
מעורבות חברתית' א מח"תשפ

בעלות תפקיד במחלקהמעורבות חברתית

המחלקה למעורבות חברתית תהא התשתית האקטיביסטית באגודת הסטודנטים לכל 

לקבל , בין אם דרך הרצון להתנדב. א"סטודנט וסטודנטית הלומדים באוניברסיטת ת

מחלקת . מלגה בעבור עשייה חברתית או השאיפה להביא לידי ביטוי יוזמה חברתית

מעורבות חברתית תהא הכתובת לכל סטודנט וסטודנטית שחווים חוסר שוויון וקידום 

.קמפוס בר קיימא

הלה שקד- ח "רמ

'נור פריג- רכזת מעורבות 

מירב וייס- רכת שוויון 

מתן מאיירס- רכזת קייימות 

יעדים אופרטיביםמטרות המחלקה

.(מה)המטרה היא היכן אנו רוצים להיות 

 TOP)יחדיתנו /מתוך חזון האגודה ומטרות האגודה נגזור את המטרות למחלקתנו

DOWN).

:מספר כללים להגדרת המטרות

 מטרות עיקריות שנרצה לממש בשנה הקרובה ושנוגעות לכל תחום העשייה 4-6נגדיר בין 

.יחידה/של המחלקה

.ספציפית ויהיו מדידות, המטרות ינוסחו בשפה חיובית

.מטרה יכולה להיות כמותית או איכותנית

.(איך) היעדים הם הצעדים שיש לצעוד כדי להגיע לשם 

?האם היעד ריאלי

?האם הוא עונה על המטרה

?האם היעד בר ביצוע

?למה הגדרתי דווקא את היעד הזה

?ת ליעד זה/ת מחובר/ה והרכז/האם את

סטה'קידום ופרסום מועדון ג

יצירת קשר בתחילת ובמהלך השנה עם ארגונים לצורך התנדבויות חד 

פעמיות בהתאם לצו השעה ומועדים מיוחדים

מתן סיוע ועזרה של סטודנטים לסטודנטים בעקבות משבר הקורונה

מתן סיוע ועזרה של סטודנטים לאזרחים נזקקים בעקבות משבר 

הקורונה

מתן חלופות קיימותיות לאירועי אגודה

קידום פרוייקטים סביבתיים בקמפוס

"ירוק"קידום יום הסטודנט 

 90בשאיפה ש,  מלגאים במלגות מעונות ומנהלת הדיור150שיבוץ של 

אחוז יסיימו את המלגה בהצלחה
שיתופי פעולה צמודים יותר עם הארגונים והעמותות - מלגות אגודה

 אחוז מהמלגאים 90הצלחה שלר . שמקבלות מאיתנו את המלגאים

שיסיימו את המלגה בהצלחה

. ליווי ומתן מענה לסטודנטים ולארגונים שלוקחים חלק במערך המלגות

('אירועים חברתיים וכו, בדיקת שעות, שמירה על קשר)

תאים שנותנים מענה לאוכלוסיות השונות/מתן ליווי ומשאבים לפרויקטים

האגודה תהיה פתוחה לקבלת עמותות וארגונים מחוץ לקפמוס ותעודד 

את פעילותה בתוך הקמפוס

בהתאם לימים חשובים בלוח ,  קיום אירועיים חברתיים בתוך הקמפוס

השנה

יצירת פלפטורמות וליווי פרויקטים המייצרים שיח חברתי בתחומי 

הקמפוס

.הבנת הצרכים שיש לדאוג להם בקרב הסטודנטים והסטודנטיות

עבודה צמודה מול האוניברסיטה על מנת לקדם את הנושא ולדאוג שיהיו 

גורמים מקצועיים שיעסקו בתחום

טיפול לא ראוי או , ייצוג שאינו הולם, דיווח וטיפול במקרה של אי שוויון

כל עוולה הנוגעת לתחום וטיפול בנושא

שיפור העבודה המסודרת במחלקה ושימור הידע

עריכת אירועים ותכנים רלוונטיים לסטודנטים והסטודנטיות בקמפוס

מערכות עבודה במחלקה שיפור

תרבות ארגונית

בהן סטודנטים , מחלקת מעורבות חברתית תפעל למען התנדבויות לאורך כל השנה

לתרום לחברה , וסטודנטיות יוכלו להשתלב על מנת להיחשף לאוכלוסיות שונות ולקהילה

ואף להתמחות בלימודיהם

מחלקת מעורבות חברתית תקדם התנהלות סביבתית בת קיימא באגודה ובאוניברסיטה

באמצעות . מחלקת מעורבות חברתית תעניק מגוון מלגות בתמורה לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל סטודנט וסטודנטית לקבל תמורה מוחשית עבור פעילותו 

אקונומי-ללא קשר למצבם הסוציו, החברתית

מחלקת מעורבות חברתית תפעל למען שילוב אוכלוסיות שונות בקמפוס ושמירה על 

שיוויונם וכבודן, זכויותיהן

מחלקת מעורבות חברתית תעודד פעילויות פוליטיות וחברתיות של סטודנטים בתוך ומחוץ 

לקמפוס
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(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

המטרה שהצבנו לשנה 

הקרובה
נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעד

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

.לתקצב גם את הפעילות השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך 

פעולה חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

בתוך ומחוץ לקמפוס

מתן ליווי ומשאבים 

תאים שנותנים /לפרויקטים

מענה לאוכלוסיות השונות

רכזת קיימותליווי תאים וארגונים חברתיים

:תאים פוליטיים. ת.ס

שנתי שוטף ₪ 1,000- תאים

:תמיכה בתוכניות חברתיות. ת. ס

 שנתי שוטף3,000₪- ארגונים

פידבקים חיובים מהתאים והארגונים על 

הליווי

תיאום ציפיות בתחילת השנה לגבי דרכי 

ההתנהלות

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

מתן חלופות קיימותיות 

לאירועי אגודה
ללא עלותרכזת קיימותלהיות עם יד על הדופק בעשייה באגודה ומתן חלופות קיימותיות ומענה סביבתי

חלופות סביבתיות אך שאינן מכשילות 

מהפעילות השוטפת
הבנת הצרכים ותעדוף פתרונות

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

יצירת קשר בתחילת ובמהלך 

השנה עם ארגונים לצורך 

התנדבויות חד פעמיות 

בהתאם לצו השעה ומועדים 

מיוחדים

רכזת מעורבות(מקוון/פרונטלי)קביעת אירוע התנדבות לחודש זה 
: יוזמות פוליטיות וחברתיות. ת.ס

100₪

 סטודנטים באירוע 20השתתפות של 

התנדבות

פרסום מקדים ומוצלח ובחירה של התנדבות 

אטרקטיבית

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

.בתוך ומחוץ לקמפוס

יצירת פלפטורמות וליווי 

פרויקטים המייצרים שיח 

חברתי בתחומי הקמפוס

ללא עלותרכזת מעורבותתאים ל״דוכן חברתי״ וירטואלי/ארכונים/קביעת מל עמותות
צפייה של עשרות סטודנטים וסטודנטיות  

 ״דוכני חברתיים״ בחודש2

מועד ״הדוכן החברתי״ בשעות מתאימות

פרסום טוב

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

מתן סיוע ועזרה של סטודנטים 

לאזרחים נזקקים בעקבות 

משבר הקורונה

ללא עלותרכזת מעורבותפרסום עמותות סיוע והתנדבות במועדון ג׳סטה
פידבק מהארגון שהגיעו סטודנטים 

וסטדונטיות להתנדב
תאום ציפיות מראש מול הארגונים

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען שילוב 

אוכלוסיות שונות בקמפוס 

, ושמירה על זכויותיהן

.שיוויונם וכבודן

דיווח וטיפול במקרה של אי 

טיפול , ייצוג שאינו הולם, שוויון

לא ראוי או כל עוולה הנוגעת 

לתחום וטיפול בנושא

ללא עלותרכזת שוויוןפגיעה/מתן מענה עבוד סטודנטים וסטודנטיות שחוות אי שוויון
מתן מענה ופתרון + ית .לווי לסטודנט

במידה וניתן

+ הסבר מוקדם של המפה באוניברסיטה 

עדכון מתמיד על כל התהליך

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

ליווי ומתן מענה לסטודנטים 

ולארגונים שלוקחים חלק 

שמירה על ). במערך המלגות

אירועים , בדיקת שעות, קשר

('חברתיים וכו

קבלת דיווח שעות אחת לחודש מהארגונים לגבי המלגאים והמלגאיות
רכזת + רכזת שוויון 

קיימות
ללא עלות

 מהארגונים מייל אחת 80%לכל לפחות מ

לחודש

תזכורת ביומן במועד קבוע מתחילת שנה כל 

לשלוח לארגונים תזכורת, חודש

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

קידום פרוייקטים סביבתיים 

בקמפוס

בשיתוף דקאנט הסטודנטים בפרויקטיים " קמפוס כמקום"ליווי הסטונדטים של 

קיימותיים
ללא עלותרכזת קיימות

שיתוף פעולהמלא עם הפרויקטים והוצאה 

לפועל במהלך השנה הקרובה

תיאום ציפיות מראש לגבי הפרויקטים .1

ליווי צמוד לאורך כל השנה .2

 קלפים פתוחים בנוגע ליכולות והקשיים.3 

בהוצאה לפועל של פרוייקטים

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

שיתופי פעולה - מלגות אגודה

צמודים יותר עם הארגונים 

והעמותות שמקבלות מאיתנו 

הצלחה שלר . את המלגאים

 אחוז מהמלגאים שיסיימו 90

את המלגה בהצלחה

ללא עלותכלל הרכזותליווי ומעקב אחר המלגאים והמלגאיות לאורך השנה
 90% ידיעה בכל שלב מה סטאטוס של 

מהמלגאים

קביעת מועדים קבועים בכל שבוע לעבור על 

על מערכת דיווח + הרשימות של המלגאים 

השעות ולטפל בבעיות

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

בתוך ומחוץ לקמפוס

מתן ליווי ומשאבים 

תאים שנותנים /לפרויקטים

מענה לאוכלוסיות השונות

ללא עלותרכזת קיימותהזמנה לכנס פתיחת שנה+ אישור תוכנית עבודה של התאים 

 מראשי 90%אישור השתתפות של 

תוכניות עבודה מלאות + וראשות התאים 

גם בזמן קורונה ולפי הכנס

קביעת מועד שמתאים למרבית מראשי 

וראשות התאים

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

בתוך ומחוץ לקמפוס

מתן ליווי ומשאבים 

תאים שנותנים /לפרויקטים

מענה לאוכלוסיות השונות

:היערכות לכנס פתיחת שנה לתאים

״פעילות חברתית בימי קורונה״-מציאת סדנרא שעוסקת ב. 1

חוברת וירטואלית לראשי וראשות התאים. 2

קביעת מקום לאירוע- במידה ויתאפשר . 3

ללא עלותרכזת קיימות+ רמ״ח 
 מראשי וראשות 90%השתתפות של 

התאים באירוע

קביעת מועד שמתאים למרבית מראשי 

וראשות התאים

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

להתמחות בלימודיהם

קמפיין שיווקי למועדון באירועי פתיחת שנה של האגודהסטה' קידום ופרסום מועדון ג
רכזת + רמ״ח 

