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 ברוכים הבאים לסמינר השני
 של מובילים באקדמיה:

 ממשקים פנימיים וחיצוניים ⇄
 אקדמיה בעולם הדיגיטל

ברוכים הבאים לסמינר השני של מובילים באקדמיה 21-23.2.2021
הסמינר בן שלושת הימים יתקיים במתכונת היברידית הן בתצורתו והן 

ברמת התכנים. בחלקו הראשון של הסמינר נעסוק באתגר שמציבה הסביבה 
הדיגיטלית המשתנה, על כל היבטיה, בפני מערכת ההשכלה הגבוהה. בהתבסס 
)גם( על הניסיון העשיר של שנת הקורונה ננסה לבחון את ההשפעה על תפקידי 

האקדמיה מפרספקטיבות שונות: טכנולוגיות, מתודולוגיות, מבניות, תרבותיות 
ואנושיות. בחלקו השני של הסמינר נעסוק בהיבטים של גיוון והפוטנציאל 
המצוי בחיבורים ושיתופי פעולה. במסגרת סיורים, הרצאות ותרגיל חקר 

שנקיים בנושא, ננסה למקד את האתגר המנהיגותי המצוי במתח שבין 
ההזדמנות והחשיבות לבין המורכבות הרבה במימוש הלכה למעשה. בין לבין 

נמשיך להעמיק את העיסוק במנהיגות והובלה ונחדד פרקטיקות של למידה 
רפלקטיבית והקשבה.

את היום הראשון של הסמינר המתקיים בזום נפתח במפגש עם האוניברסיטה 
הפתוחה. בתחילתו תציג הנשיאה, פרופ׳ מימי אייזנשטדט, יחד עם פרופ׳ גיא מרון, 

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים והדיקאנים, את המוסד עצמו, מאפייניו 
הייחודיים, חלק מהישגיו ואתגריו. הרצאה זו תכלול ככל האפשר גם הצצה 

״מאחורי הקלעים״ באולפני הווידאו של האוניברסיטה הפתוחה ובמרכז 
הלוגיסטי העצום של האו״פ.

לאחר הפסקה קצרה תציג גב׳ קתרין תריה, מ״מ ממונה תחום חדשנות 
בהוראה באגף לאסטרטגיה ובינלאומיות של המל״ג, את המדיניות והתפיסה 

החדשה שהתגבשה לתמיכה באתגרים שמציבה הדיגיטציה על מערכת ההשכלה 
 )MOOC׳S( הגבוהה. זאת תוך מיקוד במעבר מתמיכה בקורסים מקוונים

לתמיכה באסטרטגיה כלל מוסדית להעצמה דיגיטלית.
כהמשך לכך יוביל אופיר חברנו, בשיתוף עם ד״ר מיכל בן-שאול, מנהלת 

מחלקת הוראה ולמידה, שיח פתוח על הדילמות השונות המצויות בהערכה 
ומשוב. נמשיך באותו נושא לאחר ההפסקה בקבוצות קטנות בשיתוף עם 

עמיתים ועמיתות מהאוניברסיטה הפתוחה. את תוצרי הקבוצות נציג במליאה 
ונסכם את יום הלמידה הראשון.
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את יומו השני של הסמינר נקיים במפגש פיסי באוניברסיטת תל אביב. 
את הבוקר נפתח בשיחה עם נשיא האוניברסיטה, פרופ׳ אריאל פורת, רקטור 

האוניברסיטה, פרופ׳ מרק שטייף, ומנכ״ל האוניברסיטה, מר גדי פרנק בשיחה על 
הזדמנויות ואתגרים בהובלת הצמיחה של אוניברסיטת תל אביב.

לאחר השיחה בשיתוף עם חברנו עבד, נתוודע למאפייניה הייחודים 
של הפקולטה למדעי החיים, אותם גם ננסה לחוות במסגרת סיורים בשלושה 
מתוך מרכזיה השונים. בשתי קבוצות נסייר בגן הזיאולוגי והבוטני המתחדש 

ובספריית מדעי החברה.
לאחר ארוחת הצהריים נחקור יחד, ובסיוע מובילי דעה רלוונטיים 

מאוניברסיטת תל אביב, את ההזדמנות והאתגר של מיצוי ומינוף הפוטנציאל 
הטמון בגיוון דרך חיבורים ושיתופי פעולה. כפתיחה, תציג חברתנו גלית בקצרה 
את בית הספר למדעי המח, כבית ספר יחיד חוצה פקולטות. לאחר מכן נתחלק 
לחמש קבוצות אשר תעסוקנה כל אחת בהיבט אחר של הגיוון ומיצוי העוצמה 
שבחיבורים: אינטרדיסציפלינריות, רב־מגזריות, המרחב הפיסי, איגום וניהול 

המשאבים, המפגש בין המרחב הפנימי למרחב החיצוני הסובב. 

את היום השלישי נפתח במוזיאון לטבע, כשנשוחח עם צוות הנמ״ר על חלק 
מהתובנות שעלו במפגשים השונים. לאחר מכן ניקח פסק זמן לעיסוק פנימי 

שלנו כקבוצה בהזמנה להתבוננות על אופני ההקשבה והלמידה שלנו כקהילה 
לומדת וכמובילים. 

את הסמינר נמשיך במפגש עם פרופ׳ מנואל טרכטנברג, לשעבר יו״ר הות״ת, 
שישוחח איתנו על מערכת ההשכלה הגבוהה מתוך ראייתו המקרו כלכלית 

וחברתית המדגישה את האחריות החברתית הנדרשת ואולי נגזרת, מהרצון 
לשמר את ליבת העשייה המחקרית. 

לפני הפסקת הצהריים, נחשף בהובלתה של יזמית ויו״ר מוזיאון הטבע, 
פרופ׳ תמר דיין, למוזיאון שהוקם לא מכבר באוניברסיטת תל אביב. נתוודע 

דרכו לתשוקה אקדמית שחיברה בין יצירת פלטפורמה להמשך פיתוח וצמיחה 
מחקרית לבין הרצון להנגיש את הידע הרחב לציבור. כל זאת בתוך מודל עסקי־
חברתי שמקיים את עצמו. לאחר ההרצאה נסייר במוזיאון בהובלת חברנו אלון.
את החלק האחרון של הסמינר נקדיש לעיבוד וחיבור הלמידה משלושת 

הימים לסוגיות של הובלה ומנהיגות בפרספקטיבה אישית, קבוצתית ומוסדית.

מאחלים הנאה, עניין וערך
צוות התכנית
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לוח זמנים לסמינר 
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יום ראשון 21.2.2021
האוניברסיטה הפתוחה, זום

התכנסות  09:00—08:45

האוניברסיטה הפתוחה: אתגרי צמיחה והתפתחות בעולם   10:45—09:15
◀ פרופ׳ מימי אייזנשטדט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה  המשתנה 

◀ פרופ׳ גיא מירון, שמנה לנשיאה לעניינים אקדמיים

הפסקה  11:00—10:45

מדיניות הדיגיטל במל״ג: מ־MOOCS לאסטרטגייה מוסדית   11:45—11:00
◀ גב׳ קתרין תריה, מ״מ ממונה תחום חדשנות בהוראה, מל״ג

הערכה מחודשת: עיצוב תהליכי הערכה פוסט קורונה   12:15—11:45
◀ פרופ׳ אופיר מינץ-מנור, , דיקאן לימודים, ספרות עברית 

◀ ד״ר מיכל בן-שאול, מנהלת המחלקה להוראה וללמידה

הפסקה  12:30—12:15

הערכה מחודשת | דיון בחדרים  13:15—12:30

סיום  13:45—13:15
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יום שני 22.2.2021
אוניברסיטת תל אביב, המוזיאון לטבע ורחבי הקמפוס

התכנסות | אוניברסיטת תל אביב  09:00—08:30

מפגש עם נמ״ר אוניברסיטת ת״א: אסטרטגיית צמיחה,   10:30—09:00
◀ פרופ׳ אריאל פורת, נשיא  אתגרים, כיווני התמודדות 

◀ מר גדי פרנק, מנכ״ל האוניברסיטה ◀ פרופ׳ מארק שטייף, רקטור 

הפסקה  11:00—10:30

 11:00—12:30  רב מימדיות ומגוון בפקולטה למדעי החיים
◀ פרופ׳ עבדלסלאם עזאם, דיקן הפקולטה  פתיחה: 

 ◀ מר איתי מנחם, ראש מנהל הפקולטה
סיור: הגן הבוטני והזאולוגי | מרכז בלבטניק לפיתוח 

תרופות / MRI — מרכז שטראוס לדימות מגנטית

ספרייה: הדור הבא | סיור בספריית מדעי החברה ושיחה עם   13:00—12:30
המנהלת גב׳ שלומית פרי

הפסקת צהריים במוזיאון הטבע  14:00—13:00

תרגיל חקר — אוניברסיטת תל אביב  15:45—14:00 
 מימוש הפוטנציאל והעושר המצוי בחיבורים 

◀ פרופ׳ גלית יובל, ראש החוג לפסיכולוגיה — על הקמת  פתיחה: 
 מרכז סגול לחקר המח כמקרה בוחן לשת״פ 

אינטר־דיציפלינריות | מרחב  עבודה בקבוצות סביב תימות: 
פיסי כהזדמנות | איגום משאבים | מינהלה — אקדמיה | פנים 

