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 ערב טוב  – לוזון 

 אסיפת הסברה שנועדה להבהיר מה המצב הנוכחי. 

 הרבה דברים לא ידועים. 

 היעד הוא לשמור על הקיים. 

 איפה ואיך ועד כמה צריך ללחוץ   – תפקיד חברי הסגל גם לכם  – עובדים כוועד שנבחר שבוע שעבר   –איך 

 

 איש.   500עדת הבחירות. אחוז הצבעה יפה הצביעו כמעט ו חדש. תודה לוהיו בחירות שבוע שעבר . נבחר ועד 

 : נבחרו

 שנה מנחה  15בוועד מאז שהקמנו לוזון  אני שרון  

 ציה שניה. מנחה בהתנהגות ארגונית. שמחה על התמיכה. חימם לי את הלב.  ננבחרתי לקד –פייט איריס 

 .  91נה. באופ מ מרכז תואר שני מדע המדי . ניה כחבר ועדשקדנציה   – גל לוי 

 : החברים החדשים

ם חשובים על  ישנים חינוך ופסיכולוגיה. סטטיסטיקה. תודעה על הזכות לייצג אותנו. דבר  27מלמדת  –מיכל כהן 

 רק העשויים לשנות פני העתיד פה

 מרכז הוראה לאחרונה. תקופה משמעותית . תודה שבחרתם בי.  י מוניתשנה.   15מלמד  –מרכז.  – ירון כהן צמח 

 לית הדרי לא נמצאת. ג

 שרון קטרון לעד היוצא .  ו תודה לו –מנחה 

 כן. מתכננים משהו לפרידה במגבלות הקורנה.  – לוזון 

ועד והובילה את החבורה שלנו. אם תכנס במקרה  ו מקווה שקטרון תמשיך איתנו בדרך אחרת. היא ממקמי ה

 שתתן סימן. 

שרון  עושה עכשיו עבודה חשובה לשיתוף פעולה עם סגלים זוטרים ברחבי הארץ. קואליציה של זוטרים שחברים  

היא  מי שתמשיך לייצג אותנו  –ת אוצר "ג ות" מכללות. מכתב פניה כבר יצאה למל 13אוניברסיטאות . ועוד   6בה 

   קטרון שמובילה את המהלך הזה.

 אשמח אם תסביר יותר אם תצטרף לאסיפה.  –ורמים הרגולטוריים  יוקם שם צוות שמטרתו לעמוד מול הג

מיישרים קו עם סגלים באוניברסיטאות אחרות תוך הבנה שיש הבדלים בין הגופים. הצלחנו להגיע לשיתוף פעולה  

 אלף סטודנטים.  200ועדי הוראה של   20וזה כוח משמעותי כמעט 



   לחדשים.ממשיכות איתנו בתפקידן עד לחפיפה  עופר קטרון תמשיך לתרום ולעזור וגם היא וגם גליה  

 נמצא הזדמנות יותר חגיגות לעשות משהו יותר נחמד ותודה על התזכורת החשובה. 

 

 אופיר מינץ  פ'שיחה עם הדיקן פרוניהלתי בצהרים 

לא נראה נפילה במספר הסטודנטים. ההרשמה תגמר    –הנתונים: מבחינת מספר נרשמים דומה לשנים הקודמות 

 לספטמבר.   4ב 

 ן יוהיום קבלו כלים להשפיע על העני ם מספר סופי של קבוצות תלוי בהרבה לחץ וכיפופי ידי

 אלף הרשמות. יש הרשמות ידניות שמוקלדות כרגע.  50 לפני שבוע וחצי היו   ' א 21

 הצפי למספר דומה. 

 – הדאגה היא לקבוצות 

נרשמים לקבוצה מקוונת ופחות לקבוצות של מרכזי לימוד. אולי בגלל שחושבים שהאחרות   סטודנטים – תופעה 

 כנס לצפות וכך לחסוך כסף. ילא מקוונות או שמקווים להרשם לרגילה ולה

ה ברשימת המתנה לא תפתח קבוצה אז תעבור לקבוצה  ת א  :לכתוב לסטו'    –מרכזים ומרכזות  – אנא העבירו להם 

 במרכז לימוד.  