מעורבות
ללא עלות

 חברים וחברות למועדון 50הצטרפות של 

ג׳סטה

הזמנה לאירועים + פרסום במקום אטקרטיבי 

שרלוונטיים לרוב הסטודנטים והסטודנטיות

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען שילוב 

אוכלוסיות שונות בקמפוס 

, ושמירה על זכויותיהן

שיוויונם וכבודן

הבנת הצרכים שיש לדאוג 

להם בקרב הסטודנטים 

והסטודנטיות

ללא עלותרכזת שוויוןופרסומו, עריכת טופס דיווח במקרים של פגיעה בשוויון או עוולה אחרת
הכרה של הטופס בקרב סטודנטים 

וסטודנטיות
פרסום אפקטיבי ואגרסיבי

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

אקונומי-קשר למצבם הסוציו

 מלגאים 150שיבוץ של 

במלגות מעונות ומנהלת 

 אחוז 90בשאיפה ש, הדיור

יסיימו את המלגה בהצלחה

 ממכסות המלגה90%שיבוץ של ללא עלותכלל הרכזות25.10שיבוץ הסטודנטים והסטודנטיות במלגות השונות עד לתאריך 

עריכת זמנים ועדכונם לכלל הסטודנטים 

עבודה צמודה ומקצועית של + והארגונים 

הרכזות

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

אקונומי-קשר למצבם הסוציו

 מלגאים 150שיבוץ של 

במלגות מעונות ומנהלת 

 אחוז 90בשאיפה ש, הדיור

יסיימו את המלגה בהצלחה

:היערכות לכנס פתיחת שנה למלגאים והמלגאיות

תיאום לו״ז. 1

עריכת מצגת עם המידע הנדרש. 2

עדכון כתב הבנה לתשפ״א. 3

 ממכסות המלגה90%שיבוץ של ללא עלותכלל הרכזות

עריכת זמנים ועדכונם לכלל הסטודנטים 

עבודה צמודה ומקצועית של + והארגונים 

הרכזות

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

אקונומי-קשר למצבם הסוציו

ליווי ומתן מענה לסטודנטים 

ולארגונים שלוקחים חלק 

שמירה על ). במערך המלגות

אירועים , בדיקת שעות, קשר

('חברתיים וכו

חתמו על כתב הבנה+ לוודא שכלל הארגונים במערכת דיווח שעות 
רכזת + רכזת שוויון 

קיימות
ללא עלות

 מהארגונים במערכת דיווח שעות 100%

חתמו על כתב הבנה +
עבודה מתמידה מול הארגונים והבהרת הצורך

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

להתמחות בלימודיהם

מתן סיוע ועזרה של סטודנטים 

לסטודנטים בעקבות משבר 

הקורונה

תרומות של סטודנטים בכלים לקראת הלימודים ואיסוך של סטודנטים שזקוקים 

ממיטשל
 ללא עלותרכזת מעורבות

שיתוף פעולה בקרב סטודנטים 

ותחושת נוחות של , וסטודנטיות לתרום

סטודנטים וסטודנטיות לאסוף את המוצרים

מקום במיטשל + פרסום מקדים ואיכותי 

שניתן לבוא לאסוף בפרטיות

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2020נובמבר 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת תוכנית 

העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעדהמטרה שהצבנו לשנה הקרובה

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

.לתקצב גם את הפעילות השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך פעולה 

חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

בתוך ומחוץ לקמפוס

מתן ליווי ומשאבים 

תאים שנותנים /לפרויקטים

מענה לאוכלוסיות השונות

רכזת קיימותליווי תאים וארגונים חברתיים

:תאים פוליטיים. ת.ס

שנתי שוטף ₪ 1,000- תאים

:תמיכה בתוכניות חברתיות. ת. ס

 שנתי שוטף3,000₪- ארגונים

פידבקים חיובים מהתאים והארגונים על 

הליווי

תיאום ציפיות בתחילת השנה לגבי דרכי 

ההתנהלות

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

מתן חלופות קיימותיות לאירועי 

אגודה
ללא עלותרכזת קיימותלהיות עם יד על הדופק בעשייה באגודה ומתן חלופות קיימותיות ומענה סביבתי

חלופות סביבתיות אך שאינן מכשילות 

מהפעילות השוטפת
הבנת הצרכים ותעדוף פתרונות

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

יצירת קשר בתחילת ובמהלך 

השנה עם ארגונים לצורך 

התנדבויות חד פעמיות 

בהתאם לצו השעה ומועדים 

מיוחדים

רכזת מעורבות(מקוון/פרונטלי)קביעת אירוע התנדבות לחודש זה 
: יוזמות פוליטיות וחברתיות. ת.ס

100₪

 סטודנטים באירוע 20השתתפות של 

התנדבות

פרסום מקדים ומוצלח ובחירה של התנדבות 

אטרקטיבית

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

.בתוך ומחוץ לקמפוס

יצירת פלפטורמות וליווי 

פרויקטים המייצרים שיח 

חברתי בתחומי הקמפוס

100₪רכזת מעורבותתאים ל״דוכן חברתי״ וירטואלי/ארכונים/קביעת מל עמותות
צפייה של עשרות סטודנטים וסטודנטיות  

 ״דוכני חברתיים״ בחודש2

מועד ״הדוכן החברתי״ בשעות מתאימות

פרסום טוב

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

מתן סיוע ועזרה של סטודנטים 

לאזרחים נזקקים בעקבות 

משבר הקורונה

ללא עלותרכזת מעורבותפרסום עמותות סיוע והתנדבות במועדון ג׳סטה
פידבק מהארגון שהגיעו סטודנטים 

וסטדונטיות להתנדב
תאום ציפיות מראש מול הארגונים

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען שילוב אוכלוסיות 

שונות בקמפוס ושמירה על 

.שיוויונם וכבודן, זכויותיהן

דיווח וטיפול במקרה של אי 

טיפול , ייצוג שאינו הולם, שוויון

לא ראוי או כל עוולה הנוגעת 

לתחום וטיפול בנושא

ללא עלותרכזת שוויוןפגיעה/מתן מענה עבוד סטודנטים וסטודנטיות שחוות אי שוויון
מתן מענה ופתרון + ית .לווי לסטודנט

במידה וניתן

+ הסבר מוקדם של המפה באוניברסיטה 

עדכון מתמיד על כל התהליך

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

קידום פרוייקטים סביבתיים 

בקמפוס

בשיתוף דקאנט הסטודנטים בפרויקטיים " קמפוס כמקום"ליווי הסטונדטים של 

קיימותיים
ללא עלותרכזת קיימות

שיתוף פעולהמלא עם הפרויקטים והוצאה 

לפועל במהלך השנה הקרובה

תיאום ציפיות מראש לגבי הפרויקטים .1

ליווי צמוד לאורך כל השנה .2

 קלפים פתוחים בנוגע ליכולות והקשיים.3 

בהוצאה לפועל של פרוייקטים

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

ליווי ומתן מענה לסטודנטים 

ולארגונים שלוקחים חלק 

שמירה על ). במערך המלגות

אירועים , בדיקת שעות, קשר

('חברתיים וכו

קבלת דיווח שעות אחת לחודש מהארגונים לגבי המלגאים והמלגאיות
רכזת + רכזת שוויון 

קיימות
ללא עלות

 מהארגונים מייל אחת 80%לכל לפחות מ

לחודש

תזכורת ביומן במועד קבוע מתחילת שנה כל 

לשלוח לארגונים תזכורת, חודש

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

שיתופי פעולה - מלגות אגודה

צמודים יותר עם הארגונים 

והעמותות שמקבלות מאיתנו 

 90הצלחה שלר . את המלגאים

אחוז מהמלגאים שיסיימו את 

המלגה בהצלחה

ללא עלותכלל הרכזותליווי ומעקב אחר המלגאים והמלגאיות לאורך השנה
 90% ידיעה בכל שלב מה סטאטוס של 

מהמלגאים

קביעת מועדים קבועים בכל שבוע לעבור על 

על מערכת דיווח + הרשימות של המלגאים 

השעות ולטפל בבעיות

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

בתוך ומחוץ לקמפוס

מתן ליווי ומשאבים 

תאים שנותנים /לפרויקטים

מענה לאוכלוסיות השונות

רכזת קיימות+ רמ״ח קיום כנס פתיחת שנה לראשי וראשות התאים
:תאים פוליטיים. ת.ס

1,500₪

 מראשי וראשות 90%השתתפות של 

התאים באירוע

קביעת מועד שמתאים למרבית מראשי 

וראשות התאים

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

ליווי ומתן מענה לסטודנטים 

ולארגונים שלוקחים חלק 

שמירה על ). במערך המלגות

אירועים , בדיקת שעות, קשר

('חברתיים וכו

קיום כנס פתיחת שנה למלגאים ולמלגאיות והחתמתם על כתב הבנה
רכזת + רכזת שוויון 

קיימות
ללא עלות

 מהמלגאים והמלגאיות 80%החתמה של 

שכל + על כתב הבנה ופגישה עימם 

ת מרגיש שהוא יודע איך לעבוד עם .מלגאי

מערכת דיווח השעות

להכין מצגת שתלווה את כל הנקודות וכל 

השלבים במהלך הכנס

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

.בתוך ומחוץ לקמפוס

 קיום אירועיים חברתיים 

 בהתאם לימים חשובים בלוח

השנה

רכזת שוויון+ רמ״ח בסגנון ״הפסקולטה וירוטאלית״, קיום אירוע חג הסיגד באופן מקוון
:ימי שיא. ת.ס

1,500₪

 סטודנטים וסטודנטיות 50השתתפות של 

באירוע

עריכת אירוע מקוון רלוונטי ומעניין עובר 

ולא שיהיה , אוכלוסיית הסטודנטים בקמפוס

+ מיועד רק עבור אוכלוסית יוצאי אתיופיה 

פרסום מקדים

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

.ובאוניברסיטה

מתן חלופות קיימותיות לאירועי 

אגודה

נוהל , מדיח, כלים רב פעמיים: עבודה על תשתית לאירועי אגודה באופן קיימותי

שימוש זמין ונוח לעובדים ולעובדות ומיקום הכלים
רכזת קיימות

:קיימות. ת.ס

1,000₪

, האפי אוור)שימוש בכלים לאירועי אגודה 

באופן זמין ונוח (פגישות וכד׳, פרידות

הבנת הצרכים + קביעת נהלים ברורים ונוחים 

 של אירועי האגודה ולהתאים את התשתית

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

מתן סיוע ועזרה של סטודנטים 

לסטודנטים בעקבות משבר 

הקורונה

: ״סטודנטים למען סטונדטים״: קידום פרוייקט

הבנה על אילו צרכים סטודנטים יכולים סטודנטים לענות. 1

לקבל עזרה ולתת עזרה : בניית מערך הרשמה.2

הכנה תשתית של קישור בין הסטודנטים ומעקב אחרי הסיוע. 3

שלכל מבקש עזרה יהיה תורם עזרהללא עלותרכזת מעורבות
גיוס של עובדי ועובדות אגודה לתת מענה 

