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חזו המכללה האקדמית כנרת בעמק הירד
על חו הכנרת ,מול נו הי וההרי ,בחיק היסטוריה רבתשני הטבועה באב ,בצמחיה ובסיפורי
תולדות המקו הנשגבי ,קבעה לה משכ המכללה האקדמית כנרת בעמק הירד.
לאורה של הרוח החלוצית ,הפורצת נתיבות בעמק ,מתקיי ופועל במקו מוסד להשכלה גבוהה
השוקד על טיפוח מצוינות ,נות מענה לצורכי החברה ומעניק שירות איכותי לכל הבאי בשעריו.
במקו ערש לידתו של הקיבו ,ובמקו מפגש של דתות ,תרבויות ותפיסות עול ,שהשפעת חובקת
את האנושות כולה ,משתלבת המכללה בהתווית מסלולי לימוד ייחודיי ,חדשניי
ויישומיי ,בהשראת סביבתה הטבעית והחברתית.
לאור השאיפה לראות מעבר לקוהאופק ,ומתו תחושת אחריות לאומית ,מהווה המכללה מרכז
להשכלה גבוהה המאופיי בראייה חינוכית רבתרבותית ,ומחויב לקידו האזור ולעידוד מעורבות
חברתית.
מעל לכל ,מציבה המכללה במרכז עשייתה את הסטודנטי.
המכללה רואה עצמה מחויבת לעצב עבור הסטודנטי סביבה אנושית ,תרבותית וטכנולוגית תומכת,
שתשכיל להעצי ולהעשיר את חוויית הלמידה שלה ותקד את הישגיה ,תו הקפדה על רמה
אקדמית גבוהה.
המכללה שוקדת על טיפוח המשאב האנושי שלה ורואה באיכותו את בסיס קיומה.
המכללה עושה למע קידו הסגל האקדמי שלה ,מתו מגמה ואמונה שבכוחו להתייצב בחזית
ההוראה והמחקר ,ומקפידה על קיומו וטיפוחו של סגל מנהלי איכותי.
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יעדי בתחו העשייה האקדמית
שנה " ל תשע " ה

 .1מימוש תוכנית החומש האקדמית ומסלולי חדשי
 .1.1השלמת מהל ההיפרדות מהחסות האקדמית של אוניברסיטת בר איל.
 .1.2קידו התוכניות שהוגשו לאישור מל"ג:
 .1.2.1תוכנית הלימודי לתואר ראשו ) (B.A.רב תחומי  אושרה
 .1.2.2תוכנית הלימודי לתואר ראשו ) (B.A.כלכלה וניהול
 .1.2.3תוכנית הלימודי לתואר ראשו ) (B.A.ניהול ארגוני ומשאבי אנוש
 .1.2.4תוכנית הלימודי לתואר מהנדס ) (B.Sc.באנרגיית גז ונפט
 .1.2.5תכנית לימודי דו חוגית לתואר ראשו ) (B.A.בכלכלה ע תואר ראשו
) (B.A.ניהול ארגוני ומשאבי אנוש
 .1.3הכנת התכניות/מסלולי שאושרו להגשה למל"ג
 1.3.1הכנת תוכנית לימודי לתואר שני ללא תזה ) (M.A.ב"ניהול תיירות
ומלונאות" והגשתה למל"ג
 1.3.2הכנת מסלול במערכות הספק בתכנית הלימודי לתואר ראשו )(B.Sc
בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה  אושר
 .1.4פיתוח של תוכניות לימוד קיימות:
 .1.4.1קבלת הסמכה קבועה לתוכנית לתואר ראשו ) (B.A.ב"לימודי אר ישראל"
 .1.4.2הארכת הסמכה או קבלת הסמכה קבועה לתוכנית לתואר ראשו )(B.A.
בתקשורת.
 1.5שיתופי פעולה ע מכללות לחינו למטרת מת תעודות הוראה לסטודנטי ממכללת
כנרת )אוהלו ואורני(
 1.6המש פיתוח תכנית תואר פלוס
 1.7הגשת בקשות למל"ג לפיתוח תכניות לימודי חדשות כחלק מתכנית החומש הבאה
)המתחילה בתשע"ז(

 2יצירת גרעי סגל אקדמי איכותי וטיפוחו
 2.1יחד ע מיצובה של המכללה סביב התוכניות האקדמיות השונות עד לסו החומש ,יש
לדאוג ליצירת גרעי מרכזי של סגל אקדמי בכל אחת מהמחלקות
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 2.2יישו מודל תקני במחלקות האקדמיות לצור תכנו שוט ועתידי וויסות עומס ההוראה
 2.3הקמת וועדות מייעצות לכל מחלקה
 2.4הגדרת סטנדרט הוראה גבוה ומחייב תהלי מישוב מלא ,הכשרה למרצי חדשי ,הכשרה
להוראה איכותית לכלל הסגל ,ליווי מרצי לשיפור הוראה.
 2.5הענקת פרסי מרצי ומתרגלי מצטייני לשנה"ל תשע"ה
 2.6יצירת פורומי בי מחלקתיי ליצירת מארג למידה משות אשר יכלול קורסי משותפי למס'
מחלקות.
 2.7נוהל הצטיינות – המש קיו מסורת נוהל הצטיינות לחברי סגל לצור טיפוח ויצירת סגל
אקדמי איכותי.

 3גיוס משאבי
 3.1איגו משאבי למימוש תוכנית חומש פיזית ) בית מצוינות ,מעבדות ומתקני מחקר(
 3.2הרחבת מסד התורמי למכללה )קרנות ,פרטיי ומוסדות ממשלתיי(
 3.3יצירת שיתופי פעולה בעלי פוטנציאל משאבי ע גופי אקדמיי באר ובחו"ל
 4קידו המחקר
 4.1קידו ועידוד המחקר בקרב המרצי במכללה ,כולל שיתופי פעולה אקדמיי ע
מוסדות או חוקרי מחו"ל
 4.2הקמת רשות מחקר  איגוד כל הפעילות המחקרית במכללה תחת רשות מחקר אחת
 4.3המש תהלי הטמעת התודעה בתחומי המצוינות בהוראה ובמחקר
 5שיפור והעשרת ההוראה
 5.1עריכת פיילוטי מחלקתיי בבתי הספר השוני לפיתוח ותכנו קורסי לפי תוצאות
למידה
 5.2פיתוח שיעורי ממוקדי בהוראה פעילה ,תרגול וחשיפה ליישו עסקי
 5.3יצירת נוהל בקרה על הוראה בפועל אשר תואמת את תוכ הסילבוס
 5.4חיזוק השתלבות של הסטודנטי במסגרת פרויקטי בתעשייה )בביה"ס להנדסה(
ופרקטיקו בקהילה )בביה"ס למדעי חברה ורוח(
 5.5שיפור קורסי הלמידה המתוקשבת
 5.6עריכת פיילוטי לצור נגישות וגיבוי הרצאות מצולמות המאוכסנות במדיה דיגיטלית /
אינטרנט
 5.7תכנו פיילוט לחילופי סטודנטי של המכללה ע סטודנטי מחו"ל
 6המש פיתוח תחו המצוינות לנוער
 6.1פיתוח מרכז "כנרת" לנוער בשיתו ע המכללה האקדמית תל חי המרכז יתמקד בתחומי
המדעי וההנדסה
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 7אתר מכללה באנגלית
המש פיתוח אתר המכללה בשפה האנגלית
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יעדי בתחו העשייה המנהלית  /פיסית מנכ " ל

א .בניית תוכנית החומש האקדמית והפיזית למכללה 20162021
 .1הקמת צוות פיתוח אקדמי ופיזי ,בראשות הנשיא ,לתוכנית החומש הכולל אנשי מפתח פנימיי
וחיצוניי ,הכנת תוכנית אב אקדמית ופיזית לשני  ,20162021אישור התוכנית בערכאות
המוסדיות ובות"ת/מל"ג.
 .2יישו תהלי ארגוני ,בהובלת "נווה צדק" גברת אמירה דות וחנה קוצרספיר .התהלי יכלול:
עדכו חזו המכללה ,בניית אסטרטגיה  ,עדכו המבנה ארגוני האקדמי והפיזי ומתוכו תחומי
סמכויות ואחריות ,רענו ספר נהלי המכללה.
 .3חיזוק והגברת שיתו הפעולה בי התחו האקדמי למנהלי.
ב .פיתוח "קמפוס דרו" – עתודת הקרקע לפיתוח המכללה ,מדרו לכביש .92
כללי:
מספר מרכיבי מרכזיי בפיתוח עתודת הקרקע מדרו לכביש :92
.i

מעונות סטודנטי.

.ii

המרכז ללימודי אר ישראל".

.iii

מבנה מצוינות.

.iv

פתרו מעבר לחציית כביש 92

.i

היעד :פתיחת מעונות הסטודנטי ואכלוס בשנת הלימודי תשע"ו ,אוג' .2015

שלושה מבני 249 ,מיטות.
יעדי ביניי להשגת היעד המרכזי בשנה"ל תשע"ה:
•

סיו בניית שלושת המבני ,סיו שלב הגמרי במבני ,הצטיידות המבני.

•

השלמת התשתיות הקשורות בהפעלת המעונות :מי ,ביוב ,חשמל ,תקשורת ,ניקוז.

•

השלמת הפיתוח הנופי :דרכי ,גינו ,תאורה ,מיגו חיצוני.

•

הוצאת טופס אכלוס למעונות.

•

בניית צוות ניהולי  /תפעולי למעונות.
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•

הכנת נהלי תפעול למעונות.

•

בניית נהלי וכללי התנהגות למעונות.

•

בניית דפוסי תפעול המעונות מול היחידות השונות במכללה.

•

בניית תכנית להפעלת חיי קמפוס במכללה ע פתיחת המעונות.

•

בניית מדיניות אכלוס חברתי  /כלכלי עסקי של המעונות.

 .iiהיעד :הקמת "המרכז ללימודי אר -ישראל" בשטח תחנת הרכבת ההיסטורית של צמח.
שותפי לפרויקט :המכללה האקדמית כנרת ,המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ,קר
רש"י ,קק"ל ,המועצה האזורית עמק הירד ,רכבת ישראל ,קר פרת'.

פתיחת "המרכז ללימודי אר ישראל" אוג'  2015בשנת הלימודי תשע"ו )אוג'  2015תחילת אכלוס(.
המבני ההיסטוריי אשר יותאמו לכיתות לימוד ה:
משרדי  +כיתות לימוד
•

המבנה הדו קומתי )מבנה מנהלה  /מחלקה  /מכוני מחקר(.

•

צרי אול הנוסעי )כתת לימוד גדולה  64מ"ר (

•

בית העובדי הגדול )כיתת לימוד  38מ"ר  +חדר ישיבות  /סמינריו  +ממ"  28מ"ר(.

•

השמשת רחבת מחס הסחורות )הרמפה שתוסר( לפינת ישיבה והסברי.

מרכז מבקרי
שתי אפשרויות לבניית מרכז מבקרי )מותנה באיגו כספי לטובת מרכז המבקרי(:.
 .1מרכז מבקרי שמרכזו יהיה במבנה האובאלי – מגדל המי
 .2מרכז מבקרי ,הבנוי על מתח תחנת הרכבת ללא המבנה האובלי.
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יעדי ביניי להשגת היעד המרכזי בשנה"ל תשע"ה:
 סיו שחזור ,שימור והתאמת המבני לקליטת המחלקה ללימודי אר ישראל והקמת
המרכז ללימודי אר ישראל.
 בניית קונספט ותוכ למרכז המבקרי.
 השלמת התשתיות הקשורות בהפעלת המרכז ללימודי אר ישראל :מי ,ביוב ,חשמל,
תקשורת ,ניקוז ,מיגו.
 השלמת הפיתוח הנופי :דרכי ,גינו ,תאורה ,גידור.
 הוצאת טופס אכלוס לכיתות הלימוד "במרכז ללימודי אר ישראל".
 בניית צוות תפעולי למרכז ללימודי אר ישראל..
 הכנת נהלי תפעול ל"מרכז ללימודי אר ישראל".
 בניית נהלי וכללי התנהגות ל"מרכז ללימודי אר ישראל".
.iii

היעד :קידו הקמת מבנה מצוינות

•

השלמת תכנו והכנת פרוגראמה בניי מצוינות ,על עתודת הקרקע של כ  5דונ מדרו
לכביש .92

•

מבנה המצוינות הנו מבנה ב ארבע קומה כשכל קומה כ  1000מ"ר .הקומה הראשונה תכיל
מעבדות מי מתקדמות ,הקומה השנייה מעבדות וכיתות לקידו תחו המצוינות ,קומה
שלישית תכיל כיתות לימודי והקומה הרביעית תהיה משכנו של ביה"ס למדעי החברה והרוח
משרדי וחדרי סגל.

