תכנית עבודה מחלקת מנהל ורווחה תש"ף

מחלקה
מנהל ורווחה
מחלקת מנהל ורווחה תהווה עוגן מקצועי בתחום הלוגיסטיקה והרווחה .המחלקה שמה לה למטרה לשפר את רווחת חיי הסטודנטית
והסטודנט ברחבי הקמפוס ולדאוג לתפעול תקין של ההטבות המיוחדות שהקימה האגודה בדרכים מגוונות
יעדים אופרטיבים
מטרות המחלקה
הקמת מערך ביקורת על כל תחום המלגאים
שיפור מתמיד של שירותי הרווחה ,פנים קמפוס
פיקוח על הקפטיריות
שיפור פינות קפה
הפעלת כלל תשתיות ופרויקטי הרווחה של האגודה ברחבי הקמפוס
שיפור המענה בקפטריות
נוהל חדרים :שיפור ויישום במהלך השנה
שיפור מקלחות רוכבים ורוכבות
שיפור איכותי ,יעיל ונגיש לציבור הסטדונטיות והסטודנטים
שיפור מערך התחבורה הציבורית
ולנציגי ונציגות האגודה
שיפור מערך החניונים
שיפור המענה הלוגיסטי שניתן לשאר מחלקות האגודה ושיפור
היערכות לדייט ראשון/פפש/פורימון
האירועים הרוחביים במהלך השנה
קידום יוזמות רווחה ותפעול במהלך השנה ,יצירת קשר ישיר עם
הסטודטים לשיפור מתמיד של המחלקה

תמיכה ביוזמות נציגות ונציגים ,בסיוע אגף הנדסה
מתן סיוע וליווי מקצועי ליוזמות חדשות

מטרה

יעד אופרטיבי

שיפור מתמיד של שירותי הרווחה ,פנים וחוץ קמפוס

פיקוח על הקפטיריות

הפעלת כלל תשתיות ופרויקטי הרווחה של האגודה ברחבי הקמפוס

שיפור איכותי ,יעיל ונגיש לציבור הסטדונטיות והסטודנטים
ולנציגי ונציגות האגודה

שיפור המענה הלוגיסטי שניתן לשאר מחלקות האגודה ושיפור
האירועים הרוחביים במהלך השנה
קידום יוזמות רווחה ותפעול במהלך השנה ,יצירת קשר ישיר עם
הסטודטים לשיפור מתמיד של המחלקה

בעלי ובעלות תפקידים
ראש המחלקה :רותם גרוסמן
:רכז רכש :יוסף זייגרמן ,רכזת רווחה :נופר גרגרוד ,רכז תפעול :רועי וייזינגר ,אחראי חלב :דניאל קפלן ,אחראי קפה ,
ציון חממי

תכנית עבודה מחלקת מנהל ורווחה  -חודש אוקטובר 2019
משימה לביצוע (פעילות)

בעל אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

רכזת הרווחה תבקר פעם בחודש בקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

רכזת הרווחה תשלח עובדי אגודה לביקורי פתע בקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

עובדי האגודה בסבב משתנה

אין צורך בציוד

פגישה חודשית עם ישראל פרידמן לשיפור הקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

רכז תפעול

אין צורך בציוד

מדד הצלחה
הורדת פניות סטודנטים
לבעיות עם הקפטריות
הגשת תלונות לישראל
פרידמן על קפיטריות ובכך
נוריד את מספר הביקורים.
פגישה חודשית להבנת
צרכים ורעיונות חדשים
מציאת מתחרה נוסף שיתן
מענה הולם

פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה
פרסום בין משרדים

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

יצירת מבצעים

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

שיפור מקלחות רוכבים ורוכבות

חיפוש הצעות מחיר לשיפוץ מקלחות רוכבים

רכז רכש

ללא פרסום

רכז רכש

אין צורך בציוד

שיפור מערך התחבורה הציבורית

מיפוי ובדיקה של צרכים רב-קו /תחבורה ציבורית נגישה ( יחל כבר בספטמבר)

רכזת רווחה

ללא פרסום

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

טיפול בזמן של כל הפניות
מציאת ההצעה הזולה ביותר
והטובה ביותר
מציאת תחלופות ויצירת
קשר

שיפור מערך החניונים

יצירת קשר עם אחוזת החוף לבדיקה של מחירי החניון ודרכי הוזלה ( יחל כבר בספטמבר)

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

כניסה למשא ומתן

כל האגודה

רשימת ציוד

מחלקת מנהל ורווחה
מחלקת מנהל ורווחה
מחלקת מנהל ורווחה
ונציגים רלוונטים

רשימת ציוד תינתן בהמשך
ספסלים

האירועים יעברו ללא
בלתמים
שיפוץ מועדון בסמסטר א
פיזור כלל הספסלים

שיפור פינות קפה

בדיקת מתחרים נוספים (אוגוסט)

רכז תפעול

שיפור המענה בקפטריות

יצירת מבצעי פתיחת שנה (ספטמבר)

רכזת רווחה

נוהל חדרים :שיפור ויישום במהלך השנה

היכרות עם שרון ושליחת נוהל חדרים מסודר לכלל עובדי האגודה

רכזת רווחה

היערכות לדייט ראשון/פפש/פורימון

היערכות לדייט ראשון ופפ"ש -ביצוע בפועל של האירועים (ספקים ,אולם ,תכלול)

תמיכה ביוזמות נציגות ונציגים ,בסיוע אגף הנדסה

שיפוץ מועדון נבחר
המשך חלוקת ספסלים בקמפוס

מתן סיוע וליווי מקצועי ליוזמות חדשות

נוהל דלת פתוחה עם רמח מנהל ורווחה ורכזת רווחה לרעיונות חדשים.

