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 סטודנטים חדשים1,200-כ קליטת.
 וטכנימינהליחברי סגל אקדמי וכן חברי סגל 60-גיוס כ.
הקמת בנייני מעבדות וכיתות.
הצטיידות בתשתיות מחקר.

ל לנגב"היערכות למעבר צה
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השלכות הרחבת 
תכניות הלימוד 

:בתחומים הטכנולוגיים
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י  "התפלגות מספר סטודנטים מתוקצבים ע
בעשור האחרון-ת "ות
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ל לנגב"כתוצאה ממעבר צה  1,200+
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מספרי סטודנטים לתואר  
'סמסטר א:ראשון ושני

ז"תשעו"תשע

11,48911,922'שנה א-נרשמים 
5,6955,669'שנה א-מתקבלים 
5,4415,504'שנה א-מממשים 

מספרי סטודנטים

ז"תשעו"תשע
19,65019,827כ סטודנטים  "סה

**17,40417,500*מתוכם בתכניות מלאות

ז"הערכה לתשע**' נתוני סמסטר ב*  
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מיקומנו ביחס  , על פי סקר התאחדות הסטודנטים
...לאוניברסיטאות האחרות הוא בתחתית הרשימה

איכות ההוראה ושביעות רצון הסטודנטים
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הקמת היחידה לפיתוח אקדמי וקידום הוראה.

איכות ההוראה ושביעות רצון הסטודנטים
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  תכנית מניעת נשירה
.ונטישת סטודנטים

פרויקט חונכות קליטה.
  שיפור איכות ההוראה

.וחדשנות בהוראה

:פעילויות ממוקדות סטודנטים



:  פעילויות נוספות
השקעה בשדרוג כיתות הלימוד.
שיפור מערכות המולטימדיה  :

.פיילוט מערכות הקרנה אלחוטיות, החלפת מקרנים
לקראת הזנת ציונים  : שיפור השירות לסטודנט

.ממוחשבת

איכות ההוראה ושביעות רצון הסטודנטים
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!ולכולנו יש יכולת להשפיע על שביעות רצון הסטודנטים
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  תחרות מול אוניברסיטאות
.אחרות

איתור מועמדים מצוינים.
סלי קליטה מדעיים.
התאמת מעבדות ותשתיות.
 וטכני  מינהליקליטת סגל

.ברמה מקצועית גבוהה

קליטת חברי סגל חדשים
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, שלי לוי צדק' דר
המחלקה לפיזיותרפיה



התאמת מעבדות–קליטת חוקרים חדשים 

לפני השיפוץ19

המחלקה למדעי החיים, איציק מזרחי' פרופמעבדת



התאמת מעבדות–קליטת חוקרים חדשים 

לפני הכנסת הציוד, אחרי השיפוץ20

המחלקה למדעי החיים, איציק מזרחי' פרופמעבדת

₪ מיליון 3.5-כ: עלות התאמת המעבדה



התאמת מעבדות–קליטת חוקרים חדשים 

!המעבדה מוכנה21

המחלקה למדעי החיים, איציק מזרחי' פרופמעבדת

₪ מיליון 4-כ: עלות הציוד במעבדה
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מצב עדכני בשטח  

קמפוס צפוני
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מצב עדכני בשטח  

קמפוס צפוני
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חפירות הצלה בקמפוס הצפוני חשפו מערות קבורה

קמפוס צפוני
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תכנית אב מעודכנת

קמפוס צפוני
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מבנים ראשונים ומעונות סטודנטים

קמפוס צפוני
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מעונות הסטודנטים

קמפוס צפוני
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מעונות הסטודנטים

קמפוס צפוני
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חצרות מבני המחקר
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קמפוס צפוני

בניין כיתות.

בניין מעבדות גנרי.

  שני בנייני מעבדות

בתחום המחשוב  

.והסייבר

:מבנים ראשונים בקמפוס
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היום-פארק ההייטק 

ז"יעדים מרכזיים לתשע
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:  ולפני סיום
...קצת עדכונים

המפגש השנתי של הסגל המינהלי והטכני
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 ן"לחילמעבר מערכת השכר:
חישוב והפקת שכר
תלושי שכר מקוונים
דיווח נוכחות ממוחשב
אתר גביית כספים בכרטיסי אשראי.
מוגבלויותקמפוס האוניברסיטה לבעלי הנגשת.
 האינטרנט של האוניברסיטה  התאמת אתרי

.מובייל ולבעלי מוגבלויות לממשק 

חדש באוניברסיטה

35



 והתייעלות אנרגטיתחסכון.
שישמש , חולים נוסף-הסכם אסותא וסינופה כבית

.להכשרת סטודנטים במקצועות הרפואה

חדש באוניברסיטה
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  הצבת מכשירי החייאה
).דפיברילטורים(בקמפוס 

 הצללה באמצעות עצים
).החלפת עצים בקמפוס(
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!תודה רבה

המפגש השנתי של הסגל המינהלי והטכני
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