וחוץ — אוניברסיטה בקהילה

הפסקה   16:00—15:45

תרגיל חקר | המשך עבודה בקבוצות  17:30—16:00



 8 —

יום שלישי 23.2.2021
אוניברסיטת תל אביב, המוזיאון לטבע

התכנסות במוזיאון לטבע  09:00—08:30

◀ בהשתתפות פרופ׳ אריאל פורת,  סיכום תרגיל החקר   10:00—09:00
◀ מר גדי פרנק, מנכ״ל נשיא האוניברסיטה 

הפסקה  10:15—10:00

◀ יואב ותני קהילה לומדת ומנהיגות: הקשבה   11:30—10:15

הפסקה  11:45—11:30

השכלה גבוהה בהקשר כלכלי וחברתי: עבר, הווה, עתיד   12:45—11:45
◀ פרופ׳ מנואל טרכטנברג, אוניברסיטת תל אביב

הפסקת צהריים  13:45—12:45

המוזיאון לטבע כמודל המשלב את כל תפקידי האקדמיה   14:30—13:45
◀ פרופ׳ תמר דיין, היזמית ויו״ר המוזיאון

◀ מר אלון ספן, מנהל מוזיאון הטבע סיור במוזיאון    15:30—14:30

הפסקה  15:45—15:30

◀ יואב ותני סיכום ברמה האישית, המוסדית והקבוצתית   17:00—15:45
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דוברים
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פרופ׳ מימי אייזנשטדט
נשיאת האוניברסיטה הפתוחה

פרופ׳ מימי אייזנשטדט היא נשיאת האוניברסיטה 
הפתוחה בישראל. פרופ׳ אייזנשטדט היא פרופסור מן 

המניין באוניברסיטה העברית בירושלים. היא בעלת 
תואר ראשון בחינוך ובספרות ובשפה ערבית ותואר 

שני בקרימינולוגיה מהאוניברסיטה העברית. את 
לימודי הדוקטורט היא השלימה באוניברסיטת סיימון 

פריזר, בוונקובר, קנדה. עבודת המחקר שלה נטועה 
בתוך התחום הרחב של משפט וחברה והיא כוללת חקר 

היבטים מגוונים של קרימינולוגיה, מגדר ומדיניות 
חברתית. פרופ׳ אייזנשטדט פירסמה 4 ספרים וקרוב ל־80 מאמרים.

פרופ׳ אייזנשטדט מילאה מגוון תפקידים באוניברסיטה העברית, 
ביניהם: מנהלת מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר, ראש המכון לקרימינולוגיה 

בפקולטה למשפטים, מנהלת בית הספר לתלמידים מחו״ל ע״ש רוטברג, 
ודיקנית בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע״ש פאול ברוואלד. 

היא שימשה פרופסור אורח במספר אוניברסיטאות מובילות בעולם, בהן: 
מרילנד, קימברידג׳, ייל ואוניברסיטת שטוקהולם, וכיהנה כחברת מערכת 

בכתבי עת מרכזיים העוסקים בקרימינולוגיה. היא הייתה עורכת שותפה עם 
פרופ׳ תמר הרמן מהאוניברסיטה הפתוחה, של כתב העת ״מגמות״, כתב עת 

בין תחומי במדעי החברה. כמו כן, היא כיהנה כנשיאה של האגודה הישראלית 
למשפט וחברה ומשמשת כיועצת לארגונים לאומיים וביו לאומיים בתחומי 

עבריינות ופשיעה.
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פרופ׳ גיא מירון
משנה לנשיאה לעניינים אקדמיים

גיא מירון הוא פרופסור המתמחה בחקר ההיסטוריה 
היהודית המודרנית בגרמניה ובמרכז אירופה במאות 

התשע עשרה והעשרים. מחקריו מתמקדים בהיסטוריה 
החברתית, התרבותית והפוליטית של יהודי גרמניה 

משלהי המאה התשע עשרה ועד תקופת השואה. 
כמו כן עוסק ביהודי הונגריה וצרפת ובסוגיות של 

היסטוריוגרפיה וזיכרון.
באוקטובר 2019 מונה פרופ׳ מירון למשנה 

לנשיאה לעניינים אקדמיים באוניברסיטה. 

השכלה:
1990: בוגר, מדעי הרוח, האוניברסיטה הפתוחה )בהצטיינות(  —

1993: מוסמך, החוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית  —
1999: דוקטור, החוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית   —

מינויים אקדמיים
2002: מרצה אורח באוניברסיטת רטגרס, ניו ג׳רזי, ארה״ב  —

2003: מרצה בכיר לתולדות עם ישראל, מכון שכטר למדעי   —
היהדות, ירושלים

2009: פרופסור חבר לתולדות עם ישראל, מכון שכטר למדעי   —
היהדות, ירושלים

2014: פרופסור מן המניין, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי יהדות,   —
האוניברסיטה הפתוחה



 12 —

קתרין תריה
ממונת תחום החדשנות בהוראה ולמידה דיגיטלית, 

אגף לאסטרטגיה ובינלאומיות, מל״ג

קתרין תריה ממונה כיום על תחום החדשנות 
בהוראה ולמידה דיגיטלית באגף לאסטרטגיה 

ובינלאומיות במל״ג. 
בשנים האחרונות, קתרין הובילה את תכנית 

ארסמוס+ בישראל, תכנית הדגל של האיחוד האירופי 
לפיתוח ההשכלה הגבוהה ברחבי העולם. בנוסף 

לעבודתה במועצה להשכלה גבוהה, קתרין עמיתה 
 European Collaborative בקבוצת עבודה לנושא

programmes באגודה האירופית לחינוך 
 .EAIE — בינלאומי

קתרין בוגרת תואר ראשון בלימודי מזרח התיכון והיסטוריה ותואר שני 
בהיסטוריה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
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ד״ר מיכל בן־שאול
מנהלת המחלקה להוראה וללמידה באוניברסיטה הפתוחה

 בעלת ניסיון עשיר בהוראה אקדמית, בעבודה עם 
סטודנטים על שיפור אסטרטגיות הלמידה, בהכשרת 
סגלי הוראה לשיכלול מיומנויות הנחייה וכן בפיתוח 

תהליכי הוראה אפקטיביים. מסייעת לסגלי הוראה 
בפיתוחם של מרחבים המעודדים ׳למידה משמעותית׳, 

מבוססי מתודות הוראה חדשות המותאמות לדור 
הדיגיטלי ולצורכי העידן הנוכחי. אחראית תחום 

הערכה )מטלות ובחינות( בדיקנט הלימודים האקדמיים 
ושותפה בצוות שהוביל את המעבר להערכות חלופיות 

בתקופת הקורונה באו״פ. אוהבת א.נשים ואופטימית חסרת תקנה.



 14 —

פרופ׳ אריאל פורת 
נשיא אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ אריאל פורת הוא נשיאה התשיעי של 
אוניברסיטת תל אביב. את התואר הראשון במשפטים 

קיבל מאוניברסיטת תל אביב, ובה המשיך ללמוד 
במסלול ישיר לתואר שלישי. לאחר קבלת התואר 

השלישי היה עמית מחקר באוניברסיטת ייל. בשנת 
1990 הצטרף לסגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת 

תל אביב והוא מופקד הקתדרה למשפט פרטי 
ע״ש אלן פוהר. הוא חבר באקדמיה הישראלית 

הלאומית למדעים.
תחומי המחקר העיקריים של פרופ׳ פורת הם דיני נזיקין, דיני חוזים 

וניתוח כלכלי של המשפט. בתחומים אלו פרסם ספרים ומאמרים רבים. הוא 
היה במשך כחמש עשרה שנה פרופסור אורח קבוע במעמד מיוחד באוניברסיטת 

שיקגו )2003—2019(. כן היה פרופסור אורח באוניברסיטאות סטנפורד, ניו 
יורק, קולומביה, ברקלי, וירג׳יניה וטורונטו. שלוש שנים היה חבר בהנהלת 

.America Law Instituteהאגודה האמריקנית למשפט ולכלכלה והוא חבר ב־
ארבע שנים )2002—2006( כיהן פרופ׳ פורת כדיקן הפקולטה למשפטים, 
ובהנהגתו נוסדו תכניות התואר השני המשותפות של הפקולטה למשפטים עם 

אוניברסיטת ברקלי ועם אוניברסיטת נורת׳ווסטרן. כמו כן ייסד את תכנית 
הקבלה לתלמידים מצטיינים מן הפריפריה, תחילה בפקולטה למשפטים ולאחר 

מכן באוניברסיטה כולה. לפני שכיהן כדיקן, עמד פרופ׳ פורת בראש מרכז־על 
צגלה למחקר בינתחומי של המשפט )2002—1997(, שם ייסד את כתב העת 

Theoretical Inquiries in Lawהמדורג כאחד מכתבי העת המובילים בעולם 
בתחום התיאוריה של המשפט. 

פרופ׳ פורת זכה בפרסים שונים בהם פרס א.מ.ת, פרס מפעל חיים של 
האגודה האירופאית למשפט וכלכלה, פרס חשין, פרס צלטנר ופרס זוסמן.
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פרופ׳ מרק שטייף
רקטור אוניברסיטת תל אביב

פרופסור מרק שטייף הוא הרקטור של אוניברסיטת תל 
אביב החל מאוקטובר 2020. 

לאחר השלמת שלושת תאריו האקדמיים 
בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון בשנת 1997, הוא 

 AT&T עבד כחוקר בכיר במעבדות המחקר של חברת
בארצות הברית )לשעבר מעבדות Bell( בתחום 

מדעי התקשורת. מאז שנת 2002 הוא חבר סגל בכיר 
בבית הספר להנדסת חשמל שבפקולטה להנדסה של 

אוניברסיטת תל אביב, ובין השנים 2017 עד 2020 הוא 
שימש כראש בית הספר.