אין צורך בשיווק

רכזת רווחה+רמח
מנהל ורווחה
רמח מנהל ורווחה+רכז
פרסום באמצעי המדיה השונים
רכש
פרסום מועצה
רכז רכש
פרסום באמצעי המדיה השונים
רכזת רווחה
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
רמח מנהל ורווחה
לאגודה
ללא פרסום

רכש

יצירת מענה לסטודנטים

בעל אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

רכז תפעול

אין צורך בשיווק

מלגאים קבועים של מנהל
ורווחה

אין צורך בציוד

רכזת הרווחה תבקר פעם בשבוע בקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

רכזת הרווחה תשלח עובדי אגודה לביקורי פתע בקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

עובדי האגודה בסבב משתנה

אין צורך בציוד

פגישה חודשית עם ישראל פרידמן לשיפור הקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

שיפור פינות קפה

בדיקת תחלופות למערך החלב

רכז תפעול

אין צורך בשיווק

רכז תפעול

אין צורך בציוד

מדד הצלחה
הורדת כמות פניות
הסטודנטיות לגבי פינות
הקפה
הורדת פניות סטודנטים
לבעיות עם הקפטריות
הגשת תלונות לישראל
פרידמן על קפיטריות ובכך
נוריד את מספר הביקורים.
פגישה חודשית להבנת
צרכים ורעיונות חדשים
מציאת ספק חלב חדש אשר
יוזיל עלויות

שיפור המענה בקפטריות

יצירת כרטיסיות

רכזת רווחה

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

יצירת כרטיסיות

נוהל חדרים :שיפור ויישום במהלך השנה

שריון חדרים מראש לכל השנה למועדונים

רכזת רווחה

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

שריון חדרים מראש

שיפור מקלחות רוכבים ורוכבות

הוצאה לפועל של שיפוץ מקלחות רוכבים

רכז רכש

רכז רכש

אין צורך בציוד

שיפוץ המקלחות

שיפור מערך התחבורה הציבורית

מיפוי ובדיקה של צרכים רב-קו /תחבורה ציבורית נגישה ( יחל כבר בספטמבר)

רכזת רווחה

ללא פרסום

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

מציאת תחלופות ויצירת
קשר

שיפור מערך החניונים

יצירת קשר עם אחוזת החוף לבדיקה של מחירי החניון ודרכי הוזלה ( יחל כבר בספטמבר)

רכזת רווחה+רמח
מנהל ורווחה

ללא פרסום

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

כניסה למשא ומתן

היערכות לדייט ראשון/פפש/פורימון

תווי חנייה

רכז רכש

ללא פרסום

רכז רכש

אין צורך בציוד

מתן תווי חנייה

קידום יוזמות רווחה ותפעול במהלך השנה ,יצירת קשר ישיר עם
הסטודטים לשיפור מתמיד של המחלקה

תמיכה ביוזמות נציגות ונציגים ,בסיוע אגף הנדסה

פגישה עם נציגים לפתרון בעיות

רמח מנהל ורווחה

מתן סיוע וליווי מקצועי ליוזמות חדשות

נוהל דלת פתוחה עם רמח מנהל ורווחה ורכזת רווחה לרעיונות חדשים.

רמח מנהל ורווחה

פרסום מועצה
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה

רכז רכש
מחלקת מנהל ורווחה
ונציגים רלוונטים

אין צורך בציוד

העלאת בעיות ופתרונות

מטרה

יעד אופרטיבי

מטרה

יעד אופרטיבי
הקמת מערך ביקורת על כל תחום המלגאים

שיפור מתמיד של שירותי הרווחה ,פנים
וחוץ קמפוס
פיקוח על הקפטיריות

הפעלת כלל תשתיות ופרויקטי הרווחה של האגודה ברחבי הקמפוס

שיפור איכותי ,יעיל ונגיש לציבור הסטדונטיות והסטודנטים
ולנציגי ונציגות האגודה

שיפור המענה הלוגיסטי שניתן לשאר מחלקות האגודה ושיפור
האירועים הרוחביים במהלך השנה

הקמת מערך ביקורת על כל תחום המלגאים
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משימה לביצוע (פעילות)
רכז תפעול יבקר בפינות הקפה אחת לשבוע בסיור קבוע לבחינה של המלגאים

פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה
פרסום בין משרדים
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה

רכש

יצירת מענה לסטודנטים

בעל אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

רכז תפעול

אין צורך בשיווק

מלגאים קבועים של מנהל
ורווחה

אין צורך בציוד

רכזת הרווחה תבקר פעם בשבוע בקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

רכזת הרווחה תשלח עובדי אגודה לביקורי פתע בקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

עובדי האגודה בסבב משתנה

אין צורך בציוד

מדד הצלחה
הורדת כמות פניות
הסטודנטיות לגבי פינות
הקפה
הורדת פניות סטודנטים
לבעיות עם הקפטריות
הגשת תלונות לישראל
פרידמן על קפיטריות ובכך
נוריד את מספר הביקורים.
פגישה חודשית להבנת
צרכים ורעיונות חדשים
לתחזק את הציוד הקיים
ושתמיד יהיה ציוד תקין
בפינות הקפה
יצירת כרטיסיות+מבצעי
חורף
הקמת הנוהל ועבודה איתו
הגעה של יותר אנשים
לשימוש במקלחות
כניסה למשא ומתן
איש קשר
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משימה לביצוע (פעילות)
רכז תפעול יבקר בפינות הקפה אחת לשבוע בסיור קבוע לבחינה של המלגאים

שיפור מתמיד של שירותי הרווחה ,פנים וחוץ קמפוס
פיקוח על הקפטיריות

פגישה חודשית עם ישראל פרידמן לשיפור הקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

שיפור פינות קפה

סיבוב בכל פינות הקפה ובדיקת תקינות מכשירים

רכז תפעול

אין צורך בשיווק

רכז תפעול

קניית ציוד חדש

שיפור המענה בקפטריות

יצירת כרטיסיות+מבצעי חורף

רכזת רווחה

נוהל חדרים :שיפור ויישום במהלך השנה

הקמת נוהל עבודה עם מעורבות חברתית שייתן מענה לתאים

רכזת רווחה

פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה
פרסום בין משרדים

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

שיפור מקלחות רוכבים ורוכבות

פרסום מקלחות רוכבים

רכז רכש

פרסום בכל המדיות

רכז רכש

אין צורך בציוד

שיפור מערך התחבורה הציבורית
שיפור מערך החניונים

יצירת קשר עם אמצעי תחבורה שיתופיים
יצירת קשר שותף עם אחוזת החוף

רכזת רווחה
רכזת רווחה

ללא פרסום
ללא פרסום

רכזת רווחה
רכזת רווחה

אין צורך בציוד
אין צורך בציוד

הפעלת כלל תשתיות ופרויקטי הרווחה של האגודה ברחבי הקמפוס

שיפור איכותי ,יעיל ונגיש לציבור הסטדונטיות והסטודנטים
ולנציגי ונציגות האגודה
שיפור המענה הלוגיסטי שניתן לשאר מחלקות האגודה ושיפור
האירועים הרוחביים במהלך השנה