ועזרה במקרה של בקשה ללא מענה

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2020דצמבר 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת תוכנית 

העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

המטרה שהצבנו לשנה 

הקרובה
נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעד

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

.לתקצב גם את הפעילות השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך פעולה 

חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

בתוך ומחוץ לקמפוס

מתן ליווי ומשאבים 

תאים שנותנים /לפרויקטים

מענה לאוכלוסיות השונות

רכזת קיימותליווי תאים וארגונים חברתיים

:תאים פוליטיים. ת.ס

שנתי שוטף ₪ 1,000- תאים

:תמיכה בתוכניות חברתיות. ת. ס

 שנתי שוטף3,000₪- ארגונים

פידבקים חיובים מהתאים והארגונים על 

הליווי

תיאום ציפיות בתחילת השנה לגבי דרכי 

ההתנהלות

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

מתן חלופות קיימותיות לאירועי 

אגודה
ללא עלותרכזת קיימותלהיות עם יד על הדופק בעשייה באגודה ומתן חלופות קיימותיות ומענה סביבתי

חלופות סביבתיות אך שאינן מכשילות 

מהפעילות השוטפת
הבנת הצרכים ותעדוף פתרונות

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

יצירת קשר בתחילת ובמהלך 

השנה עם ארגונים לצורך 

התנדבויות חד פעמיות 

בהתאם לצו השעה ומועדים 

מיוחדים

רכזת מעורבות(מקוון/פרונטלי)קביעת אירוע התנדבות לחודש זה 
: יוזמות פוליטיות וחברתיות. ת.ס

100₪

 סטודנטים באירוע 20השתתפות של 

התנדבות

פרסום מקדים ומוצלח ובחירה של התנדבות 

אטרקטיבית

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

.בתוך ומחוץ לקמפוס

יצירת פלפטורמות וליווי 

פרויקטים המייצרים שיח 

חברתי בתחומי הקמפוס

ללא עלותרכזת מעורבותתאים ל״דוכן חברתי״ וירטואלי/ארכונים/קביעת מל עמותות
צפייה של עשרות סטודנטים וסטודנטיות  

 ״דוכני חברתיים״ בחודש2

מועד ״הדוכן החברתי״ בשעות מתאימות

פרסום טוב

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

מתן סיוע ועזרה של סטודנטים 

לאזרחים נזקקים בעקבות 

משבר הקורונה

ללא עלותרכזת מעורבותפרסום עמותות סיוע והתנדבות במועדון ג׳סטה
פידבק מהארגון שהגיעו סטודנטים 

וסטדונטיות להתנדב
תאום ציפיות מראש מול הארגונים

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען שילוב אוכלוסיות 

שונות בקמפוס ושמירה על 

.שיוויונם וכבודן, זכויותיהן

דיווח וטיפול במקרה של אי 

טיפול , ייצוג שאינו הולם, שוויון

לא ראוי או כל עוולה הנוגעת 

לתחום וטיפול בנושא

ללא עלותרכזת שוויוןפגיעה/מתן מענה עבוד סטודנטים וסטודנטיות שחוות אי שוויון
מתן מענה ופתרון + ית .לווי לסטודנט

במידה וניתן

+ הסבר מוקדם של המפה באוניברסיטה 

עדכון מתמיד על כל התהליך

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

קידום פרוייקטים סביבתיים 

בקמפוס

בשיתוף דקאנט הסטודנטים בפרויקטיים " קמפוס כמקום"ליווי הסטונדטים של 

קיימותיים
ללא עלותרכזת קיימות

שיתוף פעולהמלא עם הפרויקטים והוצאה 

לפועל במהלך השנה הקרובה

תיאום ציפיות מראש לגבי הפרויקטים .1

ליווי צמוד לאורך כל השנה .2

 קלפים פתוחים בנוגע ליכולות והקשיים.3 

בהוצאה לפועל של פרוייקטים

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

ליווי ומתן מענה לסטודנטים 

ולארגונים שלוקחים חלק 

שמירה על ). במערך המלגות

אירועים , בדיקת שעות, קשר

('חברתיים וכו

קבלת דיווח שעות אחת לחודש מהארגונים לגבי המלגאים והמלגאיות
רכזת + רכזת שוויון 

קיימות
ללא עלות

 מהארגונים מייל אחת 80%לכל לפחות מ

לחודש

תזכורת ביומן במועד קבוע מתחילת שנה כל 

לשלוח לארגונים תזכורת, חודש

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

שיתופי פעולה - מלגות אגודה

צמודים יותר עם הארגונים 

והעמותות שמקבלות מאיתנו 

הצלחה שלר . את המלגאים

 אחוז מהמלגאים שיסיימו 90

את המלגה בהצלחה

ללא עלותכלל הרכזותליווי ומעקב אחר המלגאים והמלגאיות לאורך השנה
 90% ידיעה בכל שלב מה סטאטוס של 

מהמלגאים

קביעת מועדים קבועים בכל שבוע לעבור על 

על מערכת דיווח + הרשימות של המלגאים 

השעות ולטפל בבעיות

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

מתן סיוע ועזרה של סטודנטים 

לאזרחים נזקקים בעקבות 

משבר הקורונה

:התנדבות לחנוכה

יצירת קשר עם עמותה בעלת רשימת קשישיםפ נזקקים. 1

(סופגניות וכדומה, נרות, חנוכיה)הכנת ערכות לחנוכה . 2

איסוף של סטודנטים וסטודנטיות ממיטשל והענקת הערכה לקשישים הנזקקים. 3

רכזת מעורבות
: יוזמות פוליטיות וחברתיות. ת.ס

500₪ 
הגשת כלל הערכות לקשישים נזקקים

קביעה עם עובדי אגודה מבעוד מועד לחלוקת 

הערכות במידה ולא יחולקו

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

.בתוך ומחוץ לקמפוס

יצירת פלפטורמות וליווי 

פרויקטים המייצרים שיח 

חברתי בתחומי הקמפוס

:היערכות ליום הפוליטי הוירטואלי

יצירת קשר עם התאים המפלגתיים וקביעת פגישת היערכות. 1

עבודה מול הדובר בגיוס מרצה אורח. 2

(עיצוב גרפי וכן הלאה, זמנים מתאימים, זום)היערכות ליום וירטואלי . 3

 מהתאים המפלגתיים90%התגייסות של ללא עלותרכזת קיימות
קביעת + גיוס מוקדם של התאים המפלגתיים 

לוח זמנים מראש וליווי לאורך כל התקופה

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען שילוב אוכלוסיות 

שונות בקמפוס ושמירה על 

שיוויונם וכבודן, זכויותיהן

הבנת הצרכים שיש לדאוג 

להם בקרב הסטודנטים 

.והסטודנטיות

כנס עבור התאים והארגונים שעוסקים במגדר להכירות מעמיקה ותחילת פעילות 

משותפת לקידום ומענה על הצרכים בקמפוס
ללא עלותרכזת שוויון

הגעה של כל ראשי וראשות התאים 

והארגונים שעוסקים במגדר

 הערכות מוקדמת עם היכרות הנושא מטעם .1

האגודה והצגתם לתאים והארגונים

 חוברת וירטואלית עם הרעיונות ודרכי .2

הפעולה

 מועד שמתאים למרבית ראשות התאים .3

והארגונים

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021ינואר 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

המטרה שהצבנו לשנה 

הקרובה
נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעד

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

.לתקצב גם את הפעילות השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך 

פעולה חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

בתוך ומחוץ לקמפוס

מתן ליווי ומשאבים 

תאים שנותנים /לפרויקטים

מענה לאוכלוסיות השונות

רכזת קיימותליווי תאים וארגונים חברתיים

:תאים פוליטיים. ת.ס

שנתי שוטף ₪ 1,000- תאים

:תמיכה בתוכניות חברתיות. ת. ס

 שנתי שוטף3,000₪- ארגונים

פידבקים חיובים מהתאים והארגונים על 

הליווי

תיאום ציפיות בתחילת השנה לגבי דרכי 

ההתנהלות

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

מתן חלופות קיימותיות 

לאירועי אגודה
ללא עלותרכזת קיימותלהיות עם יד על הדופק בעשייה באגודה ומתן חלופות קיימותיות ומענה סביבתי

חלופות סביבתיות אך שאינן מכשילות 

מהפעילות השוטפת
הבנת הצרכים ותעדוף פתרונות

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

יצירת קשר בתחילת ובמהלך 

השנה עם ארגונים לצורך 

התנדבויות חד פעמיות 

בהתאם לצו השעה ומועדים 

מיוחדים

רכזת מעורבות(מקוון/פרונטלי)קביעת אירוע התנדבות לחודש זה 
: יוזמות פוליטיות וחברתיות. ת.ס

100₪

 סטודנטים באירוע 20השתתפות של 

התנדבות

פרסום מקדים ומוצלח ובחירה של התנדבות 

אטרקטיבית

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

.בתוך ומחוץ לקמפוס

יצירת פלפטורמות וליווי 

פרויקטים המייצרים שיח 

חברתי בתחומי הקמפוס

ללא עלותרכזת מעורבותתאים ל״דוכן חברתי״ וירטואלי/ארכונים/קביעת מל עמותות
צפייה של עשרות סטודנטים וסטודנטיות  

 ״דוכני חברתיים״ בחודש2

מועד ״הדוכן החברתי״ בשעות מתאימות

פרסום טוב

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

מתן סיוע ועזרה של סטודנטים 

לאזרחים נזקקים בעקבות 

משבר הקורונה

ללא עלותרכזת מעורבותפרסום עמותות סיוע והתנדבות במועדון ג׳סטה
פידבק מהארגון שהגיעו סטודנטים 

וסטדונטיות להתנדב
תאום ציפיות מראש מול הארגונים

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען שילוב 

אוכלוסיות שונות בקמפוס 

, ושמירה על זכויותיהן

.שיוויונם וכבודן

דיווח וטיפול במקרה של אי 

טיפול , ייצוג שאינו הולם, שוויון

לא ראוי או כל עוולה הנוגעת 

לתחום וטיפול בנושא

ללא עלותרכזת שוויוןפגיעה/מתן מענה עבוד סטודנטים וסטודנטיות שחוות אי שוויון
מתן מענה ופתרון + ית .לווי לסטודנט