•

אמצעי נדרשי על מנת להשיג את היעד:



גיוס משאבי כספיי נדרשי

 השלמת הגדרה ואפיו מפורט
 השלמת תכנו התשתיות.
 השלמת תחרות אדריכלי ובחירת אדריכל.
 הפקת חוברת תורמי ,עבודה מול המתכנ.
 עבודה מול המתכנ )אדריכל(.
סדר פעולות עיקרי :


השלמת הפרוגראמה למבנה והכנת אפיו אדריכלי
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הקמת ועדה מלווה לפרויקט – באחריות המכללה ,תקבע אבני דר והדרגתיות בבנייה בהתא
לתקציב הפרויקט.

 קיו תחרות אדריכלי למבנה


הכנת תיק תור

 שנת  2015שנת תכנו ואיגו משאבי .היעד  2015מותא לתכנית החומש של הות"ת.
 שנת  2016שנת תחילת עבודה.

.v

היעד :פתרו מעבר לחציית כביש 92

בשנה"ל תשע"ה ,תעשה עבודה תכנונית  +מציאת מקורות מימו  +קבלת אישורי לפרויקט חציית
כביש .92
•

הוק צוות היגוי ע האדריכל המוביל ,מהנדס המועצה ונציגי המכללה להובלת המהל ולהכנת
חוברת חלופות לחציית  /מעבר כביש  92אשר יחבר את שני הקמפוסי.

•

להוביל ולתכנ את הפרויקט נבחר האדריכל ד"ר אריאל טיבי המתמחה והמוכר בתחו מעברי
הכבישי.

•

הוכ מסמ )חוברת( שתוצג בנת"י ובמרכזה חלופות שונות לחציית כביש  92על יתרונותיה
וחסרונותיה )עלות הכנת החומר .(270,000

•

הוגשה בקשה למשרד התחבורה לתמיכה בפרויקט.

ג .היעד :שינוי ושדרוג תשתיות התנועה בקמפוס )תכנו(:
השינוי והשדרוג של הכניסה יהיה חלק מתכנית החיבור והנגישות לשני הקמפוסי של המכללה
עליה החלה להיעשות עבודה בימי אלה.
ד .היעד :שיפו -ושדרוג בניי אלפרי :אול ,כיתות ,שירותי
•

תכנו שיפו אודיטוריו יתחיל להתבצע בספטמבר  2014לאחר סיכו על בחירת האדריכל
)התקבלו הצעות מחיר לנושא(

•

מתוכנ שיפו בתאי שירותי בקומה  5כחלק מבניית תא לשרותי נכי במקו זה.

•

מתוכנ תיקו ליקויי בטיחות שהוגשה לאישור תוכנית השקעות תשע"ה.

•

מתוכנ הוספה ושדרוג מעקות ומאחזי יד.

ה .היעד :הקמת פארק מחקרי תעשייתי – פארק אדיסו
•

בחינת השותפות בי המכללה לפארק אדיסו.

•

הכנת תוכנית עסקית אקדמית לפעילות המשותפת ע פארק אדיסו.
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ו .היעד :הקמת רשות מחקר
•

איחוד רשויות ואיגו הגופי העוסקי במחקר במכללה בראשות עמי לבנשטיי.

•

בניית נהלי עבודה.

•

בניית מנגנו כספי לרשות המחקר.

ז .היעד :פיתוח המרכז האקדמי לנוער "כנרת"
•

המש הטמעת התוכניות השונות במערכות החינו באזור פעילות המכללה.

•

הגדלת מספר התלמידי המשתתפי בתוכניות השונות בטווח הגילאי מג עד תיכו.

•

פתיחת תוכנית חדשה בשיתו קד עתידי ובית ספר להנדסת מי " :פרחי מי והנדסה"

•

פתיחת קבוצת פיילוט חוגי סיור מדעיי בבית שא וטבריה ועמק המעיינות בשיתו חוגי

סיור קק"ל.
•

היעד :אירועי שנת החמישי של המכללה מצ"ב טבלת אירועי שנת החמישי

פריס ת אירועים
שנתית docx .

ח .היעד :כנס בוגרי
בימי אלו מוק מועדו הבוגרי באתר המכללה,
מועדו הבוגרי פועל להידוק הקשר בי המכללה לבי בוגריה ,ובי הבוגרי לבי עצמ ,באמצעות
פעילויות רבות ומגוונות שמתוכננות להתקיי:
•
•
•
•

סיוע בתהלי השמה )תוכנת השמה ,סדנאות לכתיבת קו"ח ,הכנה לראיו עבודה(
יצירת רשת חברתיתתעסוקתית בי הבוגרי –אקדמיה – תעשיה
כנסי/הופעות /הרצאות עבור הבוגרי
בחינת הטבות לבוגר )בהמש לימודיו במכללה ,הטבות צרכניות(

ב  – 12.5.15יוזמנו הבוגרי לכנס ראשו,אשר יכלול יריד תעסוקה ,הצגת תוכנת ההשמה עבור
הבוגרי ,הרצאת אורח ,והופעה של דני סנדרסו.
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יעדי מנהל אקדמי – לשנה " ל תשע " ה

יעד :1

בניית תשתית בהתא להתנתקות מבר איל.

משימות להשגת היעד:

שיתו פעולה חטיבת בר איל ומשאבי אנוש

לו"ז לביצוע המשימה:
משאבי נדרשי:

שנה"ל תשע"ה – חודשי ינואר פברואר.
החלטה לקיי שימועי מוקד ,והודעות למרצי על היק
העסקת בשנה"ל תשע"ו וזאת בהתא לתהלי ההתנתקות

יעד :2

בניית תשתית רב תחומית לשנה"ל תשע"ו

משימות להשגת היעד:

שיתו פעולה ע ביה"ס למדעי החברה והרוח

לו"ז לביצוע המשימה:
משאבי נדרשי:

שנה"ל תשע"ה
ע אישור התוכנית בניית התשתית הרלוונטית להפעלתה

יעד :3

בניית תשתית מרצי כלל מכללתית לטווח של  3שני

משימות להשגת היעד:

המטרה היא לבנות תשתית מרצי כלל מכללתית ע איזו שעות
לטווח של  3שני.

לו"ז לביצוע המשימה:

שנה"ל תשע"ה

משאבי נדרשי:

אישורי תוכניות לימודי

יעד :4

הקמת מועדו בוגרי

משימות להשגת היעד:

שיתו פעולה ע מנהלת פורו בוגרי

לו"ז לביצוע המשימה:
משאבי נדרשי:

שנה"ל תשע"ה – חודשי מרמאי.
יוגש תקציב למנכ"ל לאישור.
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יעד :5

פורטל בוגרי במכלול

משימות להשגת היעד:

הקמת מאגר בוגרי

לו"ז לביצוע המשימה:

שנה"ל תשע"ה – ו'

משאבי נדרשי:

תקציב??

יעד :6

היעדרויות מרצי

משימות להשגת היעד:

פיתוח התשתית הקיימת להיעדרויות מרצי בהתא לנוהל
החדש.

לו"ז לביצוע המשימה:

שנה"ל תשע"ה

משאבי נדרשי:

שיתו פעולה בי המחלקות למנהל אקדמי על מנת למקס
היעדרויות מרצי ולדאוג להשלמת השיעורי החסרי.

יעד :7

משובי מרצי

משימות להשגת היעד:

מקסו העברת משובי הוראה בקורסי ופיקוח על ביצוע.

לו"ז לביצוע המשימה:
משאבי נדרשי:

שנה"ל תשע"ה
הפעלת מערכת ביקורת לקיו והעברת המשובי .

יעד :8

הקמת רשימות ייעודיות לפי צרכי המכללה

משימות להשגת היעד:

פיתוח פורטל משתמש והטמעת רשימות ייעודיות ושיוכ לגורמי
הרלוונטיי .המטרה הפחתת תלות במנהל.

לו"ז לביצוע המשימה:

שנה"ל תשע"ה

משאבי נדרשי:

הקמת תשתית מול ראשי.
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יעד :9

הקמת פורטל ראשי מחלקות

משימות להשגת היעד:

פיתוח בהתא לדרישות ראשי .המטרה לתת לראש מחלקה
ראייה רחבה על המחלקה.

לו"ז לביצוע המשימה:
משאבי נדרשי:

שנה"ל תשע"ה – ו'
הקמת תשתית מול ראשי.

יעד :10

שיפור אפליקציית מרצי בפורטל

משימות להשגת היעד:

שיתו פעולה ע משאבי אנוש .נית לדווח על אי נוכחות בשיעור,
נית להגיש טפסי ,החזר הוצאות ועוד .כל זאת בצירו אישורי.
נית להכניס תזכורות אוטומטיות ועוד.

לו"ז לביצוע המשימה:
משאבי נדרשי:

שנה"ל תשע"ה – ו'
הקמת תשתית מול ראשי.

יעד :11

שיפור אפליקציית מרצי חדשי

משימות להשגת היעד:

שיתו פעולה ע משאבי אנוש .הכנת סט של טפסי לשליחה.
הכנסה אוטומטית לגיליו אלקטרוני .מת זמני להחזר הטפסי.

לו"ז לביצוע המשימה:
משאבי נדרשי:

שנה"ל תשע"ה – ו'
הקמת תשתית מול ראשי.

יעד : 12

הגדרת תכתובות אוטומטיות

משימות להשגת היעד:

נית להגדיר סט כלי של תכתובות אוטומטיות שישלחו בעת
ביצוע פעולה מסויימת.

לו"ז לביצוע המשימה:
משאבי נדרשי:

שנה"ל תשע"ה – ו'
הקמת תשתית מול ראשי.

14

יעד :13

הגדרת דוחות מתוזמני ודוחות חלו

משימות להשגת היעד:

נית להגדיר סט דוחות מתוזמני שיוגדרו מראש וישלחו באופ
אוטומטי כמו דוח נרשמי למחלקה שישלח לראש המחלקה.
דוחות חלו – נית לעבודה על דוחות אלו ,בבסיס הנתוני שלו.

לו"ז לביצוע המשימה:
משאבי נדרשי:

שנה"ל תשע"ה – ו'
הקמת תשתית מול ראשי.

יעד :14

הגדרת משימות על שינוי סטאטוס

משימות להשגת היעד:

היו בעת שינוי כלשהוא הרלוונטי למשתמשי אחרי ,נשלח
מייל הודעה )כמו הפסקת לימודי( ,ברגע שמגדירי על הסטאטוס
שינוי תיעוד תהלי ,המשתמשי הרשומי בתהלי מקבלי
הודעה ללא צור בהודעה נוספת.

לו"ז לביצוע המשימה:

שנה"ל תשע"ה – ו'

משאבי נדרשי:

הקמת תשתית מול ראשי.

מדור סטאטוס
אי יעדי כרגע מסיבות אישיות.

יעדי מדור בחינות

יעד :1

הטמעת חברת השגחה חדשה בהתא לנהלי

משימות להשגת היעד :שיתו פעולה ע חברת "תגבור"
לו"ז לביצוע המשימה :שנה"ל תשע"ה
משאבי נדרשי:

קיו כנסי משגיחי באופ שוט ,מעקב אחר ההתנהלות השוטפת של
המשגיחי ועוד.
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יעד :2

הודעה ואישור על התאמות

משימות להשגת היעד :תשתית במכלול
לו"ז לביצוע המשימה :שנה"ל תשע"ה
משאבי נדרשי:

יעד :3

הקמה ועדכו ע"י הסטודנטי המבקשי ומאשרי שימוש בהתאמה .בוצע.