היערכות לדייט ראשון/פפש/פורימון

התחלת עבודה על הפורימון ,איסוף הצעות מחיר

רכז רכש

ללא פרסום

רכז רכש

אין צורך בציוד

הצעות מחיר

קידום יוזמות רווחה ותפעול במהלך השנה ,יצירת קשר ישיר עם
הסטודטים לשיפור מתמיד של המחלקה

תמיכה ביוזמות נציגות ונציגים ,בסיוע אגף הנדסה

פגישה עם נציגים לפתרון בעיות

רמח מנהל ורווחה

מתן סיוע וליווי מקצועי ליוזמות חדשות

נוהל דלת פתוחה עם רמח מנהל ורווחה ורכזת רווחה לרעיונות חדשים.

רמח מנהל ורווחה

פרסום מועצה
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה

רכז רכש
מחלקת מנהל ורווחה
ונציגים רלוונטים

אין צורך בציוד

העלאת בעיות ופתרונות

רכש

יצירת מענה לסטודנטים

מטרה

יעד אופרטיבי

בעל אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

שיחות אישיות עם המלגאים לחיזוק הקשר האישי

רכז תפעול

אין צורך בשיווק

מלגאים קבועים של מנהל
ורווחה

אין צורך בציוד

מדד הצלחה
הורדת כמות פניות
הסטודנטיות לגבי פינות
הקפה

הקמת מערך טלוויזיות בקפיטריה שיציג מחירונים מפוקחים

רכזת רווחה

פרסום בניוזלטר ,אתר ,פייסבוק,
אינסטגרם

אין

מעורבות רמח

רכזת הרווחה תשלח עובדי אגודה לביקורי פתע בקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

עובדי האגודה בסבב משתנה

אין צורך בציוד

הקמת מערך ביקורת על כל תחום המלגאים

תכנית עבודה מחלקת מנהל ורווחה  -חודש ינואר 2020
משימה לביצוע (פעילות)

שיפור מתמיד של שירותי הרווחה ,פנים וחוץ קמפוס
פיקוח על הקפטיריות

פגישה חודשית עם ישראל פרידמן לשיפור הקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

וידו חלב ,קפה ,כפיות בצורה מבוקרת ושליטה על כמויות

רכז תפעול

שיפור המענה בקפטריות

פרסום כרטיסיות ומבצעי חורף

רכזת רווחה

נוהל חדרים :שיפור ויישום במהלך השנה

קבלת חדרים לתקופת מבחנים

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה
פרסום בין משרדים
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה
ללא פרסום
ללא פרסום

רכז רכש

הזמנה של חוסרים

שיפור פינות קפה
הפעלת כלל תשתיות ופרויקטי הרווחה של האגודה ברחבי הקמפוס

שיפור איכותי ,יעיל ונגיש לציבור הסטדונטיות והסטודנטים
ולנציגי ונציגות האגודה
שיפור המענה הלוגיסטי שניתן לשאר מחלקות האגודה ושיפור
האירועים הרוחביים במהלך השנה

שיפור מקלחות רוכבים ורוכבות

פרסום מקלחות רוכבים

רכז רכש

שיפור מערך התחבורה הציבורית
שיפור מערך החניונים

מציאת כלי שיתופי המעוניין לעבוד איתנו
בחינה מחודשת של ההסכם ויצירת טבלת שימוש

רכזת רווחה
רכזת רווחה

אישור מערך הטלווזיות
והצבה במקום נגיש
הגשת תלונות לישראל
פרידמן על קפיטריות ובכך
נוריד את מספר הביקורים.
פגישה חודשית להבנת
צרכים ורעיונות חדשים

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

ויצירת מבצעים

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

חדרים לתקופת מבחנים

רכז רכש

אין צורך בציוד

שימוש במקלחות

רכזת רווחה
רכזת רווחה

אין צורך בציוד
אין צורך בציוד

מציאת כלי שיתופי אחד
טבלת שימוש בחניונים

היערכות לדייט ראשון/פפש/פורימון

התחלת עבודה על הפורימון ,איסוף הצעות מחיר

רכז רכש

ללא פרסום

רכז רכש

אין צורך בציוד

הצעות מחיר

קידום יוזמות רווחה ותפעול במהלך השנה ,יצירת קשר ישיר עם
הסטודטים לשיפור מתמיד של המחלקה

תמיכה ביוזמות נציגות ונציגים ,בסיוע אגף הנדסה

פגישה עם נציגים לפתרון בעיות

רמח מנהל ורווחה

מתן סיוע וליווי מקצועי ליוזמות חדשות

נוהל דלת פתוחה עם רמח מנהל ורווחה ורכזת רווחה לרעיונות חדשים.