במידה וניתן

+ הסבר מוקדם של המפה באוניברסיטה 

עדכון מתמיד על כל התהליך

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

קידום פרוייקטים סביבתיים 

בקמפוס

בשיתוף דקאנט הסטודנטים בפרויקטיים " קמפוס כמקום"ליווי הסטונדטים של 

קיימותיים
ללא עלותרכזת קיימות

שיתוף פעולהמלא עם הפרויקטים והוצאה 

לפועל במהלך השנה הקרובה

תיאום ציפיות מראש לגבי הפרויקטים .1

ליווי צמוד לאורך כל השנה .2

 קלפים פתוחים בנוגע ליכולות והקשיים.3 

בהוצאה לפועל של פרוייקטים

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

ליווי ומתן מענה לסטודנטים 

ולארגונים שלוקחים חלק 

שמירה על ). במערך המלגות

אירועים , בדיקת שעות, קשר

('חברתיים וכו

קבלת דיווח שעות אחת לחודש מהארגונים לגבי המלגאים והמלגאיות
רכזת + רכזת שוויון 

קיימות
ללא עלות

 מהארגונים מייל אחת 80%לכל לפחות מ

לחודש

תזכורת ביומן במועד קבוע מתחילת שנה כל 

לשלוח לארגונים תזכורת, חודש

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

שיתופי פעולה - מלגות אגודה

צמודים יותר עם הארגונים 

והעמותות שמקבלות מאיתנו 

הצלחה שלר . את המלגאים

 אחוז מהמלגאים שיסיימו 90

את המלגה בהצלחה

ללא עלותכלל הרכזותליווי ומעקב אחר המלגאים והמלגאיות לאורך השנה
 90% ידיעה בכל שלב מה סטאטוס של 

מהמלגאים

קביעת מועדים קבועים בכל שבוע לעבור על 

על מערכת דיווח + הרשימות של המלגאים 

השעות ולטפל בבעיות

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

 סטודנטים וסטודנטיות ביריד50צפייה של ללא עלותרכזת מעורבותעריכת יריד עמותות וירטואליסטה'קידום ופרסום מועדון ג

קביעה עם עובדי ועובדות אגודה להגיע 

+ פרסום מסיבי ומקדים + לצפות ביריד 

שיתוף התאים הסטודניאליים בקמפוס

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

.בתוך ומחוץ לקמפוס

יצירת פלפטורמות וליווי 

פרויקטים המייצרים שיח 

חברתי בתחומי הקמפוס

:יום פוליטי וירטואלי

עריכת יום בו התאים המפלגתיים מארחים חכ״ים לפאנלים הרצאות וכדומה. 1

הרצאה אחת מטעם דמות פוליטית מפורסמת מטעם האגודה. 2

(גרפיקה וכדומה, פרסום, לו״ז, זום)סיוע ברמה הלוגיטית לתאים . 3

ללא עלותרכזת קיימות
 סטודנטים וסטודנטיות 50השתתפות של 

בכל אחת המשבצות

גיוס התאים המפלגתיים שיפקסמו בקרב 

הבאת גורמים פוליטיים + תומכי התא 

תכנים + פרסום מקדים ומושך + ״מפורסמים״

, כגון סיוע כלכלי בקורונה)מתאימים לתקופה 

 (לימודים בקורונה וכדומה

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021פברואר 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

המטרה שהצבנו לשנה 

הקרובה
נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעד

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

לתקצב גם את הפעילות 

.השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך 

פעולה חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

בתוך ומחוץ לקמפוס

מתן ליווי ומשאבים 

תאים שנותנים /לפרויקטים

מענה לאוכלוסיות השונות

רכזת קיימותליווי תאים וארגונים חברתיים

:תאים פוליטיים. ת.ס

שנתי שוטף ₪ 1,000- תאים

:תמיכה בתוכניות חברתיות. ת. ס

 שנתי שוטף3,000₪- ארגונים

פידבקים חיובים מהתאים והארגונים על 

הליווי

תיאום ציפיות בתחילת השנה לגבי דרכי 

ההתנהלות

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

מתן חלופות קיימותיות 

לאירועי אגודה
ללא עלותרכזת קיימותלהיות עם יד על הדופק בעשייה באגודה ומתן חלופות קיימותיות ומענה סביבתי

חלופות סביבתיות אך שאינן מכשילות 

מהפעילות השוטפת
הבנת הצרכים ותעדוף פתרונות

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

מתן סיוע ועזרה של 

סטודנטים לאזרחים נזקקים 

בעקבות משבר הקורונה

ללא עלותרכזת מעורבותפרסום עמותות סיוע והתנדבות במועדון ג׳סטה
פידבק מהארגון שהגיעו סטודנטים 

וסטדונטיות להתנדב
תאום ציפיות מראש מול הארגונים

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען שילוב 

אוכלוסיות שונות בקמפוס 

, ושמירה על זכויותיהן

.שיוויונם וכבודן

דיווח וטיפול במקרה של אי 

טיפול , ייצוג שאינו הולם, שוויון

לא ראוי או כל עוולה הנוגעת 

לתחום וטיפול בנושא

ללא עלותרכזת שוויוןפגיעה/מתן מענה עבוד סטודנטים וסטודנטיות שחוות אי שוויון
מתן מענה ופתרון + ית .לווי לסטודנט

במידה וניתן

+ הסבר מוקדם של המפה באוניברסיטה 

עדכון מתמיד על כל התהליך

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

קידום פרוייקטים סביבתיים 

בקמפוס

בשיתוף דקאנט הסטודנטים בפרויקטיים " קמפוס כמקום"ליווי הסטונדטים של 

קיימותיים
ללא עלותרכזת קיימות

שיתוף פעולהמלא עם הפרויקטים והוצאה 

לפועל במהלך השנה הקרובה

תיאום ציפיות מראש לגבי הפרויקטים .1

ליווי צמוד לאורך כל השנה .2

 קלפים פתוחים בנוגע ליכולות והקשיים.3 

בהוצאה לפועל של פרוייקטים

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

-קשר למצבם הסוציו

.אקונומי

ליווי ומתן מענה לסטודנטים 

ולארגונים שלוקחים חלק 

שמירה על ). במערך המלגות

אירועים , בדיקת שעות, קשר

('חברתיים וכו

קבלת דיווח שעות אחת לחודש מהארגונים לגבי המלגאים והמלגאיות
רכזת + רכזת שוויון 

קיימות
ללא עלות

 מהארגונים מייל אחת 80%לכל לפחות מ

לחודש

תזכורת ביומן במועד קבוע מתחילת שנה כל 

לשלוח לארגונים תזכורת, חודש

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

-קשר למצבם הסוציו

.אקונומי

שיתופי פעולה - מלגות אגודה

צמודים יותר עם הארגונים 

והעמותות שמקבלות מאיתנו 

הצלחה שלר . את המלגאים

 אחוז מהמלגאים שיסיימו 90

את המלגה בהצלחה

ללא עלותכלל הרכזותליווי ומעקב אחר המלגאים והמלגאיות לאורך השנה
 90% ידיעה בכל שלב מה סטאטוס של 

מהמלגאים

קביעת מועדים קבועים בכל שבוע לעבור על 

על מערכת דיווח + הרשימות של המלגאים 

השעות ולטפל בבעיות

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

-קשר למצבם הסוציו

.אקונומי

ליווי ומתן מענה לסטודנטים 

ולארגונים שלוקחים חלק 

שמירה על ). במערך המלגות

אירועים , בדיקת שעות, קשר

('חברתיים וכו

סימון , ביקורת שעות, שיחות חתך עם ארגונים ומלגאים-'הכנות לסמסטר ב

"אדומים"מלגאים 
 מהמלגאים והארגונים80%היענות בקרב ללא עלותכלל הרכזות

יצירת קשר לאורך כל השנה עם האירגונים 

והמלגאים מבלי להספים

תרבות ארגונית
שיפור העבודה המסודרת 

במחלקה ושימור הידע

מעבר על תכנית עבודה וסימון פעילויות שעבדו , ביצוע הפקת לקחים מחלקתי

.יותר ופחות טוב

\ הערכות לסמסטר במערכת מקוונת , למצב התחלואה (חמסה חמסה)בהתאם 

פרונטלית\ חצי חצי 

ללא עלותרמ״ח

הכנת + מעבר על כל האירועים ותיעודם 

חלופות במקרים של שינויים לתוכניות 

(פרונטלי\מקוון )' לסמסטר ב

אין

תרבות ארגונית

עריכת אירועיפ ותכנים 

רלוונטיים לסטודנטים 

והסטודנטיות בקמפוס

ללא עלותכלל הרכזות+ רמ״ח 'לסגור תאריכים ושיתופי פעולה לסמסטר ב- 'תכנון אירועים בסמסטר ב
יהיו' מהפעילויות לסמסטר ב 75%  

מתוכננות

להיצמד למה הצליח , בהתאם לסיכום שנה

לא - מה עוד לא ברור , ולסגור זאת מראש

לסגור לגמרי

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

בתוך ומחוץ לקמפוס

מתן ליווי ומשאבים 

תאים שנותנים /לפרויקטים

מענה לאוכלוסיות השונות

לקבוע מספיק זמן מראש משיתופי הפעולה80%שיחות עם ללא עלותרכזת קיימותשיחות חתך עם התאים והארגונים החברתיים-'הכנות לסמסטר ב

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021מרץ 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת תוכנית 

העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

המטרה שהצבנו לשנה 

הקרובה
נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעד

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

.לתקצב גם את הפעילות השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך פעולה 

חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

בתוך ומחוץ לקמפוס

מתן ליווי ומשאבים 

תאים שנותנים /לפרויקטים

מענה לאוכלוסיות השונות

רכזת קיימותליווי תאים וארגונים חברתיים

:תאים פוליטיים. ת.ס

שנתי שוטף ₪ 1,000- תאים

:תמיכה בתוכניות חברתיות. ת. ס

 שנתי שוטף3,000₪- ארגונים

פידבקים חיובים מהתאים והארגונים על 

הליווי

תיאום ציפיות בתחילת השנה לגבי דרכי 

ההתנהלות

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

מתן חלופות קיימותיות לאירועי 

אגודה
ללא עלותרכזת קיימותלהיות עם יד על הדופק בעשייה באגודה ומתן חלופות קיימותיות ומענה סביבתי

חלופות סביבתיות אך שאינן מכשילות 

מהפעילות השוטפת
הבנת הצרכים ותעדוף פתרונות

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

יצירת קשר בתחילת ובמהלך 

השנה עם ארגונים לצורך 

התנדבויות חד פעמיות 

בהתאם לצו השעה ומועדים 

מיוחדים

רכזת מעורבות(מקוון/פרונטלי)קביעת אירוע התנדבות לחודש זה 
: יוזמות פוליטיות וחברתיות. ת.ס

100₪

 סטודנטים באירוע 20השתתפות של 

התנדבות

פרסום מקדים ומוצלח ובחירה של התנדבות 

אטרקטיבית

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

.בתוך ומחוץ לקמפוס

יצירת פלפטורמות וליווי 

פרויקטים המייצרים שיח 

חברתי בתחומי הקמפוס

ללא עלותרכזת מעורבותתאים ל״דוכן חברתי״ וירטואלי/ארכונים/קביעת מל עמותות
צפייה של עשרות סטודנטים וסטודנטיות  

 ״דוכני חברתיים״ בחודש2

מועד ״הדוכן החברתי״ בשעות מתאימות

פרסום טוב

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

מתן סיוע ועזרה של סטודנטים 

לאזרחים נזקקים בעקבות 

משבר הקורונה

ללא עלותרכזת מעורבותפרסום עמותות סיוע והתנדבות במועדון ג׳סטה
פידבק מהארגון שהגיעו סטודנטים 