    - זה אומר שצריך להבטיח כמה דברים 

 רים כל הזמן עם ההנהלהב אנחנו מד

של המוגברת לא זמינות    ההקלטותלמה שרשום אליו. נרשמת לרגילה בחומרים רק כל אחד יוכל לצפות   – אמרנו 

מרכזי הוראה אל תתנו רושם שלא חשוב למה נרשמים הכל יהיה פתוח.   : בלפתוח. חשומרכז יש שיקול דעת ללך.  

 קבוצו'.  2000נפתחות  'א 21התחלת במטרתנו ש

 פחות או יותר כמו שנה שעברה.

 יפתחו.  2000השנה ורוצים ש   2500הציעו 

 צריך עבודה של כולם עם קשר לסטו'. 

 עבודה בסמ' קיץ.  אנחנו כמעט הכרזנו על סכסוך   –אנחנו בתקו' חריגה. הרבה יגידו 

 . יש לזה הגיון בעבודה וגם ברמה אקדמית. 40כרגע ההכרזה שאין קבוצות של מעל 

הבהרנו להנהלה שלא יסמכו על הנדיבות של סמס' הקורונה. לא תהיה וולונטריות . תחתכו קבוצות לא ניתן  

 אקסטרא. 

 לחם. יהסגל יודע לה 

 לשמור על שלנו. 

 . 'צט אתייחס לכמה דברים שעלו ב – איריס 



 ות. ר משמעותית. לא יוכלו לראות הקלטות של מוגב ףתיאכהחלטה של קבו' רגילות ומקוונות והקלטות 

 הקלטות ברמה של מרכז ההוראה.  לפתוח החלטה של  

 השאלה האם צריך או אפשר לכפות את זה. זה חלק מהדיון. 

 . 40היום ירד ל  60המשיך ל  120ו מתחיל ה –גודל הקבוצות 

 האינטרס שלנו שיפתחו עוד קבו' מוגברות. 

 לעודד פניית המרכזים לפצל את הקבוצה. 

 רק הלומדים יכולים לראות אותם.  לא נשמרות. -   'לסמס  'מסמס היום כל ההקלטות 

רשם  י כנס להיסטו' להגיד להם להעל הכמנחים וכמרכזים לעבור על מספרי הקבוצות וללחוץ   - בדיון זה הזמן  

 ולהרוויח.. 

 תרשמו לקבו' רגילה תקבלו צופרים של מקוונת.  - ים ברורים  מסר

 

הקורסים שאפשר. יכול  10פתוחה לעוד יומיים. כל אחד ירשום עצמו לשל המנחים מערכת השיבוצים   – לוזון 

 לשרת אתכם. כל קורס שרלוונטי לכם. להביא למיצוי את היכולות שלנו. 

  – מרכזים שיקבלו עידוד מהמנחים והפוך  – איתנו בראש אחד  מטרתנו מרכזי הוראה ומנחים  – להציף בעיות אומר 

 המטרה להציף למעלה לדיקנט הלימודים.  

 כרגע יש אינטרס משותף. 

 של מרכזי הלימוד.  הקבוצות יהיה סבב נוסף של הדיקנט למחלקות ולשלוח עוד פניית הסבר למרכזים. למלא את 

 בבוקר.   8ד מחר ב עמערכת השיבוצים   – מיכל 

ל עשו  " ברמת גן סגרו כנ 11 קבוצה של    מה שקרה בשבועיים הקורס היה מוצע בפתח תקווה וברמת גן. – מנחה 

 מנחים איבדו עבודה.   2סטו. המשמעות ש  40ברמת גן.  יש לי קבוצה אחת של 

 תכתבי אלינו שנפנה לאופיר.  – לוזון 

 ? זה הרושם..  -מכרגיל  האם יכול להיות קיבלו הנחייה לוותר מהר יותר  – מרכזי הלימוד  -   מנחה

 בדרך כלל חיכו עם זה. הזריזות הזו מבלבלת. 