הטמעת חיוב בגי אי הגעה למועדי ע התאמות.

משימות להשגת היעד :תשתית במכלול
לו"ז לביצוע המשימה :שנה"ל תשע"ה
משאבי נדרשי:

יעד :4

לא כספיי .תיאו מול מדור שכ"ל.

שיתו פעולה ע חברת תומקס לגבי מאגר נתוני בחינות באתר שיוק.

משימות להשגת היעד :תקצוב הממשק
לו"ז לביצוע המשימה :שנה"ל תשע"ה ,סמסטר ב' או שנה"ל תשע"ו
משאבי נדרשי:

מדור בחינות נבחר כפיילוט בעניי.

יעד :5

הקמת ממשק בדיקת החזרת מחברות בחינה

משימות להשגת היעד :בעיה במבחני הפתוחי ובפתיחת מחברות.
לו"ז לביצוע המשימה :שנה"ל תשע"ה ,סמסטר ב'
משאבי נדרשי:

בבדיקה.

יעד :6

פיתוח ממשק הרוש שמות סטודנטי מ – עד וכמות סטודנטי על
המדבקה

משימות להשגת היעד :פיתוח ע"י ראשי
לו"ז לביצוע המשימה :שנה"ל תשע"ה ,סמסטר ב' או שנה"ל תשע"ו
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משאבי נדרשי:

בדיקת פיתוח.

יעד :7

הכנת מפת כיתה

משימות להשגת היעד :בכל בחינה תוטמע מפת כיתה
לו"ז לביצוע המשימה :שנה"ל תשע"ה ,סמסטר א'
משאבי נדרשי:

יעד :8

עבודת משגיח

ביטול רשימות מס' מחברת למרצה והקמת אתר למרצי למילוי הטפסי

משימות להשגת היעד :שיתו ע יחידת המחשוב
לו"ז לביצוע המשימה :שנה"ל תשע"ה
משאבי נדרשי:

עבודת משגיח

יעדי מדור רישום וקבלה

יעד :1

קליטת מסמכי מהמועמדי

משימות להשגת היעד:

רכישת המודול .המטרה היא שמסמכי שמועמדי יכולי לשלוח
ללא צור בעותק מקורי ,שיעשו זאת.

לו"ז לביצוע המשימה:

רישו סטודנטי לשנה"ל תשע"ו.

משאבי נדרשי:

הטמעת המודול

יעד :2

הטמעת שוברי ע מכתבי קבלה

משימות להשגת היעד:

בוצע מבחינת תשתית

לו"ז לביצוע המשימה:

רישו סטודנטי לשנה"ל תשע"ו.

משאבי נדרשי:

אי צור
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יעד : 3

הקמה ובניית קישורי חדשי לרישו אינטרנטי לתשע"ו

משימות להשגת היעד:

עבודה מול ראשי ובנית תשתית חדשה

לו"ז לביצוע המשימה:

רישו סטודנטי לשנה"ל תשע"ו.

משאבי נדרשי:

קיי

יעד :4

הקמה ובניית קישורי באתר למועמד לבדיקת סטאטוס מעמדו
"בירור מצב הרשמה"

משימות להשגת היעד:

עבודה מול ראשי ובנית תשתית חדשה

לו"ז לביצוע המשימה:

רישו סטודנטי לשנה"ל תשע"ו.

משאבי נדרשי:

בבדיקה

יעד :5

הקמת תשתית לחישוב בגרויות באתר

משימות להשגת היעד:

עבודה מול חברת האתר

לו"ז לביצוע המשימה:

רישו סטודנטי לשנה"ל תשע"ו.

משאבי נדרשי:

בבדיקה
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יעדי מנהליי – בית הספר למדעי החברה והרוח

 .1תשתיות פיזיות לבית הספר למדעי החברה והרוח – בטיפול מנכ"ל.
היעד :ישיבה במתח משות של המחלקות השונות יחד ע רכזות המחלקה והנהלת בית הספר.
א .משרדי למחלקות העתידות להיפתח בשנה הקרובה )ככל הנראה  2מחלקות(.
ב .יצירת מרחב אחד משולב ככל האפשר ל 8מחלקות.
ג .יצירת דינאמיקה בית ספרית שבהכרח תעלה את השיתו האקדמי והמנהלי כאחד.
ד .חיזוק תחושת השייכות לבית הספר.

 .2יצירת וקיו האסטרטגיה השיווקית "תואר פלוס".
א .שת"פ מלא ע מחלקת השיווק ולימודי תעודה בהתנעת התהלי .
היעד :מת ער מוס ללימודי ה B.Aבבית הספר למדעי החברה והרוח באמצעות:
א .יצירת יתרו תחרותי על פני מכללות בסביבה.
ב.

אפשרות למת כלי יישומי במהל לימודי התואר.

ג.

מציאת "פלוסי" משמעותיי אשר יהוו מוקד משיכה לסטודנטי פוטנציאליי

ד .פיתוח קורסי יישומיי למחלקות בית הספר למדעי החברה והרוח בהתא להחלטת של
ראשי המחלקות.

 .3הכנת תוכנית חומש והסדרת התקני למחלקות השונות יחד ע אג מש"א והמנהל האקדמי.
ב .שת"פ מלא ע מחלקות בית הספר למדעי החברה והרוח
היעד :תקנו תו יצירת שייכות תו מחלקתית למרצי במכללה.
א .יצירת "סדר ארגוני" ה ברמת בית הספר וה ברמת המכללה.
ב .יצירת סגל גרעי למחלקות המרגיש זיקה ומחוייבות למחלקת הא שלו.
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 .4יצירת מועדו בוגרי בית ספרי )במסגרת מועדו בוגרי מכללתי(.
היעד :מת ער מוס ללימודי ה B.Aבבית הספר למדעי החברה והרוח באמצעות:
א .יצירת "גאוות יחידה"
ב.

חיזוק הקשר ע הבוגרי

ג.

יצירת רשת חברתית ,מקצועית ,עסקית ותעסוקתית בי הבוגרי השוני

•

לוחות זמני:

 עד מאי  2015אירוע להשקת מועדו הבוגרי ויצירת גרעי שישמש כוועד.

 .5חיזוק הקשר של בית הספר ע הערי הסמוכות )בית שא וטבריה(
היעד :יצירת מודעות ה של השלטו המקומי וה של בני הנוער  /סטודנטי פוטנציאליי אודות
המכללה.
א .יצירת מיזמי משותפי שיכללו ביקורי הדדיי.
ב.

חיזוק המודעות והמיתוג של המכללה באזור.

ג .הבנת צרכי אזוריי )בשיתו ע השלטו המקומי( וכפועל יוצא מכ פיתוח תוכניות רלוונטיות
•

לוחות זמני:

 במהל שנת2015

 .6אתר באנגלית
היעד :קידו אתר אינטרנט באנגלית המשק את המחלקות השונות במכללה ואת קשת הפעילויות
אשר מתקיימות במכללה
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יעדי בית הספר להנדסה  לשנה " ל תשע " ה

 .1הכנת תוכנית חומש.
היעד :חשיבה ובחינה מחודשת לקידו המחלקות הקיימות ולפיתוח תוכניות חדשות.
יצירת תוכנית כללית לחומש הקרוב הכוללת מגמות התמחות במחלקות ותוכניות לתואר
שני בהנדסה.
הכנת תוכנית צפי לפיתוח פיסי מותא לתוכנית החומש )מעבדות ,כיתות וכו'(.
 .2עדכו נהלי בית ספריי.
היעד :בנוס לתקנו הלימודי קיימי נהלי ייחודיי לבית הספר הדורשי עדכו מחדש:
מש שיעור.
ניהול פרויקטי.
אישור התקדמות לימודי ללא דרישת קד.
נוהל שיפור ציו.

 .3שת"פ מלא בי מחלקות בית הספר להנדסה.
היעד :יצירת דינאמיקה בית ספרית שבהכרח תעלה ותשפר את שיתו הפעולה האקדמי
והמנהלי כאחד.
בחינת אפשרות לאיחוד קורסי במדעי היסוד המפוצלי בי המחלקות.
שיתופי פעולה בי מחלקות לרבות פרויקטי משותפי.
 .4הקמת פורטל ראשי מחלקות.
היעד :מת אפשרות גישה לראשי המחלקות והשטחי למאגרי המידע אודות הסטודנטי,
הסגל והקורסי.
בשת"פ וליווי ראש מינהל אקדמי.
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.5

רשימת המתנה לקורס במערכת הייעו -הווירטואלי.

היעד :אפשרות להירש כממתי לקורס )בעיקר לגבי קבוצות תרגיל ומעבדות(.
בשת"פ וליווי ראש מינהל אקדמי.
 .6קליטת מנחי ומעקב פרויקטי דר המכלול.
היעד :מינוי וקליטת מנחה דר מש"א .מעקב אחר התנהלות הפרויקט דר המכלול.
בשת"פ ראש מינהל אקדמי ומנהל מש"א.
 .7רש המהנדסי.
היעד :קבלת הכרה לרישו בוגרי הנדסת איכות ואמינות והנדסת תעשיות מי בפנקס
המהנדסי והאדריכלי.

 .8קשר ע בית הספר להנדסאי.
היעד :חיזוק הקשר בי ביה"ס להנדסה לביה"ס להנדסאי במכללה.
רשימות בוגרי הנדסאי לשיווק הנדסה.
השתתפות בטקסי הסיו.
בניית תוכנית בשיתו מנהלי השיווק של שתי המכללות לחיזוק הקשר ולחשיפת מסיימי
הנדסאי ללימודי הנדסה.

 .9מיתוג וחשיפה של בית הספר.
היעד :קיו אירועי שימתגו את בית הספר להנדסה כייחודי ,חדשני ומוביל את בוגריו
לתעשייה.
הפקת כנסי מחלקתיי.
הפקת פורו כנרת השביעי לחדשנות ויזמות רחב בשת"פ קר אחיעזר ואיגוד תעשיות
האלקטרוניקה והתוכנה.
עידוד חברי סגל מומחי בתחומ לחשיפה בתקשורת בנושאי שוני ,באמצעות משרד
יחסי הציבור.
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 .10הקמת מועדו יזמות.
היעד :התנעת מועדו יזמות ,בשיתו ע ביה"ס למדעי החברה והרוח ,במטרה לעודד את רוח
היזמות בקרב הסטודנטי בקמפוס.
מועדו על בסיס התנדבותי ,על בית ספרי.
מת דגש על הענקת כלי לכל סטודנט בתחומי היזמות השוני.
יצירת נטוורקינג ע סטודנטי יזמי נוספי ודמויות מובילות בתחומי הטכנולוגיה
והעסקי.
"יריית הפתיחה" במסגרת פורו כנרת השביעי לחדשנות ויזמות ,שבהפקתו יקחו חלק
סטודנטי מביה"ס להנדסה.

 .11חיזוק הקשר של בית הספר להנדסה ע התעשייה.
היעד :מימוש חזו בית הספר המכשיר מהנדסי לתעשייה באמצעות:
סיורי בתעשייה בכל מחלקה בנפרד.
הרצאות אורח של מרצי מהתעשייה.
מיזמי ופרויקטי משותפי ע התעשייה.
חיזוק הקשר בי ראשי המחלקות לבי המועצה התעשייתית המייעצת.
סיוע בהשמת סטודנטי ובוגרי.