וסטדונטיות להתנדב
תאום ציפיות מראש מול הארגונים

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען שילוב אוכלוסיות 

שונות בקמפוס ושמירה על 

.שיוויונם וכבודן, זכויותיהן

דיווח וטיפול במקרה של אי 

טיפול , ייצוג שאינו הולם, שוויון

לא ראוי או כל עוולה הנוגעת 

לתחום וטיפול בנושא

ללא עלותרכזת שוויוןפגיעה/מתן מענה עבוד סטודנטים וסטודנטיות שחוות אי שוויון
מתן מענה ופתרון + ית .לווי לסטודנט

במידה וניתן

+ הסבר מוקדם של המפה באוניברסיטה 

עדכון מתמיד על כל התהליך

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

קידום פרוייקטים סביבתיים 

בקמפוס

בשיתוף דקאנט הסטודנטים בפרויקטיים " קמפוס כמקום"ליווי הסטונדטים של 

קיימותיים
ללא עלותרכזת קיימות

שיתוף פעולהמלא עם הפרויקטים והוצאה 

לפועל במהלך השנה הקרובה

תיאום ציפיות מראש לגבי הפרויקטים .1

ליווי צמוד לאורך כל השנה .2

 קלפים פתוחים בנוגע ליכולות והקשיים.3 

בהוצאה לפועל של פרוייקטים

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

ליווי ומתן מענה לסטודנטים 

ולארגונים שלוקחים חלק 

שמירה על ). במערך המלגות

אירועים , בדיקת שעות, קשר

('חברתיים וכו

קבלת דיווח שעות אחת לחודש מהארגונים לגבי המלגאים והמלגאיות
רכזת + רכזת שוויון 

קיימות
ללא עלות

 מהארגונים מייל אחת 80%לכל לפחות מ

לחודש

תזכורת ביומן במועד קבוע מתחילת שנה כל 

לשלוח לארגונים תזכורת, חודש

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

שיתופי פעולה - מלגות אגודה

צמודים יותר עם הארגונים 

והעמותות שמקבלות מאיתנו 

הצלחה שלר . את המלגאים

 אחוז מהמלגאים שיסיימו 90

את המלגה בהצלחה

ללא עלותכלל הרכזותליווי ומעקב אחר המלגאים והמלגאיות לאורך השנה
 90% ידיעה בכל שלב מה סטאטוס של 

מהמלגאים

קביעת מועדים קבועים בכל שבוע לעבור על 

על מערכת דיווח + הרשימות של המלגאים 

השעות ולטפל בבעיות

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

יצירת קשר בתחילת ובמהלך 

השנה עם ארגונים לצורך 

התנדבויות חד פעמיות 

בהתאם לצו השעה ומועדים 

מיוחדים

:וירטואלי או פרונטלי, יום מעשים טובים

יצירת קשר עם עמותת רוח טובה. 1

פעילויות התנדבות מרחוק. 2

פעילויות התנדבות שניתן לעשות באופן פרונטלי אך מצוצמם. 3

רכזת + ח "רמ

מעורבות

: יוזמות פוליטיות וחברתיות. ת.ס

500₪ 

 מתנדבים ומתנדבות ביום מעשים 100כ

טובים

לרתום את התאים והארגונים לקחת חלק 

קמפיין שיווקי במדיות החברתיות+ באירוע 

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

בתוך ומחוץ לקמפוס

קיום אירועיים חברתיים בתוך 

בהתאם לימים , הקמפוס

חשובים בלוח השנה

:(במידה ויתאפשר)מגדר על הבר 

(עם הנחות לשתייה ואוכל)לקבוע בר . 1

לקבוע מול מרצים. 2

מיתוג אירוע. 3

רכזת שוויון
: יוזמות פוליטיות וחברתיות. ת.ס

3000₪
 סטודנטים וסטדונטיות70השתתפות של 

גיוס תאים וארגונים + פרסום מושך מאוד 

מיקום מועדף לסטודנטים + רלוונטיים 

וסטודנטיות

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

יצירת קשר בתחילת ובמהלך 

השנה עם ארגונים לצורך 

התנדבויות חד פעמיות 

בהתאם לצו השעה ומועדים 

מיוחדים

תרומות + בגדים  , שיער, א"מד, י"אד, מח עם: יריד תרומות לכבוד חג הפסח

אוכל וכדומה\ בגדים 
ללא עלותרכזת מעורבות

שיתוף פעולה מצד הסטודנטים 

והסטודנטיות

+ לאפשר בצורה נוחה לתרום את הבגדים 

לערוך איסוף מבתים של סטודנטים 

י סטונדטים וסטודנטיות "וסטודנטיות ע

מתנדבים

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021אפריל 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת תוכנית 

העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעדהמטרה שהצבנו לשנה הקרובה

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

.לתקצב גם את הפעילות השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך פעולה 

חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

בתוך ומחוץ לקמפוס

מתן ליווי ומשאבים 

תאים שנותנים /לפרויקטים

מענה לאוכלוסיות השונות

רכזת קיימותליווי תאים וארגונים חברתיים

:תאים פוליטיים. ת.ס

שנתי שוטף ₪ 1,000- תאים

:תמיכה בתוכניות חברתיות. ת. ס

 שנתי שוטף3,000₪- ארגונים

פידבקים חיובים מהתאים והארגונים על 

הליווי

תיאום ציפיות בתחילת השנה לגבי דרכי 

ההתנהלות

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

מתן חלופות קיימותיות לאירועי 

אגודה
ללא עלותרכזת קיימותלהיות עם יד על הדופק בעשייה באגודה ומתן חלופות קיימותיות ומענה סביבתי

חלופות סביבתיות אך שאינן מכשילות 

מהפעילות השוטפת
הבנת הצרכים ותעדוף פתרונות

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

יצירת קשר בתחילת ובמהלך 

השנה עם ארגונים לצורך 

התנדבויות חד פעמיות 

בהתאם לצו השעה ומועדים 

מיוחדים

רכזת מעורבות(מקוון/פרונטלי)קביעת אירוע התנדבות לחודש זה 
: יוזמות פוליטיות וחברתיות. ת.ס

100₪

 סטודנטים באירוע 20השתתפות של 

התנדבות

פרסום מקדים ומוצלח ובחירה של התנדבות 

אטרקטיבית

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

.בתוך ומחוץ לקמפוס

יצירת פלפטורמות וליווי 

פרויקטים המייצרים שיח 

חברתי בתחומי הקמפוס

ללא עלותרכזת מעורבותתאים ל״דוכן חברתי״ וירטואלי/ארכונים/קביעת מל עמותות
צפייה של עשרות סטודנטים וסטודנטיות  

 ״דוכני חברתיים״ בחודש2

מועד ״הדוכן החברתי״ בשעות מתאימות

פרסום טוב

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

מתן סיוע ועזרה של סטודנטים 

לאזרחים נזקקים בעקבות 

משבר הקורונה

ללא עלותרכזת מעורבותפרסום עמותות סיוע והתנדבות במועדון ג׳סטה
פידבק מהארגון שהגיעו סטודנטים 

וסטדונטיות להתנדב
תאום ציפיות מראש מול הארגונים

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען שילוב אוכלוסיות 

שונות בקמפוס ושמירה על 

.שיוויונם וכבודן, זכויותיהן

דיווח וטיפול במקרה של אי 

טיפול , ייצוג שאינו הולם, שוויון

לא ראוי או כל עוולה הנוגעת 

לתחום וטיפול בנושא

ללא עלותרכזת שוויוןפגיעה/מתן מענה עבוד סטודנטים וסטודנטיות שחוות אי שוויון
מתן מענה ופתרון + ית .לווי לסטודנט

במידה וניתן

+ הסבר מוקדם של המפה באוניברסיטה 

עדכון מתמיד על כל התהליך

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

קידום פרוייקטים סביבתיים 

בקמפוס

בשיתוף דקאנט הסטודנטים בפרויקטיים " קמפוס כמקום"ליווי הסטונדטים של 

קיימותיים
ללא עלותרכזת קיימות

שיתוף פעולהמלא עם הפרויקטים והוצאה 

לפועל במהלך השנה הקרובה

תיאום ציפיות מראש לגבי הפרויקטים .1

ליווי צמוד לאורך כל השנה .2

 קלפים פתוחים בנוגע ליכולות והקשיים.3 

בהוצאה לפועל של פרוייקטים

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

ליווי ומתן מענה לסטודנטים 

ולארגונים שלוקחים חלק 

שמירה על ). במערך המלגות

אירועים , בדיקת שעות, קשר

('חברתיים וכו

קבלת דיווח שעות אחת לחודש מהארגונים לגבי המלגאים והמלגאיות
רכזת + רכזת שוויון 

קיימות
ללא עלות

 מהארגונים מייל אחת 80%לכל לפחות מ

לחודש

תזכורת ביומן במועד קבוע מתחילת שנה כל 

לשלוח לארגונים תזכורת, חודש

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

שיתופי פעולה - מלגות אגודה

צמודים יותר עם הארגונים 

והעמותות שמקבלות מאיתנו 

הצלחה שלר . את המלגאים

 אחוז מהמלגאים שיסיימו 90

את המלגה בהצלחה

ללא עלותכלל הרכזותליווי ומעקב אחר המלגאים והמלגאיות לאורך השנה
 90% ידיעה בכל שלב מה סטאטוס של 

מהמלגאים

קביעת מועדים קבועים בכל שבוע לעבור על 

על מערכת דיווח + הרשימות של המלגאים 

השעות ולטפל בבעיות

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

.בתוך ומחוץ לקמפוס

 קיום אירועיים חברתיים 

 בהתאם לימים חשובים בלוח

השנה

:״זכרון בסלון״ בערב יום הזכרון לשואה ולגבורה בשיתוף הלל ובית התפוצות

ליצור קשר עם הלל ובית התפוצות. 1

סיוע במציאת דובריֻם. 2

סיוע במנחים. 3

סיוע בגרפיקה במידת הצורך. 4

סיוע בצלמים: במידה ולא בזום. 5

ללא עלות: במידה ובזוםרכזת שוויון+ רמ״ח 
 ממכסת המשתתפים 90%השתתפות של 

שנקבעה מראש

שיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים על מנת 

להגדיל את החשיפה לאירוע

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

.בתוך ומחוץ לקמפוס

 קיום אירועיים חברתיים 

 בהתאם לימים חשובים בלוח

השנה

:״אחים זוכרים״ בערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל

יצירת קשר עם העמותה ולשתף פעולה עימם. 1

פרסום האירוע והנחייה. 2

רכזת שוויון

ללא עלות: במידה ובזום

עלות עבור : במידה ופורנטלי

:ימי שיא. ת. ס. כיבוד

300₪ 

 ממכסת המשתתפים 80%השתתפות של 

שנקבעה מראש

שיתוף פעולה עם מחלקת רווחה ומעונות 

על מנת  (אירוע שמתקיים אצלם מדי שנה)