  ' תיעול כולם לפנים אל פנים לא מוגדרת כזומית. לא חושבת שסטו' מודעים שהיא תהיה קבו –בהמשך לדבריכם 

 זום. 

 לא בטוח אם לא הסבירו או הסטו' לא הבינו.  – לוזון 

 כתוב פנים אלא פנים אליאנס.  –ה מנח

 תשלחי אלינו עם מספר קורס. כדי שאוכל להשתמש.  – לוזון 

[HK1] הערות  עם:  



 גליה שתסביר..  – איריס 

כל מי שרצה  של שנרשמו לקורס בסמס א. רשימה    'רשימה של סטו   - ביקשתי לקבל וזה אפשרי  בקצרה..    - גליה 

המוגברות שיחליטו אם   ' הקלטות של הקבווהסברתי במשפטים קצרים שלא יוכלו לראות  – רגילה כולל בהמתנה 

 מתאים להם. וציינתי שכול הקבוצות בזום. 

 יש אפשרות להסתכל על כולם  - לא צריך לבקש הרשימה    – מרכזת

 ולהוציא מייל..  00אפשר לראות בקבוצה  – מרכזת

ים מכרז כדי לקבל  לא חייב   מסויםבשלב   –היה חסר לי מנחה  – לוזון אמר שהוא נרשם לקורסים   –דבר שני - גליה 

מנחה. בשלב מסוים אם אף מנחה ותיק לא הציג מועמדות לקורס שלך את יכולה להביא מי שאת רוצה.. מסקנה   

זו פעולה חשובה. לא כל המרכזים   –שההרשמה כמועמדים לקורסים אחרים אתם כאילו נרשמים למכרז פנימי  -

עמיתי הוראה    –עד מאד מיושן ולא מעודכן ושל הו  האתר –  3אם כך למנחים. דבר  ם להירשי איודעים מזה. כד

 מקבלים גמול יותר גדול.  

 כדי לכם לבדוק את הנושא.  – פ ישלח לכם איך אתם רוצים לעבוד "בימים הקרובים האו

 תהנו בקרוב מפירות עמלה של גליה למצוא פנסיה מוצלחת.  – לוזון 

מ של המנחים לאנגלית. פה כדי  "שנה. חלק לא רישמי מהמו   20מנחה ומרכזת באנגלית. מנחה  – גלית הדרי 

 רתם לעבודה. יללמוד את החומרים ואח"כ לה

 לחדד .  – איריס 

אופטימיות. הם לא   קרה כי האופ פתחה ההרשמה לפני חודשים והיתהזה   –למרכזי לימוד ולא מקוונות    -שמו  ר

 ממש מסוגלים לשנות עכשיו. צריך להתמודד עם זה..  

 ליהם קטנה. על מרכזי הוראה כן אפשר להשפיע. ע לא חשופים לכל הסטו'. יכולתנו להשפיע אנחנו  כמנחים 

 מי שלא רשום הוא בסטטוס על תנאי. תרשמו למערכת.  -ההרשמה   

 כזי הלימוד. תהיו גמישים עם עצמכם גם במר –מספרי הקבוצות 

 ציאו מועמדות גם למרכזים רחוקים. ות

הלוואי שמצבנו לקלוט מנחים חדשים. אין לי מספיק קבוצות למנחים. רוב הסטו' לא חדשים. הדרך   – מרכזת

 . הנכונה להגיע לכולם עם נוסח אחיד  

 . 5קבוצות . כולם נרשמו רגילה ולמרכז לימוד רק    2 – מנחה

תלמידים  התקשרתי. רובם לא ידעו שזה בזום. שלא יוכלו לראות הקלטה.   33 המרכזת הציעה לי להתקשר לכל ה 

וזה עדין לא מספיק. לא הבנתי מתי יסגר סופית? אם לא תפתח אשאר עם   11עלה ל  6אמרו מיד שיעברו. מ  10

 כלום. 