רמח מנהל ורווחה

פרסום מועצה
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה

רכז רכש
מחלקת מנהל ורווחה
ונציגים רלוונטים

אין צורך בציוד

העלאת בעיות ופתרונות

רכש

יצירת מענה לסטודנטים

מטרה

יעד אופרטיבי

בעל אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

רכז תפעול

אין צורך בשיווק

מלגאים קבועים של מנהל
ורווחה

אין צורך בציוד

פרסום מחירונים מפוקחים ומבצעים

רכזת רווחה

פרסום בניוזלטר ,אתר ,פייסבוק,
אינסטגרם

אין

מעורבות רמח

רכזת הרווחה תשלח עובדי אגודה לביקורי פתע בקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

עובדי האגודה בסבב משתנה

אין צורך בציוד

פגישה חודשית עם ישראל פרידמן לשיפור הקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

שיפור פינות קפה בפקולטות קטנות

רכז תפעול

שיפור המענה בקפטריות

יצירת מבצעים לתקופת מבחנים

רכזת רווחה

נוהל חדרים :שיפור ויישום במהלך השנה

קבלת חדרים לתקופת מבחנים

רכזת רווחה

פרסום באמצעי המדיה השונים
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה
פרסום בין משרדים
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה
ללא פרסום
ללא פרסום

רכז תפעול

ציוד מוזמן

מדד הצלחה
הורדת כמות פניות
הסטודנטיות לגבי פינות
הקפה
אישור מערך הטלווזיות
והצבה במקום נגיש
הגשת תלונות לישראל
פרידמן על קפיטריות ובכך
נוריד את מספר הביקורים.
פגישה חודשית להבנת
צרכים ורעיונות חדשים
שיפור משמעותי בפינות

הקמת מערך ביקורת על כל תחום המלגאים

תכנית עבודה מחלקת מנהל ורווחה  -חודש פברואר 2020
משימה לביצוע (פעילות)
המשך שיחות אישיות עם המלגאים לחיזוק הקשר האישי

שיפור מתמיד של שירותי הרווחה ,פנים וחוץ קמפוס
פיקוח על הקפטיריות

שיפור פינות קפה
הפעלת כלל תשתיות ופרויקטי הרווחה של האגודה ברחבי הקמפוס

שיפור איכותי ,יעיל ונגיש לציבור הסטדונטיות והסטודנטים
ולנציגי ונציגות האגודה
שיפור המענה הלוגיסטי שניתן לשאר מחלקות האגודה ושיפור
האירועים הרוחביים במהלך השנה

שיפור מקלחות רוכבים ורוכבות

פרסום מקלחות רוכבים

רכז רכש

שיפור מערך התחבורה הציבורית
שיפור מערך החניונים

מציאת כלי שיתופי המעוניין לעבוד איתנו
בחינה מחודשת של ההסכם ויצירת טבלת שימוש

רכזת רווחה
רכזת רווחה

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

ויצירת מבצעים

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

חדרים לתקופת מבחנים

רכז רכש

אין צורך בציוד

שימוש במקלחות

רכזת רווחה
רכזת רווחה

אין צורך בציוד
אין צורך בציוד

מציאת כלי שיתופי אחד
טבלת שימוש בחניונים
סגירת הצעות מחיר

היערכות לדייט ראשון/פפש/פורימון

עבודה על הפורימון ,סגירת הצעות מחיר

רכז רכש

ללא פרסום

רכז רכש

אין צורך בציוד

קידום יוזמות רווחה ותפעול במהלך השנה ,יצירת קשר ישיר עם
הסטודטים לשיפור מתמיד של המחלקה

תמיכה ביוזמות נציגות ונציגים ,בסיוע אגף הנדסה

איסוף כל הרעיונות והצגה לאגף הנדסה

רמח מנהל ורווחה

מתן סיוע וליווי מקצועי ליוזמות חדשות

נוהל דלת פתוחה עם רמח מנהל ורווחה ורכזת רווחה לרעיונות חדשים.

רמח מנהל ורווחה

פרסום מועצה
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה

רכז רכש
מחלקת מנהל ורווחה
ונציגים רלוונטים

אין צורך בציוד

ריכוז כל ההצעות

רכש

יצירת מענה לסטודנטים

מטרה

יעד אופרטיבי

בעל אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

רכז תפעול

אין צורך בשיווק

מלגאים קבועים של מנהל
ורווחה

אין צורך בציוד

מדד הצלחה
הורדת כמות פניות
הסטודנטיות לגבי פינות
הקפה

בחינת מערך הטלווזיות והקמת מערך בעוד קפיטריות

רכזת רווחה

פרסום בניוזלטר ,אתר ,פייסבוק,
אינסטגרם

אין

מעורבות רמח

רכזת הרווחה תשלח עובדי אגודה לביקורי פתע בקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

עובדי האגודה בסבב משתנה

אין צורך בציוד

פגישה חודשית עם ישראל פרידמן לשיפור הקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

הקמת מערך ביקורת על כל תחום המלגאים

תכנית עבודה מחלקת מנהל ורווחה  -חודש מרץ 2020
משימה לביצוע (פעילות)
שיתוף פעולה עם מעורבות חברתית ליצירת פעילות למלגאים

שיפור מתמיד של שירותי הרווחה ,פנים וחוץ קמפוס
פיקוח על הקפטיריות

שיפור פינות קפה
הפעלת כלל תשתיות ופרויקטי הרווחה של האגודה ברחבי הקמפוס

הצבת מכונות אוטומטיות עם מגוון רחב

רכזת רווחה

שיפור המענה בקפטריות

המשך עבודה על טלווזיות

רכזת רווחה

נוהל חדרים :שיפור ויישום במהלך השנה

בקרה על בקשות שנתיות ובקשות לסמסטר ב

רכזת רווחה

פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה
פרסום בין משרדים

אישור מערך הטלווזיות
והצבה במקום נגיש
הגשת תלונות לישראל
פרידמן על קפיטריות ובכך
נוריד את מספר הביקורים.
פגישה חודשית להבנת
צרכים ורעיונות חדשים

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

הצבת מכונות

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

נראות טלווזיות

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

הכרת הנוהל וביצועו

תכנית עבודה מחלקת מנהל ורווחה תש"ף

שיפור איכותי ,יעיל ונגיש לציבור הסטדונטיות והסטודנטים
ולנציגי ונציגות האגודה

שיפור המענה הלוגיסטי שניתן לשאר מחלקות האגודה ושיפור
האירועים הרוחביים במהלך השנה
קידום יוזמות רווחה ותפעול במהלך השנה ,יצירת קשר ישיר עם
הסטודטים לשיפור מתמיד של המחלקה

מטרה

שיפור מקלחות רוכבים ורוכבות

תחזוק מקלחות רוכבים

רכז רכש

פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה

רכז רכש

אין צורך בציוד

שיפור מערך התחבורה הציבורית

פרסום בפתיחת סמסטר על הטבות בכלי שיתופי

רכזת רווחה

ללא פרסום

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

שיפור מערך החניונים

כניסה מחודשת למשא ומתן עם אחוזת החוף

רכזת רווחה

ללא פרסום

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

היערכות לדייט ראשון/פפש/פורימון

היערכות לפורימון -ביצוע בפועל של האירוע(ספקים ,תכלול)

רמח מנהל ורווחה+רכז
רכש

פרסום באמצעי המדיה השונים

כל האגודה

רשימת ציוד

תמיכה ביוזמות נציגות ונציגים ,בסיוע אגף הנדסה

איסוף כל הרעיונות והצגה לאגף הנדסה

רמח מנהל ורווחה

פרסום מועצה

רכז רכש

אין צורך בציוד

מתן סיוע וליווי מקצועי ליוזמות חדשות

נוהל דלת פתוחה עם רמח מנהל ורווחה ורכזת רווחה לרעיונות חדשים.