להגדיל את משתתפי האירוע

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

"ירוק"קידום יום הסטודנט 

:במידה ומתקיים יום הסטודנט

ליצור קשר מול חלופות לחד פעמי באירועים גדולים- 

יצירת קשר עם עמותות לצורך עמדות הסברה בתחום הקיימות ביום הסטודנט- 

יצירת קשר עם עם ארגונים שמספקים פחי מחזור ומרוקנים אותם- 

ללא עלותרכזת קיימות
מציאת פתרונות שמתאימים לצרכים של 

על העשייה" שיעיקו"יום הסטודנט מבלי 
לפעול בשיתוף פעולה עם מחלקת תרבות ונכס

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

קידום פרוייקטים סביבתיים 

בקמפוס

" - יום כדור הארץ"קמפיין ירוק לכבור 

:אופציות

מועצה+ התנדבות של ניקוי חופים לכלל עובדי האגודה . 1

יום שבו בקפיטריות נותנים הנחה למי שמגיע עם רב פעמי. 2

תחרות וירטואלית בנושא מחזור או שמירה על הסביבה עם פרס למי שמנצח. 3

רכזת קיימות
:קיימות. ת.ס

500₪

להראות שהאגודה + יצירת הד אותו היום 

פועלת בצורה סביבתית וקוראת לאורח 

חיים ירוק

לרתום את מחלקת הסברה - במידה ותחרות 

מספיק זמן מראש

יום חובה לעובדים - במידה והתנדבות 

ולעובדות

לרתום את יחידת התפעול - במידה וקפטריות 

מספיק זמן מראש

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

שיתופי פעולה - מלגות אגודה

צמודים יותר עם הארגונים 

והעמותות שמקבלות מאיתנו 

הצלחה שלר . את המלגאים

 אחוז מהמלגאים שיסיימו 90

את המלגה בהצלחה

ללאללאללא עלותרכזת שוויוןמתן אופציות להשלמת שעות למלגאים ולמלגאיות

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021מאי 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת תוכנית 

העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

המטרה שהצבנו לשנה 

הקרובה
נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעד

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

.לתקצב גם את הפעילות השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך פעולה 

חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

בתוך ומחוץ לקמפוס

מתן ליווי ומשאבים 

תאים שנותנים /לפרויקטים

מענה לאוכלוסיות השונות

רכזת קיימותליווי תאים וארגונים חברתיים

:תאים פוליטיים. ת.ס

שנתי שוטף ₪ 1,000- תאים

:תמיכה בתוכניות חברתיות. ת. ס

 שנתי שוטף3,000₪- ארגונים

פידבקים חיובים מהתאים והארגונים על 

הליווי

תיאום ציפיות בתחילת השנה לגבי דרכי 

ההתנהלות

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

מתן חלופות קיימותיות לאירועי 

אגודה
ללא עלותרכזת קיימותלהיות עם יד על הדופק בעשייה באגודה ומתן חלופות קיימותיות ומענה סביבתי

חלופות סביבתיות אך שאינן מכשילות 

מהפעילות השוטפת
הבנת הצרכים ותעדוף פתרונות

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

יצירת קשר בתחילת ובמהלך 

השנה עם ארגונים לצורך 

התנדבויות חד פעמיות 

בהתאם לצו השעה ומועדים 

מיוחדים

רכזת מעורבות(מקוון/פרונטלי)קביעת אירוע התנדבות לחודש זה 
: יוזמות פוליטיות וחברתיות. ת.ס

100₪

 סטודנטים באירוע 20השתתפות של 

התנדבות

פרסום מקדים ומוצלח ובחירה של התנדבות 

אטרקטיבית

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

.בתוך ומחוץ לקמפוס

יצירת פלפטורמות וליווי 

פרויקטים המייצרים שיח 

חברתי בתחומי הקמפוס

ללא עלותרכזת מעורבותתאים ל״דוכן חברתי״ וירטואלי/ארכונים/קביעת מל עמותות
צפייה של עשרות סטודנטים וסטודנטיות  

 ״דוכני חברתיים״ בחודש2

מועד ״הדוכן החברתי״ בשעות מתאימות

פרסום טוב

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

מתן סיוע ועזרה של סטודנטים 

לאזרחים נזקקים בעקבות 

משבר הקורונה

ללא עלותרכזת מעורבותפרסום עמותות סיוע והתנדבות במועדון ג׳סטה
פידבק מהארגון שהגיעו סטודנטים 

וסטדונטיות להתנדב
תאום ציפיות מראש מול הארגונים

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען שילוב אוכלוסיות 

שונות בקמפוס ושמירה על 

.שיוויונם וכבודן, זכויותיהן

דיווח וטיפול במקרה של אי 

טיפול , ייצוג שאינו הולם, שוויון

לא ראוי או כל עוולה הנוגעת 

לתחום וטיפול בנושא

ללא עלותרכזת שוויוןפגיעה/מתן מענה עבוד סטודנטים וסטודנטיות שחוות אי שוויון
מתן מענה ופתרון + ית .לווי לסטודנט

במידה וניתן

+ הסבר מוקדם של המפה באוניברסיטה 

עדכון מתמיד על כל התהליך

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

קידום פרוייקטים סביבתיים 

בקמפוס

בשיתוף דקאנט הסטודנטים בפרויקטיים " קמפוס כמקום"ליווי הסטונדטים של 

קיימותיים
ללא עלותרכזת קיימות

שיתוף פעולהמלא עם הפרויקטים והוצאה 

לפועל במהלך השנה הקרובה

תיאום ציפיות מראש לגבי הפרויקטים .1

ליווי צמוד לאורך כל השנה .2

 קלפים פתוחים בנוגע ליכולות והקשיים.3 

בהוצאה לפועל של פרוייקטים

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

ליווי ומתן מענה לסטודנטים 

ולארגונים שלוקחים חלק 

שמירה על ). במערך המלגות

אירועים , בדיקת שעות, קשר

('חברתיים וכו

קבלת דיווח שעות אחת לחודש מהארגונים לגבי המלגאים והמלגאיות
רכזת + רכזת שוויון 

קיימות
ללא עלות

 מהארגונים מייל אחת 80%לכל לפחות מ

לחודש

תזכורת ביומן במועד קבוע מתחילת שנה כל 

לשלוח לארגונים תזכורת, חודש

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

שיתופי פעולה - מלגות אגודה

צמודים יותר עם הארגונים 

והעמותות שמקבלות מאיתנו 

הצלחה שלר . את המלגאים

 אחוז מהמלגאים שיסיימו 90

את המלגה בהצלחה

ללא עלותכלל הרכזותליווי ומעקב אחר המלגאים והמלגאיות לאורך השנה
 90% ידיעה בכל שלב מה סטאטוס של 

מהמלגאים

קביעת מועדים קבועים בכל שבוע לעבור על 

על מערכת דיווח + הרשימות של המלגאים 

השעות ולטפל בבעיות

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

.בתוך ומחוץ לקמפוס

 קיום אירועיים חברתיים 

 בהתאם לימים חשובים בלוח

השנה

רכזת שוויוןזיכרון בסלון ליוצאי אתיופיה
:ימי שיא. ת.ס

500₪ 

 סטודנטים וסטודנטיות 50השתתפות של 

באירוע

ליצור אירוע שלא בהכרח מיועד לבני העדה 

פוסט )פרסום מראש ואיכותי + האתיופית 

ולא , אישי מהדוברת ותמונה שלה כפרסום

שהדוברת לא תהיה  + (הזמנה גינארית

מבחוץ אלא סטודנטית שבאה לספר את 

הסיפור שלה

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

"ירוק"קידום יום הסטודנט 

:במידה ומתקיים יום הסטודנט

לפעול למען חלופות ירוקות בתחום המזון ליום הסטודנט- 

עמדות הסברה בתחום הקיימות ביום הסטודנט- 

העמדת פחי מחזור ביום הסטודנט- 

ללא עלותרכזת קיימות
 מהאירוע יהיה לפי שלושת 30%שלפחות 

היעדים שהוגדרו
עבודה מבעוד מועד צמוד לתרבות ונכס

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

שיתופי פעולה - מלגות אגודה

צמודים יותר עם הארגונים 

והעמותות שמקבלות מאיתנו 

הצלחה שלר . את המלגאים

 אחוז מהמלגאים שיסיימו 90

את המלגה בהצלחה

ללאללאללא עלותרכזת שוויוןמתן אופציות להשלמת שעות למלגאים ולמלגאיות

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021יוני 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת תוכנית 

העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעדהמטרה שהצבנו לשנה הקרובה

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

.לתקצב גם את הפעילות השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך פעולה 

חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

בתוך ומחוץ לקמפוס

מתן ליווי ומשאבים 

תאים שנותנים /לפרויקטים

מענה לאוכלוסיות השונות

רכזת קיימותליווי תאים וארגונים חברתיים

:תאים פוליטיים. ת.ס

שנתי שוטף ₪ 1,000- תאים

:תמיכה בתוכניות חברתיות. ת. ס

 שנתי שוטף3,000₪- ארגונים

פידבקים חיובים מהתאים והארגונים על 

הליווי

תיאום ציפיות בתחילת השנה לגבי דרכי 

ההתנהלות

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

מתן חלופות קיימותיות לאירועי 

אגודה
ללא עלותרכזת קיימותלהיות עם יד על הדופק בעשייה באגודה ומתן חלופות קיימותיות ומענה סביבתי

חלופות סביבתיות אך שאינן מכשילות 

מהפעילות השוטפת
הבנת הצרכים ותעדוף פתרונות

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

יצירת קשר בתחילת ובמהלך 

השנה עם ארגונים לצורך 

התנדבויות חד פעמיות 

בהתאם לצו השעה ומועדים 

מיוחדים

רכזת מעורבות(מקוון/פרונטלי)קביעת אירוע התנדבות לחודש זה 
: יוזמות פוליטיות וחברתיות. ת.ס

100₪

 סטודנטים באירוע 20השתתפות של 

התנדבות

פרסום מקדים ומוצלח ובחירה של התנדבות 

אטרקטיבית

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

.בתוך ומחוץ לקמפוס

יצירת פלפטורמות וליווי 

פרויקטים המייצרים שיח 

חברתי בתחומי הקמפוס

ללא עלותרכזת מעורבותתאים ל״דוכן חברתי״ וירטואלי/ארכונים/קביעת מל עמותות
צפייה של עשרות סטודנטים וסטודנטיות  

 ״דוכני חברתיים״ בחודש2

מועד ״הדוכן החברתי״ בשעות מתאימות

פרסום טוב

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

מתן סיוע ועזרה של סטודנטים 

לאזרחים נזקקים בעקבות 

משבר הקורונה

ללא עלותרכזת מעורבותפרסום עמותות סיוע והתנדבות במועדון ג׳סטה
פידבק מהארגון שהגיעו סטודנטים 

וסטדונטיות להתנדב
תאום ציפיות מראש מול הארגונים

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען שילוב אוכלוסיות 

שונות בקמפוס ושמירה על 

.שיוויונם וכבודן, זכויותיהן

דיווח וטיפול במקרה של אי 

טיפול , ייצוג שאינו הולם, שוויון

לא ראוי או כל עוולה הנוגעת 

לתחום וטיפול בנושא

ללא עלותרכזת שוויוןפגיעה/מתן מענה עבוד סטודנטים וסטודנטיות שחוות אי שוויון
מתן מענה ופתרון + ית .לווי לסטודנט