 .12שיווק.
היעד :חיזוק קשר הסגל האקדמי והמנהלי ע מחלקת השיווק.
עידוד ומימוש תוכנית שיתו הפעולה ע ישיבת הגול.
המש שיתו פעולה ע האגודה להתנדבות במטרה לחשו קהל ייעודי להנדסה בפרט
ולמכללה בכלל.
פיתוח וחשיבה על תוכניות שיווק נוספות ייעודיות להנדסה.
 .13יצירת מועדו בוגרי בית ספרי )במסגרת מועדו בוגרי מכללתי(.
היעד :מת ער מוס לסטודנטי להנדסה ולבוגרי המחלקות השונות באמצעות:
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יצירת "גאוות יחידה".
חיזוק הקשר ע הבוגרי.
יצירת רשת חברתית ,מקצועית ,עסקית ותעסוקתית בי הבוגרי השוני.
לוח זמני עד מאי  2015אירוע השקת המועדו הכולל יריד תעסוקה ויצירת גרעי בוגרי
שישמש כוועד.
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יעדי אג משאבי אנוש שנה " ל תשע " ה
יעד 1
השלמת בניית מערכת מידע להעסקת סגל ) מכלול(.
• עדכו נהלי עבודה סגל אקדמי פורטל מש"א במטרה להנגיש תקנוני ,מידע וטפסי של
המכללה הרלבנטיי
לסגל האקדמי.
• יצירת מסד נתוני אחיד לטיפול במרצה והנגשת חומרי ארגוניי למרצה הכולל נהלי,
תקנוני וטפסי.
• ייעול השימוש והפקת דוחות במכלול  ,במיוחד דוחות למוסדות המדינה.
• עדכו נתוני בתיק האלקטרוני לכל מרצה והשלמת כל המידע הנדרש במערכת על מנת
להוציא כתבי העסקה ודוח מאגר סגל ממכלול.
• ידיעו העסקה וערכה לקליטה מרצה.
• פיתוח מודול מועמדי.
יעד 2
הגברת השקיפות הארגונית שתכלול תהליכי העברת אינפורמציה אחידה לסגל האקדמי
והמנהלי ,הפצת מידעוני.
עדכו תקנוני ,נהלי וטפסי והגברת נגישות.
יעד 3
ייעול ושיפור הערכות אג מש"א לקראת שנת לימודי חדשה.
• בניית תיק הגדרות תפקיד לעובדי הסגל המנהלי במכללה.
• ביצוע תהליכי עבודה לקליטת סגל.
• עדכו נוהל העסקת מרצי בניית ערכה למרצה חדש.
• בחינת הסכ קיבוצי למורי מ החו.
• בניית ערכה לעובד סגל מנהלי חדש.
יעד 4
חיזוק תחושת השייכות של הסגל האקדמי במכללה
בחינת שיפור מסגרת הסכמי העסקה של מורי מ החו ל 12חודשי.
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קיו אירועי חברתיי לסגל האקדמי בשיתו הסגל המנהלי.

יעד 5
עידוד המצוינות
הפעלת נוהל עובד מצטיי )סגל מנהלי(.
בחינה מחדש של תהליכי הצבת יעדי ביחידות ובקרת.
יעד 6
למידה ושיפור ביצועי
 .1איכות השרות ביצוע סקר בקרב הסטודנטי מועבר מדי שנה בסמסטר ב' ותהליכי למידה
מתוצאותיו.
 .2פעולות רווחה אג משאבי אנוש יבנה תוכנית רווחה ולוח אירועי של היחידה וירכיב
צוותי עבודה לכל אחת מהפעילויות.
 .3עדכו ספר נהלי ,תקנוני ומבנה ארגוני.
 .4קידו הפורטל הארגוני והפיכתו לאטרקטיבי ופעיל.
 .5בניית ספר הגדרות תפקיד  +מדדי של הצלחה לכל תפקיד.
יעד 7
הפקת לקחי ובניית נהלי עבודה עדכניי לאור ממצאי סקר הסיכוני ובחינת רגישות נהלי
עבודה בהפקת השכר ע חברה חיצונית מתמחה.
 .1עדכו נוהל הפקת שכר לעובד.
 .2בניה ועדכו בקרה ופיקוח על עובדי קבל.
 .3ביסוס נוהל פניה לאישור תק סגל אקדמי.
 .4בחינת חוזי העסקת עובדי ותלושי שכר שיעמדו במלא בחוק הגנת השכר.
 .5בחינת נוהל מעקב נוכחות סגל הוראה.
יעד 8
ביצוע תהלי עדכו חזו ,מטרות ויעדי מבנה ארגוני וממשקי עבודה.
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יעד 9
השלמת הינתקות המכללה מחטיבת בר איל וטיפול בכל ההשלכות הנובעות מכ בתחו יחסי
עבודה
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יעדי יחסי ציבור לשנה " ל תשע " ה

נושא
אסטרטגיה – כיווני
מרכזיי

מעונות

 50שנה למכללה

פירוט
 .1אירועי מרכזיי שיתוקשרו ויתקיימו במכללה
השנה:
 חברי מספרי על ד שומרו
 שנות ה50
 פתיחת מתח דרו )התחנה ,המכו לא"י,
המעונות(
 כנסי שוט
 .2פעילות תקשורתית נפרדת סביב פעילויות המכללה
המיוחדות
 .3חשיפה תקשורתית באמצעות מומחי חוקרי
המכללה
 .1מעונות סטודנטי מרשימי שייפתחו באוגוסט
– חשיפה תקשורתית ראשונה לתהלי ההקמה
 .2תכנית תקשורתית סביב ההשקה

אחריות
קבלת לו"ז
כנסי כנרת

BA

 .1כנס כנרת לאקדמיהפריפריה ,בהשתתפות
פוליטיקאי ואנשי ציבור )לפיד ,פרס ,כחלו,
וכו'(
 .2הענקת תואר יקיר המכללה – יוענק בכנס
 .3תחילת פעילות תקשורתית לקראת הכנס,
ועדכו  BAעל פרטי שנסגרי

תחנת הרכבת הישנה בצמח

ליווי תהלי השחזור – כתבה על התחנה

 BAמול זיו
אופיר

תערוכת קבע של תמונות
ארכיו מהאזור
מעורבות חברתית ופעילות

חנ הורובי – אוצר התערוכה
עבודה תקשורתית על חשיפת התערוכה והתמונות
" .1להכיר את האחר" – עבודת סטודנטי ע תלמידי
טבריה – תחילת עבודה תקשורתית
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 BAמול חנ

 BAמול כנרת

סטודנטי

 .2חדר מת" לתלמידי ע צרכי מיוחדי – חשיפה
 .3משלחת סטודנטי ערבי לפולי – חשיפה
תקשורתית לקראת המסע ,והפצת הסרטו משנה
שעברה כשייצא
 .4ימי תרבות לתלמידי ערבי
 .5קשר בי סטודנטי ישראלי לאמריקאי
 .6מיזמי משותפי להנדסה ומי ע בני נוער

הנדסה גנטית – פרופ'
שמעו גפשטיי

כתבה על עתיד ההנדסה הגנטית – פתרו למשברי
העולמיי  :ראיו וחשיפה

פרופ' גפשטיי
מול –BA
קבלת סקירה
על המחקר

ספרייה מרכזית

אב שואבת לכל האזור.


ביה"ס לתיירות

תיאו ביקור  BAבספרייה ותחילת עבודה

הכשרה מעשית המכינה לעול התיירות – כתבות על בוגרי
פעילי בתחו ועל מסלול הלימוד

תואר פלוס

כנסי ומחקרי

הכשרה אקדמית לצד הכשרה מעשית ,במסלולי שוני
בביה"ס למדעי הרוח והחברה – קבלת חומרי ותחילת
עבודה תקשורתית

 BAמול
אמיר
 BAמול
אמיר

העברת תכנית כנסי ומחקרי שנתית ל ,BAוהכנה
תקשורתית לפני

תכניות חדשות
ואטרקטיביות

 .1חינו וקהילה – חשיפה לתכנית
 .2הנדסת אנרגיית גז – בניית כתבות סביב נושא הגז,
תחו שיידרשו לו מהנדסי רבי בעתיד
 .3הנדסת מי – תואר ראשו ייחודי
 .4הנדסת חקלאות – מסלול ייחודי שיוק בתו
"הנדסת מי" – כתבה על חדשנות חקלאית
 .5חשמל זר חזק – מסלול ייחודי שיית מענה לבעיה
עתידית של היעדר מהנדסי

מכו לאומי למי במכללה
מנכ"לי לומדי

יוק בעתיד – לעדכ את  BAעל התפתחות
מנהלי בכירי ואקדמאי ,לומדי לתארי ראשוני
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 BAמול כנרת

במכללה ,להעשרה – תקשור וחשיפה
מרצי לצפו

מרצי מהמכללה שעברו לאזור בעקבות עבודת  כתבה

יו השואה

כתבה על אסירי צמח

יו האנזק

 – 24.10יו עלייה לרגל של אוסטרלי לתחנה בצמח ,ש
נחלו הפסד בקרב מול העות'מני )קרב הפרשי האחרו

 BAמול זיו
אופיר
 BAמול זיו
אופיר

בהסטוריה(– לתקשר את הסיפור
ספינת השער'יה – אוצר

ספינה טורקית שהוטבעה בי הכנרת ,שניסתה להבריח זהב

 BAמול זיו

בלו

מפני התקרבות האוסטרלי לתחנת הרכבת – האוצר עדיי

אופיר

בקרקעית האג :כתבה על הסיפור ,או פעילות
אינטרקטיבית למציאת האוצר
מחקר יישומי

מחקר יישומי – טיפול בשפכי ושת"פ ע  – HPחשיפה

 BAמול נח

לפעילות
מזו משפכי

כתבה על ייחודיות ישראל במחזור מי שפכי בתעשיית
המזו – ראיו ע נח גלילי
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 BAמול נח

יעדי " מדור תקשוב "  -ל שנת הלימודי תשע " ה
עיקר היעדי נגזרי מתוכנית ההשקעות המאושרת.

יעד 1
שדרוג כיתות
אנחנו צריכי להתאי את כיתה  6201ו  6207לתוכנות הדרושות בהנדסת מי לתכנו מערכות מי,
מי שופכי .התוכנות המטפלות בנושאי הללו דורשות משאבי מחשב משמעותיי ולכ יש להתאי
את חומרה בהתא )מ.הפעלה  ,64זכרו ,נפח אחסו וכו'(
יעד 2
שליטה על עמדות העבודה בכיתות מחשבי
המרצי מבקשי מערכת שליטה על המחשבי בכיתות המחשבי ע"מ שיוכלו לסייע לסטודנטי
מרחוק.
יעד 3
מודולי של ראשי
לפי בקשתו של המנהל האקדמי.
יעד 4
שרת להתקנת מחשבי
ע"מ ליעל את התקנת מספר מחשבי בו זמנית ,יש להקי שרת יעודי ) .(Cloning Serverנרכוש
חומרה מתאימה ונתקי מערכת חינמית שבשימוש במספר מכללות.
יעד 5
שרת ניטור )אבטחה(.
אני מעוני להקי שרת המנטר את התנועות ברשת המקומית ואת הפניות מהרשת החיצונית ע"מ
לבדוק איומי פוטנציאלי .הכוונה היא להשתמש במערכות חינמיות ).(Ossec, Security Onion
דרוש חומרה מתאימה שנרכוש.
יעד 6
תוכנה לבדיקת שרת בסיסי נתוני.
שרתי בסיסי הנתוני ה שרתי קריטי בארגו כמו שלנו )"מכלול" ,מערכת שיווק ,הנה"ח ,שכר
ועוד( .לאחר בדיקה במכללות אחרות ,אתקי תוכנה שמסגלת לתת דוחות על מצב בסיסי הנתוני
השוני לש איתור צווארי בקבוק ,תקלות.
יעד 7
שדירוג של תוכנה לניהול חונכי וחניכי
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בדיקנט משתמשי בתוכנת עזר שלי מזה מספר שני .בעקבות בקשות/תוספות של תמר הבר יש
צור לשדרג את התוכנה כדי לתת מענה למצב האקטואלי.