רמח מנהל ורווחה

פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה

מחלקת מנהל ורווחה
ונציגים רלוונטים

רכש

יעד אופרטיבי

תכנית עבודה מחלקת מנהל ורווחה  -חודש אפריל 2020
משימה לביצוע (פעילות)

בעל אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

רכז תפעול

אין צורך בשיווק

מלגאים קבועים של מנהל
ורווחה

אין צורך בציוד

פרסומים חדשים במערך הטלווזיות הקפיטריות

רכזת רווחה

פרסום בניוזלטר ,אתר ,פייסבוק,
אינסטגרם

אין

מעורבות רמח

רכזת הרווחה תשלח עובדי אגודה לביקורי פתע בקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

עובדי האגודה בסבב משתנה

אין צורך בציוד

פגישה חודשית עם ישראל פרידמן לשיפור הקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

שיפור פינות קפה

הצבת מכונות אוטומטיות עם מגוון רחב

רכזת רווחה

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

הצבת מכונות

שיפור המענה בקפטריות

המשך עבודה על טלווזיות

רכזת רווחה

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

נראות טלווזיות

נוהל חדרים :שיפור ויישום במהלך השנה

בקרה על בקשות שנתיות ובקשות לסמסטר ב

רכזת רווחה

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

הכרת הנוהל וביצועו

שיפור מקלחות רוכבים ורוכבות

תחזוק מקלחות רוכבים

רכז רכש

רכז רכש

אין צורך בציוד

תחזוק מקלחות רוכבים

שיפור מערך התחבורה הציבורית

פרסום בפתיחת סמסטר על הטבות בכלי שיתופי

רכזת רווחה

ללא פרסום

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

שיפור מערך החניונים

כניסה מחודשת למשא ומתן עם אחוזת החוף

רכזת רווחה

ללא פרסום

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

רמח מנהל ורווחה

סיור עם מספר מלגאים בפינות קפה

שיפור מתמיד של שירותי הרווחה ,פנים וחוץ קמפוס

שיפור המענה הלוגיסטי שניתן לשאר מחלקות האגודה ושיפור
האירועים הרוחביים במהלך השנה
קידום יוזמות רווחה ותפעול במהלך השנה ,יצירת קשר ישיר עם
הסטודטים לשיפור מתמיד של המחלקה

מטרה

היערכות מתנות פתיחת שנה

בחירת מתנות לפתיחת שנה

ללא פרסום

רמח מנהל ורווחה

אין צורך בציוד

תמיכה ביוזמות נציגות ונציגים ,בסיוע אגף הנדסה

שיפוץ מועדון נבחר

רכז רכש

פרסום מועצה

מחלקת מנהל ורווחה

רשימת ציוד תינתן בהמשך

תמיכה ביוזמות נציגות ונציגים ,בסיוע אגף הנדסה

איסוף כל הרעיונות והצגה לאגף הנדסה

רמח מנהל ורווחה

פרסום מועצה

רכז רכש

אין צורך בציוד

מתן סיוע וליווי מקצועי ליוזמות חדשות

נוהל דלת פתוחה עם רמח מנהל ורווחה ורכזת רווחה לרעיונות חדשים.

יעד אופרטיבי

תכנית עבודה מחלקת מנהל ורווחה  -חודש מאי 2020
משימה לביצוע (פעילות)
סיור עם מספר מלגאים בפינות קפה

רמח מנהל ורווחה

פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה

מחלקת מנהל ורווחה
ונציגים רלוונטים

רכש

יצירת מענה לסטודנטים

בעל אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

רכז תפעול

אין צורך בשיווק

מלגאים קבועים של מנהל
ורווחה

אין צורך בציוד

מדד הצלחה
הורדת כמות פניות
הסטודנטיות לגבי פינות
הקפה

פרסומים חדשים במערך הטלווזיות הקפיטריות

רכזת רווחה

פרסום בניוזלטר ,אתר ,פייסבוק,
אינסטגרם

אין

מעורבות רמח

רכזת הרווחה תשלח עובדי אגודה לביקורי פתע בקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

עובדי האגודה בסבב משתנה

אין צורך בציוד

פגישה מסכמת עם ישראל פרידמן ויצירת הפקת לקחים

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

ראייה לטווח ארוך שישנו
שיפור במערך הקפיטריות

שיפור פינות קפה

הצבת מכונות אוטומטיות עם מגוון רחב

רכזת רווחה

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

הצבת מכונות

שיפור המענה בקפטריות

מבצעי קיץ+כרטיסיה לתקופת מבחנים

רכזת רווחה

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

מבצעים חדשים

נוהל חדרים :שיפור ויישום במהלך השנה

בקרה על בקשות שנתיות ובקשות לסמסטר ב

רכזת רווחה

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

הכרת הנוהל וביצועו

שיפור מקלחות רוכבים ורוכבות

תחזוק מקלחות רוכבים

רכז רכש

רכז רכש

אין צורך בציוד

תחזוק מקלחות רוכבים

שיפור מערך התחבורה הציבורית

פרסום בפתיחת סמסטר על הטבות בכלי שיתופי

רכזת רווחה

ללא פרסום

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

שיפור מערך החניונים

כניסה מחודשת למשא ומתן עם אחוזת החוף

רכזת רווחה

ללא פרסום

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

שיפור מתמיד של שירותי הרווחה ,פנים וחוץ קמפוס

קידום יוזמות רווחה ותפעול במהלך השנה ,יצירת קשר ישיר עם
הסטודטים לשיפור מתמיד של המחלקה