במידה וניתן

+ הסבר מוקדם של המפה באוניברסיטה 

עדכון מתמיד על כל התהליך

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

קידום פרוייקטים סביבתיים 

בקמפוס

בשיתוף דקאנט הסטודנטים בפרויקטיים " קמפוס כמקום"ליווי הסטונדטים של 

קיימותיים
ללא עלותרכזת קיימות

שיתוף פעולהמלא עם הפרויקטים והוצאה 

לפועל במהלך השנה הקרובה

תיאום ציפיות מראש לגבי הפרויקטים .1

ליווי צמוד לאורך כל השנה .2

 קלפים פתוחים בנוגע ליכולות והקשיים.3 

בהוצאה לפועל של פרוייקטים

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

ליווי ומתן מענה לסטודנטים 

ולארגונים שלוקחים חלק 

שמירה על ). במערך המלגות

אירועים , בדיקת שעות, קשר

('חברתיים וכו

קבלת דיווח שעות אחת לחודש מהארגונים לגבי המלגאים והמלגאיות
רכזת + רכזת שוויון 

קיימות
ללא עלות

 מהארגונים מייל אחת 80%לכל לפחות מ

לחודש

תזכורת ביומן במועד קבוע מתחילת שנה כל 

לשלוח לארגונים תזכורת, חודש

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

שיתופי פעולה - מלגות אגודה

צמודים יותר עם הארגונים 

והעמותות שמקבלות מאיתנו 

 90הצלחה שלר . את המלגאים

אחוז מהמלגאים שיסיימו את 

המלגה בהצלחה

ללא עלותכלל הרכזותליווי ומעקב אחר המלגאים והמלגאיות לאורך השנה
 90% ידיעה בכל שלב מה סטאטוס של 

מהמלגאים

קביעת מועדים קבועים בכל שבוע לעבור על 

על מערכת דיווח + הרשימות של המלגאים 

השעות ולטפל בבעיות

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

בתוך ומחוץ לקמפוס

 קיום אירועיים חברתיים בתוך 

בהתאם לימים , הקמפוס

חשובים בלוח השנה

:שבוע הגאווה

התנדבות בנושא של ג׳סטה+ ארגון אירוע בשיתוף האחווה הגאה 
כלל הרכזות+ רמ״ח 

:אירועי שיא. ת.ס

3,000₪

 סטודנטים וסטודנטיות 100השתתפות של 

באירוע

+ אירוע רלוונטי גם לקהל שאינו להט״ב 

פרסום טוב+ בשעות מתאימות 

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

שיתופי פעולה - מלגות אגודה

צמודים יותר עם הארגונים 

והעמותות שמקבלות מאיתנו 

 90הצלחה שלר . את המלגאים

אחוז מהמלגאים שיסיימו את 

המלגה בהצלחה

+ לוודא את כל השעות של כולם ולברר על מצטיינים : סגירת שנה מול המלגאים

טיפול בחריגים

רכזת + רכזת קיימות 

שוויון
ללא עלות

 מהמלגאים 90%קבלת מידע על 

והמלגאיות שבוע לפני סיום המלגה

להתחיל להזכיר על מועד סיום המלגה במיילים 

לעבוד בעבודה תמודה מול , בתחילת החודש

המלגאים ולהתקשר למי שלא עונה מוקדם

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

שיתופי פעולה - מלגות אגודה

צמודים יותר עם הארגונים 

והעמותות שמקבלות מאיתנו 

 90הצלחה שלר . את המלגאים

אחוז מהמלגאים שיסיימו את 

המלגה בהצלחה

ללאללאללא עלותרכזת שוויוןמתן אופציות להשלמת שעות למלגאים ולמלגאיות

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

יצירת קשר בתחילת ובמהלך 

השנה עם ארגונים לצורך 

התנדבויות חד פעמיות 

בהתאם לצו השעה ומועדים 

מיוחדים

מלגאים + אירוע התנדבות סיום שנה של ג׳סטה עם מתנדבים ממהלך השנה 

ראשי וראשות ארגונים חברתיים ותאים+ מלגאיות 
רכזת מעורבות

: יוזמות פוליטיות וחברתיות. ת.ס

500₪ 

 משתתפים ומשתתפות 50הגעה של 

באירוע סוף שנה

פרסום מקדים ומוצלח ובחירה של התנדבות 

אטרקטיבית

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021יולי 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת תוכנית 

העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעדהמטרה שהצבנו לשנה הקרובה

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

.לתקצב גם את הפעילות השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך פעולה 

חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

בתוך ומחוץ לקמפוס

מתן ליווי ומשאבים 

תאים שנותנים /לפרויקטים

מענה לאוכלוסיות השונות

רכזת קיימותליווי תאים וארגונים חברתיים

:תאים פוליטיים. ת.ס

שנתי שוטף ₪ 1,000- תאים

:תמיכה בתוכניות חברתיות. ת. ס

 שנתי שוטף3,000₪- ארגונים

פידבקים חיובים מהתאים והארגונים על 

הליווי

תיאום ציפיות בתחילת השנה לגבי דרכי 

ההתנהלות

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

מתן חלופות קיימותיות לאירועי 

אגודה
ללא עלותרכזת קיימותלהיות עם יד על הדופק בעשייה באגודה ומתן חלופות קיימותיות ומענה סביבתי

חלופות סביבתיות אך שאינן מכשילות 

מהפעילות השוטפת
הבנת הצרכים ותעדוף פתרונות

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

יצירת קשר בתחילת ובמהלך 

השנה עם ארגונים לצורך 

התנדבויות חד פעמיות בהתאם 

לצו השעה ומועדים מיוחדים

רכזת מעורבות(מקוון/פרונטלי)קביעת אירוע התנדבות לחודש זה 
: יוזמות פוליטיות וחברתיות. ת.ס

100₪

 סטודנטים באירוע 20השתתפות של 

התנדבות

פרסום מקדים ומוצלח ובחירה של התנדבות 

אטרקטיבית

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

.בתוך ומחוץ לקמפוס

יצירת פלפטורמות וליווי 

פרויקטים המייצרים שיח 

חברתי בתחומי הקמפוס

ללא עלותרכזת מעורבותתאים ל״דוכן חברתי״ וירטואלי/ארכונים/קביעת מל עמותות
צפייה של עשרות סטודנטים וסטודנטיות  

 ״דוכני חברתיים״ בחודש2

מועד ״הדוכן החברתי״ בשעות מתאימות

פרסום טוב

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות יוכלו 

להשתלב על מנת להיחשף 

, לאוכלוסיות שונות ולקהילה

לתרום לחברה ואף 

.להתמחות בלימודיהם

מתן סיוע ועזרה של סטודנטים 

לאזרחים נזקקים בעקבות 

משבר הקורונה

ללא עלותרכזת מעורבותפרסום עמותות סיוע והתנדבות במועדון ג׳סטה
פידבק מהארגון שהגיעו סטודנטים 

וסטדונטיות להתנדב
תאום ציפיות מראש מול הארגונים

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען שילוב אוכלוסיות 

שונות בקמפוס ושמירה על 

.שיוויונם וכבודן, זכויותיהן

דיווח וטיפול במקרה של אי 

טיפול , ייצוג שאינו הולם, שוויון

לא ראוי או כל עוולה הנוגעת 

לתחום וטיפול בנושא

ללא עלותרכזת שוויוןפגיעה/מתן מענה עבוד סטודנטים וסטודנטיות שחוות אי שוויון
מתן מענה ופתרון + ית .לווי לסטודנט

במידה וניתן

עדכון + הסבר מוקדם של המפה באוניברסיטה 

מתמיד על כל התהליך

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

ליווי ומתן מענה לסטודנטים 

ולארגונים שלוקחים חלק 

שמירה על ). במערך המלגות

אירועים , בדיקת שעות, קשר

('חברתיים וכו

קבלת דיווח שעות אחת לחודש מהארגונים לגבי המלגאים והמלגאיות
רכזת + רכזת שוויון 

קיימות
ללא עלות

 מהארגונים מייל אחת 80%לכל לפחות מ

לחודש

תזכורת ביומן במועד קבוע מתחילת שנה כל 

לשלוח לארגונים תזכורת, חודש

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

קידום פרוייקטים סביבתיים 

בקמפוס

בשיתוף דקאנט הסטודנטים בפרויקטיים " קמפוס כמקום"ליווי הסטונדטים של 

קיימותיים
ללא עלותרכזת קיימות

שיתוף פעולהמלא עם הפרויקטים והוצאה 

לפועל במהלך השנה הקרובה

תיאום ציפיות מראש לגבי הפרויקטים .1

ליווי צמוד לאורך כל השנה .2

 קלפים פתוחים בנוגע ליכולות והקשיים.3 

בהוצאה לפועל של פרוייקטים

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

שיתופי פעולה - מלגות אגודה

צמודים יותר עם הארגונים 

והעמותות שמקבלות מאיתנו 

 90הצלחה שלר . את המלגאים

אחוז מהמלגאים שיסיימו את 

המלגה בהצלחה

ללא עלותכלל הרכזותליווי ומעקב אחר המלגאים והמלגאיות לאורך השנה
 90% ידיעה בכל שלב מה סטאטוס של 

מהמלגאים

קביעת מועדים קבועים בכל שבוע לעבור על 

על מערכת דיווח + הרשימות של המלגאים 

השעות ולטפל בבעיות

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

.אקונומי-קשר למצבם הסוציו

שיתופי פעולה - מלגות אגודה

צמודים יותר עם הארגונים 

והעמותות שמקבלות מאיתנו 

 90הצלחה שלר . את המלגאים

אחוז מהמלגאים שיסיימו את 

המלגה בהצלחה

העברת הרשימות של מלגאי שיכון ובינוי ומעורבות חברתית לגורמים הרלוונטיים 

לצורך הנפקת המלגות שיגיעו למועד טקס סיום

רכזת קיימות + רמ״ח 

ורכזת שוויון
להתחיל לעמול על הרשימות כבר בחודש יונילעמוד בלוח הזמניםללא עלות

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות בתמורה 

באמצעות . לעשייה חברתית

המלגות השונות יוכל כל 

סטודנט וסטודנטית לקבל 

תמורה מוחשית עבור 

ללא , פעילותו החברתית

אקונומי-קשר למצבם הסוציו

שיתופי פעולה - מלגות אגודה

צמודים יותר עם הארגונים 

והעמותות שמקבלות מאיתנו 

 90הצלחה שלר . את המלגאים

אחוז מהמלגאים שיסיימו את 

המלגה בהצלחה

:היערכת לטקס סיום שנה של המלגאים והמלגאיות

עיצוב הזמנה. 1

שליחת ההזמנה לראשי וראשות הארגונים. 2

שליחת עיצובים למעצבת גרפית. 3

ללאללאללא עלותכלל הרכזות+ רמ״ח 

תרבות ארגונית
שיפור העבודה המסודרת 

במחלקה ושימור הידע

מה + לעבור על הישנים ולעדכן לפי חוויות השנה האחרונה - פרוייקט תיקי חפיפה 

צפוי להתקיים תשפ״ב
ללא עלותכלל הרכזות+ רמ״ח 

תיקי חפיפה לכל הרכזות והרמ״ח 

מעודכנים ומפורטים עד לבחירות
ללא

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021אוגוסט 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