יעד 8
העלאת הסרטי של הספרייה ל VOD

סמדי מעוניינת ליצור אפשרות לספרית  VODברשת ובה יהיו הסרטי הדרושי להוראה .זה יהיה
קשור ל  Moodleומוג בסיסמא .יצרתי קשר ע מספר חב' ואנחנו מבררי את האופציות השונות.
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יעדי היחידה ללימודי תעודה – לשנה " ל תשע " ה

במהל תשע"ד עסקה היחידה ללימודי תעודה בשמירה על מסגרת הפעילות הקיימת ,בהגדלת מספר
הנרשמי לקורסי ,בבחינת אפשרויות הפיתוח של היחידה ,בבנייה מחדש והגדלת מספר
המשתלמי במסגרת תכנית חונכות החקלאית למשתלמי מנפאל ובייצוב ,ארגו והגדלת מספר
הלומדי בשלוחת מכללת רידמ.
במהל שנה"ל תשע"ד נפתחו ביחידה ללימודי תעודה  16קורסי ,התקיימו  5ימי עיו ,והתקיימו 4
קורסי מוזמני ו  3מחזורי אולפ לעברית.
בשלוחת רידמ נפתחו  6מסלולי לימוד ו  3קורסי בודדי.
במסגרת תכנית החונכות החקלאית למדו  100משתלמי מנפאל.
יעדי היחידה ללימודי תעודה לשנה"ל תשע"ה:
 .1ביסוס והטמעה של פעילות מכללת רידמ במערכת של היחידה ללימודי תעודה ובמערכות
התומכות של המכללה האקדמית כנרת
 .2להרחיב את הפעילות הקיימת ולהגדיל את הכנסות היחידה.
 .3להגדיל את מספר המשתלמי במסגרת תכנית החונכות החקלאית להביא קבוצות נוספות
מחו"ל.
 .4חיזוק והרחבת הקשרי ע הקהילות והתעשייה באזור והסדרת שיתו הפעולה ע קר
מעגלי.
 .5הגביר את שיתו הפעולה ע המכללה האקדמית במסגרת תכנית תואר .+
במסגרת ההערכות לשנה"ל תשע"ה חידשנו והעשרנו את מגוו הקורסי ,חתמנו על הסכמי שיתו
פעולה ע גופי שוני שצפויי להגדיל את הפעילות וההכנסות.
התכנית המוגשת כא כוללת מטרות הקשורות באופ הדוק למטרות המכללה האקדמית וכ למטרות
הרלוונטיות ליחידה עצמה.
יעד 1
ביסוס והטמעה של פעילות מכללת רידמ במערכת של היחידה ללימודי תעודה ובמערכות התומכות
של המכללה האקדמית כנרת
יעד

משימות

לוח זמני

בניית צוות
יציב ומגובש
שיית מענה

המש טיפוח עבודת הצוות במסגרת
פגישות שבועיות ומעקב רצו.
שמירה על קשר טוב ע המרצי.

שוט

משאבי
נדרשי
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אי

על הצרכי
של הפעלת
השלוחה
שיפור תנאי
הלימודי
וחזות מתח
הלימודי של

הגדלת מס' הכיתות במתח רידמ
בעקבות יציאת מרכז עיד.
התאמת הכיתה שהתפנתה לצרכי.
אישור תקציב ייעודי לגינו ומערכת

שלוחת רידמ

השקיה.

שיפור שיתו

תאו תכנית שיווק ע מנהלת השיווק

גיבוש תכנית

הפעולה ע
הנהלת רידמ
ומערכת

במכללת רידמ.

פעמיי בשנה.
תכנית לשיווק
קורסי סתיו עד

השיווק של
רידמ.

ריכוז כל
המידע הדרוש
לתלמיד

ביצוע עד סו
פברואר

אוגוסט .14

תכנית שיווק
קורסי אביב
ינואר 15
בניית אתרי קורסי במודל לכל אחד
מהמורי

שוט

במודל
מדדי הצלחה:
העלאת שביעות הרצו של הסטודנטי והמרצי במשובי לממוצע של מעל %85
הגדלת מס' הנרשמי וההכנסות מהפעלת שלוחת רידמ
יעד 2
הגדלת נפח הפעילות ,הרחבת הפעילות העסקית הקיימת וגידול בהכנסות היחידה.
יעד

משימות

שיפור השיווק השתלמות יועצת הלימודי של היחידה.
והמכירות

ריכוז מעקב אחר מתענייני באמצעות גולד
+
עבודה על פי גאנט תכנית שיווק.
מינוי יועצת הלימודי לרכזת שיווק
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לוח זמני

משאבי
נדרשי

דצמבר 14

כ 2 500

שוט
שוט
החל מאוגוסט

על פי תקציב
שיווק לימודי

14

תעודה

ביחידה
עריכה
מחודשת של

גיבוש ועריכה של ידיעו צבעוני מתומצת

מאייוני

כ  5000ש"ח

הידיעו
והפצתו
פרסו

פרסו ממומ של קורס מורי דר בפייסבוק אוג'ספט' 14

 10,000ש"ח

בפייסבוק
פתיחת כמה
שיותר
קורסי
רווחיי

בדיקה מחודשת ועדכו עלויות הקורסי.
פיתוח קורסי חדשי
אישור קורסי חדשי בחסות משרד
הכלכלה

יולי – אוגוסט
דצמברינואר
פברואר 

ניסיו לפתיחת קורסי נוספי במועד
אביב.

אפריל

הגדלת
ההרשמות
לימי עיו

תכנו ימי עיו ותאו ע מרצי
פירסו לכל הבוגרי ,ארגוני בסביבה,
קיבוצי ועוד...

עד נובמבר
דצמברינואר

הקמת מרכז

חתימה על הסכ ע המרכז האולימפי

לימודי תעודה
בהרצליה

ליווי:
הכנת תכנית עבודה ותקציב
קבלת אישורי הפעלה לקורסי
הקמת מערכת שיווק ומכירות
איתור מרצי מתאימי והגשת ת"ל
לאישור
ניהול שוט של המרכז בהרצליה

שת"פ ע
מכללת שלו

בדיקת אפשרות לקבל נ"ז אקדמיות לבוגרי
מסלולי הלימוד של מכללת שלו.
בדיקת אפשרות לקיי מכינות ייעודיות
מחו למכללה.

מדדי הצלחה:
גידול בהכנסות תשע"ה בהשוואה לשנה"ל תשע"ד.
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כ 15,000
 2מתקציב
שיווק

אי

יעד 3
להגדיל את מספר המשתלמי במסגרת תכנית החונכות החקלאית להביא קבוצות נוספות מחו"ל.
יעד

משימות

לוח זמני

משאבי
נדרשי

הבאת קב'
אוונגליסטי
מארה"ב

הגשת תכנית לעמיאל טורס
גיוס ותאו מרצי
תמחור הקורס

ספט' 14

אי

לסמינר קי-

חתימה על הסכ ע עמיאל טורס

הבאת קבוצה
מסי

קבלת תכנית מהמחלקה להנדסת מע' מי
תמחור הקורס וחבילת התיור

להשתלמות
קצרה
בהנדסת

שיווק הקורס לסי
חתימה על הסכ ע קבוצה שתתעניי

נוב'דצמ' 14

אי

ייקבע כשתהיה
פניה

מערכות מי
הגדלת מספר
המשתלמי
במסגרת

הגשת בקשה לוועדה הבי משרדית
גיוס חקלאי נוספי לתכנית ושמירה על
קשר טוב ע החקלאי אית אנו בקשר.

השתלמות
החונכות
החקלאית

שמירה על איכות ורמת התכנית המוצעת
למשתלמי.
גיוס משתלמי בחול
תאומי ואישורי להגעת המשתלמי

בחינת
אפשרויות
מזדמנות
למכירת
קורסי

אירוח משלחות מחו"ל המעוניינות להביא
קבוצות ללימודי במכללה.
שליחת הצעות למתענייני.

ינואר 15
שוט

על חשבו
חברת הניהול

יוני 15
ספטמבר 15
כ 2 1000

לחו"ל

מדדי הצלחה:
קבלת אישור הוועדה הבינמשרדית להגדלת מספר המשתלמי בתכנית חונכות חקלאית.
הגעת קבוצת אוונגליסטי לקורס קי.
קשר ראשוני לתאו הגעת קבוצה ללימודי לקורס הנדסת מערכות מי.
יעד 4
חיזוק והרחבת הקשרי ע הקהילות והתעשייה באזור והסדרת שיתו הפעולה ע קר מעגלי.
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יעד

משימות

לוח זמני

פגישות אישיות
ע רכזי מש"א
ומנהלי באזור

תאו פגישות
הכנת חומרי פרסו
סיכו וריכוז המידע שעלה בפגישות

יוליאוגוסט
ינוארפברואר

שיתו פעולה
ע קר מעגלי

חתימה על הסכמי
העברת תכניות לאישור קר מעגלי
שיווק הקורסי המאושרי לקהל המתאי
שיווק למפעלי ומנהלי קהילות באזור
הסדרת עבודת רכזת קר מעגלי ע היחידה
ללימודי תעודה
רישו מתענייני ואישור זכאות
דיווח וגבייה מקר מעגלי

נובמבר 14
נובמבר 14

משאבי
נדרשי

רכזת /משווקת
קר מעגלי

מיד לאחר קבלת
האישורי
נוב'דצמ'
שוט
שוט

מדדי הצלחה:

הגדלה ועדכו רשימות הקשר.
אישור והרשמה של לפחות  20איש לקורסי של לימודי תעודה במימו קר מעגלי
יעד 5
חיזוק הקשר בי היחידה ללימודי תעודה ובי המכללה האקדמית.
יעד

משימות

לוח זמני

משאבי
נדרשי

קידו תכנית
תואר +

המש תאו ע המחלקות האקדמיות
במדעי הרוח והחברה.
אישור הקורסי שיכללו במסגרת תכנית
תואר +
ריכוז ההטבות שיינתנו לסטודנטי

שוט

אי

עד פברואר

שבוחרי בתואר משולב ע הכשרה
מקצועית.

שוט

עבודה מתואמת ע מחלקת שיווק וע
הנהלת המחלקה לרוח וחברה.
בחינת ההרשמה לתואר +בקרב הנרשמי
לשנה א' בשנה"ל תשע"ה שמעונייני
ללמוד קורס מקצועי בתשע"ו
אישור
קורסי לנ"ז

עד ינואר

עד מאי

העברת תכניות מפורטות לראשי מחלקות
•

קורס מנהל בינלאומי לתיירות
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אי
דצמבר

אקדמיות

ומלונאות.
•

קורס הנחיית קבוצות וקורסי

ינואר

של מכללת שלו
•

קורס הכשרת מאבחני ABA
של מרכז רולידר.

ינואר

מדדי הצלחה:
תאו טוב בי המחלקות האקדמיות ובי לימודי תעודה בנוגע לקורסי הנכללי בתואר +
הגדרה ברורה יותר של תהלי השיווק וההרשמה למסלולי המשולבי.
אישור קורסי לנ"ז אקדמיות.