פרופסור שטייף הוא מדען בתחום טכנולוגיות התקשורת, כאשר עיקר 
עבודתו קשורה לאופטיקת הסיבים ולתקשורת האופטית. במסגרת פעילותו 

המדעית הוא משלב בין שטחי האופטיקה, תורת הקוונטים, מערכות לא 
לינאריות, תורת התקשורת, תורת האינפורמציה ועיבוד אותות. בשנות עבודתו 
הוא תרם לטווח רחב של נושאים הכוללים הגברה אופטית, ניתוח של התפשטות 
לא לינארית, תופעות קיטוב, ניתוח של תופעות רעש וקליטה, תקשורת קוונטית 

במערכות סיבים ומציאת הגבולות הפונדמנטליים של התקשורת האופטית. 
עבודותיו פורסמו בכ־200 מאמרים בעיתונות המקצועית ובכנסים המובילים 

בתחומי עיסוקו. הוא הנחה מספר רב של תלמידי מחקר בהנדסת חשמל 
לתואר השני והשלישי במחקרים אשר מומנו על ידי זכיות רבות בקרנות מחקר 
תחרותיות בארץ ובחו״ל. כהוקרה על תרומתו המדעית הוא נבחר להיות עמית 
 ,)Optical Society of America( באגודת האופטיקה האמריקאית )Fellow(

.)IEEE( ובאגודה הבין לאומית החשובה ביותר בתחום הנדסת החשמל
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גדי פרנק
מנכ״ל, אוניברסיטת תל אביב

המנכ״ל ה־11 של אוניברסיטת תל אביב, החל 
מדצמבר 2017.

השכלה:
תואר ראשון לימודי בכלכלה ותקשורת ותואר שני 

במסלול המחקרי בכלכלה — שניהם מאוניברסיטת תל 
אביב בהצטיינות.

נושא התיזה במסגרת לימודי התואר 
השני עסק במודלים מאקרו כלכליים של צמיחה 

והשקעה ממשלתית בחינוך, ריבוי סוגי הון אנושי והשפעתם על התפלגות 
ההכנסות במשק.

ניסיון מקצועי:
כיהן במשך 4 שנים בתפקיד מנכ״ל מל״ג־ות״ת ובשני תפקידי סמנכ״ל בות״ת.

קודם לכן מילא שורת תפקידים נוספים ביניהם חבר צוות ההקמה וכלכלן 
בכיר במועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה.

פעילות ציבורית:
במהלך השנים עסק בפעילות ציבורית מגוונת והשתתף בוועדות שונות: יו״ר 

הנהלת פר״ח, חבר הוועדה הציבורית לפיתוח מדדי עוני נוספים, המועצה 
הציבורית לסטטיסטיקה, הוועדה לסטטיסטיקה של בינוי ודיור, הוועדה לקביעת 

היעדים הכלכליים־חברתיים של הממשלה בתחומי התעסוקה והעוני ועוד.
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איתי מנחם
ראש מנהל הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב

 
בוגר תואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטת 

תל אביב.
מאז 2016 משמש כראש מנהל הפקולטה של 

מדעי החיים, אוניברסיטת תל-אביב. במסגרת תפקידי 
אחראי על נושאי תקציב, כ״א, מזכירות תלמידים, 
תחזוקה, מחשוב, מיתוג ושיווק הפקולטה, ונושאי 

תפעול כלליים.
בעבר ניהלתי שני תחומים באגף מערכות מידע 

במכון ויצמן למדע, בנושאים טכנולוגיים ופרויקטליים.

קצת אודותיי:
מתגורר בתל אביב, ואב ל־3 בנים, חובב ריצה וטיולים.
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פרופ׳ מנואל טרכטנברג
אוניברסיטת תל אביב

מנואל טרכטנברג הינו פרופסור לכלכלה באוניברסיטת 
תל אביב, ועמית מחקר במוסד שמואל נאמן בטכניון. 
תפקידים ציבוריים בהם החזיק בעבר: יו״ר המועצה 

הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה )2006—
2009(, יו״ר הועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה 

גבוהה )2009—2014(, יו״ר הועדה לשינוי כלכלי־
חברתי )2011(, וחבר כנסת )2015—2017(.

מנואל טרכטנברג פועל כיום לגיבוש אג׳נדה 
כלכלית־חברתית פורצת דרך עבור מדינת ישראל, 

ע״מ להתמודד עם כמה מהאתגרים החברתיים הגדולים שניצבים בפנינו בעידן 
מתעתע זה. הוא פרופסור לכלכלה, ח״כ לשעבר מטעם מפלגת העבודה )״המחנה 

הציוני״(, וכמו כן כיהן בעמדות מפתח במגזר הציבורי. מנואל נשוי לד״ר נדין 
בודו־טרכטנברג, המשנה לנגיד בנק ישראל, ולהם שלוש בנות וארבעה נכדים.
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פרופ׳ תמר דיין
היזמית ויו״ר מוזיאון הטבע

Prof. Tamar Dayan, the founding Chair 
of the Steinhardt Museum of Natural 
History, is a Professor of Zoology, and the 
Robert Raynor Chair for Environmental 
Conservation Research. A graduate )with 
honors( of TAU in the Life Sciences, Zoology, 
and Archeology, she conducted post-
doctoral research at Florida State University 
and at Harvard University. A Rothschild, 

Fulbright, Weizmann, Alon and Bruno Fellow, Prof. Dayan 
conducts research in community ecology, evolutionary ecology, 
conservation biology, and zooarcheology. Among other activities, 
she served as the Head of TAU׳s Institute for Nature Conservation 
Research; Chair of Israel׳s UNESCO Man and the Biosphere 
Committee; Chair of the Board of Directors of the Society for the 
Protection of Nature, Israel׳s largest environmental NGO; Chair 
of the Council of the Open Landscape Institute; member of the 
Board of Directors of the Israel Nature and Parks Authority and 
Chair of their Professional and Scientific Committee; and as 
member of the National Council for Research and Development.
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תרגיל חקר: 
אוניברסיטת תל אביב
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 תרגיל חקר –
 אוניברסיטת תל אביב

חיבורים — מינוף ומימוש הפוטנציאל 
המצוי בגיוון

אוניברסיטת תל אביב היא אוניברסיטת מחקר ציבורית מהגדולות בישראל, 
אשר הוקמה ב־1956 ביוזמתו וחזונו של סגן ראש העיר, חיים לבנון )״אני 
סומך על צעירינו שינהרו אל המוסד הזה לשאוב תורה ודעת״ חיים לבנון 
1953(. האוניברסיטה שהוקמה בתחילתה בשכונת אבו־כביר בהתבסס על 

המכון הביולוגי–פדגוגי ואיחוד של מכוני מחקר, קיבלה הכרה מלאה מהמועצה 
להשכלה גבוהה ב־1969. האוניברסיטה שוכנת החל מ־1964 בקמפוס בצפון 

מערב תל אביב אשר הוקם בחלקו על חרבות הכפר שייח מונס.
האוניברסיטה פועלת בעיר מגוונת, עיר ללא הפסקה, שהפכה ברבות 

השנים למרכז המטרופולין הבינלאומי של ישראל, מרכז עסקי, תיירותי, 
פלורליסטי ובירת הסטרט־אפ ניישן. 

ברוח זו נכתב בחזון האוניברסיטה: 

״אוניברסיטת תל אביב היא אוניברסיטת מחקר ציבורית — בהגדרה זו טמונים שלושת 

היסודות שעיצבו את התפתחותה בעבר, כמו גם הכיוונים לפיתוחה בעתיד.

טה — כמוסד להשכלה גבוהה בעל אופי אוניברסלי, אוניברסיטת תל אביב  סי אוניבר
מציעה את המגוון הרחב ביותר בישראל של תחומי מחקר והוראה, תוך קידום שיתוף 

פעולה בינתחומי בתכניות לימוד ובמחקרים.

טת מחקר — אוניברסיטת תל אביב חותרת לשני יעדים בשמולב —  סי אוניבר
הוראה ומחקר. גיוס הסגל האקדמי וקידומו, התכנון האקדמי, הקצאת השמאבים, תכניות 

הלימודים לתארים מתקדמים — כולם מכוונים לשלב בין שני יעדים: מצוינות בהוראה 

ומחקר פורץ דרך. 

ית — אוניברסיטת תל אביב מאמינה שעממדה כאוניברסיטה  ציבור טה  סי אוניבר
ציבורית כרוך במחויבות עמוקה לחברה הישראלית ולעם היהודי״

האוניברסיטה כוללת פקולטות, בתי ספר, מרכזים וחוגים רבים ושונים הפועלים 
בתוכה, כמו גם מגוון גורמים המצויים בסביבתה. בין אלו ניתן לציין את 

המטרופולין השוקק, המרכזים הרפואיים, המרכזים הפיננסיים והטכנולוגיים, 
המרכזים התרבותיים והאמנותיים. הריבוי והמגוון בתוך המוסד ובסביבתו, 

מהווים פוטנציאל לחיבורים מוסיפי ערך. 
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בעולם המשתנה בקצב כה מהיר חיבורים מסוג זה הם גם צו השעה ורוח הזמן 
במערכת האקדמית הגלובלית, באופן שבו ניגשים לפתור בעיות מורכבות, 

במערכות המימון והקרנות המעבירות את מוקד הכובד למימון שיתופי פעולה 
ושותפויות, בעולם החברתי ובעולם העסקי והתעסוקתי.

