
יישום התכנית האסטרטגית
חברי וחברות סגל יקרים,

לאחר שהצגתי במספר הזדמנויות את התכנית האסטרטגית לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, אני שמח לחלוק איתכם.ן את ניצני ההצלחה, תכניות עבודה 
שבזכותכם.ן עוברות בימים אלו משלב הרעיון והתכנון למציאות בשטח. 

אחת ההמלצות שעלתה מהשטח במסגרת התהליך האסטרטגי, עוסקת בצורך החיוני בצמצום עומסים מנהליים )בירוקרטיה(, על ידי פישוט וייעול 
ויזמה  וייעול בתהליכי עבודה  ייעודית שפעלה לאיתור הסוגיות המהותיות הדורשות שיפור  וועדה  זו, הקמנו  יישום המלצה  תהליכי העבודה. לצורך 
ויצירתיים, את חלקם אפרט פה. הוועדה בהובלת גב' מאיה בנימין-נגר ופרופ' משה אלקבץ ובליווי מחלקת או"ש, מנתה עשרות  פתרונות רבים 

חברי.ות סגל אקדמי, מנהלי וטכני.

להלן טעימה קטנה ממגוון ההחלטות שהתקבלו במסגרת עבודת הוועדה וצוותי העבודה:  

כפי שכתבתי, זוהי רק טעימה והעבודה שלפנינו עוד רבה, אך אני מבקש להודות לכל חברי.ות הצוותים על עבודתם החשובה והמסורה ולציין את שיתוף 
הפעולה יוצא הדופן שהתקיים בין שלושת הסגלים. 

חברי וחברות סגל יקרים, לאור העובדה שמעורבותכם.ן הפעילה ביישום התכנית האסטרטגית היא המפתח להצלחתנו, חשוב לי לשקף ולשתף אתכם.ן 
בעשייה הרבה המתבצעת. במהלך החודשים הבאים נדווח על התקדמות העשייה, תוך התמקדות בכל פעם באחת מההמלצות המפורטות במסמך 

המלצות התכנית האסטרטגית. 

בברכה,

פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא

שותפים לעשייה:
bgu.impact@bgu.ac.il  רעיונות והצעות ניתן לשלוח לתיבת הדוא"ל

מרעיון למציאות - 

הזמנות מהירות
 רכש מהיר המהווה כ – 
50% מהזמנות הרכש, 

יבוצע באופן ישיר ומיידי 
מהיזם לספק, ללא 

תחנות ביניים אצל גורמים 
תקציביים מאשרים! רכש 

מהיר כולל: הזמנות של 
עד 5,000 ₪ לרכישת 

ציוד מדעי, עריכה מדעית 
וכימיקלים ועד 1,200 ₪ 

לנושאי רכש אחרים.

צוות רכש והתקשרויות
בהובלת רחל גרטל

 Welcome Center הקמת
לתלמידי חו"ל

בימים אלו אנו עוסקים 
באפיון מרכז שייתן מענה 
הוליסטי לתלמידים זרים, 
החל משלב ההתעניינות 

בלימודים. 

צוות הוראה, תלמידי 
חו"ל, דוקטורנטים ופוסט-

דוקטורנטים
בהובלת מירה גולומב

שחרור שריונים 
הקמת פיילוט ראשוני 

לשחרור שריונים אוטומטי 
 )RPA באמצעות מערכת(

שיוצא לדרך בימים אלו. 

צוות מחקר ופיתוח
בהובלת דפנה טריפטו

חיזוק תהליכי מנטורינג 
לחוקרים חדשים

)סגל חדש( 
על ידי מיסוד הכשרה 

מקצועית למנטורים ופיתוח 
אישי. 

צוות קליטת חוקרים 
חדשים

בהובלת דיליה סיגלר

בינוי מעבדות
שיפור וייעול תהליכי התכנון 

ובניית המעבדות לחוקרים 
צעירים )סגל חדש(. 

צוות קליטת חוקרים 
חדשים

בהובלת דיליה סיגלר

מחשוב
שיפור והוזלת תהליכי 

מחשוב והערכות מיחשובית 
ממוקדת לקליטת חוקרים 

חדשים. 

צוות קליטת חוקרים 
חדשים

בהובלת דיליה סיגלר

בקשות סטודנטים
צוות המורכב מחברי סגל 

מנהלי מכל הפקולטות 
שוקד על מחשוב תהליכים 

אחידים לטיפול בבקשות 
סטודנטים. 

צוות הוראה, תלמידי 
חו"ל, דוקטורנטים ופוסט-

דוקטורנטים
בהובלת מירה גולומב

פישוט תהליך מלגות 
חריגות

הרחבת החריגות  לשיקול 
דעת הדיקן  באישור כלל 

המלגות וצמצום פניות 
לגורם מאשר. 

צוות הוראה, תלמידי 
חו"ל, דוקטורנטים ופוסט-

דוקטורנטים
בהובלת מירה גולומב

תשלום נבדקים ומרואיינים 
פישוט תהליך קבלת 

ההחזר על תשלום 
לנבדקים ומרואיינים 

במסגרת מחקר )מבוצע ע"י  
עשרות חוקרים(.

בהובלת 
פרופ' איילת הראל שלו

מיקסום משאבי המחקר - 
יתרות תקציבי מחקר

הודעה אוטומטית לחוקרים 
על סגירת מחקר והעברת 

יתרות לתקציב החזרי 
המחקר שלהם.

צוות מחקר ופיתוח
בהובלת דפנה טריפטו

דבר הנשיא
אפריל 2021