סיכו כללי:
במהל תשע"ד עסקה היחידה ללימודי תעודה בשמירה על מסגרת הפעילות הקיימת ,בארגו מחודש
של שלוחת מכללת רידמ בכנרת ,בבחינת אפשרויות הפיתוח של היחידה ,בבנייה מחדש של תכנית
החונכות החקלאית למשתלמי מנפאל.
במהל השנה יצרנו תשתית טובה לצמיחה בתכנית חונכות חקלאית ,ברידמ ובשיתו פעולה בי
היחידה ללימודי תעודה והמחלקות העצמאיות במדעי הרוח והחברה.
בשנה"ל תשע"ה אנו שמי דגש גדול יותר על שיפור המכירות בלימודי תעודה וברידמ .נרחיב
ונבסס את פעילות החונכות החקלאית ,נפתח קורס מורה דר ונעמיק את הקשרי והעבודה ע
המחלקות האקדמיות.
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יעדי מחלקת לוגיסטיקה – לשנה " ל תשע " ה

יעד מספר1 :
הכנת תוכנית לשיפו -אודיטוריו
משימות להשגת היעד:
השלמת תוכנית שיפו כוללת לאודיטוריו
לו"ז לביצוע המשימות:
עד אפריל  2015תוכנית מוכנה כולל כתב כמויות
משאבי נדרשי:
בקשה לאישור  60אש"ח לבצוע התכנו.
מדדי הצלחה:
השלמת התוכנית

יעד מספר2 :
יעד – שיפור תנאי הוראה בכיתות
משימות להשגת היעד:
בשנת תשע"ה החלפת כ  10מקרני.
לו"ז לביצוע המשימות:
ע אישור תקציב  .בצוע מרבית התוכנית בחודשי אוקטוברדצמבר .2014
משאבי נדרשי:
אישור כ  30אש"ח בתוכנית השקעות
מדדי הצלחה:
החלפת מקרני מיושני בכיתות
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יעד מספר3 :
השלמת התקנת תאורת חירו במכללה
משימות להשגת היעד:
הזמנת גופי תאורת חירו מספק שכבר נבחר .בצוע התקנת גופי תאורת חירו ע"י קבל חשמל
נבחר.
לו"ז לביצוע המשימות:
ע אישור תוכנית ההשקעות .עד אפריל 2015
משאבי נדרשי:
אישור  70אש"ח בתוכנית השקעות להשלמת רכישה והתקנה של גופי תאורת חירו.
מדדי הצלחה:
השלמת התקנת גופי תאורת חירו במכללה
יעד מספר4:
הקצאת משרדי מחודשי למחלקה לכלכלה בבית הספר למדעי חברה ורוח ,בחדר 6110
משימות להשגת היעד:
הקצאה מחודשת של משרדי לאחר פינוי המשרדי של אג כספי.
לו"ז לביצוע המשימות:
השלמת העברה עד לסו דצמבר  2014בהתא להנחיית הנהלה.
משאבי נדרשי:
שינוי מצומצ בריהוט קיי.
מדדי הצלחה:
השלמת העברה
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יעד מספר5 :
פרויקטי לשיפור בטיחות בקמפוס
משימות להשגת היעד:
התקנת מאחזי יד ומעקות בבניי אלפרי
תיקוני בבניי אלפרי בחלקו החיצוני בהתא לדוח קונסטרוקטור.
לו"ז לביצוע המשימות:
לאחר אישור בתוכנית השקעות  .ביצוע תהלי של אפיו – תמחור – בחירת קבל וביצוע .עד יוני
2015
משאבי נדרשי:
כ  150אש"ח לשני הפרוייקטי המוזכרי לעיל.
מדדי הצלחה:
בצוע הפרויקטי
יעד מספר6:
ארגו מער מצאי במכללה
משימות להשגת היעד:
הקמת מאגר בסיס נתוני לכלל הציוד הקיי במכללה.
לו"ז לביצוע המשימות:
עד יוני 2015
משאבי נדרשי:
הקצאת זמ לעובדי לביצוע הפרויקט כחלק מתהליכי העבודה .עבודה מול יחידות אחרות )תקשוב,
מעבדות וכו'( בנושא מצאי הציוד.
מדדי הצלחה:
הקמת מאגר בסיס נתוני לציוד המכללה.

41

יעד מספר7:
פתרו בעיית הנזילות בבית אחי ובספריה
משימות להשגת היעד:
אפיו ,בחירת פתרו ובצוע איטו מחודש בגג הספריה ובגג בית אחי לצור מניעת הנזילות החוזרות.
לו"ז לביצוע המשימות:
עד חודש יוני 2015
משאבי נדרשי:
אישור בתוכנית השקעות כ  30אש"ח לפתרו הנזילות בספריה.
ליווי תהלי איתור ומת פתרו לנזילות בבית אחי ביחד ע משרד מ .ברנע.
מדדי הצלחה:
פתרו תקלות בנזילות בשני המבני

יעד מספר8:
תוכנית פיתוח פיסית – קמפוס דרו – מרכז ללימודי א"י
משימות להשגת היעד:
שותפות בהכנת תוכנית אדריכלית בתאו ע הגופי השותפי בפרויקט .שותפות בהכנת תוכנית
פתוח שטח בהתא לתוכנית אדריכלית ובצוע התוכנית.
הכנת תוכנית הצטיידות למבני ובצוע רכש בהתא לתוכנית .
לו"ז לביצוע המשימות:
עד אפריל  2015עדכו תוכנית הצטיידות
משאבי נדרשי:
תקצוב תוכנית הרכש ובצוע בהתא לתוכנית .הרכש יבוצע לקראת אכלוס המתח.
מדדי הצלחה:
השלמת תוכנית מעודכנת
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תמחור מעודכ ומוכ לביצוע.
יעד מספר9 :
מעונות סטודנטי
משימות להשגת היעד:
ליווי השלבי בפרויקט וסיוע באפיו והתאמת התוכנית לצרכי ,בהיבטי התכנוניי והלוגיסטיי.
סיוע בקבלת החלטה על מודל התפעול של מעונות הסטודנטי.
ליווי נושא הצטיידות המעונות מול חברת הבנייה.
לו"ז לביצוע המשימות:
מתמש לאור השנה
משאבי נדרשי:
הקצאת עובד בתחו לוגיסטיקה לליווי נושא הצטיידות.
מדדי הצלחה:
דגש על התאמת הבנייה לתוכניות  .התאמת תוכנית ההצטיידות בי צרכי לבי תוכנית מקורית של
הקבל.

יעד מספר10 :
קמפוס דרו – בניי למצוינות
משימות להשגת היעד:
הכנת אפיו לבניי מצוינות
לו"ז לביצוע המשימות:
מתמש לאור השנה .
משאבי נדרשי:
לצור הכנת האפיו הראשוני לא נדרשי משאבי כספיי ממחלקת לוגיסטיקה
מדדי הצלחה:
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סיו הכנת האפיו ואשורו ע"י הגורמי הנדרשי במכללה עד יוני 2015

יעד מספר11 :
הכנת תוכנית חומש בהיבט הפיסי של המכללה – תשתיות ובינוי.

יעד מספר 12 :
סיוע בהכנת תוכנית חומש בהיבט נגישות
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יעדי מחלקת שיווק -לשנ ה " ל תשע " ה

מטרה:
גידול במספר הסטודנטי בשנה א' בהתאמה לתוכנית הפיתוח האקדמית של המכללה.
 160 .1סטודנטי חדשי לבית הספר להנדסה
 490 .2סטודנטי חדשי לבית הספר למדעי החברה והרוח
 .3הפיתוח האקדמי לשנה זו כולל :פתיחת מסלול  B.Aרב תחומי עצמאי של המכללה.
התוכנית מתייחסת לפתיחת מחלקות בכלכלה בבית הספר לחברה ורוח והנדסת גז ונפט בבית הספר
להנדסה.
יש לשי לב כי בשנה זו נסגרת המחלקה הגדולה ביותר במכללה של מסלול הרב תחומי של
אוניברסיטת בר איל.
במקביל תיפתח מחלקה רב תחומית של המכללה האקדמית כנרת אשר בה לא יופיעו התמחויות
בניגוד לתואר של בר איל.

יעדים שנה א'
הנדסה
חשמל ואלקטרוניקה

25

איכות ואמינות

25

תוכנה

35

הנדסת תעשיות מים

55

הנדסת גז ונפט

20

סה"כ ביה"ס להנדסה

160

ביה"ס למדעי החברה והרוח
ניהול תיירות ומלונאות

60

תקשורת

35

מדעי ההתנהגות

40

45

לימודי ארץ ישראל

45

חינוך וקהילה

60

רב תחומי-מסלול עצמאי

220

כלכלה

30

סה"כ ביה"ס למדעי החברה
והרוח

490

650
סה"כ שנה א'

המשימות:
א.

גיבוש האסטרטגיה השיווקית בשיתו הסגל האקדמי

.1ביצוע סקרי:
א .סקר עומק בקרב סטודנטי של שנה א'
ב .סקר אומניבוס ארצי לבדיקת מעמד המותג המכללה האקדמית כנרת
ג .סקרי מודעות והעדפה לגבי מכללות בישראל ה בקרב הקהל הרחב וה בקרב הקהל בצפו
ד .בחינת המודעות והעדפה של המכללות הצפוניות
ה .בחינת מסלולי הלימוד המועדפי על המועמדי ללימודי.
ו .בדיקת היררכיית השיקולי לבחירת מוסד אקדמי מועד.
ז .בחינת תדמית המכללה האקדמית כנרת.
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 .2בניית קונספט שיווקי חדש אשר יחזק את חיבור המכללה לתעשייה ואת אפשרויותיו של
הבוגר להשתלב בתחו אותו הוא לומד ,המבוסס על המחקרי והסקרי.
 .3במסגרת הקונספט האסטרטגי יש לגזור מאפייני גרפי אשר יותאמו לצרכי המכללה וכל
אחת ממחלוקותיה
 .4סדנאות ייחודיות לבית הספר להנדסה ולבית הספר למדעי החברה והרוח
 .5פגישות והיכרות ע הדיקני וראשי המחלקות,למידה של היתרונות היחסיי של כל מחלקה.
.6
.7
.8
.9

למידה של מסלולי חדשי שאמורי להיפתח בקרוב,אשר יגדילו את היצע המחלקות במכללה
הפקת ימי פתוחי לכל המחלקות.
עבודה שוטפת ע הדיקני ועוזריה.
שותפות בצוות תוכנית החומש הבאה של המכללה,עזרה בגיבוש בחירת המסלולי החדשי
שיפתחו במכללה ויתרמו לפיתוחה ,ביצוע סקרי אשר יעזרו בבחירת המסלולי חדשי בעלי
פוטנציאל.

ב .עקרונות תוכנית עבודה:
 .1הצבת יעד לחזק את הרלוונטיות של המכללה בקרב קהלי היעד.
 .2שיפור האופ בו נתפסת המכללה כמוסד המכי לשוק העבודה.
 .3התמקדות במסלולי העצמאיי של המכללה בבית הספר להנדסה ובבית הספר למדעי החברה
והרוח
 .4ריכוז מאמ שיווקי לגיוס מועמדי מאזור המרכז
 .5הפקת קמפייני ייעודי למחלקות בעלות פוטנציאל צמיחה אשר יכולות להשלי על תדמית
המכללה.
 .6הקמת אתר תדמיתי למכללה אשר יית מענה ברור וממוקד לכלל המחלקות
 .7שיפור הפעילות הדיגיטלית של המכללה על כלל מחלוקותיה במנועי החיפוש ,ברשתות
החברתיות ובכל פלטפורמה דיגיטלית אשר תית מענה אפקטיבי למטרות המכללה.
 .8ניהול שיח גולשי ברשת בעזרת מערכת ניטור ויצירת פעילות מותאמת בהתא לצור.
 .9הפקת ימי פתוחי בדגש על מכירות.
 .10שיפור פעילות השיווק בכלל המדיות הדיגיטליות ,בניית קמפייני מבוססי תוצאות במנועי
החיפוש וברשתות החברתיות.
לצור זה יבנו קמפייני חדשי בגוגל לכל המחלקות ולכלל המכללה יבנה אתר שיווקי חדש,
תבוצע עבודת ניהול בקרה ופיקוח.
 .11יופקו פעילויות סלולאריות במסגרת קמפייני של המכללה ובמסגרת הפעילות השוטפת של
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מנועי החיפוש.
ג .יצירת אפשרויות גידול נוספות פניה לקהלי מוגדרי:
.1

הקמת מרכז להכוו תעסוקתי

.2

הקמת פורו בוגרי ויצירת פעילות

.3

המש חיזוק והמש הפעילות למגזר הדרוזי

.4

פניה לקהלי חזקי מהמרכז.

ד .מרכז המידע הטלפוני:
.1

ביצוע סדנאות והדרכות – למנהלי ולסטודנטי במרכז המידע הטלפוני

.2

מעקב אחר איכות הנציגי ושיפור יכולת המכירה.

.3

הגדלת כמות הפגישות הרלוונטיות

.4

צמצו כמות ההברזות לפגישות היועצי האקדמיי.

.5

גיוס רכזת מידע – אחראית משמרת ערב

ה .מרכז הייעו -וההרשמה:
פתיחת האפשרות לביצוע רישו ג למועמדי אשר הינ בעלי פוטנציאל לעמוד בקריטריוני
.1
הקבלה.
.2

הגדלת מספר הפגישות של היועצי האקדמיי.