ך ידנית ויזינו  בספטמבר לא נוגע באף קבוצה. יכול להיות שנרשמו אלי  4עד ה   –סוכם שיחות עם הדיקן  ב – לוזון 

בספ'. לכתוב לנו ישר. לכן אנחנו כאן. אני יכול   4. אם למישהו סוגרים קבוצה לפני ה   15-14אותם ותראי אולי 

 לפנות לדיקן לדבר על קבוצה ספציפית. 



סגרו קבוצות לפני סיום הרישום הרגיל. במקרה נכנסתי לפני סוף הרישום הרגיל. זה נמחק אין לי   – מרכזת

 נתונים. 

כשכתוב לא אושר זה לא אומר שנסגרה. אלא   –. ברמה טכנית 0-4הטענה שלהם שסגרו קבוצות של  – ריס אי

 מחכה עד שיש אישורים. 

 במערכת מעיין את יכולה לראות מה נסגר.  -  מרכזת

 רק למי שיועץ. לא מרכז הוראה רגיל.   – מרכזת

 אבדוק את הנושא.  – לוזון 

 . יש בעיה של חוסר מידע לסטו' שקשור לרישום בקובצות.   הבפסיכולוגימנחה לקורס   – מנחה

  – פנייה ממוסדת רישמית לכל הסטו' עם נוסח קצר. במקום כל מרכז  – עד לא יכול ליצור מצב ו האם הו – השאלה 

 שלא כולם יעשו זאת.  

 לנסח מסמך קצר וברור לסטודנטים. 

 מינימום לפתיחת קבוצה -מנחה

לפתוח ברמת אביב   –האם רק עלות מנחה?  היסטורית   –סטו'. שאלה   15 האופ  לא אוהבת פחות מ – לוזון 

ויעלו מול אופיר    –מבחינה זו נצטרך לבדוק כמה מקרים שמפריעים  –כן  –לא , אבל בבאר שבע   -  15לפחות מ

 14ולא ב   13בימים בקרובים . ליצור מצב שהאופ לא בקלות תסגור לא ב 

  –קבוצות ואחרי כל העבודה הקשה   730התחיל מ  –יו המון משתתפים  הכשנפגשנו לאסיפה בזום  –בסמס קיץ 

 קבוצות. המטרה היא להגדיל מספר קבוצות למקסימום אפשרי.   900סיימנו עם כמעט 

לגרום לכם להבין שתלוי בנו במידה רבה. לפנות אלינו בכל דבר. לייצר מנוף של לחץ. הפסד של קבוצות  רוצים 

 ילכו לאיבוד.   יהיה גם הפסד של האופ. סטו'

 עד תכתבו לנו במיילים שנציף דברים הלאה למעלה. ו תכתבו לו – אנחנו עובדים יותר מהרגיל 

 שנים של ריכוז. לאורך כל השנים המינימום הוא מספר גמיש.  27ניסיון של  – רוצה לחזק  -   מרכזת

אופיר. מנגנוני כוח של המרכזים  . הצפה של המרכזים מול ראשי מחלקות ומול 15ופעם עם  12אישרו לי פעם עם 

 לבוא ולהתמקח. זה ענין של תן וקח. במטרה שבנוסף לוועד לבוא אל ראש המחלקה למה כדי לפתוח קבו קטנה. 

 הקורונה משרתת מטרת האופ.

סטו' . קבו' אחת   26סטו' שכבר היו מאושרות שנה שעברה  17קבוצ' של   –מצטרפת  – מדעי המחשב  – מנחה

 .  6ם מתוך אישרו בבית ביר

 מערכות המחשב לא עבדו שובע  –גליה 

 יש קבוצות שבבוקר היו בהמתנה ועכשיו כבר מאושרות  – איריס 

 עושים לפי הסדר. טיפה סבלנות.   –גליה 

 אבל יש עוד הרשמת סטו'.  עד ראשון מקווים לקלוט כל הידני. – לוזון 



 בספט'.   4ההרשמה תהיה פתוחה עד ה   – יש ישיבת מעקב עוד שבוע 

כדי שנוכל לדבר ספציפית על   –  'נסגר, לא אושר וכו של מה ש  –ככל שנצליח לאסוף רשימה של קורסים ומספרים 

 קורסים. להתמקח על כל דבר. 