מטרה

הטבות לנסיעה על כלי
שיתופי
הצגת נתונים ומציאת
הוזלת מחירים
הצעות מחיר

פיקוח על הקפטיריות

שיפור איכותי ,יעיל ונגיש לציבור הסטדונטיות והסטודנטים
ולנציגי ונציגות האגודה

פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה
פרסום בין משרדים
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה

שיפוץ מועדון בסמסטר ב
אישור ההצעות אצל עפר
לוגסי

הקמת מערך ביקורת על כל תחום המלגאים

הפעלת כלל תשתיות ופרויקטי הרווחה של האגודה ברחבי הקמפוס

יצירת מענה לסטודנטים

דרישות מנהל ורווחה למשימה

פיקוח על הקפטיריות

שיפור איכותי ,יעיל ונגיש לציבור הסטדונטיות והסטודנטים
ולנציגי ונציגות האגודה

הטבות לנסיעה על כלי
שיתופי
הצגת נתונים ומציאת
הוזלת מחירים
האירועים יעברו ללא
בלתמים
אישור ההצעות אצל עפר
לוגסי

מדד הצלחה
הורדת כמות פניות
הסטודנטיות לגבי פינות
הקפה
אישור מערך הטלווזיות
והצבה במקום נגיש
הגשת תלונות לישראל
פרידמן על קפיטריות ובכך
נוריד את מספר הביקורים.
פגישה חודשית להבנת
צרכים ורעיונות חדשים

הקמת מערך ביקורת על כל תחום המלגאים

הפעלת כלל תשתיות ופרויקטי הרווחה של האגודה ברחבי הקמפוס

תחזוק מקלחות רוכבים

פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה
פרסום בין משרדים
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה

תמיכה ביוזמות נציגות ונציגים ,בסיוע אגף הנדסה

איסוף כל הרעיונות והצגה לאגף הנדסה

רמח מנהל ורווחה

פרסום מועצה

רכז רכש

אין צורך בציוד

מתן סיוע וליווי מקצועי ליוזמות חדשות

נוהל דלת פתוחה עם רמח מנהל ורווחה ורכזת רווחה לרעיונות חדשים

רמח מנהל ורווחה

פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה

מחלקת מנהל ורווחה
ונציגים רלוונטים

רכש

יעד אופרטיבי
הקמת מערך ביקורת על כל תחום המלגאים

תכנית עבודה מחלקת מנהל ורווחה  -חודש יוני 2020
משימה לביצוע (פעילות)
ישיבת סיכום עם המלגאים להפקת לקחים

אישור מערך הטלווזיות
והצבה במקום נגיש
הגשת תלונות לישראל
פרידמן על קפיטריות ובכך
נוריד את מספר הביקורים.

הטבות לנסיעה על כלי
שיתופי
הצגת נתונים ומציאת
הוזלת מחירים
אישור ההצעות אצל עפר
לוגסי
יצירת מענה לסטודנטים

בעל אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

רכז תפעול

אין צורך בשיווק

מלגאים קבועים של מנהל
ורווחה

אין צורך בציוד

מדד הצלחה
הורדת כמות פניות
הסטודנטיות לגבי פינות
הקפה
אישור מערך הטלווזיות
והצבה במקום נגיש
הגשת תלונות לישראל
פרידמן על קפיטריות ובכך
נוריד את מספר הביקורים.
ראייה לטווח ארוך שישנו
שיפור במערך הקפיטריות
הצבת מכונות

פרסומים חדשים במערך הטלווזיות הקפיטריות

רכזת רווחה

פרסום בניוזלטר ,אתר ,פייסבוק,
אינסטגרם

אין

מעורבות רמח

רכזת הרווחה תשלח עובדי אגודה לביקורי פתע בקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

עובדי האגודה בסבב משתנה

אין צורך בציוד

יצירת מסמך הפקת לקחים על הקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

שיפור פינות קפה

הצבת מכונות אוטומטיות עם מגוון רחב

רכזת רווחה

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

שיפור המענה בקפטריות

מבצעי קיץ+כרטיסיה לתקופת מבחנים

רכזת רווחה

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

מבצעים חדשים

נוהל חדרים :שיפור ויישום במהלך השנה

קבלת חדרים לתקופת מבחנים

רכזת רווחה

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

חדרים לתקופת מבחנים

שיפור מקלחות רוכבים ורוכבות

תחזוק מקלחות רוכבים

רכז רכש

רכז רכש

אין צורך בציוד

תחזוק מקלחות רוכבים

שיפור מערך התחבורה הציבורית

פרסום בפתיחת סמסטר על הטבות בכלי שיתופי

רכזת רווחה

ללא פרסום

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

שיפור מערך החניונים

כניסה מחודשת למשא ומתן עם אחוזת החוף

רכזת רווחה

ללא פרסום

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

קידום יוזמות רווחה ותפעול במהלך השנה ,יצירת קשר ישיר עם
הסטודטים לשיפור מתמיד של המחלקה

תמיכה ביוזמות נציגות ונציגים ,בסיוע אגף הנדסה

יציאה לפועל של רעיונות

רכז רכש

מתן סיוע וליווי מקצועי ליוזמות חדשות

נוהל דלת פתוחה עם רמח מנהל ורווחה ורכזת רווחה לרעיונות חדשים.