.3

הגדלת כמות הנרשמי דר הייעו האקדמי.

.4

ניהול תהלי סגור מול המתעניי מהפניה ועד ההרשמה במחלקת השיווק

.5

שיתו ראשי המחלקות במת אינפורמציה אקדמית כסיוע לתהלי הרישו של מועמדי

.6

הדרכות והכשרות היועצי

.7

הדרכות והכשרת נציגי מרכז המידע

.8

בניית תוכנית בונוסי חדשה אשר מטרתה להגדיל את כמות הפגישות ונרשמי למכללה.

ו .אתר האינטרנט:
 .1שיפור קידו האתר במנועי החיפוש
 .2הגדלת כמות המבקרי באתר
 .3הגדלת זמ השהייה באתר
 .4עדכו שוט ומלא לפעילויות הקשורות למכללה באתר.
.5הגדלת נפח התוכ האקדמי בשיתו הסגל האקדמי
.6הגדלת נפח התוכ המחלקתי הווי המחלקה ,כנסי ,סיפורי בוגרי ,ראיונות ע מרצי
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יעדי דיקנט הסטודנטי ם – לשנה " ל תשע " ה

 .1פיתוח וקידו תחו הכנה לתעסוקה
 .2אישור נ"ז לפעילות חברתית
 .3פיתוח וחיזוק הקשר בי האקדמיה לדיקנט
 .4הוצאה לאור של חוברת מלגות
 .5הגברת המודעות לנושא הנגישות ה לסגל המנהלי וה לסגל האקדמי
 .6הגדלת התרומות למלגות
 .7הרחבת הפעילות הקהילתית של הסטודנטי
 .8מרכז מת" הרחבת הסיוע לסטודנטי )במספר הסדנאות,שעות הפעילות ובחשיפה לקהלי
נוספי(
 .9הרחבת מיז הדגל "מעגלי נגישות" בעיר טבריה ועמק הירד
 .10פיתוח מער גבייה שיאפשר חונכי מטע ביטוח לאומי באמצעות המכללה
.11

חיזוק קשרי העבודה ע ביטוח לאומי טבריה

.12

עריכת יו עיו אקדמי בנושא נגישות
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יעדי הספריי ה לשנת הלימודי תשע " ה
יעד 1
תמיכה בהוראה ובמחקר המתקיימי במכללה.
משימות להשגת היעד:
• רכישת מנויי על מאגרי מידע
• רכישת ספרי
• הדרכות שימוש בכלי הספרייה
• התעדכנות בכלי ובפיתוחי חדשי המצויי בשוק.
לו"ז לביצוע המשימה
• הדרכות סטודנטי במהל השנה תו כדי שיעורי הדרכה ביבליוגרפית יש צור
• סגל אקדמי – במהל חופשות הסמסטר ,חופשת הקי או הסמסטר.
שיתו פעולה ע  :וועדת הוראה  ,הוועדה פיתוח אקדמי
משאבי נדרשי
•

כוח אד להדרכה   3ספרני יע והדרכה

•

כתות הדרכה

•

תחזוקת אתר הספרייה ,פיתוח מצגות ידידותיות של הכלי המצויי בספרייה

מדדי הצלחה:
• ביצוע שיעורי ל  10סמינריוני במהל השנה.
• ביצוע הדרכות ל  15מרצי במהל השנה.
יעד 2
לספק לקהל היעד משאבי מידע מגווני ,ומשאבי ביבליוגרפי ,עדכניי ונגישי בכל הפורמטי
בה מצוי המידע היו ,שיענה על צרכי הלימוד והמחקר.
משימות להשגת היעד:
מנויי ע מאגרי מידע ,רכישת ספרי חדשי וקטלוג הפריטי בפורמטי שוני – מודפסי
ומקווני
לו"ז לביצוע המשימה:
ספרי חדשי  שוט כל השנה
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כתבי עת חדשי – כל השנה.
אוספי פיזיי –ינואר – מר ,יוני – אוגוסט זמ שבו אנחנו משקיעי בהכנסת האוספי.
 600ספרי בכל חודש =  150ספרי בשבוע =  30ספרי ביו
אוס אורי דביר
אוס וירטואלי – ספרי כותר,
מדיה – המרת סרטי וידאו ל  , DVDהקלטת סרטי חדשי ,רכישת סרטי וקטלוג.
משאבי נדרשי:
• כוח אד  מקטלגי
• מערכת להמרת סרטי משוכללת יותר
מדדי הצלחה:
להגיע לספטמבר  2015אחרי ביצוע לפחות הכנסת  2,000ספרי מאוספי פיזיי ,כ   500המרות,
 100הקלטות  100סרטי חדשי.
מעקב אחרי כתבי העת ותיקו שגיאות עבר.
יעד 3
איוש הספרייה בספרני ומידעניי מומחי מסורי ומחויבי למת שירות יעיל ,הממשיכי
להשתל כל הזמ.
משימות להשגת היעד:
• הגדלת צוות העובדי בספרייה בצוות מקצועי.
• שליחת חברי הצוות המצויי להשתלמויות מקצועיות
• השתתפות אנשי צוות הספרייה בוועדות מקצועיות ארציות
לו"ז לביצוע המשימה :לאור כל השנה
משאבי נדרשי :תקציב נסיעות ,הגדלת תקציב כוח אד ,תקציב השתלמויות
מדדי הצלחה :לקראת אוגוסט  2015עוד תק בספרייה.
יעד 4
יצירת כלי ארגוניי לפיתוח וייעול מער התקשורת ע קהל הלקוחות.
משימות להשגת היעד
ניהול הקשר ע קהלי היעד ,מכתבי ,אתר הספרייה ,ד בפייסבוק ,פורטל משתמשי ,אתר
המכללה ,השאלות סטודנטי.
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לו"ז לביצוע המשימה :שוט לאור כל השנה
משאבי נדרשי :כוח אד
מדדי הצלחה :אד שיהיה זה מתפקידו
יעד 5
סיוע בהתמצאות בשירותי הספרייה ומשאביה.
משימות להשגת היעד:הדרכות ויע פרטני
לו"ז לביצוע המשימה :שוט לאור כל השנה
משאבי נדרשי :כוח אד ,כתות לימוד ,מחשבי ,אינטרנט
מדדי הצלחה :עוד איש צוות על מנת שנוכל לאייש את עמדת הייע העמוק בקומה . 2

יעד 6
עדכו מתמיד של שירותי הספרייה בהתא לשינויי ולהתפתחויות הטכנולוגיות
משימות להשגת היעד:
למידה של אנשי הצוות את כל החידושי בעול הספרנות והמיידענות ,להטמיע את החידושי
ולהשתמש בה
לו"ז לביצוע המשימה:
לאור כל השנה
משאבי נדרשי:
תקציב השתלמויות ,פינוי זמ לספרני ללמוד את הנושאי ,דיוני בצוות.
מדדי הצלחה:
להיות תמיד בי הספריות הראשונות המובילות שינוי.
יעד 7
שיתו פעולה מנהלי וארגוני ע מחלקות אחרות במכללה
•

משימות להשגת היעד:
קשרי ע מנהל אקדמי בכל הקשור לסילבוסי ,למרצי ,בחינות.

•

קשרי ע לשכת הנשיא בכל הקשור להתפתחויות אקדמיות במכללה.

•

קשרי ע לשכת מנכ"ל בכל הקשור לפיתוח המכללה.

•

קשרי ע השיווק בענייני שיווק ופרסו ארועי הספרייה.
לו"ז לביצוע המשימה :שוט
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מדדי הצלחה:
אוירה טובה בי כל הגורמי.
יעד 8
הגברה ועידוד המודעות לקריאה.
משימות להשגת היעד:
מפגשי ע סופרי ,קשרי ע הספרייה האזורית.
לו"ז לביצוע המשימה :לאור כל השנה
משאבי נדרשי:
כוח אד שיעסוק בהפקת האירועי ,וקשר ע ספרייה אזורית.
מדדי הצלחה:
יצירת לפחות  5אירועי המשולבי אקדמיה וספרות.
יעד 9
פיתוח האוספי הקיימי ואוספי חדשי.
משימות להשגת היעד:
קבלת תקציבי הולמי להגדלת האוספי בהתא לצרכי הלימוד והמחקר במכללה .במיוחד פיתוח
מסלולי לימוד חדשי.
לו"ז לביצוע המשימה:
עיקר המשימה מתרחשת בתקופת הקי ,א ג לאור כל השנה.
משאבי נדרשי:
הגדלת התקציב והקצאת תקציב השמור לחוקרי.
מדדי הצלחה:
הגדלת התקציב כ ש  25%ממנו יהיה לרכישת ספרי כאשר גודל התקציב למאגרי  +מערכות
הספרייה גדל בכל שנה ב .5%
יעד 10
יצירת סביבת עבודה נעימה ונוחה למשתמשי הספרייה.
משימות להשגת היעד:
פיתוח פיזי של הספרייה .הקצאת איזור סגור לחדרי לקבוצות ,שמירה על ניקיו הספרייה,
פעילויות שונות להחדרת נושא השקט בספרייה ,ריבוי תלונות על רעש בספרייה
לו"ז לביצוע המשימה:
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שוט ,לאור כל השנה ,פרסו ואכיפה.
משאבי נדרשי:
איש אחזקה וניקיו לספרייה .תקנו לימודי
מדדי הצלחה:
טיפול מידי בתקלות .ויצירת שקט בספרייה.
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יעדי המכינה הקדם אקדמי ת  -לשנת הלימודים תשע " ה

יעד : 1
הקפדה על תודעת השירות והטיפול הנית לסטודנטי במכינה.
משימות להשגת היעד:
.1

הכוונת צוות המכינה – להקפדה על רמת השירות ואופ השירות הנית לסטודנט במכינה,
החל משלב קליטה ,ייעו ,בניית מערכת ,במהל לימודיו במכינה ועד הגשתו לבחינות.

.2

הכוונה והנחיות לצוות המורי – בנושא תודעת השירות לסטודנטי.

.3

כחלק משיפור השירות לסטודנטי במכינה – הרחבה ושיפור השימוש במערכות העברת מידע
לסטודנטי ]רישו מקוו ,שימוש בפורטל סטודנט וכו[...

לו"ז לביצוע המשימה:
הכוונה במהל הכנות לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ה.
הכוונה לצוות המורי – בישיבת הכנה לקראת פתיחת שנה"ל.
מדדי הצלחה :
עלייה במדדי סקר שביעות רצו.
באמצעות שיחות חת ע סטודנטי מהמכינה.
משאבי נדרשי  :אי

יעד : 2
הגדלת מס' הסטודנטי בוגרי המכינה ,שממשיכי ישירות ללימודי אקדמיי במכללה
האקדמית כנרת.
משימות להשגת היעד:
 .1חיזוק תחושת הקשר והשייכות של הסטודנטי במכינה – למכללה האקדמית כנרת.
 .2ליווי של ראש אקדמי למכינה ,לזיהוי ייעו והכוונת סטודנטי – להמש לימודי בכנרת.
 .3הכוונה ללימודי בכנרת :הגדרה ופילוח תלמידי המכינה – לפי מסלול לימודי עתידי ,ולפי
הגדרת :מה רוצי ללמוד ? איפה מעונייני ללמוד ? ובחינת השינוי במהל השנה.
 .4המש תהלי למיסוד הקשר ע המחלקות השונות בבית הספר למדעי החברה והרוח ,במכללה
האקדמית כנרת .קשר שכולל – חשיפה לתחו הלימוד בכיתות המכינה ,הפניית סטודנטי
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מתענייני לשיחה אישית ,שיתו פעולה במהל ימי פתוחי להכוונת מועמדי שאינ עומדי
בתנאי קבלה  לייעו במכינה.
 .5העברת רשימות מסיימי מכינה – לקראת סיו סמסטר א וסיו סמסטר ב – למחלקת השיווק
לצור ביצוע ייעו פרטני לכל בוגר מכינה.
 .6פתיחת מחזור ד' של מכינה ייעודית למדעי חברה ורוח בשנה"ל תשע"ו) .ראה פירוט  ביעד מספר
.(3
 .7פיתוח ואישור תוכניות ייעודיות למגזרי ייחודיי) .ראה התייחסות בפירוט  ביעד מספר .(4