 .  16יפתחו. נפתחות קבוצ' של פחות מ  26אל תדאגי. קבוצות של   –– מרכזת

שיבואו עם עובדות. רעיון  -ראה ברמה פרטנית שכל אחד יעשה בדק בית  מרכזי ההו – ברמה מעשית  –  מרכזת 

 קולקטיבית למנחים.  דרך הקבוצה ה לסטודנטים לשלוח מילים  

.אין   צופה בלגן אדיר בתחילת הסמס'. הסטו' יבינו שלא מחכות להם הקלטות שהן לא מהשעור שלהם  – מנחה 

לקחת בחשבון שהסטו' לא   – . חשוב לדבר עם הדיקנט ואז יתחיל מרוץ למצוא קבוצ' חדשה  מה שפתוח מהעבר. 

לעשות בחוכמה לא הכל באותו יום ואותה   - ולפתוח קבו' גם בשבוע שני ושלישי בתוך הסמסטר  --הבינו השלכות 

 שעה.  

 זה קרה בקיץ..   – איריס 

 שהדיקנט ידע שזו דרך לפתור תסכולים.. שווה עכשיו לזרוע הרעיון ..  – מנחה

רשם לקורסים בהם אתה לא מוגדר כבעל כשירות . כשמרכז מחפש מנחה הוא  ילה   – למנחים   ציםשיבו  -לוזון  

 כאילו נשלחו לו קורות חיים.  –זה קורת חיים   – חייב להתייחס לכל השיבוצים של המנחים 

 פורטל מנחים פתוח.  –עד מחר בבוקר 

מום ועכשיו מנסים מהמינימום.  ההנהלה רואה בנו את הבעיה הגדולה שלהם. הורדנו אותם מהמקסי – שרון 

 .  15רף נמוך של   - בקנו על המקסימוםנאאבק על המינימום כמו שי צריכים לה

דורשים קריטריונים לפתיחה של סמ' ללא קורונה כמו לסמס עם   – לפני חודש היה שיח וזה היה המסר  – איריס 

 קורנה. 

 האם נצליח? שאלה טובה. 

צריך לדעת שיש אוזן קשבת בדיקנט ויש לנו כוח בדיקנט. ולא היינו נמצאים כאן   –עם כל הבעיות והכשלים   –גל 

ברגע שיש   – אין פה מחטף. אנחנו עם אוזן קשבת  - אלמלא הצלחנו בסמס קיץ וגם בסמס א   - במצב שנמצאים 

 בעיה תהיו אינו בקשר. 

 יש לנו עם מי לעבוד בדיקנט

 נחנו שומרים על רמות תעסוקה יחסית יציבות. א – תמונת מצב כללית 

 תספרו לנו גם אוף דה רקורד.   –שלנו בשטח  ם והאוזניי  םהעינייעבודה של ועד קבועה. אתם  – לוזון 

 . צריכים אינפוט מכם. ףלהיחשלא חושפים מי שלא רוצה  

 להפיץ את הבשורה 

 כדי שמהסרים העיקרים יגיעו אלינו.  

.  תאיכותי. ככל שהקבוצה יותר קטנה יקבלו הוראה יותר  20לא יהיה כמו סמס ב 21להבהיר המסר לסטו'. סמ א  

 לא הולך תכתבו לנו.  ו כולנו. משה זה התגייסות של 



 תודה לכולם.  – איריס 

 יה כל הזמן. לא משחררים ולא מסירים אחריות. עשינו פגישה כדי לגייס עוד .. יש עש  – אנחנו לא מורידים אחריות 

 לילה טוב ותודה. 

 תודה רבה לכולם.  – לוזון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