רמח מנהל ורווחה

פרסום מועצה
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה

רכז רכש
מחלקת מנהל ורווחה
ונציגים רלוונטים

אין צורך בציוד

מטרה

יעד אופרטיבי

שיפור מתמיד של שירותי הרווחה ,פנים וחוץ קמפוס

פיקוח על הקפטיריות

הפעלת כלל תשתיות ופרויקטי הרווחה של האגודה ברחבי הקמפוס

שיפור מתמיד של שירותי הרווחה ,פנים וחוץ קמפוס
פיקוח על הקפטיריות

הפעלת כלל תשתיות ופרויקטי הרווחה של האגודה ברחבי הקמפוס

שיפור איכותי ,יעיל ונגיש לציבור הסטדונטיות והסטודנטים
ולנציגי ונציגות האגודה

תכנית עבודה מחלקת מנהל ורווחה  -חודש יולי 2020
משימה לביצוע (פעילות)

דרישות כוח אדם למשימה
אין

מעורבות רמח

רכזת הרווחה תשלח עובדי אגודה לביקורי פתע בקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

עובדי האגודה בסבב משתנה

אין צורך בציוד

יצירת מסמך הפקת לקחים על הקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

יצירת מסמך הפקת לקחים על פינות הקפה

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

שיפור המענה בקפטריות

מבצעי קיץ+כרטיסיה לתקופת מבחנים

רכזת רווחה

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

מבצעים חדשים

נוהל חדרים :שיפור ויישום במהלך השנה

קבלת חדרים לתקופת מבחנים

רכזת רווחה

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

חדרים לתקופת מבחנים

שיפור מקלחות רוכבים ורוכבות

תחזוק מקלחות רוכבים

רכז רכש

רכז רכש

אין צורך בציוד

תחזוק מקלחות רוכבים

שיפור מערך התחבורה הציבורית

תחזוק ומציאת עוד הטבות

רכזת רווחה

ללא פרסום

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

שיפור מערך החניונים

המשך עבודה על חניונים לפי ההסכמים

רכזת רווחה
רמח מנהל ורווחה+רכז
רכש
רכז רכש

ללא פרסום

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

רמח מנהל ורווחה

היערכות לדייט ראשון/פפש/פורימון

היערכות לדייט ראשון-ספקים

קידום יוזמות רווחה ותפעול במהלך השנה ,יצירת קשר ישיר עם
הסטודטים לשיפור מתמיד של המחלקה

תמיכה ביוזמות נציגות ונציגים ,בסיוע אגף הנדסה

יציאה לפועל של רעיונות

מתן סיוע וליווי מקצועי ליוזמות חדשות

מטרה

יעד אופרטיבי

שיפור מתמיד של שירותי הרווחה ,פנים וחוץ קמפוס

פיקוח על הקפטיריות

תכנית עבודה מחלקת מנהל ורווחה  -חודש אוגוסט 2020
משימה לביצוע (פעילות)

שיפור פינות קפה

שיפור איכותי ,יעיל ונגיש לציבור הסטדונטיות והסטודנטים
ולנציגי ונציגות האגודה
שיפור המענה הלוגיסטי שניתן לשאר מחלקות האגודה ושיפור
האירועים הרוחביים במהלך השנה
קידום יוזמות רווחה ותפעול במהלך השנה ,יצירת קשר ישיר עם
הסטודטים לשיפור מתמיד של המחלקה

מטרה

פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה
פרסום בין משרדים
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה

ללא פרסום

רכז רכש

אין צורך בציוד

הצעות מחיר

פרסום מועצה
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה

רכז רכש
מחלקת מנהל ורווחה
ונציגים רלוונטים

אין צורך בציוד
רכש

יצירת מענה לסטודנטים

דרישות כוח אדם למשימה
אין

מעורבות רמח

בעל אחריות במחלקה דרכי שיווק והסברת המשימה
פרסום בניוזלטר ,אתר ,פייסבוק,
רכזת רווחה
אינסטגרם

רכזת הרווחה תשלח עובדי אגודה לביקורי פתע בקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

עובדי האגודה בסבב משתנה

אין צורך בציוד

פרסום מסמך הפקת לקחים על הקפטריות

רכזת רווחה

פרסום להנהלה

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

פרסום מסמך הפקת לקחים על פינות הקפה

רכזת רכש

שיפור המענה בקפטריות

מבצעי קיץ+כרטיסיה לתקופת מבחנים

רכזת רווחה

נוהל חדרים :שיפור ויישום במהלך השנה

קבלת חדרים לתקופת מבחנים

רכזת רווחה

רכזת רכש

אין צורך בציוד

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

שיפור מקלחות רוכבים ורוכבות

תחזוק מקלחות רוכבים

רכז רכש

רכז רכש

אין צורך בציוד

תחזוק מקלחות רוכבים

שיפור מערך התחבורה הציבורית

תחזוק ומציאת עוד הטבות

רכזת רווחה

ללא פרסום

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

שיפור מערך החניונים

המשך עבודה על חניונים לפי ההסכמים

רכזת רווחה
רמח מנהל ורווחה+רכז
רכש
רכז רכש

ללא פרסום

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

היערכות לדייט ראשון/פפש/פורימון
תמיכה ביוזמות נציגות ונציגים ,בסיוע אגף הנדסה

יציאה לפועל של רעיונות

מתן סיוע וליווי מקצועי ליוזמות חדשות

נוהל דלת פתוחה עם רמח מנהל ורווחה ורכזת רווחה לרעיונות חדשים.

רמח מנהל ורווחה

מתן סיוע וליווי מקצועי ליוזמות חדשות

נוהל דלת פתוחה עם רמח מנהל ורווחה ורכזת רווחה לרעיונות חדשים.

רמח מנהל ורווחה

יעד אופרטיבי

תכנית עבודה מחלקת מנהל ורווחה  -חודש ספטמבר 2020
משימה לביצוע (פעילות)
פרסומים חדשים במערך הטלווזיות הקפיטריות

פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה
פרסום בין משרדים
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה

שיפור איכותי ,יעיל ונגיש לציבור הסטדונטיות והסטודנטים
ולנציגי ונציגות האגודה

קידום יוזמות רווחה ותפעול במהלך השנה ,יצירת קשר ישיר עם
הסטודטים לשיפור מתמיד של המחלקה

הטבות לנסיעה על כלי
שיתופי
המשך עבודה

ללא פרסום

רכז רכש

אין צורך בציוד

הצעות מחיר

פרסום מועצה
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה

רכז רכש
מחלקת מנהל ורווחה
ונציגים רלוונטים
מחלקת מנהל ורווחה
ונציגים רלוונטים

אין צורך בציוד

ביצוע בפועל של ההצעות

רכש

יצירת מענה לסטודנטים

רכש

יצירת מענה לסטודנטים

בעל אחריות במחלקה דרכי שיווק והסברת המשימה
פרסום בניוזלטר ,אתר ,פייסבוק,
רכזת רווחה
אינסטגרם