לו"ז לביצוע המשימה :
חיזוק תחושת הקשר – פעילות שתתקיי במהל כל שנה"ל.
פילוח הסטודנטי במכינה – רישו ומעקב אחר רצו להמש לימודי ,משלבי קליטת הסטודנט
במכינה.
ליווי של ראש אקדמי – במהל כל השנה.
מדדי הצלחה:
עלייה במספר הסטודנטי שממשיכי ישירות ללימודי תואר במכללת כנרת.
באמצעות סקר שביעות רצו.
יעד : 3
ביסוס מכינה ייעודית למדעי החברה והרוח.
משימות להשגת היעד:
 .1ליווי להצלחת הסטודנטי בלימודי המכינה – וסיוע ,בא נדרש בהשתלבות ללימודי
במסלולי בי"ס למדעי חברה ורוח ,במכללה האקדמית כנרת.
 .2נקיטת הפעולות הנדרשות לפתיחת מחזור ד' של מכינה ייעודית למדעי חברה ורוח בשנה"ל
תשע"ו.
 .3יישו ההחלטה לתעדו בתנאי קבלה ,לבוגרי המכינה להמש לימודי לתואר במכללה
האקדמית כנרת.
 .4הגדלת מספר התלמידי במסלול זה ,באמצעות פרסו ושיווק מכינה למח"ר – תו הדגשת
התעדו ,ופתיחת המסלולי החדשי.
 .5ליווי של ראש אקדמי ,מנהל המכינה והמרצי – במסלול זה.
 .6בחינת מידת הצלחת של בוגרי המכינה הייעודית – בהשתלבות בלימודי תואר ,במהל שנה א'.
 .7הקצאת כ"א לרפרנט במחלקת השיווק  שירכז את נושא הטיפול במועמדי מכינה למח"ר.
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לו"ז לביצוע המשימה:
הערכות לקראת ימי פתוחי.
פתיחת מחזור ד של המכינה הייעודית – אוקטובר .2015
משאבי נדרשי :תקציב לשיעורי תגבור פרטני לתלמידי המכינה הייעודית במקצועות הנדרשי.
תקציב לפרסו.
תקציב לרפרנט במחלקת השיווק  לטיפול במועמדי המכינה הייעודית.
מדדי הצלחה :
השתלבות של לפחות  80%מתלמידי המכינה ) שלומדי בתשע"ה ( – בלימודי תואר בכנרת.
פתיחת מחזור ד' ,בשנה"ל תשע"ו – שבמסגרתו ) לפחות (  25סטודנטי.

יעד 4
פיתוח תוכניות לימוד חדשות במכינה.
משימות להשגת היעד:
 .1אשור התוכנית למכינה ייעודית להנדסה ,המיועדת לחסרי זכאות לבגרות ,ובעלי יכולת לימודית
גבוהה המאפשרת השתלבות בהצלחה בלימודי הנדסה.
 .2הכנת תוכנית למכינה המיועדת לאוכלוסיית חרדי ,התוכנית תשלב מכינה  +לימודי
תואר אקדמי בכנרת ו\או לימודי הכשרה מקצועית.
 .3פיתוח תוכנית למכינה ייעודית למדעי החברה והרוח – במסלול סמסטריאלי ) מיועד לבעלי ציו
מימד של  450ומעלה (.
 .4פיתוח תוכנית הכנה להשתלבות מיטבית בלימודי תואר אקדמי – לבני המגזר הערבי.
לו"ז לביצוע המשימה  :שנת תשע"ה.
משאבי נדרשי :נדרש תקציב פרסו.
מדדי הצלחה:
פתיחת מסלולי חדשי.
ביצוע מחזור ראשו ע אחוזי סיו מכינה גבוהי ,והשתלבות מיטבית באקדמיה.
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יעד 5
שימור טיפוח והעצמת סגל המורי במכינה הקד אקדמית.
משימות להשגת היעד:
.1
.2
.3
.4
.5

טיפוח התנאי הפיזיי הנדרשי לצוות המורי.
ביצוע השתלמות.
ביצוע יו סיור ו/או ארוחה חגיגית לסיו שנה.
הסדרת נושא חנייה לסגל המורי.
בחינת תנאי העסקה ושכר מורי המכינה ,תו התייחסות להנחיות ות"ת בנושא זה.

משאבי נדרשי :

תקציב ליו השתלמות למורי המכינה .
תקציב ליו סיור לסיו שנה – לצוות מורי המכינה.
בהתאמה להחלטות בנושא תנאי העסקה ושכר מורי המכינה – תיקבע מסגרת המשאבי
התקציביי הנדרשי.

יעד 6
הקפדה על רמת ההוראה במכינה.
משימות להשגת היעד:
 .1טיפוח צוות מורי המכינה .קיו יו השתלמות לצוות המורי.
 .2ליווי של ראש אקדמי.
 .3ישיבת פתיחת שנה  /סיכו שנה לצוות מורי המכינה.
לו"ז לביצוע המשימה :

ישיבת פתיחת שנה.
ישיבת סיכו שנה.

משאבי נדרשי :לא נדרש.
מדדי הצלחה:

עמידה בתוכנית הלימודי בכל מקצוע.
סקר רמת הוראה במכינה ,המתקיי לקראת כל סו סמסטר.
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יעד 7
הפעלת התוכנית להנגשת השכלה גבוהה לבני מיעוטי  במסגרת המכינה הקד אקדמית.
משימות להשגת היעד

:

יישו התוכנית של המכינה הקד אקדמית שהוגשה למל"ג –ות"ת ובכללה :
 .1הפעלת מסגרת של שעורי תגבור לתלמידי המכינה ]דוברי ערבית[
 .2הפעלת סדנת 'צעד לפני כול'  שתתקיי שבועיי לפני פתיחת שנת הלימודי האקדמית,
ומיועדת לבני מיעוטי אשר התקבלו ללימודי במכללה האקדמית כנרת.
לו"ז לביצוע המשימה:

הערכות ופרסו לתוכניות במסגרת התוכנית להנגשת השכלה גבוהה של ות"ת.
משאבי נדרשי :התוכנית מבוססת על תקציב ות"ת.

מדדי הצלחה:
באמצעות סקר שביעות רצו ,ביצוע שיחות חת.
בחינת מידת הצלחת הבוגרי – בהשתלבות לימודי תואר ראשו במכללה.
יעד 8

הכנה קד אקדמית מיטבית של הסטודנטי במכינה לקראת לימודי אקדמיי.
משימות להשגת היעד :
 .1הקניית כלי לקראת המעבר ללימודי אקדמיי – מיומנויות למידה ,שימוש בספריה,
שימוש בט.ל.מ.
 .2הכוונת צוות מורי המכינה – להקניית מיומנויות למידה לקראת לימודי אקדמיי.
 .3יצירת סביבה לימודית אקדמית איכותית.
 .4קשר ע הספרייה – ביצוע הדרכה לסטודנטי שמעונייני בכ.
לו"ז לביצוע המשימה:

הנחיות לצוות מורי המכינה – במסגרת ישיבת פתיחת שנה.
לקיי הדרכות בספרייה – לפי לו"ז מתוא ע סמדי.
משאבי נדרשי :אי צור במשאבי מיוחדי.
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מדדי הצלחה :באמצעות סקר שביעות רצו ,ביצוע שיחות חת.

יעד 9

חיזוק תחושת החיבור והקשר בי תלמידי המכינה למכללה.
משימות להשגת היעד:
 .1שיבו לכיתות לימוד במתח המכללה ,ולא רק בכיתות מתח המכינה.
 .2קשר ע אגודת הסטודנטי – הידוק הקשר בי האגודה ,לסטודנטי במכינה.
 .3ספרייה – ביצוע הדרכה לסטודנט במכינה.

לו"ז לביצוע המשימה:
שיבו לכיתות – כהערכות לקראת פתיחת השנה.
לקיי הדרכה בספרייה – לפי לו"ז מתוא ע סמדי.
משאבי נדרשי :אי צור במשאבי מיוחדי.
מדדי הצלחה:
באמצעות סקר שביעות רצו.
באמצעות גידול בנתוני הסטודנטי שממשיכי מהמכינה למכללה האקדמית כנרת] .ראה יעד מס'
[2

יעד 10
צמצו שיעור נשירת הסטודנטי במכינה.
משימות להשגת היעד:
.1
.2
.3
.4
.5

מעקב וניתוח – הסיבות לנשירה.
סיוע פדגוגי נוס – למתקשי בלימודי.
מת מענה הול לתלמידי ע קשיי וליקויי למידה.
ליווי של יועצת המכינה  לסיוע לתלמידי ע קושי לימודי ובעיות השתלבות.
הצעה לסיוע כלכלי לסטודנטי שעומדי לפני נשירה ,בשל אי קבלת מלגה ו\או הפסקת סיוע.

משאבי נדרשי :אי.
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מדדי הצלחה :צמצו מספר הנושרי.

יעד 11
שימור ממשק העבודה ע מחלקת השיווק במכללה.

משימות להשגת היעד:
 .1העברת רשימות מסיימי המכינה – סמסטר א'  +ב'.
 .2בחינת התאמה להשתלבות בלימודי תואר ,על סמ הישגי הסטודנט במכינה .זאת ,תו נקיטת
זהירות בהעברת מידע רגיש ,ותו הקפדה על חסיו מידע הקשור לסטודנטי במכינה.
 .3זימו בוגרי המכינה לייעו במחלקת השיווק ,לקראת המש לימודי בכנרת.
 .4מעקב אחרי רשימות בוגרי המכינה והשתלבות בלימודי תואר בכנרת.

לו"ז לביצוע המשימה :במהל שנה"ל.
משאבי נדרשי :אי.
מדדי הצלחה:
גידול במספר תלמידי מכינה שממשיכי ללימודי תואר בכנרת.

יעד 12
פיתוח וטיפוח מתח המכינות ) המרכז הקד"א ( למקו ראוי ומכובד אשר הסטודנטי ירגישו
שה זוכי בו לכל השירותי והתנאי כמו בקמפוס.
משימות להשגת היעד:
תחזוקה וטיפול שוט במתח המכינה.
לו"ז לביצוע המשימה:

משאבי נדרשי :תקציב המכללה.

יעד 13
התאמת מסגרת מסלול המכינה לבגרויות למגמת צמצו מספרי התלמידי במסלול זה.
משימות להשגת היעד:

 .1בחינת ההשלכות של צמצו מספרי כיתות במסלול בגרויות – על מספרי הנרשמי.
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 .2בחינת ההשלכות מבחינת העסקת מורי המכינה  בעקבות צמצו כיתות.
 .3המש התאמת המסלול לצרכי התלמידי במסלול זה.
לו"ז לביצוע המשימה :במהל שנה"ל תשע"ה.
משאבי נדרשי :אי.
מדדי הצלחה:
פגיעה מזערית במסגרת העסקת מורי המכינה ,פגיעה מזערית בצרכי התלמידי במסלול זה ,ופגיעה
מזערית במספרי התלמידי במסלול זה.

יעד 14
הערכות המכינה למעבר פיקוח המכינות למל"ג ות"ת
משימות להשגת היעד:
 .1הערכות המכינה להנחיות ניהוליות ,תפעוליות ותכניות ככל שידרש בעקבות הכרזת שנת תשע"ה
כשנת מעבר של ניהול המכינות ממרמנת לניהול מל"ג.
 .2תיאו ע גורמי המכללה השוני בהתא לצור בשל ההנחיות וההוראות כנ"ל.
לו"ז לביצוע המשימה :מהל תשע"ה – על פי התקדמות המהל הארצי
משאבי נדרשי :אי.
מדדי הצלחה :התאמת נהלי בבית הספר למכינות במכללה האקדמית כנרת לנהלי שנת המעבר,
כהכנה לניהול קבוע על ידי מל"ג.
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