המטרה שהצבנו לשנה 

הקרובה
נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעד

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

.לתקצב גם את הפעילות השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך 

פעולה חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות 

יוכלו להשתלב על מנת 

להיחשף לאוכלוסיות 

לתרום , שונות ולקהילה

לחברה ואף להתמחות 

.בלימודיהם

מתן סיוע ועזרה של סטודנטים 

לאזרחים נזקקים בעקבות 

משבר הקורונה

ללא עלותרכזת מעורבותפרסום עמותות סיוע והתנדבות במועדון ג׳סטה
פידבק מהארגון שהגיעו סטודנטים 

וסטדונטיות להתנדב
תאום ציפיות מראש מול הארגונים

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען שילוב 

אוכלוסיות שונות בקמפוס 

, ושמירה על זכויותיהן

.שיוויונם וכבודן

דיווח וטיפול במקרה של אי 

טיפול , ייצוג שאינו הולם, שוויון

לא ראוי או כל עוולה הנוגעת 

לתחום וטיפול בנושא

ללא עלותרכזת שוויוןפגיעה/מתן מענה עבוד סטודנטים וסטודנטיות שחוות אי שוויון
מתן מענה ופתרון + ית .לווי לסטודנט

במידה וניתן

+ הסבר מוקדם של המפה באוניברסיטה 

עדכון מתמיד על כל התהליך

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

מתן חלופות קיימותיות לאירועי 

אגודה
ללא עלותרכזת קיימותלהיות עם יד על הדופק בעשייה באגודה ומתן חלופות קיימותיות ומענה סביבתי

חלופות סביבתיות אך שאינן מכשילות 

מהפעילות השוטפת
הבנת הצרכים ותעדוף פתרונות

תרבות ארגונית
שיפור העבודה המסודרת 

במחלקה ושימור הידע

הסקת מסקנות מהשנה החולפת , פ עמם"סיכום השנה עם ארגונים שעשינו שת

והערכות לקראת שנה הבאה בהתאם
 ממשתפי הפעולה90%לסכם שנה מול ללא עלותכלל הרכזות+ רמ״ח 

\ לשלוח מייל מרוכז לכולם ולקבוע פגישות זום 

טלפון במועד שליחת המייל במהלך החודש 

הקרוב

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות 

. בתמורה לעשייה חברתית

באמצעות המלגות השונות 

יוכל כל סטודנט 

וסטודנטית לקבל תמורה 

מוחשית עבור פעילותו 

ללא קשר , החברתית

אקונומי-למצבם הסוציו

ליווי ומתן מענה לסטודנטים 

ולארגונים שלוקחים חלק 

שמירה על ). במערך המלגות

אירועים , בדיקת שעות, קשר

('חברתיים וכו

 מהמלגאים והמלגאיות50%היענות של ללא עלותכלל הרכזותהעברת סקר שביעות רצון למלגאים ולמלגאיות
להיות בקשר שוטף וטוב במהלך השנה מול 

המלגאים והמלגאיות מבלי להספים אותם

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות 

. בתמורה לעשייה חברתית

באמצעות המלגות השונות 

יוכל כל סטודנט 

וסטודנטית לקבל תמורה 

מוחשית עבור פעילותו 

ללא קשר , החברתית

אקונומי-למצבם הסוציו

שיתופי פעולה - מלגות אגודה

צמודים יותר עם הארגונים 

והעמותות שמקבלות מאיתנו 

הצלחה שלר . את המלגאים

 אחוז מהמלגאים שיסיימו 90

את המלגה בהצלחה

לתת מספיק זמן לפני סגירת ההרשמההרשמה של כלל הארגונים שנה נוספתללא עלותכלל הרכזות+ רמ״ח פתיחת הרשמה לארגונים לשת״פ מלגות לשנת תשפ״ב

תרבות ארגונית
שיפור העבודה המסודרת 

במחלקה ושימור הידע
ללא עלותכלל הרכזות+ רמ״ח תחילת עבודה על תוכניות עבודה לשנת תשפ״ב

תוכניות רלוונטיות ומסונכרנות בקרב 

הרכזות אחת עם השניה ועם האגודה

פגישות מחלקתיות ופ״ע + לערוך סיכומי שנה 

מול הרמ״ח

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות 

. בתמורה לעשייה חברתית

באמצעות המלגות השונות 

יוכל כל סטודנט 

וסטודנטית לקבל תמורה 

מוחשית עבור פעילותו 

ללא קשר , החברתית

אקונומי-למצבם הסוציו

שיתופי פעולה - מלגות אגודה

צמודים יותר עם הארגונים 

והעמותות שמקבלות מאיתנו 

הצלחה שלר . את המלגאים

 אחוז מהמלגאים שיסיימו 90

את המלגה בהצלחה

:טקס סיום שנה למלגאים ולמלגאיות

שריון אולם. 1

הכנת תעודות. 2

הכנת צ׳קים עם התעודות. 3

קייטרינג. 4

הרצאה מעניינת בנושא החברתי. 5

הכנת מצגת לאירוע. 6

הכנת נאומים לאירוע. 7

מתנות למצטיינים. 8

כלל הרכזות+ רמ״ח 
טקסי מלגות. ת. ס

 ש״ח5,000

+  מהמלגאים והמלגאיות 75%הגעה של 

 מהארגונים60%הגעה של 

לא על חגים ולא מוקדם או מאוחר )זמן טוב 

לוודא + פרסום מספיק זמן מראש  + (מדי

אישורי הגעה מול ראשי וראשות הארגונים

תרבות ארגונית
מערכות עבודה  שיפור

במחלקה

לסכם את חווית השימוש במערכת דיווח השעות בפנים המחלקה ואל מול 

ולשקול חלופות במידת הצורך, הארגונים
ללאללאללא עלותרמ״ח

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021ספטמבר 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

המטרה שהצבנו לשנה 

הקרובה
נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעד

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

.לתקצב גם את הפעילות השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך 

פעולה חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען התנדבויות 

בהן , לאורך כל השנה

סטודנטים וסטודנטיות 

יוכלו להשתלב על מנת 

להיחשף לאוכלוסיות 

לתרום , שונות ולקהילה

לחברה ואף להתמחות 

.בלימודיהם

מתן סיוע ועזרה של סטודנטים 

לאזרחים נזקקים בעקבות 

משבר הקורונה

ללא עלותרכזת מעורבותפרסום עמותות סיוע והתנדבות במועדון ג׳סטה
פידבק מהארגון שהגיעו סטודנטים 

וסטדונטיות להתנדב
תאום ציפיות מראש מול הארגונים

מחלקת מעורבות חברתית 

תפעל למען שילוב 

אוכלוסיות שונות בקמפוס 

, ושמירה על זכויותיהן

.שיוויונם וכבודן

דיווח וטיפול במקרה של אי 

טיפול , ייצוג שאינו הולם, שוויון

לא ראוי או כל עוולה הנוגעת 

לתחום וטיפול בנושא

ללא עלותרכזת שוויוןפגיעה/מתן מענה עבוד סטודנטים וסטודנטיות שחוות אי שוויון
מתן מענה ופתרון + ית .לווי לסטודנט

במידה וניתן

+ הסבר מוקדם של המפה באוניברסיטה 

עדכון מתמיד על כל התהליך

מחלקת מעורבות חברתית 

תקדם התנהלות סביבתית 

בת קיימא באגודה 

ובאוניברסיטה

מתן חלופות קיימותיות לאירועי 

אגודה
ללא עלותרכזת קיימותלהיות עם יד על הדופק בעשייה באגודה ומתן חלופות קיימותיות ומענה סביבתי

חלופות סביבתיות אך שאינן מכשילות 

מהפעילות השוטפת
הבנת הצרכים ותעדוף פתרונות

מחלקת מעורבות חברתית 

תעודד פעילויות פוליטיות 

וחברתיות של סטודנטים 

בתוך ומחוץ לקמפוס

מתן ליווי ומשאבים 

תאים שנותנים /לפרויקטים

מענה לאוכלוסיות השונות

 יצירת קשר עם כלל התאים שקיימים .1

 תיאום ציפיות לקראת השנה הקרובה .2

הזמנה לכנס בחודש הבא .3

ללא עלותרכזת קיימות ורמ״ח
פגישות עם כל אחד ואחת מראשי וראשות 

התאים החברתיים

הכנת מצגת מוקדמת לפגישות  עם כל 

הפרטים והתכנים שצריך לעבור עליהם

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות 

. בתמורה לעשייה חברתית

באמצעות המלגות השונות 

יוכל כל סטודנט 

וסטודנטית לקבל תמורה 

מוחשית עבור פעילותו 

ללא קשר , החברתית

.אקונומי-למצבם הסוציו

 מלגאים 150שיבוץ של 

במלגות מעונות ומנהלת 

 אחוז 90בשאיפה ש, הדיור

יסיימו את המלגה בהצלחה

ללא עלותרכזת שוויוןפרסום מלגות שיכון ובינוי ותחילת ההרשמה למלגה+ עריכת חוברת מלגות 
התעניינות רבה מצד הסטודנטים 

והרשמתם
פרסום מוקדם בפלטפורמות הרלוונטיות

מחלקת מעורבות חברתית 

תעניק מגוון מלגות 

. בתמורה לעשייה חברתית

באמצעות המלגות השונות 

יוכל כל סטודנט 

וסטודנטית לקבל תמורה 

מוחשית עבור פעילותו 

ללא קשר , החברתית

.אקונומי-למצבם הסוציו

שיתופי פעולה - מלגות אגודה

צמודים יותר עם הארגונים 

והעמותות שמקבלות מאיתנו 

הצלחה שלר . את המלגאים

 אחוז מהמלגאים שיסיימו 90

את המלגה בהצלחה

פגישות עם כל שיתופי הפעולה שהמחלקה החליטה לשנה הבאה והחתמתם על 

הדרכה של מערכת דיווח שעות והלכניס אותם לתוך המערכת+ כתבי הבנה 

רכזת שוויון + רמ״ח 

רכזת קיימות+ 
ללא עלות

 מהארגונים על כתב 90%החתמה של 

שכל ארגון מרגיש + הבנה ופגישה עימם 

שהוא יודע איך לעבור עם מערכת דיווח 

השעות

להתחיל את התהליך מוקדם ככל האפשר 

להכין מצגת שתלווה את + במהלך החודש 

מהלך הפגישה ותשלח לארגונים

תרבות ארגונית
שיפור העבודה המסודרת 

במחלקה ושימור הידע
להתחיל לעבוד על זה מוקדםלסיים את כל תוכניות העבודה עד החגיםללא עלותכלל הרכזות+ רמ״ח לסיים תוכניות עבודה לתשפ״ב

תרבות ארגונית
מערכות עבודה  שיפור

במחלקה

:הכנת התשתית לתשפ״ב

לסדר את כלל התקיות במלקה. 1

להכין את הטבלאות לשנה הקרובה. 2

לעדכן טפסים לשנה החדשה. 3

איןאיןללא עלותרמ״ח

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות