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

אין

מעורבות רמח

שיפור מתמיד של שירותי הרווחה ,פנים וחוץ קמפוס

שיפור המענה הלוגיסטי שניתן לשאר מחלקות האגודה ושיפור
האירועים הרוחביים במהלך השנה

הגשת תלונות לישראל
פרידמן על קפיטריות ובכך
נוריד את מספר הביקורים.
ראייה לטווח ארוך שישנו
שיפור במערך הקפיטריות
ראייה לטווח ארוך שישנו
שיפור במערך פינות הקפה
מבצעים חדשים

היערכות לדייט ראשון-ספקים

פרסום להנלה

מדד הצלחה
אישור מערך הטלווזיות
והצבה במקום נגיש

חדרים לתקופת מבחנים

פיקוח על הקפטיריות

הפעלת כלל תשתיות ופרויקטי הרווחה של האגודה ברחבי הקמפוס

הטבות לנסיעה על כלי
שיתופי
המשך עבודה

ביצוע בפועל של ההצעות

דרישות מנהל ורווחה למשימה

פרסומים חדשים במערך הטלווזיות הקפיטריות

הפעלת כלל תשתיות ופרויקטי הרווחה של האגודה ברחבי הקמפוס

יצירת מענה לסטודנטים

דרישות מנהל ורווחה למשימה

נוהל דלת פתוחה עם רמח מנהל ורווחה ורכזת רווחה לרעיונות חדשים.

בעל אחריות במחלקה דרכי שיווק והסברת המשימה
פרסום בניוזלטר ,אתר ,פייסבוק,
רכזת רווחה
אינסטגרם

רכש

הטבות לנסיעה על כלי
שיתופי
הצגת נתונים ומציאת
הוזלת מחירים
ביצוע בפועל של ההצעות

מדד הצלחה
אישור מערך הטלווזיות
והצבה במקום נגיש
הגשת תלונות לישראל
פרידמן על קפיטריות ובכך
נוריד את מספר הביקורים.
ראייה לטווח ארוך שישנו
שיפור במערך הקפיטריות
ראייה לטווח ארוך שישנו
שיפור במערך פינות הקפה

פרסומים חדשים במערך הטלווזיות הקפיטריות

שיפור איכותי ,יעיל ונגיש לציבור הסטדונטיות והסטודנטים
ולנציגי ונציגות האגודה

פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה
פרסום בין משרדים
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה

מדד הצלחה
אישור מערך הטלווזיות
והצבה במקום נגיש

פיקוח על הקפטיריות

רכזת הרווחה תשלח עובדי אגודה לביקורי פתע בקפיטריות

רכזת רווחה

אין צורך בשיווק

עובדי האגודה בסבב משתנה

אין צורך בציוד

הגשת תלונות לישראל
פרידמן על קפיטריות ובכך
נוריד את מספר הביקורים.

שיפור המענה בקפטריות

הכנת מבצעים לפתיחת שנה

רכזת רווחה

פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

מבצעים חדשים

שיפור פינות קפה

פרסום מסמך הפקת לקחים על פינות הקפה

רכזת רכש

רכזת רכש

אין צורך בציוד

ראייה לטווח ארוך שישנו
שיפור במערך פינות הקפה

שיפור המענה בקפטריות

מבצעי קיץ+כרטיסיה לתקופת מבחנים

רכזת רווחה

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

מבצעים חדשים

נוהל חדרים :שיפור ויישום במהלך השנה

קבלת חדרים לפתיחת שנה

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

חדרים לתקופת מבחנים

שיפור מקלחות רוכבים ורוכבות

תחזוק מקלחות רוכבים

רכז רכש

אין צורך בציוד

תחזוק מקלחות רוכבים

שיפור מערך החניונים

יצירת קשר עם אחוזת החוף לבדיקה של מחירי החניון ודרכי הוזל

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

כניסה למשא ומתן

היערכות לדייט ראשון/פפש/פורימון

היערכות לדייט ראשון-ספקים

תמיכה ביוזמות נציגות ונציגים ,בסיוע אגף הנדסה

יציאה לפועל של רעיונות

מתן סיוע וליווי מקצועי ליוזמות חדשות

נוהל דלת פתוחה עם רמח מנהל ורווחה ורכזת רווחה לרעיונות חדשים.

רכזת רווחה
רכז רכש
רכזת רווחה+רמח
מנהל ורווחה
רמח מנהל ורווחה+רכז
רכש
רכז רכש
רמח מנהל ורווחה

פרסום להנלה
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה
פרסום בין משרדים
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה
ללא פרסום
ללא פרסום

רכז רכש

אין צורך בציוד

הצעות מחיר

פרסום מועצה
פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה

רכז רכש
מחלקת מנהל ורווחה
ונציגים רלוונטים

אין צורך בציוד

ביצוע בפועל של ההצעות

רכש

יצירת מענה לסטודנטים

תכנית עבודה מחלקת מנהל ורווחה תש"ף

קידום יוזמות רווחה ותפעול במהלך השנה ,יצירת קשר ישיר עם
הסטודטים לשיפור מתמיד של המחלקה
שיפור איכותי ,יעיל ונגיש לציבור הסטדונטיות והסטודנטים
ולנציגי ונציגות האגודה

מתן סיוע וליווי מקצועי ליוזמות חדשות

נוהל דלת פתוחה עם רמח מנהל ורווחה ורכזת רווחה לרעיונות חדשים.

רמח מנהל ורווחה

פרסום בכל אמצעי מדיה שיש
לאגודה

מחלקת מנהל ורווחה
ונציגים רלוונטים

רכש

יצירת מענה לסטודנטים

שיפור מערך התחבורה הציבורית

מיפוי ובדיקה של צרכים רב-קו /תחבורה ציבורית נגישה

רכזת רווחה

ללא פרסום

רכזת רווחה

אין צורך בציוד

מציאת תחלופות ויצירת
קשר

