תכנית עבודה יחידת הדיור תש"ף

יחידה
יחידת הדיור
מטרות היחידה

דאגה לרווחת דיירות ודיירי
המעונות מסביב לקמפוס

דאגה לרווחת דיירות ודיירי
המעונות בבתי החולים

דיור לסטודנטיות וסטודנטים
מחוץ למעונות -השכרת דירה

דיור לסטודנטיות וסטודנטים
מחוץ למעונות -קניית דירה
העמקת הקשרים עם
האוניברסיטה והעירייה בנושאי
דיור

יעדים אופרטיבים

בעלות תפקידים
מנהלת יחידת דיור :עמית ברקוביץ/מורן גורנגוט
רכזת מעונות איינשטיין :בלה שמואלי; רכזת מעונות ברושים :שירה ליבנה; רכזת מעונות
מילמן וברודצקי :ביירות ותד; רכזת מעונות בתי חולים ודיור עירוני :נעמי אהרוני; עובד כללי:
מנצור עמאש

יצירת הווי חברתי ותרבותי
יצירת תחושת שייכות בקרב הדיירות והדיירים לחיים
במעונות וליחידת הדיור של אגודת הסטודנטים
מתן שירות איכותי וייצוג הולם של הדיירות והדיירים מול
גורמי האוניברסיטה וחברות התפעול
יצירת הווי חברתי ותרבותי
יצירת תחושת שייכות בקרב הדיירות והדיירים לחיים
במעונות וליחידת הדיור של אגודת הסטודנטים
מתן שירות איכותי וייצוג הולם של הדיירות והדיירים מול
גורמי האוניברסיטה וחברות התפעול
הנגשת מידע שימושי לקהל הסטודנטיות והסטודנטים
השוכרים דירות
שיתופי פעולה עם גופים רלוונטיים בנושאי שכירות ,שכירות
הוגנת
מציאת פתרונות דיור אלטרנטיביים לשכירות עבור
סטודנטיות וסטודנטים
הנגשת מידע שימושי רלוונטי לרכישת דירה
שיתופי פעולה בתחום המעונות

תכנית עבודה יחידת הדיור -חודש אוקטובר 2019
מטרה

יעד אופרטיבי

דאגה לרווחת דיירות ודיירי
המעונות מסביב לקמפוס

משימה לביצוע )פעילות(

בעלת אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה
למשימה

מדד הצלחה

יצירת גאנט יחידתי וגאנט לכל בית מעונות

מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות

ללא

ללא

ללא

בוצע

תליית פוסטרים במעונות ,פוסטים ייעודיים בדף הפייסבוק ובקבוצות המעונות ,פתיחת
אירוע גדול אחת לחודש לכל בתי המעונות :מסיבות פתיחת וסוף שנה ,ערב גבינות ויין ,חלוקת
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות הרשמה בטיקס ,ניוזלטר מעונות .אירועים הפתוחים גם לסטודנטים ולא רק לדיירים:
סופגניות -כריסמס חנוכה ,ערב כנאפה ,יספלאנט ,לייזר טאג וכו'
ניוזלטר אגודה ופייסבוק אגודה
יצירת הווי חברתי ותרבותי

לפחות  3אירועים קטנים בחודש בכל בית מעונות :ארוחות שישי ,ערבי סרט ,קריוקי ,הרצאות
וסדנאות משתנות

רכזות מעונות

גיוס מלגאיות ומלגאים לבתי המעונות

מנהלת יחידת הדיור ורכזות מעונות

תפעול המלגאיות ומלגאים וקיום ישיבות מלגאיות ומלגאים אחת לשבועיים

רכזות מעונות

ללא

מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות

ללא

סיוע ביוזמות סטודנטיאליות של דיירים
עלייה למעונות
יצירת תחושת שייכות בקרב הדיירות והדיירים לחיים
במעונות וליחידת הדיור של אגודת הסטודנטים

מתן שירות איכותי וייצוג הולם של הדיירות והדיירים מול
גורמי האוניברסיטה וחברות התפעול

שדרוג מרחבים ציבוריים במילמן ואינשטיין

מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות

קיום מפגשים חודשיים ו/או חד פעמיים לעיצוב ושדרוג חדרי המעונות :ציור ,סריגהDIY ,

רכזות מעונות ומלגאיות ומלגאים

דאגה לרווחת דיירות ודיירי
המעונות בבתי החולים

הנגשת מידע שימושי לקהל הסטודנטיות והסטודנטים
השוכרים דירות
דיור לסטודנטיות וסטודנטים
מחוץ למעונות -השכרת דירה

דיור לסטודנטיות וסטודנטים
מחוץ למעונות -קניית דירה
דיור לסטודנטיות וסטודנטים
מחוץ למעונות -קניית דירה
העמקת הקשרים עם
האוניברסיטה והעירייה בנושאי
דיור

שיתופי פעולה עם גופים רלוונטיים בנושאי שכירות ,שכירות
הוגנת
מציאת פתרונות דיור אלטרנטיביים לשכירות עבור
סטודנטיות וסטודנטים

פרסום המלגה בידיעון ,בעלייה למעונות ,בחוברת מלגאיות ומלגאים

ללא
ללא
צוות המחלקה ,מלגאיות
ומלגאים
עובדי האגודה וצוות המחלקה
צוות המחלקה ,מלגאיות
ומלגאים
צוות המחלקה ,מלגאיות
ומלגאים
צוות המחלקה ,מלגאיות
ומלגאים

ללא
ללא

גיוס מלגאיות ומלגאים בהתאם למכסה
שנקבעה ( 2מילמן 6 ,אינשטיין 8 ,ברושים)
קיום מפגשי מלגאיות ומלגאים סדירים,
השתתפות מלגאיות ומלגאים באירועים

תקבע על פי צורך

 15משתתפות ומשתתפות ומשתתפים

תיקי שק (כ 60-יחידות)

בוצע

ללא

 15-30משתתפות ומשתתפות ומשתתפים

ללא

בוצע

ללא

 10-15משתתפות ומשתתפות ומשתתפים

שעות קבלה במשרד דיור

רכזות מעונות

פייסבוק ,אתר

ללא

ללא

ניהול קבוצות פייסבוק ייעודיות
ניוזלטר דו -שבועי לדיירי המעונות
עדכון אתר האגודה בנושאי דיור
סקר סוף שנה במעונות
נוכחות בדיוני משמעת במעונות ו/או בערעורים אצל הדיקאנית
יצירת גאנט יחידתי וגאנט לכל בית מעונות
תיקוף הגאנט בסמסטר ב'

רכזות מעונות
טרם נבחר
מנהלת יחידת דיור
רכזות מעונות
מנהלת יחידת דיור
מנהלת יחידת הדיור ורכזת מעונות
בתי חולים

פייסבוק ,אתר
עבודה שוטפת מול הסברה
עבודה שוטפת מול הסברה
פייסבוק ,אתר
ללא

ללא
ללא
ללא
ללא
ללא

ללא
ללא
ללא
ללא
ללא

פרסום בגאנט האגודה הכללי

ללא

ללא

תליית פוסטרים במעונות ,פוסטים ייעודיים בדף הפייסבוק ובקבוצות המעונות ,פתיחת
הרשמה בטיקס ,ניוזלטר מעונות.

ללא

 6שעות שבועיות ,לפחות יומיים בשבוע
לכל רכזתת
בוצע
מדי שבועיים
בוצע
 300משיבים
בוצע
בוצע
אוטובוס מלא למסיבות ( 50דיירי מעונות
בתי חולים) מיניבוס לשאר האירועים (20
דיירי מעונות בתי החולים)

הזמנת דיירי בתי החולים לאירועי יחידת דיור גדולים (הזמנת הסעה)

מנהלת יחידת הדיור ורכזת מעונות
בתי חולים

לפחות אירוע אחד קטן בחודש בכל בית מעונות :ארוחות שישי ,ערבי סרט ,קריוקי ,הרצאות
וסדנאות משתנות

רכז מעונות בתי חולים

 10-15משתתפות ומשתתפות ומשתתפים

סיוע ביוזמות סטודנטיאליות של דיירים

מנהלת יחידת הדיור ורכזת מעונות
בתי חולים

 10משתתפות ומשתתפות ומשתתפים

יצירת הווי חברתי ותרבותי

יצירת תחושת שייכות בקרב הדיירות והדיירים לחיים
במעונות וליחידת הדיור של אגודת הסטודנטים
מתן שירות איכותי וייצוג הולם של הדיירות והדיירים מול
גורמי האוניברסיטה וחברות התפעול

 15-30משתתפות ומשתתפים

הדפסת ידיעון לדיירים ,מתנת ברוכים הבאים לדיירים
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות
תליית פוסטרים במעונות ,פוסטים ייעודיים בדף הפייסבוק ובקבוצות המעונות ,פתיחת
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות
הרשמה בטיקס ,ניוזלטר מעונות.

קיום אירועים ממוקדים עבור סטודנטים שנה א' במעונות

מרבית הציוד נמצא
מלגאי כאן גרים בכיף,
במעונות .חוט בלאי ,אלבד
צלמים ,מדיה ופירסום.
צלחות ,כוסות
במסיבות סיוע עובדי אגודה

מסיבות 350 -משתתפות ומשתתפים.
כנאפה 200 -משתתפות ומשתתפים.
יספלאנט 100 -משתתפות ומשתתפים.
שאר האירועים  40-50משתתפות
ומשתתפים

פייסבוק ,אתר

ללא

ללא

ללא

קיום מפגשים חודשיים ו/או חד פעמיים לעיצוב ושדרוג חדרי המעונות :ציור ,סריגהDIY ,

רכז מעונות בתי חולים

פייסבוק

ללא

הזמנת חומרי יצירה

 10-15משתתפות ומשתתפות ומשתתפים

ניהול קבוצות פייסבוק ייעודיות
ניוזלטר חודשי לדיירי המעונות בבתי החולים
עדכון והפצת ערכות מידע במדיות שונות

רכז מעונות בתי חולים
רכז מעונות בתי חולים
מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

עבודה שוטפת מול הסברה
פייסבוק ,חלוקה באירועי היחידה

ללא
ללא
ללא

ללא
ללא
ללא

בוצע
מדי חודש
בוצע
הגדלת הקבוצה ,פירסומים איכותיים,
הורדת מחירים
 30משתתפות ומשתתפים בהרצאה
בוצע

חיזוק קבוצת הפייסבוק  TAU Homiesובניית מערכת בקרה על המחירים

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

ללא

הרצאות ממוקדות
הנגשת ייעוץ משפטי לסטודנטים שוכרי דירות

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני
מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר ,פוסטרים
פייסבוק ,אתר

ללא
ללא

תיאום חדר להרצאה
ללא
תיאומים מול גורמי
האוניברסיטה
ללא
ללא

בוצע
בוצע

שימור הקשר עם מאז"ה  9ויצירת קשרים עם גופים רלוונטיים אחרים

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

שת"פ באירועים ,הפניית סטודנטים למרכז הצעירים

ללא

הפיכת בית גרונר ממעונות לבניין דירות לסטודנטים
יצירת שיתופי פעולה עם יזמים

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני
מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

ללא
ללא

ללא
ללא

אירוע בסמסטר

יצירת ערכות מידע והפצה במדיות שונות

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

עיצוב הערכה כחוברת והפיכתה לפורמט ממוחשב

פייסבוק ,אתר ללא

ללא

בוצע

הרצאות ממוקדות

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר ,פוסטרים

ללא

ללא

 20משתתפות ומשתתפים בהרצאה

שיתופי פעולה בתחום המעונות

פגישה תקופתית ,אחת לחודשיים עם טל אידלמן

מנהלת יחידת דיור

ללא

ללא

ללא

בוצע

יעד אופרטיבי

משימה לביצוע )פעילות(

הנגשת מידע שימושי רלוונטי לרכישת דירה

תכנית עבודה יחידת הדיור -חודש נובמבר 2019
מטרה

בעלת אחריות במחלקה

אירוע גדול אחת לחודש לכל בתי המעונות :מסיבות פתיחת שנה וסוף שנה ,ערב גבינות ויין,
חלוקת סופגניות -כריסמס חנוכה ,ערב כנאפה ,יספלאנט ,לייזר טאג וכו'
יצירת הווי חברתי ותרבותי

יצירת גאנט יחידתי וגאנט לכל בית מעונות
גיוס מלגאיות ומלגאים לבתי המעונות

דאגה לרווחת דיירות ודיירי
המעונות מסביב לקמפוס

מתן שירות איכותי וייצוג הולם של הדיירות והדיירים מול
גורמי האוניברסיטה וחברות התפעול

מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות

הדפסת ידיעון לדיירים

כ 20-עובדי אגודה בכל יום
עלייה

תיקי שק (כ 60-יחידות)

בוצע

קיום אירועים ממוקדים עבור סטודנטים שנה א' במעונות  -הקמת עמדה בעלייה למעונות,
פתיחת קבוצת וואטסאפ
שדרוג מרחבים ציבוריים במילמן ואינשטיין

מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות

פייסבוק ,אתר

ללא

ללא

מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות

פרסום בקבוצות הפייסבוק ,רתימת דיירים לעבודה על המתחמים

ללא

הזמנת ציוד רלוונטי

שעות קבלה במשרד דיור

רכזות מעונות

אתר ,פרסום על דלת המשרד

ללא

ללא

ניהול קבוצות פייסבוק ייעודיות
ניוזלטר חודשי לדיירי המעונות
עדכון אתר האגודה בנושאי דיור
נוכחות בדיוני משמעת במעונות ו/או בערעורים אצל הדיקאנית

רכזות מעונות
טרם נבחר
מנהלת יחידת דיור
מנהלת יחידת דיור
מנהלת יחידת הדיור ורכזת מעונות
בתי חולים

ללא
עבודה שוטפת מול הסברה
עבודה שוטפת מול הסברה
ללא

ללא
ללא
ללא
ללא

ללא
ללא
ללא
ללא

בוצע
 6שעות שבועיות ,לפחות יומיים בשבוע
לכל רכזתת
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע

ללא

ללא

בוצע

ללא

ללא

אוטובוס מלא למסיבות ( 50דיירי מעונות
בתי חולים)

ללא
ללא
ללא

ללא
ללא
ללא

יצירת גאנט יחידתי וגאנט לכל בית מעונות
יצירת הווי חברתי ותרבותי
דאגה לרווחת דיירות ודיירי
המעונות בבתי החולים

מתן שירות איכותי וייצוג הולם של הדיירים מול גורמי
האוניברסיטה וחברות התפעול
הנגשת מידע שימושי לקהל הסטודנטיות והסטודנטים
השוכרים דירות

דיור לסטודנטיות וסטודנטים
מחוץ למעונות -השכרת דירה

שיתופי פעולה עם גופים רלוונטיים בנושאי שכירות ,שכירות
הוגנת
מציאת פתרונות דיור אלטרנטיביים לשכירות עבור
סטודנטיות וסטודנטים

מנהלת יחידת הדיור ורכזות מעונות

פרסום המלגה בידיעון ,בעלייה למעונות ,בחוברת מלגאיות ומלגאים

חברי וועדת מכרזים

שיריון חדר לראיונות

בוצע
גיוס מלגאיות ומלגאים בהתאם למכסה
שנקבעה

 15משתתפות ומשתתפים

עלייה למעונות
יצירת תחושת שייכות בקרב הדיירות והדיירים לחיים
במעונות וליחידת הדיור של אגודת הסטודנטים

דרכי שיווק והסברת המשימה

תליית פוסטרים במעונות ,פוסטים ייעודיים בדף הפייסבוק ובקבוצות המעונות ,פתיחת
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות הרשמה בטיקס ,ניוזלטר מעונות .אירועים הפתוחים גם לסטודנטים ולא רק לדיירים:
ניוזלטר אגודה ופייסבוק אגודה
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות

דרישות מנהל ורווחה
דרישות כוח אדם למשימה
למשימה
מרבית הציוד נמצא
מלגאי כאן גרים בכיף,
במעונות .חוט בלאי ,אלבד
צלמים ,מדיה ופירסום.
צלחות ,כוסות
במסיבות סיוע עובדי אגודה

מדד הצלחה
 350משתתפות ומשתתפים.

הזמנת דיירי בתי החולים לאירועי יחידת דיור גדולים (הזמנת הסעה) :מיניבוס או אוטובוס
למסיבת פתיחת שנה במעונות
ניהול קבוצות פייסבוק ייעודיות
ניוזלטר חודשי לדיירי המעונות בבתי החולים
עדכון ערכות מידע

פרסום בגאנט האגודה

תליית פוסטרים במעונות ,פוסטים ייעודיים בדף הפייסבוק ובקבוצות המעונות ,פתיחת
מנהלת יחידת הדיור ורכזת מעונות
הרשמה בטיקס ,ניוזלטר מעונות .אירועים הפתוחים גם לסטודנטים ולא רק לדיירים:
בתי חולים
ניוזלטר אגודה ופייסבוק אגודה
ללא
רכז מעונות בתי חולים
עבודה שוטפת מול הסברה
רכז מעונות בתי חולים
עבודה שוטפת מול הסברה
מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

בוצע
בוצע
בוצע
הגדלת הקבוצה ,פירסומים איכותיים,
הורדת מחירים
בוצע

חיזוק קבוצת הפייסבוק  TAU Homiesובקרה על המחירים

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

ללא

הנגשת ייעוץ משפטי לסטודנטים שוכרי דירות

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

שימור הקשר עם מאז"ה  9ויצירת קשרים עם גופים רלוונטיים אחרים ,מדל"ן

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

ללא
תיאום מול גורמי
אוניברסיטה

יצירת שיתופי פעולה עם יזמים

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

ללא

ללא

ללא

בוצע

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה
למשימה

מדד הצלחה

בוצע

תכנית עבודה יחידת הדיור -חודש דצמבר 2019
מטרה

יעד אופרטיבי

יצירת הווי חברתי ותרבותי

בעלת אחריות במחלקה

משימה לביצוע )פעילות(

אירוע גדול אחת לחודש לכל בתי המעונות :מסיבות פתיחת שנה וסוף שנה ,ערב גבינות ויין,
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות תליית פוסטרים במעונות ,פוסטים ייעודיים בדף הפייסבוק ובקבוצות המעונות ,פתיחת
חלוקת סופגניות -הדלקת נרות +כרסמס חנוכה ערב כנאפה ,יספלאנט ,לייזר טאג וכו'
הרשמה בטיקס ,ניוזלטר מעונות .אירועים הפתוחים גם לסטודנטים ולא רק לדיירים:
לפחות  3אירועים קטנים בחודש בכל בית מעונות :ארוחות שישי ,ערבי סרט ,קריוקי ,הרצאות
ניוזלטר אגודה ופייסבוק אגודה
רכזות מעונות
וסדנאות משתנות
תפעול המלגאיות ומלגאים וקיום ישיבות מלגאיות ומלגאים אחת לשבועיים

רכזות מעונות

דאגה לרווחת דיירות ודיירי
המעונות מסביב לקמפוס

יצירת תחושת שייכות בקרב הדיירות והדיירים לחיים
במעונות וליחידת הדיור של אגודת הסטודנטים

מתן שירות איכותי וייצוג הולם של הדיירות והדיירים מול
גורמי האוניברסיטה וחברות התפעול

יצירת הווי חברתי ותרבותי

דאגה לרווחת דיירות ודיירי
המעונות בבתי החולים

יצירת תחושת שייכות בקרב הדיירות והדיירים לחיים
במעונות וליחידת הדיור של אגודת הסטודנטים
מתן שירות איכותי וייצוג הולם של הדיירים מול גורמי
האוניברסיטה וחברות התפעול
הנגשת מידע שימושי לקהל הסטודנטיות והסטודנטים
השוכרים דירות

ללא
ללא

ללא

ללא

הזמנת ציוד יצירה

 10-15משתתפות ומשתתפים

ללא

הזמנת ציוד רלוונטי

שעות קבלה במשרד דיור

רכזות מעונות

אתר ,פרסום על הדלת

ללא

ללא

ניהול קבוצות פייסבוק ייעודיות
ניוזלטר חודשי לדיירי המעונות
עדכון אתר האגודה בנושאי דיור
נוכחות בדיוני משמעת במעונות ו/או בערעורים אצל הדיקאנית
הזמנת דיירי בתי החולים לאירועי יחידת דיור גדולים (הזמנת הסעה) :מיניבוס או אוטובוס
למסיבת פתיחת שנה במעונות
לפחות אירוע אחד קטן בחודש בכל בית מעונות :ארוחות שישי ,ערבי סרט ,קריוקי ,הרצאות
וסדנאות משתנות

רכזות מעונות
טרם נבחר
מנהלת יחידת דיור
מנהלת יחידת דיור
מנהלת יחידת הדיור ורכזת מעונות
בתי חולים

ללא
עבודה שוטפת מול הסברה
עבודה שוטפת מול הסברה
ללא

ללא
ללא
ללא
ללא

ללא
ללא
ללא
ללא

בוצע
 6שעות שבועיות ,לפחות יומיים בשבוע
לכל רכזת
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
אוטובוס מלא למסיבות ( 50דיירי מעונות
בתי חולים)

שדרוג מרחבים ציבוריים במילמן ואינשטיין

תליית פוסטרים במעונות ,פוסטים ייעודיים בדף הפייסבוק ובקבוצות המעונות ,פתיחת
הרשמה בטיקס ,ניוזלטר מעונות.

ללא

ללא

סיוע ביוזמות סטודנטיאליות של דיירים

מנהלת יחידת הדיור ורכזת מעונות
בתי חולים

פייסבוק ,אתר

ללא

הזמנת ציוד רלוונטי

 10משתתפות ומשתתפים

קיום מפגשים חודשיים ו/או חד פעמיים לעיצוב ושדרוג חדרי המעונות :ציור ,סריגהDIY ,

רכז מעונות בתי חולים

פייסבוק ,אתר

ללא

הזמנת חומרי יצירה

 10-15משתתפות ומשתתפים

ניהול קבוצות פייסבוק ייעודיות
ניוזלטר חודשי לדיירי המעונות בבתי החולים
הפצת ערכות מידע במדיות שונות :חוברת שכירות

רכז מעונות בתי חולים
רכז מעונות בתי חולים
מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

ללא
עבודה שוטפת מול הסברה
עיצוב הערכה כחוברת והפיכתה לפורמט ממוחשב

ללא
ללא
ללא

ללא
ללא
ללא

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק אגודה ,אתר

ללא

ללא

הנגשת ייעוץ משפטי לסטודנטים שוכרי דירות

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

שימור הקשר עם מאז"ה  9ויצירת קשרים עם גופים רלוונטיים אחרים -מדל"ן

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני
מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני
מנהלת יחידת דיור
תכנית עבודה יחידת הדיור -חודש ינואר 2020

ללא
ללא
ללא

ללא
ללא
ללא

ללא
תיאום מול גורמי
אוניברסיטה
ללא
ללא
ללא

בוצע
בוצע
בוצע
הגדלת הקבוצה ,פירסומים איכותיים,
הורדת מחירים
בוצע

בעלת אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

חיזוק קבוצת הפייסבוק  TAU Homiesובקרה על המחירים

דיור לסטודנטיות וסטודנטים
מחוץ למעונות -השכרת דירה

הפיכת בית גרונר ממעונות לבניין דירות לסטודנטים :בדיקת בעלות וחוזים
יצירת שיתופי פעולה עם יזמים
פגישה שוטפת ,אחת לחודשיים עם טל אידלמן

מטרה

יעד אופרטיבי

משימה לביצוע )פעילות(

דאגה לרווחת דיירות ודיירי
המעונות מסביב לקמפוס

רכז מעונות בתי חולים

אירוע גדול אחת לחודש לכל בתי המעונות :מסיבות פתיחת וסוף שנה ,ערב גבינות ויין ,חלוקת
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות תליית פוסטרים במעונות ,פוסטים ייעודיים בדף הפייסבוק ובקבוצות המעונות ,פתיחת
סופגניות -כריסמס חנוכה ,ערב כנאפה ,יספלאנט ,לייזר טאג וכו'
הרשמה בטיקס ,ניוזלטר מעונות .אירועים הפתוחים גם לסטודנטים ולא רק לדיירים:
לפחות  3אירועים קטנים בחודש בכל בית מעונות :ארוחות שישי ,ערבי סרט ,קריוקי ,הרצאות
ניוזלטר אגודה ופייסבוק אגודה
רכזות מעונות
וסדנאות משתנות
תפעול המלגאיות ומלגאיות ומלגאים וקיום ישיבות מלגאיות ומלגאיות ומלגאים אחת
לשבועיים

יצירת תחושת שייכות בקרב הדיירות והדיירים לחיים
במעונות וליחידת הדיור של אגודת הסטודנטים

פייסבוק ,אתר
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות
תליית פוסטרים במעונות ,פוסטים ייעודיים בדף הפייסבוק ובקבוצות המעונות ,פתיחת
רכזות מעונות ומלגאיות ומלגאיות
הרשמה בטיקס ,ניוזלטר מעונות.
ומלגאים
פרסום בקבוצות הפייסבוק ,רתימת דיירים לעבודה על המתחמים
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות

קיום מפגשים חודשיים ו/או חד פעמיים לעיצוב ושדרוג חדרי המעונות :ציור ,סריגהDIY ,

שיתופי פעולה עם גופים רלוונטיים בנושאי שכירות ,שכירות
הוגנת
מציאת פתרונות דיור אלטרנטיביים לשכירות עבור
סטודנטיות וסטודנטים
שיתופי פעולה בתחום המעונות

יצירת הווי חברתי ותרבותי

 15-30משתתפות ומשתתפים
קיום מפגשי מלגאיות ומלגאים סדירים,
השתתפות מלגאיות ומלגאים באירועים
 15משתתפות ומשתתפים

ללא

סיוע ביוזמות סטודנטיאליות של דיירים

ללא

מרבית הציוד נמצא
מלגאי כאן גרים בכיף,
במעונות .חוט בלאי ,אלבד
צלמים ,מדיה ופירסום.
צלחות ,כוסות
במסיבות סיוע עובדי אגודה

כ 30משתתפות ומשתתפים בכל יום
הדלקת נרות בבית מעונות

רכזות מעונות

ללא

סיוע ביוזמות סטודנטיאליות של דיירים

מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות

פייסבוק ,אתר

קיום אירועים ממוקדים עבור סטודנטים שנה א' במעונות  -אירוע הכנה למבחנים

מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות

קיום מפגשים חודשיים ו/או חד פעמיים לעיצוב ושדרוג חדרי המעונות :ציור ,סריגהDIY ,

רכזות מעונות ומלגאיות ומלגאיות
ומלגאים

תליית פוסטרים במעונות ,פוסטים ייעודיים בדף הפייסבוק ובקבוצות המעונות ,פתיחת
הרשמה בטיקס ,ניוזלטר מעונות.

 10-15משתתפות ומשתתפים

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה
למשימה

מרבית הציוד נמצא
מלגאי כאן גרים בכיף,
במעונות .חוט בלאי ,אלבד
צלמים ,מדיה ופירסום.
צלחות ,כוסות
במסיבות סיוע עובדי אגודה

בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
מדד הצלחה
 100משתתפות ומשתתפים
 15-30משתתפות ומשתתפים

ללא

הזמנת ציוד רלוונטי

סיוע מהמחלקה האקדמית

ללא

קיום מפגשי מלגאיות ומלגאיות ומלגאים
סדירים ,השתתפות מלגאיות ומלגאיות
ומלגאים באירועים
 15משתתפות ומשתתפים
מינימום  9משתתפות ומשתתפים,
מקסימום  12משתתפות ומשתתפים-
לפחות קבוצה אחת בסמסטר

ללא

הזמנת ציוד יצירה

 10-15משתתפות ומשתתפים

ללא

ללא

תכנית עבודה יחידת הדיור תש"ף

דאגה לרווחת דיירות ודיירי
המעונות מסביב לקמפוס

יצירת תחושת שייכות בקרב הדיירות והדיירים לחיים
במעונות וליחידת הדיור של אגודת הסטודנטים
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות

פרסום בקבוצות הפייסבוק ,רתימת דיירים לעבודה על המתחמים

ללא

הזמנת ציוד רלוונטי

רכזות מעונות

פייסבוק ,אתר

ללא

ללא

ללא
עבודה שוטפת מול הסברה
עבודה שוטפת מול הסברה
ללא

ללא
ללא
ללא
ללא

ללא
ללא
ללא
ללא

ללא

ללא

בוצע
 6שעות שבועיות ,לפחות יומיים בשבוע
לכל רכזת
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
אוטובוס מלא למסיבות ( 50דיירי מעונות
בתי חולים)

שדרוג מרחבים ציבוריים במילמן ואינשטיין

ללא

ללא

 10-15משתתפות ומשתתפים

סיוע ביוזמות סטודנטיאליות של דיירים

מנהלת יחידת הדיור ורכזת מעונות
בתי חולים

פייסבוק ,אתר

ללא

הזמנת ציוד רלוונטי

 10משתתפות ומשתתפים

קיום מפגשים חודשיים ו/או חד פעמיים לעיצוב ושדרוג חדרי המעונות :ציור ,סריגהDIY ,

רכז מעונות בתי חולים

פייסבוק ,אתר

ללא

הזמנת ציוד יצירה

 10-15משתתפות ומשתתפים

יצירת ת

ניהול קבוצות פייסבוק ייעודיות
ניוזלטר חודשי לדיירי המעונות בבתי החולים
הפצת ערכות מידע במדיות שונות

רכז מעונות בתי חולים
רכז מעונות בתי חולים
מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

ללא
עבודה שוטפת מול הסברה
פייסבוק ,אתר ,הפצה באירועים שונים

ללא
ללא
ללא

ללא
ללא
ללא

הנגשת מידע שימושי לקהל הסטודנטיות והסטודנטים
השוכרים דירות

חיזוק קבוצת הפייסבוק  TAU Homiesובקרה על המחירים

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

ללא

הרצאות ממוקדות
הנגשת ייעוץ משפטי לסטודנטים שוכרי דירות

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני
מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר ,פוסטרים
פייסבוק ,אתר

ללא
ללא

שימור הקשר עם מאז"ה  9ויצירת קשרים עם גופים רלוונטיים אחרים -מדל"ן

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

הפיכת בית גרונר ממעונות לבניין דירות לסטודנטים :ביקור במקום
יצירת שיתופי פעולה עם יזמים
יצירת ערכת מידע והפצה במדיות שונות
הרצאות ממוקדות

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני
מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני
מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני
מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני
תכנית עבודה יחידת הדיור -חודש פברואר 2020

ללא
ללא
עיצוב הערכה כחוברת והפיכתה לפורמט ממוחשב
פייסבוק ,אתר

ללא
ללא
ללא
ללא

תיאום חדר להרצאה
ללא
תיאום מול גורמי
אוניברסיטה
ללא
ללא
ללא
תיאום חדר להרצאה

בוצע
בוצע
בוצע
הגדלת הקבוצה ,פירסומים איכותיים,
הורדת מחירים
 30משתתפות ומשתתפים בהרצאה
בוצע

בעלת אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

יצירת הווי חברתי ותרבותי

תיקוף הגאנט בסמסטר ב'

מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות
רכזות מעונות
רכזות מעונות
מנהלת יחידת דיור
מנהלת יחידת דיור
מנהלת יחידת הדיור ורכזת מעונות
בתי חולים

פרסום בגאנט האגודה
אתר ,פייסבוק
ללא
עבודה שוטפת מול הסברה
ללא

ללא
ללא
ללא
ללא
ללא

פרסום בגאנט האגודה

מתן שירות איכותי וייצוג הולם של הדיירות והדיירים מול
גורמי האוניברסיטה וחברות התפעול

ניהול קבוצות פייסבוק ייעודיות

שעות קבלה במשרד דיור
מתן שירות איכותי וייצוג הולם של הדיירות והדיירים מול
גורמי האוניברסיטה וחברות התפעול

יצירת הווי חברתי ותרבותי
דאגה לרווחת דיירות ודיירי
המעונות בבתי החולים
יצירת תחושת שייכות בקרב הדיירות והדיירים לחיים
במעונות וליחידת הדיור של אגודת הסטודנטים

דיור לסטודנטיות וסטודנטים
מחוץ למעונות -השכרת דירה

שיתופי פעולה עם גופים רלוונטיים בנושאי שכירות ,שכירות
הוגנת
מציאת פתרונות דיור אלטרנטיביים לשכירות עבור
סטודנטיות וסטודנטים

ניהול קבוצות פייסבוק ייעודיות
ניוזלטר חודשי לדיירי המעונות
עדכון אתר האגודה בנושאי דיור
נוכחות בדיוני משמעת במעונות ו/או בערעורים אצל הדיקאנית
הזמנת דיירי בתי החולים לאירועי יחידת דיור גדולים (הזמנת הסעה) :מיניבוס או אוטובוס
למסיבת פתיחת שנה במעונות
לפחות אירוע אחד קטן בחודש בכל בית מעונות :ארוחות שישי ,ערבי סרט ,קריוקי ,הרצאות
וסדנאות משתנות

דיור לסטודנטיות וסטודנטים
מחוץ למעונות -קניית דירה

הנגשת מידע שימושי רלוונטי לרכישת דירה

מטרה

יעד אופרטיבי

משימה לביצוע )פעילות(

מתן שירות איכותי וייצוג הולם של הדיירות והדיירים מול
גורמי האוניברסיטה וחברות התפעול

תיקוף הגאנט בסמסטר ב'
שעות קבלה במשרד דיור
ניהול קבוצות פייסבוק ייעודיות
עדכון אתר האגודה בנושאי דיור
נוכחות בדיוני משמעת במעונות ו/או בערעורים אצל הדיקאנית

יצירת הווי חברתי ותרבותי
דאגה לרווחת דיירות ודיירי
המעונות מסביב לקמפוס

דאגה לרווחת דיירות ודיירי
המעונות בבתי החולים

דיור לסטודנטיות וסטודנטים
מחוץ למעונות -השכרת דירה
דיור לסטודנטיות וסטודנטים
מחוץ למעונות -קניית דירה
העמקת הקשרים עם
האוניברסיטה והעירייה בנושאי
דיור

רכזות מעונות
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות
מנהלת יחידת דיור
מנהלת יחידת דיור
מנהלת יחידת הדיור ורכזת מעונות
תליית פוסטרים במעונות ,פוסטים ייעודיים בדף הפייסבוק ובקבוצות המעונות ,פתיחת
בתי חולים
הרשמה בטיקס ,ניוזלטר מעונות.
רכז מעונות בתי חולים

דרישות מנהל ורווחה
למשימה
ללא
ללא
ללא
ללא
ללא

בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
 20משתתפות ומשתתפים בהרצאה
מדד הצלחה
בוצע
שעתיים שבועיות ,בתקופת בחינות
בוצע
בוצע

ללא

ללא

בוצע

רכז מעונות בתי חולים

ללא

ללא

ללא

בוצע

הפצת ערכות מידע במדיות שונות

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

עיצוב הערכה כחוברת והפיכתה לפורמט ממוחשב

ללא

ללא

חיזוק קבוצת הפייסבוק  TAU Homiesובקרה על המחירים

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

ללא

הנגשת ייעוץ משפטי לסטודנטים שוכרי דירות

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

ללא

בוצע
הגדלת הקבוצה ,פירסומים איכותיים,
הורדת מחירים
בוצע

שיתופי פעולה עם גופים רלוונטיים בנושאי שכירות ,שכירות
הוגנת

שימור הקשר עם מאז"ה  9ויצירת קשרים עם גופים רלוונטיים אחרים -מדל"ן

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

ללא

בוצע

הנגשת מידע שימושי רלוונטי לרכישת דירה

הפצת ערכת מידע והפצה במדיות שונות

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

ללא

בוצע

שיתופי פעולה בתחום המעונות

פגישה שוטפת ,אחת לחודשיים עם טל אידלמן

מנהלת יחידת דיור

ללא

ללא

ללא

בוצע

יעד אופרטיבי

משימה לביצוע )פעילות(

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

ללא

ללא

הנגשת מידע שימושי לקהל הסטודנטיות והסטודנטים
השוכרים דירות

תכנית עבודה יחידת הדיור -חודש מרץ 2020
מטרה

יצירת הווי חברתי ותרבותי

בעלת אחריות במחלקה

מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות
תיקוף הגאנט היחידתי
אירוע גדול אחת לחודש לכל בתי המעונות :מסיבות פתיחת וסוף שנה ,ערב גבינות ויין ,חלוקת
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות תליית פוסטרים במעונות ,פוסטים ייעודיים בדף הפייסבוק ובקבוצות המעונות ,פתיחת
סופגניות -כריסמס חנוכה ,יספלאנט ,בירה ושוקולד ,ערב כנאפה ,וכו'
הרשמה בטיקס ,ניוזלטר מעונות .אירועים הפתוחים גם לסטודנטים ולא רק לדיירים:
לפחות  3אירועים קטנים בחודש בכל בית מעונות :ארוחות שישי ,ערבי סרט ,קריוקי ,הרצאות
ניוזלטר אגודה ופייסבוק אגודה
רכזות מעונות
וסדנאות משתנות

דאגה לרווחת דיירות ודיירי
המעונות מסביב לקמפוס

דאגה לרווחת דיירות ודיירי
המעונות בבתי החולים

 15-30משתתפות ומשתתפים

ללא

תליית פוסטרים במעונות ,פוסטים ייעודיים בדף הפייסבוק ובקבוצות המעונות ,פתיחת
הרשמה בטיקס ,ניוזלטר מעונות.

ללא
סיוע מהמחלקה האקדמית

הזמנת ציוד רלוונטי
ללא

ללא

הזמנת ציוד יצירה

 10-15משתתפות ומשתתפים

פרסום בקבוצות הפייסבוק ,רתימת דיירים לעבודה על המתחמים

ללא

הזמנת ציוד רלוונטי

שעות קבלה במשרד דיור

רכזות מעונות

אתר ,דלת המשרד

ללא

ללא

ניהול קבוצות פייסבוק ייעודיות
ניוזלטר חודשי לדיירי המעונות
עדכון אתר האגודה בנושאי דיור
נוכחות בדיוני משמעת במעונות ו/או בערעורים אצל הדיקאנית

רכזות מעונות
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות
מנהלת יחידת דיור
מנהלת יחידת דיור

ללא
עבודה שוטפת מול הסברה
עבודה שוטפת מול הסברה
ללא

ללא
ללא
ללא
ללא

ללא
ללא
ללא
ללא

תליית פוסטרים במעונות ,פוסטים ייעודיים בדף הפייסבוק ובקבוצות המעונות ,פתיחת
הרשמה בטיקס ,ניוזלטר מעונות.

ללא

ללא

בוצע
 6שעות שבועיות ,לפחות יומיים בשבוע
לכל רכזת
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
אוטובוס מלא למסיבות ( 50דיירי מעונות
בתי חולים) מיניבוס לשאר האירועים (20
דיירי מעונות בתי החולים)

קיום מפגשים חודשיים ו/או חד פעמיים לעיצוב ושדרוג חדרי המעונות :ציור ,סריגהDIY ,
שדרוג מרחבים ציבוריים במילמן ואינשטיין

יצירת הווי חברתי ותרבותי

 40-50משתתפות ומשתתפים

ללא

סיוע ביוזמות סטודנטיאליות של דיירים
קיום אירועים ממוקדים עבור סטודנטים שנה א' במעונות  -אירוע פתיחת סמסטר ב'.

מתן שירות איכותי וייצוג הולם של הדיירות והדיירים מול
גורמי האוניברסיטה וחברות התפעול

מרבית הציוד נמצא
מלגאי כאן גרים בכיף,
במעונות .חוט בלאי ,אלבד
צלמים ,מדיה ופירסום.
צלחות ,כוסות
במסיבות סיוע עובדי אגודה

בוצע

קיום מפגשי מלגאיות ומלגאיות ומלגאים
סדירים ,השתתפות מלגאיות ומלגאיות
ומלגאים באירועים
 15משתתפות ומשתתפים
 15-30משתתפות ומשתתפים

תפעול המלגאיות ומלגאיות ומלגאים וקיום ישיבות מלגאיות ומלגאיות ומלגאים אחת
לשבועיים

יצירת תחושת שייכות בקרב הדיירות והדיירים לחיים
במעונות וליחידת הדיור של אגודת הסטודנטים

דרישות מנהל ורווחה
למשימה
ללא

מדד הצלחה

רכזות מעונות

ללא

מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות
רכזות מעונות ומלגאיות ומלגאיות
ומלגאים
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות

פייסבוק ,אתר

הזמנת דיירי בתי החולים לאירועי יחידת דיור גדולים (הזמנת הסעה)

מנהלת יחידת הדיור ורכזת מעונות
בתי חולים

לפחות אירוע אחד קטן בחודש בכל בית מעונות :ארוחות שישי ,ערבי סרט ,קריוקי ,הרצאות
וסדנאות משתנות

רכז מעונות בתי חולים

 15-30משתתפות ומשתתפים

סיוע ביוזמות סטודנטיאליות של דיירים

מנהלת יחידת הדיור ורכזת מעונות
בתי חולים

פייסבוק ,אתר

ללא

הזמנת ציוד רלוונטי

 15משתתפות ומשתתפים

קיום מפגשים חודשיים ו/או חד פעמיים לעיצוב ושדרוג חדרי המעונות :ציור ,סריגהDIY ,

רכז מעונות בתי חולים

פייסבוק ,אתר

ללא

הזמנת ציוד יצירה

 10-15משתתפות ומשתתפים

ניהול קבוצות פייסבוק ייעודיות
ניוזלטר חודשי לדיירי המעונות בבתי החולים
הפצת ערכות מידע במדיות שונות

רכז מעונות בתי חולים
רכז מעונות בתי חולים
מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

ללא
עבודה שוטפת מול הסברה
עיצוב הערכה כחוברת והפיכתה לפורמט ממוחשב

ללא
ללא
ללא

ללא
ללא
ללא

חיזוק קבוצת הפייסבוק  TAU Homiesובניית מערכת בקרה על המחירים

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

ללא

הנגשת ייעוץ משפטי לסטודנטים שוכרי דירות

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

שימור הקשר עם מאז"ה  9ויצירת קשרים עם גופים רלוונטיים אחרים -מדל"ן

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

ללא
ללא

ללא
ללא

ללא
תיאום מול גורמי
אוניברסיטה
ללא
ללא

בוצע
בוצע
בוצע
הגדלת הקבוצה ,פירסומים איכותיים,
הורדת מחירים
בוצע

בוצע
בוצע

דיור לסטודנטיות וסטודנטים
מחוץ למעונות -קניית דירה

הנגשת מידע שימושי רלוונטי לרכישת דירה

הפצת ערכת מידע והפצה במדיות שונות

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

עיצוב הערכה כחוברת והפיכתה לפורמט ממוחשב

ללא

ללא

בוצע

מטרה

יעד אופרטיבי

משימה לביצוע )פעילות(

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה
למשימה

מדד הצלחה

יצירת תחושת שייכות בקרב הדיירות והדיירים לחיים
במעונות וליחידת הדיור של אגודת הסטודנטים
מתן שירות איכותי וייצוג הולם של הדיירות והדיירים מול
גורמי האוניברסיטה וחברות התפעול
הנגשת מידע שימושי לקהל הסטודנטיות והסטודנטים
השוכרים דירות
דיור לסטודנטיות וסטודנטים
מחוץ למעונות -השכרת דירה

שיתופי פעולה עם גופים רלוונטיים בנושאי שכירות ,שכירות
הוגנת
מציאת פתרונות דיור אלטרנטיביים לשכירות עבור
הפיכת בית גרונר ממעונות לבניין דירות לסטודנטים :הגשת הצעה לשינוי ליו"ר וסיו"ר האגודה מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני
סטודנטיות וסטודנטים
מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני
יצירת שיתופי פעולה עם יזמים

בוצע

תכנית עבודה יחידת הדיור -חודש אפריל 2020

יצירת הווי חברתי ותרבותי

אירוע גדול אחת לחודש לכל בתי המעונות :מסיבות פתיחת וסוף שנה ,ערב גבינות ויין ,חלוקת
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות תליית פוסטרים במעונות ,פוסטים ייעודיים בדף הפייסבוק ובקבוצות המעונות ,פתיחת
סופגניות -כריסמס חנוכה ,ערב כנאפה ,יספלאנט ,וכו'
הרשמה בטיקס ,ניוזלטר מעונות .אירועים הפתוחים גם לסטודנטים ולא רק לדיירים:
לפחות  3אירועים קטנים בחודש בכל בית מעונות :ארוחות שישי ,ערבי סרט ,קריוקי ,הרצאות
ניוזלטר אגודה ופייסבוק אגודה
רכזות מעונות
וסדנאות משתנות
תפעול המלגאיות ומלגאים וקיום ישיבות מלגאיות ומלגאים אחת לשבועיים

דאגה לרווחת דיירות ודיירי
המעונות מסביב לקמפוס

מתן שירות איכותי וייצוג הולם של הדיירות והדיירים מול
גורמי האוניברסיטה וחברות התפעול

ללא
ללא
ללא

הזמנת ציוד יצירה

 10-15משתתפות ומשתתפים

ללא

הזמנת ציוד רלוונטי

שעות קבלה במשרד דיור

רכזות מעונות

אתר ,דלת המשרד

ללא

ללא

ניהול קבוצות פייסבוק ייעודיות
ניוזלטר חודשי לדיירי המעונות
עדכון אתר האגודה בנושאי דיור
נוכחות בדיוני משמעת במעונות ו/או בערעורים אצל הדיקאנית
לפחות אירוע אחד קטן בחודש בכל בית מעונות :ארוחות שישי ,ערבי סרט ,קריוקי ,הרצאות
וסדנאות משתנות

רכזות מעונות
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות
מנהלת יחידת דיור
מנהלת יחידת דיור

ללא
עבודה שוטפת מול הסברה
עבודה שוטפת מול הסברה
ללא

ללא
ללא
ללא
ללא

ללא
ללא
ללא
ללא

בוצע
 6שעות שבועיות ,לפחות יומיים בשבוע
לכל רכזת
בוצע
בוצע
בוצע
ללא

רכז מעונות בתי חולים

פייסבוק ,אתר

ללא

ללא

 15-30משתתפות ומשתתפים

מנהלת יחידת הדיור ורכזת מעונות
בתי חולים

פייסבוק ,אתר

ללא

הזמנת ציוד רלוונטי

 15משתתפות ומשתתפים

יצירת הווי חברתי ותרבותי
דאגה לרווחת דיירות ודיירי
המעונות בבתי החולים

דיור לסטודנטיות וסטודנטים
מחוץ למעונות -קניית דירה
העמקת הקשרים עם
האוניברסיטה והעירייה בנושאי
דיור

פייסבוק ,אתר
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות
תליית פוסטרים במעונות ,פוסטים ייעודיים בדף הפייסבוק ובקבוצות המעונות ,פתיחת
רכזות מעונות ומלגאיות ומלגאים
הרשמה בטיקס ,ניוזלטר מעונות.
פרסום בקבוצות הפייסבוק ,רתימת דיירים לעבודה על המתחמים
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות

קיום מפגשים חודשיים ו/או חד פעמיים לעיצוב ושדרוג חדרי המעונות :ציור ,סריגהDIY ,

רכז מעונות בתי חולים

פייסבוק ,אתר

ללא

הזמנת ציוד יצירה

 10-15משתתפות ומשתתפים

ניהול קבוצות פייסבוק ייעודיות
ניוזלטר חודשי לדיירי המעונות בבתי החולים
הפצת ערכות מידע במדיות שונות

רכז מעונות בתי חולים
רכז מעונות בתי חולים
מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

ללא
עבודה שוטפת מול הסברה
עיצוב הערכה כחוברת והפיכתה לפורמט ממוחשב

ללא
ללא
ללא

ללא
ללא
ללא

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

ללא

הנגשת ייעוץ משפטי לסטודנטים שוכרי דירות

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק,אתר

ללא

ללא

בוצע
בוצע
בוצע
הגדלת הקבוצה ,פירסומים איכותיים,
הורדת מחירים
בוצע

שיתופי פעולה עם גופים רלוונטיים בנושאי שכירות ,שכירות
הוגנת
מציאת פתרונות דיור אלטרנטיביים לשכירות עבור
סטודנטיות וסטודנטים

שימור הקשר עם מאז"ה  9ויצירת קשרים עם גופים רלוונטיים אחרים -מדל"ן
הפיכת בית גרונר ממעונות לבניין דירות לסטודנטים :פגישה עם נכס בנוכחות יו"ר וסיו"ר
האגודה
יצירת שיתופי פעולה עם יזמים

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

ללא

בוצע

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני
מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

ללא
ללא

ללא
ללא

ללא
ללא

בוצע
בוצע

הנגשת מידע שימושי רלוונטי לרכישת דירה

הפצת ערכת מידע והפצה במדיות שונות

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

עיצוב הערכה כחוברת והפיכתה לפורמט ממוחשב

ללא

ללא

בוצע

שיתופי פעולה בתחום המעונות

פגישה שוטפת ,אחת לחודשיים עם טל אידלמן

מנהלת יחידת דיור

ללא

ללא

ללא

בוצע

יעד אופרטיבי

משימה לביצוע )פעילות(

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה
למשימה

מדד הצלחה

הנגשת מידע שימושי לקהל הסטודנטים השוכרים דירות
דיור לסטודנטיות וסטודנטים
מחוץ למעונות -השכרת דירה

שדרוג מרחבים ציבוריים במילמן ואינשטיין

סיוע ביוזמות סטודנטיאליות של דיירים
יצירת תחושת שייכות בקרב הדיירות והדיירים לחיים
במעונות וליחידת הדיור של אגודת הסטודנטים
מתן שירות איכותי וייצוג הולם של הדיירות והדיירים מול
גורמי האוניברסיטה וחברות התפעול

 15-30משתתפות ומשתתפים
קיום מפגשי מלגאיות ומלגאים סדירים,
השתתפות מלגאיות ומלגאים באירועים
 15משתתפות ומשתתפים

ללא

קיום מפגשים חודשיים ו/או חד פעמיים לעיצוב ושדרוג חדרי המעונות :ציור ,סריגהDIY ,

רכזות מעונות

ללא

מרבית הציוד נמצא
מלגאי כאן גרים בכיף,
במעונות .חוט בלאי ,אלבד
צלמים ,מדיה ופירסום.
צלחות ,כוסות
במסיבות סיוע עובדי אגודה

 200משתתפות ומשתתפים.

הזמנת ציוד רלוונטי

סיוע ביוזמות סטודנטיאליות של דיירים
יצירת תחושת שייכות בקרב הדיירות והדיירים לחיים
במעונות וליחידת הדיור של אגודת הסטודנטים

בעלת אחריות במחלקה

חיזוק קבוצת הפייסבוק  TAU Homiesובקרה על המחירים

תכנית עבודה יחידת הדיור -חודש מאי 2020
מטרה

יצירת הווי חברתי ותרבותי

ללא

ללא

ללא

הזמנת ציוד רלוונטי

ללא

הזמנת ציוד יצירה

 10-15משתתפות ומשתתפים

ללא

ללא

שעות קבלה במשרד דיור

רכזות מעונות

אתר ,דלת המשרד

ללא

ללא

בוצע
 6שעות שבועיות ,לפחות יומיים בשבוע
לכל רכזת

ניהול קבוצות פייסבוק ייעודיות
ניוזלטר חודשי לדיירי המעונות
עדכון אתר האגודה בנושאי דיור
נוכחות בדיוני משמעת במעונות ו/או בערעורים אצל הדיקאנית
לפחות אירוע אחד קטן בחודש בכל בית מעונות :ארוחות שישי ,ערבי סרט ,קריוקי ,הרצאות
וסדנאות משתנות

רכזות מעונות
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות
מנהלת יחידת דיור
מנהלת יחידת דיור

ללא
עבודה שוטפת מול הסברה
עבודה שוטפת מול הסברה
ללא

ללא
ללא
ללא
ללא

ללא
ללא
ללא
ללא

בוצע
בוצע
בוצע
בוצע

רכז מעונות בתי חולים

ללא

ללא

ללא

 15-30משתתפות ומשתתפים

סיוע ביוזמות סטודנטיאליות של דיירים

מנהלת יחידת הדיור ורכזת מעונות
בתי חולים

פייסבוק ,אתר

ללא

הזמנת ציוד רלוונטי

 15משתתפות ומשתתפים

קיום מפגשים חודשיים ו/או חד פעמיים לעיצוב ושדרוג חדרי המעונות :ציור ,סריגהDIY ,

רכז מעונות בתי חולים

פייסבוק ,אתר

ללא

הזמנת ציוד יצירה

 10-15משתתפות ומשתתפים

סיוע ביוזמות סטודנטיאליות של דיירים
דאגה לרווחת דיירות ודיירי
המעונות מסביב לקמפוס

מתן שירות איכותי וייצוג הולם של הדיירות והדיירים מול
גורמי האוניברסיטה וחברות התפעול

יצירת הווי חברתי ותרבותי
דאגה לרווחת דיירות ודיירי
המעונות בבתי החולים

יצירת תחושת שייכות בקרב הדיירות והדיירים לחיים
במעונות וליחידת הדיור של אגודת הסטודנטים
מתן שירות איכותי וייצוג הולם של הדיירות והדיירים מול
גורמי האוניברסיטה וחברות התפעול

הנגשת מידע שימושי לקהל הסטודנטיות והסטודנטים
השוכרים דירות
דיור לסטודנטיות וסטודנטים
מחוץ למעונות -השכרת דירה

שיתופי פעולה עם גופים רלוונטיים בנושאי שכירות ,שכירות
הוגנת
מציאת פתרונות דיור אלטרנטיביים לשכירות עבור
סטודנטיות וסטודנטים

דיור לסטודנטיות וסטודנטים
מחוץ למעונות -קניית דירה

הנגשת מידע שימושי רלוונטי לרכישת דירה

מטרה

יעד אופרטיבי

 15-30משתתפות ומשתתפים
קיום מפגשי מלגאיות ומלגאים סדירים,
השתתפות מלגאיות ומלגאים באירועים
 15משתתפות ומשתתפים

תפעול המלגאיות ומלגאים וקיום ישיבות מלגאיות ומלגאים אחת לשבועיים

יצירת תחושת שייכות בקרב הדיירות והדיירים לחיים
במעונות וליחידת הדיור של אגודת הסטודנטים

בעלת אחריות במחלקה

אירוע גדול אחת לחודש לכל בתי המעונות :מסיבות פתיחת וסוף שנה ,ערב גבינות ויין ,חלוקת
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות תליית פוסטרים במעונות ,פוסטים ייעודיים בדף הפייסבוק ובקבוצות המעונות ,פתיחת
סופגניות -כריסמס חנוכה ,ערב כנאפה ,יספלאנט ,לייזר טאג וכו'
הרשמה בטיקס ,ניוזלטר מעונות .אירועים הפתוחים גם לסטודנטים ולא רק לדיירים:
לפחות  3אירועים קטנים בחודש בכל בית מעונות :ארוחות שישי ,ערבי סרט ,קריוקי ,הרצאות
ניוזלטר אגודה ופייסבוק אגודה
רכזות מעונות
וסדנאות משתנות

מרבית הציוד נמצא
מלגאי כאן גרים בכיף,
במעונות .חוט בלאי ,אלבד
צלמים ,מדיה ופירסום.
צלחות ,כוסות
במסיבות סיוע עובדי אגודה

 60-70משתתפות ומשתתפים

קיום מפגשים חודשיים ו/או חד פעמיים לעיצוב ושדרוג חדרי המעונות :ציור ,סריגהDIY ,
שדרוג מרחבים ציבוריים במילמן ואינשטיין

רכזות מעונות

ללא

פייסבוק ,אתר
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות
תליית פוסטרים במעונות ,פוסטים ייעודיים בדף הפייסבוק ובקבוצות המעונות ,פתיחת
רכזות מעונות ומלגאיות ומלגאים
הרשמה בטיקס ,ניוזלטר מעונות.
פרסום בקבוצות הפייסבוק ,רתימת דיירים לעבודה על המתחמים
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות

ניהול קבוצות פייסבוק ייעודיות
ניוזלטר חודשי לדיירי המעונות בבתי החולים
הפצת ערכות מידע במדיות שונות

רכז מעונות בתי חולים
רכז מעונות בתי חולים
מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

ללא
עבודה שוטפת מול הסברה
עיצוב הערכה כחוברת והפיכתה לפורמט ממוחשב

ללא
ללא
ללא

ללא
ללא
ללא

חיזוק קבוצת הפייסבוק  TAU Homiesובקרה על המחירים

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

ללא

הרצאות ממוקדות
הנגשת ייעוץ משפטי לסטודנטים שוכרי דירות

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני
מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר
פייסבוק ,אתר

ללא
ללא

תיאום חדר להרצאה
ללא
תיאום מול גורמי
אוניברסיטה
ללא
ללא

שימור הקשר עם מאז"ה  9ויצירת קשרים עם גופים רלוונטיים אחרים -מדל"ן

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

הפיכת בית גרונר ממעונות לבניין דירות לסטודנטים :פניה לבעלי הבניין
יצירת שיתופי פעולה עם יזמים
הפצת ערכת מידע והפצה במדיות שונות
הרצאות ממוקדות

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני
מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני
מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני
מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני
תכנית עבודה יחידת הדיור -חודש יוני 2020

ללא
ללא
עיצוב הערכה כחוברת והפיכתה לפורמט ממוחשב
פייסבוק ,אתר ,פוסטרים

ללא
ללא
ללא
ללא

משימה לביצוע )פעילות(

בעלת אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

תיאום חדר להרצאה
דרישות מנהל ורווחה
למשימה

בוצע
בוצע
בוצע
הגדלת הקבוצה ,פירסומים איכותיים,
הורדת מחירים
 30משתתפות ומשתתפים בהרצאה
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
בוצע
 20משתתפות ומשתתפים בהרצאה
מדד הצלחה

תכנית עבודה יחידת הדיור תש"ף

אירוע גדול אחת לחודש לכל בתי המעונות :מסיבות פתיחת וסוף שנה ,ערב גבינות ויין ,חלוקת
סופגניות -כריסמס חנוכה ,ערב כנאפה ,יספלאנט ,לייזר טאג וכו'
יצירת הווי חברתי ותרבותי

דאגה לרווחת דיירות ודיירי
המעונות מסביב לקמפוס

מתן שירות איכותי וייצוג הולם של הדיירות והדיירים מול
גורמי האוניברסיטה וחברות התפעול

יצירת הווי חברתי ותרבותי
דאגה לרווחת דיירות ודיירי
המעונות בבתי החולים
יצירת תחושת שייכות בקרב הדיירות והדיירים לחיים
במעונות וליחידת הדיור של אגודת הסטודנטים
מתן שירות איכותי וייצוג הולם של הדיירות והדיירים מול
גורמי האוניברסיטה וחברות התפעול

הנגשת מידע שימושי לקהל הסטודנטים השוכרים דירות
דיור לסטודנטיות וסטודנטים
מחוץ למעונות -השכרת דירה

דיור לסטודנטיות וסטודנטים
מחוץ למעונות -קניית דירה
העמקת הקשרים עם
האוניברסיטה והעירייה בנושאי
דיור

לפחות  3אירועים קטנים בחודש בכל בית מעונות :ארוחות שישי ,ערבי סרט ,קריוקי ,הרצאות
וסדנאות משתנות

רכזות מעונות

תפעול המלגאיות ומלגאים וקיום ישיבות מלגאיות ומלגאים אחת לשבועיים

רכזות מעונות

סיוע ביוזמות סטודנטיאליות של דיירים
יצירת תחושת שייכות בקרב הדיירות והדיירים לחיים
במעונות וליחידת הדיור של אגודת הסטודנטים

מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות תליית פוסטרים במעונות ,פוסטים ייעודיים בדף הפייסבוק ובקבוצות המעונות ,פתיחת
הרשמה בטיקס ,ניוזלטר מעונות .אירועים הפתוחים גם לסטודנטים ולא רק לדיירים:
ניוזלטר אגודה ופייסבוק אגודה

מרבית הציוד נמצא
מלגאי כאן גרים בכיף,
במעונות .חוט בלאי ,אלבד
צלמים ,מדיה ופירסום.
צלחות ,כוסות
במסיבות סיוע עובדי אגודה

מסיבות 350 -משתתפות ומשתתפים.
כנאפה 200 -משתתפות ומשתתפים.
יספלאנט 100 -משתתפות ומשתתפים.
שאר האירועים  40-50משתתפות
ומשתתפים
 15-30משתתפות ומשתתפים

ללא

ללא

ללא

ללא

הזמנת ציוד יצירה

 10-15משתתפות ומשתתפים

ללא

הזמנת ציוד רלוונטי

שעות קבלה במשרד דיור

רכזות מעונות

אתר ,דלת המשרד

ללא

ללא

ניהול קבוצות פייסבוק ייעודיות
ניוזלטר חודשי לדיירי המעונות
עדכון אתר האגודה בנושאי דיור
סקר סוף שנה במעונות
נוכחות בדיוני משמעת במעונות ו/או בערעורים אצל הדיקאנית

רכזות מעונות
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות
מנהלת יחידת דיור
רכזות מעונות
מנהלת יחידת דיור

פרסום בקבוצות הפייסבוק ,רתימת דיירים לעבודה על המתחמים
עבודה שוטפת מול הסברה
עבודה שוטפת מול הסברה
פייסבוק ,אתר ,עריכת הגרלה
ללא

ללא
ללא
ללא
ללא
ללא

ללא
ללא
ללא
ללא
ללא

תליית פוסטרים במעונות ,פוסטים ייעודיים בדף הפייסבוק ובקבוצות המעונות ,פתיחת
הרשמה בטיקס ,ניוזלטר מעונות.

ללא

ללא

בוצע
 6שעות שבועיות ,לפחות יומיים בשבוע
לכל רכזת
בוצע
בוצע
בוצע
 300משיבים
בוצע
אוטובוס מלא למסיבות ( 50דיירי מעונות
בתי חולים) מיניבוס לשאר האירועים (20
דיירי מעונות בתי החולים)

קיום מפגשים חודשיים ו/או חד פעמיים לעיצוב ושדרוג חדרי המעונות :ציור ,סריגהDIY ,
שדרוג מרחבים ציבוריים במילמן ואינשטיין

פייסבוק ,אתר
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות
תליית פוסטרים במעונות ,פוסטים ייעודיים בדף הפייסבוק ובקבוצות המעונות ,פתיחת
רכזות מעונות ומלגאיות ומלגאים
הרשמה בטיקס ,ניוזלטר מעונות.
פרסום בקבוצות הפייסבוק ,רתימת דיירים לעבודה על המתחמים
מנהלת יחידת הדיור ורכזות המעונות

ללא

ללא

קיום מפגשי מלגאיות ומלגאים סדירים,
השתתפות מלגאיות ומלגאים באירועים
 15משתתפות ומשתתפים

הזמנת דיירי בתי החולים לאירועי יחידת דיור גדולים (הזמנת הסעה)

מנהלת יחידת הדיור ורכזת מעונות
בתי חולים

לפחות אירוע אחד קטן בחודש בכל בית מעונות :ארוחות שישי ,ערבי סרט ,קריוקי ,הרצאות
וסדנאות משתנות

רכז מעונות בתי חולים

 15-30משתתפות ומשתתפים

סיוע ביוזמות סטודנטיאליות של דיירים

מנהלת יחידת הדיור ורכזת מעונות
בתי חולים

פייסבוק ,אתר

ללא

הזמנת ציוד רלוונטי

 15משתתפות ומשתתפים

קיום מפגשים חודשיים ו/או חד פעמיים לעיצוב ושדרוג חדרי המעונות :ציור ,סריגהDIY ,

רכז מעונות בתי חולים

פייסבוק ,אתר

ללא

הזמנת ציוד יצירה

 10-15משתתפות ומשתתפים

ניהול קבוצות פייסבוק ייעודיות
ניוזלטר חודשי לדיירי המעונות בבתי החולים
הפצת ערכות מידע במדיות שונות

רכז מעונות בתי חולים
רכז מעונות בתי חולים
מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

ללא
עבודה שוטפת מול הסברה
עיצוב הערכה כחוברת והפיכתה לפורמט ממוחשב

ללא
ללא
ללא

ללא
ללא
ללא

בוצע
בוצע
בוצע
הגדלת הקבוצה ,פירסומים איכותיים,
הורדת מחירים
בוצע

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

ללא

הנגשת ייעוץ משפטי לסטודנטים שוכרי דירות

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

שיתופי פעולה עם גופים רלוונטיים בנושאי שכירות ,שכירות
הוגנת

חידוש הקשר עם מאז"ה  9ויצירת קשרים עם גופים רלוונטיים אחרים -מדל"ן

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

פייסבוק ,אתר

ללא

ללא
תיאומים מול גורמי
האוניברסיטה

חיזוק קבוצת הפייסבוק  TAU Homiesובקרה על המחירים

מציאת פתרונות דיור אלטרנטיביים לשכירות עבור
סטודנטיות וסטודנטים

הפיכת בית גרונר ממעונות לבניין דירות לסטודנטים :בניית תכנית מפורטת של מחירים,
תקנון ,קריטריונים וזכאויות
יצירת שיתופי פעולה עם יזמים

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

ללא

ללא

ללא

בוצע

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

ללא

ללא

ללא

בוצע

הנגשת מידע שימושי רלוונטי לרכישת דירה

הפצת ערכת מידע והפצה במדיות שונות

מנהלת יחידת הדיור ורכז דיור עירוני

עיצוב הערכה כחוברת והפיכתה לפורמט ממוחשב

ללא

ללא

בוצע

שיתופי פעולה בתחום המעונות

פגישה שוטפת ,אחת לחודשיים עם טל אידלמן

מנהלת יחידת דיור

ללא

ללא

ללא

בוצע

בוצע