סוגיית החיבורים מקבלת משנה תוקף נוכח המורכבות שבמימושה. 
הריחוק הפיסי בתוך הקמפוס, השונות הדיציפלינרית בין ובתוך פקולטות, 

והגיוון הסקטוריאלי והדמוגרפי מייצרים מובחנות ושונות גדולה ומעודדים 
התנהלות עצמאית. 

 יתרה מכך. אוניברסיטת תל אביב כמו כל אוניברסיטה גדולה בעולם, 
מכילה בתוכה בצורה אינהרנטית את המתח המובנה בין ביורוקרטיות — 

מערכת ארגונית מבוססת נהלים, תהליכים ושיטה ופרופסיונליות — אנשי 
מקצוע עצמאיים המחויבים לקוד אתי ולקידום רעיונות באופן שחוצה מסגרות 

 LOSELY( ארגוניות. בארגונים אלה המכונים גם ״ארגונים עם חיבורים רופפים״
COUPLED ORGANIZATIONS( ( החיבור בין המטה והשטח רופף ומתקיים 

שיח מתמשך בין ריכוז וביזור, עצמאות ותלות, חופש פעולה עצמאי ומינוף 
יתרון לגודל.

יש להביא בחשבון כי נסיון המימוש של ערך השיתופיות המקדם יצירת 
חיבורים, קווים מקשרים ושפה משותפת במוסד להשכלה גבוהה, עשוי להימצא 

במתח מול האתוס האקדמי המקדש את חירות המחשבה ואת עקרון החופש 
האקדמי. על כן כל נסיון כזה צריך להיעשות בזהירות ותוך יצירת איזונים 

עדינים בין ערכים אלו.
בנוסף, יש להביא בחשבון את התלות ההדדית בין המוסד לבין 

הפועלים במסגרתו. 
אוניברסיטה מעצם טבעה היא פלורליסטית, חממה לרעיונות, דעות, 

דיסציפלינות ויוזמות עצמאיות מתחומים שונים, הנשפטים, נמדדים ומייצרים 
השפעה בעולמות מובחנים. .בעוד שההצלחה המובחנת של כל אחד מהתחומים, 

כל אחד מה״סטרטאפים״ הרעיוניים, תורם באופן משמעותי למוניטין המוסדי, 
גם ההיפך נכון: המוניטין המוסדי תורם בתורו תרומה גדולה להצלחה של כל 

אחד מהמיזמים, תחומים ונציגיהם. 
כמו בביטוי ״מכונית טובה מבית טוב״, ל״בית״ שממנו יוצאים כל 

אחד מהתוצרים השונים יש השפעה אדירה על המוניטין, האמינות, אפקט 
ההילה, האימפקט ועוד. יתרה מזאת, לצד המוניטין המחקרי, לזהות 

המוסדית והארגונית, יש השפעה מהותית על התשתית הערכית עליה נשענת 
העשייה כולה.

הניסיון לממש את פוטנציאל החיבורים חוזר על עצמו באוניברסיטאות 
מחקר מלאות. בחלק מן המקרים מדובר על אוניברסיטה גדולה המנסה להכיל 
בצורה טובה יותר את מרכיביה השונים ולייצר מסגרת בה כל החלקים פועלים 

יחד,מזינים אחד את השני ומהווים גוף חי בעל משמעות ואימפקט גדולים יותר 
מכל אחד מהם בנפרד. בחלק אחר מן המקרים מדובר על מרכזי מחקר ומוסדות 
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הוראה יותר ממוקדים, המנסים בראייה אזורית להתחבר ולייצר מסגרת 
ממותגת וזהותית משותפת.

לדוגמא:
UPENN כמדיניות מחדדת את האפשרות )חובה) לסטודנטים בכל   —

אחד מהקמפוסים והתוכניות להנות מהעושר האקדמי העצום המצוי 
באוניברסיטה כולה. 

JHU אוניברסיטת ג׳ון הופקינס מציגה את החזון שלה באופן אינטגרטיבי   —
כמנחה תפיסה אקדמית של אינטר־דיסציפלינריות, חידוד הצעות הערך 

לסטודנטים ועוד.
אוניברסיטה מובילה בסקוטלנד )University of Dundee ( ממקדת   —

את המאמצים לחיבור וסינרגיה דרך יצירת אחידות ואינטגרציה של מידע 
ומשאבים התומכים בסטודנטים, בחברי הסגל המנהלי והאקדמי ובכל 

השירותים הנלווים. 
במדינות שונות בארה״ב כמו ניו־אינגלנד, קנזס וקליפורניה כדוגמא   —

בולטת עסקו רבות בעיצוב תפיסה של ״קמפוסים מרובים״ כפלטפורמה 
ל״אוניברסיטה אחת״ אקדמית, זהותית, ומיתוגית.

ברמה הפרקטית, השאלות הנשאלות הן איך למקסם את העושר במגוון 
ובשונות? איך לנהל ולאגם נכון את המשאבים? איך להטמיע זהות משותפת 

המוסיפה ערך למרכיבים המובחנים? איך לרתום את כל השותפים והמגזרים 
למיצוי העוצמה והעושר שבחיבורים? איך לפתח מנגנונים ותהליכים התומכים 

בשותפות? ובעיקר איך לעשות זאת מבלי לפגוע בעושר הרעיונות, בחופש 
האקדמי, בחתירה למצוינות, בחופש הפעולה, בשונות ובמגוון כמנוף.

לשאלות אלו יכולות להנתן תשובות מגוונות. אילו תשובות ניתנות כיום 
באוניברסיטת תל אביב, ואילו תשובות נכון שינתנו בעתיד? 
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אוניברסיטת תל אביב במספרים:

 שנת ייסוד 1,956

 1,964 מעבר לקמפוס החדש

 26,500 סטודנטים וסטודנטיות

15,285 לתואר ראשון, 8,955 לתואר שני, 2,143 
 לתואר שלישי

 כ־3,000 תלמידים בינלאומיים

 כ־3,000 חברי סגל אקדמי ומנהלי

 1400 רופאים בסגל ביה״ס לרפואה

 17 מרכזים רפואיים משויכים

 כ־1X1 ק״מ שטח הקמפוס

 9 פקולטות

 29 בתי ספר

 100 מכונים ומרכזי מחקר

 4,000 פרסומים אקדמיים בשנה

 300,000 שעות התנדבות שנתיות

דורגה במקום ה־20 בעולם במספר ציטוטי 
 מאמרים אקדמיים
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ב־2017 דורגה ראשונה בישראל ושמינית מחוץ 
 לארה״ב במספר הפטנטים על מחקרים חדשים.

למעלה מ־80 פרסי ישראל ועוד פרסי א.מ.ת., 
 פרס וולף ואחרים
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 קבוצות החקר:

 01 — שת״פ חוצה פקולטות ודיסיפלינות
גבי, אופירה, גיא, אריה, אופיר, עידית, שפרה

 02 — קמפוס פיסי
במי, עדי, נירית, מולי, אלינור, זיוה, עידו

 03 — סגל מנהלי וסגל אקדמי
תמר, דותן, קרינה, לימור, דורון ג, עבד, ארז

 04 — מרחב פנימי וחיצוני
אבי, דורון ק, אלון ש, אלישבע, ורדית, טל, , גלית

 05 — ניהול משאבים — אוטונומיה מול ריכוזיות
חגי, שלהבת, איריס, אפרת, רוזה, אלון ס, ג׳יהאד
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תרגיל החקר

עמיתי ועמיתות התוכנית ינסו להבין כיצד הריחוק הפיסי, השונות 
הדיסציפלינרית בין ובתוך פקולטות, הגיוון הסקטוריאלי והדמוגרפי מייצרים 

מובחנות ושונות גדולה ומעודדים התנהלות עצמאית. לחליפין, עד כמה 
מתקיימים מנגנונים של חיבור ושיתוף פעולה במחקר, בהוראה ובאימפקט 

חברתי בהתבסס על ניידות בתוך המרחב, אופן ניהול ואיגום המשאבים 
ומאפייני זהות והתנהלות המשמרים צביון משותף והופכים את המגוון 
והעושר להזדמנות. במסגרת התרגיל נפעל בחמש קבוצות הבוחנות את 

הסוגיה מזוויות שונות כדלהלן:

שת״פ חוצה דיסציפלינות ופקולטות:
באוניברסיטה גדולה מעצם טבעה יש עושר רעיוני עצום. הקבוצה תתמקד 

בהבנת הפרקטיקות / מנגנונים / תנאים הנדרשים כדי למנף את העושר והגיוון 
להצעת ערך אטרקטיבית ומגוונת לסטודנטים במסלולים השונים. האם ועד 

כמה נוצרות הזדמנויות לפעילות מחקרית אינטרדיסציפלינרית חוצת פקולטות 
שבהדרגה הופכת להיות בון־טון מחקרי? מהי התשתית הרעיונית, האקדמית, 

המשאבית, המנהלית, והבין־אישית הנדרשת כדי להעמיק את שיתופי הפעולה?

קמפוס פיסי:
אוניברסיטת ת״א פרוסה על פני שטח של 1000 דונם הכולל מבנים מגוונים 

)פקולטות, מכונים, מרכזי מחקר, מוזיאונים.. (, מדשאות, פסלים ומייצבים, 
מקומות בילוי, גנים ומרחבים שונים. כל אלה משרתים פונקציונלית את אך 

גם מאפשרים לארח את עשרות אלפי באי ובאות הקמפוס ולייצר הזדמנויות 
למפגשים מגוונים. הקבוצה תתמקד בלימוד האופן והמידה שבה המאפיינים 

הפיסיים יוצר מובחנות ושונות בין חלקי הקמפוס, בדפוסי ההתנהלות, בחוויה 
הסטודנטיאלית ובחיבור עם הסביבה. לחליפין עד כמה מתקיימים / יכולים 

להתקיים מנגנונים של שיתוף פעולה , ניידות בין הקמפוסים, מאפייני זהות 
והתנהלות המשמרים צביון משותף והופכים את הפריסה הגאוגרפית להזדמנות. 
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סגל מנהלי וסגל אקדמי:
הקבוצה תתמקד באופן ובמידה שבה מערכת היחסים בין הסגל המנהלי והסגל 

האקדמי מאפשרת התנהלות משותפת לקידום מטרות המוסד והיחידות 
השונות. בהקשר זה מעניין להבין עד כמה מערכות היחסים מושפעות ממדיניות 

ותפיסה מוסדית ועד כמה נוצרת שונות כתוצאה מאופני תפקוד שונים של 
יחידות וכתוצאה ממובחנות במערכות היחסים הבין אישיות. 

מרחב פנימי וחיצוני:
יחסי הגומלין עם המטרופולין: הקבוצה תתמקד באופן שבו מונגשים משאבי 
האוניברסיטה לציבור הרחב אם דרך מרכזי הנגשה ממוסדים כמו מוזיאונים, 

גנים, הרצאות פתוחות, ואם דרך שיתופי פעולה עם מרכזי פיתוח ויישום 
בעשייה, במערכות הבריאות ובמערכות הקהילתיות. באופן דומה יכולה 

הקבוצה לחקור את המידה שבה הנגשת המחויבות והאחריות החברתית היא 
חלק ממערך ההוראה וההתנסות המוצעת לסטודנטים.

לצד החשיבות שביצירת האימפקט ובהתערות במרחבי עשייה השונים 
פנימה והחוצה, עומדות שאלות מורכבות של מדיניות, סדרי עדיפויות, 

משאבים, רתימת השותפים ועוד. 

ניהול משאבים:
אוטונומיה מול ריכוזיות: הקבוצה תתמקד באופן שבו משאבי האוניברסיטה, 

על סוגיהם השונים, מאפשרים חופש פעולה לכל אחת מהיחידות ועד כמה 
בו זמנית מאפשרים לאוניברסיטה לאגם משאבים ולנצל את יתרון הגודל גם 

כלכלית וגם מהותית. מתוך סיפורי הצלחה וקושי ניתן ללמוד על דרכים לנהל 
את האיזון במשאבים כמו מרחבי לימוד, מרחבים משותפים, מכשור וציוד, הון 

 אנושי מקצועי, תשתיות, שיתופי פעולה עם הסביבה ואימפקט חברתי.

 
בסיום התהליך יתקיים מפגש עם צוות הנמ״ר של האוניברסיטה בו 

יתאפשר לעמיתי ועמיתות התוכנית להעביר חלק מן המחשבות, הרעיונות 
האינטגרטיביים כמו גם כיווני הפעולה הפרקטיים הנגזרים מהם שעלו מתוך 

השיח והעיבוד שבעקבותיו.
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הצעה למתווה ניהול שיחה

יש לכל צוות בין 3 שיחות. אורך כל שיחה הוא 45 דק׳. 
להלן הצעה לניהול אפקטיבי של השיחה:

כמה זמן זה אורך? מה עושים?  שלב 

3 דק׳ התחברות פיזית / לקישור בזום   01

15 דק׳ הצגה עצמית של מוביל/ת הדעה והתייחסות שלו   02 
לנושא שחוקרת הקבוצה  

25 דק׳ שאלות פתוחות של חברי הצוות והתייחסויות   03 
של מוביל/ת הדעה  

בשלב הזה אפשר להיפרד בחביבות ממוביל/ת  04 
הדעה ולהודות להם  

10 דק׳ סיכום וחידוד תובנות של חברי הצוות מהשיחה   05

7 דק׳ סיום והפסקה קצרה להתרעננות   06
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 מפגשי קבוצה 01
 שת״פ חוצה דיציפלינות ופקולטות

 מפגשי קבוצה 02
 מרחב פיסי כהזדמנות

 פרופ׳ מרק שטייף
רקטור

 עופר לוגסי
סמנכ״ל הנדסה ותחזוקה

 גב׳ לאה פאיס
מנהלת רשות המחקר

פרופ׳ מלאת שמיר 
סגנית נשיא לאקדמיה 

בינלאומית

 פרופ׳ טל דביר
ראש מרכז הננו

 פרופ׳ ערן נוימן
דקאן הפקולטה לאמנויות 

)אדריכל(
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 מפגשי קבוצה 03
 סגל מינהלי וסגל אקדמי

 מפגשי קבוצה 04
 מרחב פנימי וחיצוני

 פרופ׳ איל זיסר
סגן רקטור

 פרופ׳ דוד מנדלוביץ
ראש מרכז חדשנות, 

פקולטה להנדסה 

 שרון פלדמן
מזכירה אקדמית

 אופיר פז-פינס
ראש המכון לשלטון 

קמומי ע״ש ציץ׳

 דנה אהרון
סמנכ״לית שמאבי אנוש

 ירדן בן צבי
יו״ר אגודת הסטודנטים
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 מפגשי קבוצה 05
 ניהול משאבים — אוטונומיה מול ריכוזיות

 נרי אזוגי
סמנכ״ל כספים

 אהוד אור
סמנכ״ל שיווק 

ואסטרטגיה

 אורי פריד
מנהלת יחידת ארגון 

ושיטות
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קבוצה 01 ←←←
שת״פ חוצה 

דיציפלינות ופקולטות
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 קבוצה 01
שת״פ חוצה דיציפלינות ופקולטות

באוניברסיטה גדולה מעצם טבעה יש עושר רעיוני עצום. הקבוצה תתמקד 
בהבנת הפרקטיקות / מנגנונים / תנאים הנדרשים כדי למנף את העושר 

והגיוון להצעת ערך אטרקטיבית ומגוונת לסטודנטים במסלולים השונים. 
האם ועד כמה נוצרות הזדמנויות לפעילות מחקרית אינטרדיציפלינרית חוצת 

פקולטות שבהדרגה הופכת להיות בון־טון מחקרי? מהי התשתית הרעיונית, 
האקדמית, המשאבית, המנהלית, והבין־אישית הנדרשת כדי להעמיק את 

שיתופי הפעולה?

שאלות לחשיבה

אילו מנגנונים יוצרים תמריצים לשת״פ בין פקולטות ואילו יוצרים   —

תמריצים שליליים?
אילו שיתופי פעולה מתקיימים בין הפקולטות? אילו דוגמאות מוצלחות   —

יש לכך?
מהן ההזדמנויות בתחום המחקר, הוראה, האימפקט ששת״פ יכול ליצור?  —

לוח זמנים קבוצתי

◀ פרופ׳ גלית יובל, ראש החוג לפסיכולוגיה — על הקמת מרכז סגול   14:30—14:00
לחקר המח כמקרה בוחן לשת״פ

◀ פרופ׳ מרק שטייף, רקטור  15:15—14:30

◀ גב׳ לאה פאיס, מנהלת רשות המחקר  16:00—15:15

◀ פרופ׳ טל דביר, ראש מרכז הננו  17:00—16:15

סיכום והכנת משוב  17:30—17:00
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פרופ׳ מרק שטייף
הרקטור אוניברסיטת תל אביב

פרופסור מרק שטייף הוא הרקטור של אוניברסיטת תל 
אביב החל מאוקטובר 2020. 

לאחר השלמת שלושת תאריו האקדמיים 
בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון בשנת 1997, הוא 

 AT&T עבד כחוקר בכיר במעבדות המחקר של חברת
בארצות הברית )לשעבר מעבדות Bell( בתחום 

מדעי התקשורת. מאז שנת 2002 הוא חבר סגל בכיר 
בבית הספר להנדסת חשמל שבפקולטה להנדסה של 

אוניברסיטת תל אביב, ובין השנים 2017 עד 2020 הוא 
שימש כראש בית הספר.

פרופסור שטייף הוא מדען בתחום טכנולוגיות התקשורת, כאשר עיקר 
עבודתו קשורה לאופטיקת הסיבים ולתקשורת האופטית. במסגרת פעילותו 

המדעית הוא משלב בין שטחי האופטיקה, תורת הקוונטים, מערכות לא 
לינאריות, תורת התקשורת, תורת האינפורמציה ועיבוד אותות. בשנות עבודתו 
הוא תרם לטווח רחב של נושאים הכוללים הגברה אופטית, ניתוח של התפשטות 
לא לינארית, תופעות קיטוב, ניתוח של תופעות רעש וקליטה, תקשורת קוונטית 

במערכות סיבים ומציאת הגבולות הפונדמנטליים של התקשורת האופטית. 
עבודותיו פורסמו בכ־200 מאמרים בעיתונות המקצועית ובכנסים המובילים 

בתחומי עיסוקו. הוא הנחה מספר רב של תלמידי מחקר בהנדסת חשמל 
לתואר השני והשלישי במחקרים אשר מומנו על ידי זכיות רבות בקרנות מחקר 
תחרותיות בארץ ובחו״ל. כהוקרה על תרומתו המדעית הוא נבחר להיות עמית 
 ,)Optical Society of America( באגודת האופטיקה האמריקאית )Fellow(

.)IEEE( ובאגודה הבין לאומית החשובה ביותר בתחום הנדסת החשמל
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לאה פאיס
מנהלת רשות המחקר

תואר ראשון ושני בכלכלה אוניברסיטת תל אביב

2002 עד היום:
מנהלת רשות המחקר, אוניברסיטת תל אביב.

:2002—1991
מנהלת יחידת הכספים, אוניברסיטת תל אביב.

:1991—1982
סמנכ״ל לכספים ומינהל, אגודה שיתופית ליצור ושיווק 

פרי הדר.
:1982—1976

מתרגלת ומרצה, החוג לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב.
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פרופ׳ טל דביר
ראש מרכז הננו

ד״ר טל דביר הוא חוקר במחלקה למיקרוביולוגיה 
מולקולרית וביוטכנולוגיה בפקולטה למדעי החיים ע״ש 

ג'ורג' ס. וייז.

Research Interests
The Laboratory for Tissue Engineering and 
Regenerative Medicine is currently exploring 
these topics:
— Microfluidics-based tissue engineering. 

Recreating stem cell niches, microfluidics bioreactors for 
tissue engineering.

— Nanotechnological strategies for engineering thick 
cardiac tissue.

— Engineering a 3D neuronal network for spinal cord and brain 
regeneration.

— Fabrication of Nanoelectronics/engineered tissue hybrids. 
— Developing smart delivery systems that recruit stem cells to 

defected organs. 
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קבוצה 02 ←←←
מרחב פיסי כהזדמנות
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 קבוצה 02
מרחב פיסי כהזדמנות

המרחב הפיסי: אוניברסיטת ת״א פרוסה על פני שטח של 1000 דונם הכולל 
מבנים מגוונים )פקולטות, מכונים, מרכזי מחקר, מוזיאונים.. (, מדשאות, 

פסלים ומייצבים, מקומות בילוי, גנים ומרחבים שונים. כל אלה משרתים 
פונקציונלית את אך גם מאפשרים לארח את עשרות אלפי באי ובאות הקמפוס 

ולייצר הזדמנויות למפגשים מגוונים. הקבוצה תתמקד בלימוד האופן 
והמידה שבה המאפיינים הפיסיים יוצר מובחנות ושונות בין חלקי הקמפוס, 

בדפוסי ההתנהלות, בחוויה הסטודנטיאלית ובחיבור עם הסביבה. לחליפין 
עד כמה מתקיימים / יכולים להתקיים מנגנונים של שיתוף פעולה , ניידות בין 

הקמפוסים, מאפייני זהות והתנהלות המשמרים צביון משותף והופכים את 
הפריסה הגאוגרפית להזדמנות.  

שאלות לחשיבה

מהם המאפיינים הייחודיים של חלקי הקמפוס השונים?  —

באילו אופנים המאפיינים הפיסיים משפיעים על  היכולת לייצר חיבורים   —

ברמות השונות ולהתנהל כ"אוניברסיטה אחת״?
מהן ההזדמנויות הקיימות במרחב הפיסי למינוף והאצת מפגשים שונים   —

בין באי / באות הקמפוס )בינלאומיים ומקומיים, מגזרי חברה שונים, סגל 
וסטודנטים, דיציפלינות...(?

אילו מנגנונים מאפשרים\מזמנים חיבור בין חלקי הקמפוס?  —

באיזה אופנים ניתן להנגיש יותר את חלקי הקמפוסים השונים לכל   —

באי האוניברסיטה?
עד כמה ניתן להנגיש את הקמפוס לסביבה האורבנית בתוכה הוא פועל?  —

לוח זמנים קבוצתי

◀ פרופ׳ גלית יובל, ראש החוג לפסיכולוגיה — על הקמת מרכז סגול   14:30—14:00
לחקר המח כמקרה בוחן לשת״פ

◀ עופר לוגסי, סמנכ״ל הנדסה ותחזוקה  15:15—14:30

◀ פרופ׳ מלאת שמיר, סגנית נשיא לאקדמיה בינלאומית  16:00—15:15

◀ פרופ׳ ערן נוימן, דקאן הפקולטה לאומנויות )אדריכל(  17:00—16:15

סיכום והכנת משוב  17:30—17:00
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עופר לוגסי
סמנכ״ל הנדסה ותחזוקה

השכלה:
מהנדס — בוגר הטכניון — מכרז טכנולוגי לישראל 
)סיימתי בהצטיינות( וכן לקחתי קורסים אקדמיים 

נוספים במסגרת אוניברסיטת ת״א בתחום 
הכלכלה וההנדסה.

ניסיון מקצועי:

סמנכ״ל הנדסה ותחזוקה, אוניברסיטת ת״א 
אחראי על הנכסים הבינוי התחזוקה הביטחון והמשק באוניברסיטת ת״א. 

במסגרת עבודתי זו אחראי על הקמת של 15 מבני ציבור בהיקף של מעל 
100,000 מ״ר וכן להפעלת מערך של מאות עובדי קבלן ועובדי האוניברסיטה 

האחראים הבינוי התחזוקה והמשק באוניברסיטה. כמו־כן יזמתי וליוויתי 
הקמה של פרויקטים כלכליים באוניברסיטה שהבולט שבהם הוא עיר המעונות 

מתחם מגורים בו 3,000 יחידות דיור ומסחר בשטח של אלפי מ״ר.

מנהל אגף שיפור פני העיר בעיריית דימונה 
באגף שיפור פני העיר שבעיריית דימונה המחלקות הבאות: מים וביוב, חשמל, 
גנים, דרכים ומדרכות, אחזקות, פיקוח, רישוי עסקים ומוקד עירוני. במסגרת 

תפקידי כמנהל האגף מלבד ביצוע עבודות האחזקה השוטפות התמקדתי 
בביצוע הפרויקטים הבאים: הפרטת מחלקת הגינון, מחשוב האגף ומוקד 

העירוני תוך חיזוק הקשר בין המוקד לתושב, הקמת מכון טיהור, באגף 162 
עובדי עירייה.

מנהל פרויקט התחדשות ופיתוח דימונה 
במשך ארבע וחצי שנים במסגרת זו הייתי אחראי על הפרויקטים הבאים: 

שיפוצים חיצוניים וביצוע פיתוח ציבורי ל־500 יחידות דיור. ליווי תקציבי של 
פרויקטים רבים נוספים בתחום הבריאות, הרווחה והחינוך. במסגרת עבודתי זו 

הייתי חבר הנהלת הקרן לפיתוח דימונה.

מרכז בניין בקיבוץ אורטל
במשך כ־3 שנים במסגרת זו הייתי אחראי על הפרויקטים הבאים: הקמת 32 

יחידות דיור משפחתיות, הקמת מבנה מכבסה + מערך קיטור.
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פרופ׳ מלאת שמיר
סגנית נשיא לאקדמיה בינלאומית

Milette Shamir is currently serving as Vice 
President of Tel Aviv University, in charge 
of international academic collaboration. 
As faculty member in the Department of 
English and American Studies, her research 
focuses on U.S. literature and culture in 
the nineteenth century. She is the author 
of Inexpressible Privacy: The Interior 
Life of Antebellum American Literature 

)Penn University Press, 2005( and the editor of Boys Don׳t Cry? 
Rethinking Narratives of Masculinity and Emotion in the US 
)with Jennifer Travis, Columbia University Press, 2002(. Her most 
recent edited collection, Bigger than Ben־Hur: The Novel, Its 
Adaptations, and their Audiences )with Barbara Ryan, Syracuse 
University Press, 2015(, is an offshoot of her monograph on 
American Holy־Land Narratives and the modernization of U.S. 
cultural forms during the long nineteenth century. Her work 
appears regularly in journals and essay collections devoted to the 
study of American literature and cultural history.

 Shamir earned her PhD from Brandeis University, where she 
worked with Michael T. Gilmore and Wai־Chee Dimock. She was 
a visiting scholar at Duke University, at the University of Texas, 
Austin, and at NYU. She served or is serving on several boards, 
including, from 2012 to 2015, on the editorial board of American 
Literature. Among the grants and scholarships she received are an 
ISF research grant and an Alon scholarship.

 Shamir is the editor־in־chief of the journal Poetics Today 
)with Irene Tucker of UC Irvine(. From 2015 to 2019 she served 
as Vice Dean of the Humanities for Academic Affairs. She co־
founded TAU׳s American Studies program in 2006, and served as 
its head for thirteen years. She served as chair of the Department 
of English and American Studies from 2006 to 2009. In 2012 
she founded TAU׳s pioneering undergraduate program for 
international students־־the BA in Liberal Arts—and served as its 
academic director until 2016.
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 She regularly teaches undergraduate and graduate courses 
on Antebellum American literature, American Realism and 
Naturalism, gender and sexuality, orientalism, transnationalism, 
and travel narratives. She was awarded prizes for teaching 
excellence by TAU׳s rector and by the Dean of Humanities.
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פרופ׳ ערן נוימן
דקאן הפקולטה לאומנויות )אדריכל( 

ערן נוימן הוא אדריכל, אוצר וחוקר אדריכלות 
ישראלי. החל מאוקטובר 2019, נוימן מכהן 

כדקאן הפקולטה לאמנויות ע״ש יולנדה ודוד כץ, 
באוניברסיטת תל אביב. בין השנים 2010 ל־2018 כיהן 

כראש בית־הספר לאדריכלות על־שם דוד עזריאלי 
באוניברסיטת תל אביב. נוימן עומד בראש המעבדה 

הדיגיטלית לחקר אדריכלות.

תאריך לידה: 1968 )גיל 53 שנים(, פתח תקווה
השכלה: בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב

ספרים: אריה שרון: אדריכל המדינה, עוד
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קבוצה 03 ←←←
סגל מינהלי 
וסגל אקדמי
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 קבוצה 03
סגל מינהלי וסגל אקדמי

הקבוצה תתמקד באופן ובמידה שבה מערכת היחסים בין הסגל המינהלי 
והסגל האקדמי מאפשרת התנהלות משותפת לקידום מטרות המוסד והיחידות 

השונות. בהקשר זה מעניין להבין עד כמה מערכות היחסים מושפעות 
ממדיניות ותפיסה מוסדית ועד כמה נוצרת שונות כתוצאה מאופני תפקוד 

שונים של יחידות וכתוצאה ממובחנות במערכות היחסים הבין אישיות. 

שאלות לחשיבה

מה מאפיין את היחסים בין הסגל המנהלי והסגל האקדמי?   —

עד כמה מנוצל פוטנציאל השותפות בין הסגל המנהלי והסגל האקדמי?   —
אילו מנגנונים מסייעים לעבודה משותפת ואילו בולמים?  —

האם ישנם הבדלים בין הסגלים השונים בתפיסתם את האוניברסיטה?   —
מה תרומתו הייחודית של כל סגל ליצירת חיבורים ושיתופי פעולה בתוך   —

פקולטות ובין פקולטות? 

לוח זמנים קבוצתי

◀ פרופ׳ גלית יובל, ראש החוג לפסיכולוגיה — על הקמת מרכז סגול  1400־1430 
לחקר המח כמקרה בוחן לשת״פ 

◀ פרופ׳ איל זיסר, סגן רקטור 1430־1515 

◀ שרון פלדמן, מזכירה אקדמית 1515־1600 

◀ דנה אהרון, סמנכ״לית שמאבי אנוש 1615־1700 

סיכום והכנת משוב 1700־1730 
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פרופ׳ אייל זיסר
סגן הרקטור של אוניברסיטת תל אביב

פרופסור אייל זיסר הינו סגן הרקטור של אוניברסיטת 
תל אביב )2015—(. קודם לתפקיד זה שימש כדקאן 

הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב 
)2010—2015( וכן כראש מרכז משה דיין ללימודי 

המזה״ת ואפריקה )2007—2010( וראש החוג 
להיסטוריה של המזה״ת ואפריקה )2004—2008(. 

פרופ׳ אייל זיסר הינו בוגר החוג לשפה ולספרות ערבית 
והחוג להיסטוריה של מזה״ת.

תחום התמחותו הוא העולם הערבי — שפתו, 
תרבותו וההיסטוריה המודרנית שלה. הוא ממקד את עיסוקו בהיסטוריה 
המודרנית של סוריה ולבנון וכן הסכסוך הישראלי־ערבי. פרופ׳ זיסר הוא 

מחברם של עשרה ספרים וכמאה מאמרים בתחומי מחקריו האקדמיים.
פרופ׳ זיסר מרבה להתראיין לתקשורת, ובמיוחד זו הערבית, דוגמת 

הערוצים אל-ג׳זירה, אל-חורה, אבו ד׳אבי ועוד, בשל שליטתו בשפה הערבית. 
בין ספריו בעברית: סוריה של אסד — על פרשת דרכים )הקיבוץ המאוחד, 

1999(; פניה של סוריה )הקיבוץ המאוחד, 2003(; בשם האב, שנותיו הראשונות 
של בשאר בשלטון )הוצאת הספרים של אוניברסיטת תל אביב, 2004(; לבנון: דם 

בארזים, ממלחמת האזרחים למלחמת לבנון השניה )הקיבוץ המאוחד, 2009(; סוריה — 

מחאה, מהפכה, מלחמת אזרחים )אוניברסיטת תל אביב, 2014(; סוריה — עלייתה 

ונפילתה של המהפכה בסוריה )מערכות, 2020(.
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קבוצה 04 ←←←
מרחב פנימי וחיצוני
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 קבוצה 04
מרחב פנימי וחיצוני

יחסי הגומלין עם המטרופולין: הקבוצה תתמקד באופן שבו מונגשים משאבי 
האוניברסיטה לציבור הרחב אם דרך מרכזי הנגשה ממוסדים כמו מוזיאונים, 

גנים, הרצאות פתוחות, ואם דרך שיתופי פעולה עם מרכזי פיתוח ויישום 
בעשייה, במערכות הבריאות ובמערכות הקהילתיות. באופן דומה יכולה 

הקבוצה לחקור את המידה שבה הנגשת המחויבות והאחריות החברתית היא 
חלק ממערך ההוראה וההתנסות המוצעת לסטודנטים.

לצד החשיבות שביצירת האימפקט ובהתערות במרחבי העשייה השונים 
פנימה והחוצה, עומדות שאלות מורכבות של מדיניות, סדרי עדיפויות, 

משאבים, רתימת השותפים ועוד. 

שאלות לחשיבה

איזה הזדמנויות קיימות בשיתופי פעולה וחיבורים בין המרחב הפנימי   —

והחיצוני? בקידום פעילות מחקרית? בקידום פעילות ההוראה? ביצירת 
אימפקט?

איזה מההזדמנויות הללו מנוצלות יותר ואילו פחות? אם כן מה מניע   —
לכיוון של שחיבור ושיתוף פעולה ואם לא מה מונע ומעכב?

עד כמה המפגש בין המרחב הפנימי והחיצוני הם חלק ממדיניות   —
האוניברסיטה ועד כמה זה פונקציה של הזדמנויות ויוזמות מקומיות? 

לוח זמנים קבוצתי

◀ פרופ׳ גלית יובל, ראש החוג לפסיכולוגיה — על הקמת מרכז סגול   14:30—14:00
לחקר המח כמקרה בוחן לשת״פ

◀ פרופ׳ דוד מנדלוביץ, ראש מרכז חדשנות, פקולטה להנדסה   15:15—14:30

◀ אופיר פז-פינס, ראש המכון לשלטון קמומי ע״ש ציץ׳  16:00—15:15

◀ ירדן בן־צבי, יו״ר אגודת הסטודנטים  17:00—16:15

סיכום והכנת משוב  17:30—17:00
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פרופ׳ דוד מנדלוביץ׳
מרכז חדשנות, פקולטה להנדסה

Prof. David Mendlovic has received his B.Sc. 
and Ph.D. degrees in Electrical Engineering 
from Tel Aviv University, Israel where he 
is a Full Professor of electro-optics. He has 
authored more than 200 technical articles, 
3 book chapters, and is the holder of more 
than 40 patents all of them have been 
commercialized. 

He is a founder of successful opto-
electronics startup companies )e.g. Civcom and Eyesquad( and 
served as their CEO. Civcom Inc. was acquired by Padtec S/A of 
Brazil, Eyesquad was acquired by Tessera Inc )NASDAQ symbol: 
TSRA(. Prof. Mendlovic founded Corephotonics where he serves 
as the CEO. Corephotonics was acquired by Samsung. Recently 
he founded Unispectral and Multiview which are spin-offs of Tel 
Aviv University.

Since January 2008 till December 2010, Prof. Mendlovic 
was the Chief Scientist of the Israeli Ministry of Science. He also 
acted 6 years as the Co-Chair of GIF. At present he serves as Vice 
Dean for Research of the Faculty of Engineering. He also gathers 
the new Tel Aviv University Center for Entrepreneurship and 
serves as the Head of Zimin Institute for Engineering Solutions 
Advancing Better Lives.

.
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אופיר פז-פינס
ראש המכון לשלטון מקומי ע״ש ציץ׳

השכלה:
1986: תואר ראשון )בהצטיינות( ביחסים בינלאומיים, 

האוניברסיטה העברית
1996: תואר שני במדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל 

אביב
1994: קורסי דירקטורים — מרכז ישראלי לניהול

2010: קורסי דירקטורים — המרכז הבינתחומי 
24.5.17: קורס בוררים אוניברסיטת בר אילן ומרכז 

פישר להכשרת בוררים
2020: קורס גישור מרכז הגישור — מרכז השלטון המקומי 

תפקידים בממשלה:
10.01.2005—23.11.2005: שר הפנים

04.05.2006—01.11.2006: שר המדע, התרבות והספורט, ממשלה ה־31
חבר בקבינט המדיני־בטחוני בשתי הקדנציות

תפקידים עיקריים בכנסת )ה־14 עד ה־18(:
יו״ר וועדת חוקה, חוק ומשפט; יו״ר וועדת הפנים והגנת הסביבה; יו״ר 

הקואליציה; יו״ר סיעת העבודה )׳ישראל אחת׳(; מייסד ו יו״ר הוועדה לבעיית 
העובדים הזרים; יו״ר משותף של השדולה הסביבתית־ חברתית; חבר וועדת 

חוץ וביטחון וועדת המשנה לענייני מודיעין; פרישה מהכנסת וממפלגת העבודה 
ב־10 בינואר 2010

תפקידי עבר:
מזכ״ל מפלגת העבודה; יושב ראש הרשות לשיקום האסיר; סמנכ״ל מחלקת 

העליה והקליטה של הסוכנות היהודית; יו״ר ארגון הסטודנטים של מפלגת 
העבודה; דחצ ׳פלדמן תעשיות רכב׳, חברה בורסאית; דחצ ׳גאמטרוניק׳, 

חברה בורסאית

אותות ופרסים:
חתן אות ׳אביר השלטון׳ לשנת 2008; חתן אות אומ״ץ לשנת 2006, אזרחים 

למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי; נבחר שלוש פעמים כחבר כנסת מצטיין; 
חתן אות ׳אמיתי׳ למנהל תקין וטוהר המידות לשנת 1997; תעודת הצטיינות 

בהוראה, בפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב 2015
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תעסוקה אחרי הפרישה מהחיים הפוליטיים:
מייסד וראש המכון לשלטון מקומי וראש מסלול לימודי שלטון  2012—היום: 

מקומי, אוניברסיטת תל אביב
מרצה מן החוץ באוניברסיטת תל אביב בחוג ובתכנית המנהלים  2010—היום: 

לתואר שני במדיניות ציבורית
מרצה מן החוץ במרכז הבינתחומי בהרצליה 2010—היום: 

יו״ר חברת גרינגו לניהול פרוייקטים סביבתיים  :2013—2010
דירקטור חיצוני ח. מר תעשיות בע״מ, יו״ר ועדת ביקורת,   :2013—2010

חברה בורסאית
עמית הוראה ומרצה אורח )ישראלי ראשון( במשך סמסטר בבית   :2010
ספר קנדי באוניברסיטת הרווארד בתכנית לפוליטיקאים לשעבר

חבר בוועדה הציבורית לבחינת חוק הבחירות )דרכי תעמולה(   :2017—2016
שהקים נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין

יו״ר הדירקטוריון ב׳אוריין אביב שיגור׳, חברה בורסאית 2011—היום: 
חברת Green Cables יו״ר הוועדה המייעצת  :2020—2015

דירקטור חיצוני, YSB — חברה ציבורית 2018—היום: 
מייסד ומנהל פורום רשויות חוף 2015—היום: 

מייסד רשת ערי מצוינות 2018 —היום: 

פעילות התנדבותית )עמותות(
חבר הנהלת ׳ידיד׳, עמותה לסינגור קהילתי  2013—2011

יו״ר הוועד המנהל של מוזיאון ׳בית לוחמי הגטאות׳  2016—2013
יו״ר איגוד ההתעמלות בישראל  2016—2013

חבר הנהלת הוועד האולימפי בישראל  2016—2013
חבר הוועד המנהל של מרכז הארגונים של ניצולי   2016—2013

השואה בישראל
מייסד ויושב ראש עמותת ׳ארץ הצבי׳ להנצחת לובה אליאב  2015—2011

חבר הנהלת מכבי ישראל וחבר הנהלה מכבי העולמית 2015—היום 
חבר הוועדה המייעצת של הקרן ההומניטארית של יהודי   2016—2010

JHF הולנד
חבר הנהלה של JHF ומזכיר כללי של הארגון )חברה הולנדית  2016—היום 

לתועלת הציבור(
יו״ר ׳פרלמנט השלום בישראל׳ 2016—היום  
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קבוצה 05 ←←←
ניהול משאבים — 

אוטונומיה מול 
ריכוזיות
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 קבוצה 05
ניהול משאבים — אוטונומיה מול ריכוזיות

הקבוצה תתמקד באופן שבו משאבי האוניברסיטה, על סוגיהם השונים, 
מאפשרים חופש פעולה לכל אחת מהיחידות ועד כמה בו זמנית מאפשרים 

לאוניברסיטה לאגם משאבים ולנצל את יתרון הגודל גם כלכלית וגם מהותית. 
מתוך סיפורי הצלחה וקושי ניתן ללמוד על דרכים לנהל את האיזון במשאבים 

כמו מרחבי לימוד, מרחבים משותפים, מיכשור וציוד, הון אנושי מקצועי, 
תשתיות, שיתופי פעולה עם הסביבה, אימפקט חברתי... 

שאלות לחשיבה

איזה הזדמנויות קיימות בניהול ואיגום משאבים: הצטיידות, מרחבים   —

פיסיים, שירותים פנימיים וחיצוניים...אחרים?
איזה מההזדמנויות הללו מנוצלות יותר ואילו פחות? אם כן מה מניע   —

לכיוון של שחיבור ושיתוף פעולה ואם לא מה מונע ומעכב?
באיזו מידה מתקיימת שקיפות והוגנות בניהול המשאבים?  —

באיזה מידה אופן ניהול המשאבים מעודד שיתופי פעולה / שותפות?   —

באיזה מידה הוא חוסם שיתופי פעולה ושותפות?
אילו מתחים קיימים בין ניהול משאבים המרכזי וניהול משאבים מבוזר?  —

מהו מודל ניהול המשאבים הנכון?  —

לוח זמנים קבוצתי

14:00—14:30  ◀ פרופ׳ גלית יובל, ראש החוג לפסיכולוגיה — על הקמת מרכז סגול 
לחקר המח כמקרה בוחן לשת״פ

◀ נרי אזוגי, סמנכ״ל כספים  15:15—14:30

◀ אהוד אור, סמנכ״ל שיווק ואסטרטגיה  16:00—15:15

◀ אורי פריד, מנהלת יחידת ארגון ושיטות  17:00—16:15

סיכום והכנת משוב  17:30—17:00
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נרי אזוגי
 סמנכ״ל כספים

Main Professional Experience
2009: Vice Director General of Finance Tel 
Aviv University

2008—2009: CFO Leader Real Estate 
International
Financial Officer of an international group of 
real estate companies in Eastern Europe 

1994—2007: Vice Director General Economics, Finance and 
Commerce — Israel Airports Authority
Previous positions: controller, head of the organization׳s finance 
division )1997—2006(
Head of the Authority׳s Bookkeeping Department )1994—1997(

1991—1994: Head of the Accounting System, U-Bank׳s 
Trust Company
Administrative management and operation of private trusts.
Previous position )1991 — 1992(: accountant, U-Bank

1985—1991: Auditing, Training and Pre-Training, Eliav Moshe & 
Co. Accountants

Education and Professional Training
1990 C.P.A. — chartered accountant 
1988 B.A. in accounting and economics, Tel Aviv University
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אהוד אור
סמנכ״ל לתכנון אסטרטגי ולשיווק של אוניברסיטת תל אביב

מתמחה בניהול ובאסטרטגיה של השכלה גבוהה, 
בהובלת תהליכי שינוי, בשילוב טכנולוגיות למידה, 

בהנגשה ובשוויון הזדמנויות.
שותף לייזום מהלך משותף לכל האוניברסיטאות 

הקמת מערכת לניטור פרסומים, ועומד בראש ועדת 
ההיגוי של היוזמה.

בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול 
מהטכניון, ותואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת 

תל אביב.
בעבר שימש כמנכ״ל האוניברסיטה הפתוחה. היה חבר בוועד המנהל של 

״הכל חינוך״.
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אורי פריד
מנהלת יחידת ארגון ושיטות

מחקר:
בוגרת MBA בהצטיינות יתרה ו־BSc. בהנדסת תעשיה 

וניהול בהצטיינות — מאוניברסיטת בן גוריון.
 משמשת משנת 2016 כמנהלת יחידת הארגון 

ושיטות של אוניברסיטת תל אביב.
 HOT בעבר שימשה כמנהלת אגף מטה בחברת 
שאותו הקימה והייתה שותפה בפרויקטים מרכזיים, 

בהם: הטמעת מערכת CRM, הקמת רשת דוכני 
 ,HOTMobile משווקים בפריסה ארצית, הקמת

מחשוב מערך מכירות השטח ושליחת טפסים אוטומטים ועוד.
לפני כן עבדה בחברת TEVA וביצעה פרויקטים חוצי ארגון בארץ ובחו״ל 

בתחומים שונים.
אורי אחראית על ניתוח עיסוקים באוניברסיטה, קביעת מתחי דרגות, 
הגדרות תפקידים, תקני כח אדם מנהליים ומבנים ארגוניים. היא ממונה על 

נהלי האוניברסיטה, בונה ומשפרת תהליכי עבודה בתחומים שונים.
היא עוסקת בניהול שטחי האוניברסיטה — בהקצאה וויסות של כיתות 

ובבקרה על ניצולן, במתן פתרונות דיור ושותפה בפרוגרמות של מבנים חדשים. 
היא אחראית על סקרי שביעות הרצון באוניברסיטה.

לאורי ניסיון רחב בתחומי או״ש ושיפור ביצועים, בבנייה, שיפור, מחשוב 
והטמעה של תהליכי עבודה, בפיתוח וניהול מערכות תכנון, מדידה ובקרה, 

בבנייה וניהול של תקציב ותוכניות עבודה, בניהול פרויקטים, באפיון והטמעת 
דרישות טכנולוגיות ומערכות מידע תומכות, בתפעול ובניהול מוקדים.
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סיכום
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סיכום וחידוד תובנות של חברי הצוות

מה היה לנו כאן? מה נאמר? מה למדנו? 
הניחו לרגע קטנטן את מה שאתם חושבים על זה, והציפו את כל מה 

 שעלה בשיחה. 

מה זה גרם לכן.ם לחשוב? 
 הציפו בקול את כל המחשבות שעולות לכם.ן בעקבות השיחה.

ומה הלאה? 
אילו עוד שאלות נותרו ללא מענה? אולי יש שאלות חדשות שהתעוררו בעקבות 

 השיחה? מה התובנות המרכזיות שלכן.ם בעקבות השיחה?
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סיכום ותובנות מהתרגיל

למה בכלל לעסוק בחיבורים באופן שיטתי ומערכתי?

 מה נעשה עד כה בתל אביב?

 מה עוד אפשר לעשות ואיך?
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