תכנית עבודה מחלקת הסברה ופרסום תשף

מחלקת הסברה ופרסום

בעלי תפקידים

מחלקת הסברה ופרסום הינה "הפנים של אגודת הסטודנטים והסטודנטיות" ,וערוץ התקשורת הישיר בין האגודה לסטודנטים .המחלקה אמונה על תדמית האגודה בקמפוס ומחוצה לו ,ותפקידה
לוודא שכל סטודנט מכיר את השירותים השונים שמוצעים לו ע"י אגודת הסטודנטים .ככזו ,עליה לשמור על עדכניות ,רלוונטיות ,וחיבור מתמיד לסטודנטים ע"י הגדלת חשיפתם במדיות בצורה
אקטיבית ,שמירה על מקצועיות ,מקצוענות וחדשנות בהעברת המסרים .במקביל ,מחלקת הסברה צריכה לספק מענה לפניות הסטודנטים במדיות השונות.

רמ"ח הסברה ופרסום
מעצב גרפי
מנהלת דיגיטל
מנהלת תוכן
מנהלת אתר ואפליקציה
עורך וידאו
כרזן

מטרות המחלקה
שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

יעדים אופרטיבים
 .1שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום
 .2שיפור הנראות במדיות הדיגטליות
 .3שיקוף ניהול תקין באגודה
 .1חיזוק "המותג" בפפ"ש ובפפ"ס
 .2שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה
 .3עבודה עם קמפיינים ממומנים
 .4ביצוע הגרלות/תחרויות/סקרים עם הנעה לפעולה
 .5התחברות לסטודנטים ע"י שימוש בריקשה,
יצירת מגע פיזי ואקטיבי
 .1התאמת תכנים לסטודנטים שנה א' ,תארים
מתקדמים וסטודנטים בינלאומיים ודוברי ערבית,
בעבודה משותפת עם הרכזים הרלוונטים
 .2עבודה עם גאנט עוגנים התואם את המועדים
המיוחדים של האוכלוסיות השונות.
 .1יצירת תשתית קריאייטיבית למחלקות באגודה
ונציגיה

שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

 .2חיזוק הקשר עם מחלקות האגודה ועבודה שותפת לפי
נוהל עבודה מסודר
 .3תחזוק הקשר עם המועצה
 .1הכשרות מקצועיות מגורמים חיצוניים
 .2פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות
 .3מעקב אחר נתוני הגלישה במדיות השונות והסקת
מסקנות למען שיפור מתמיד של המחלקה.
 .4הכשרות והתמקצעות בנושא ג'יפים ואנימציות,
הכנסת גורמים למשיכת העין בפלטפורמות השונות
(ניוזלטר מושקע יותר ,פוסטים ברשות החברתיות וכו')
 .1האגודה שלכם ובשבילכם!
 .2שקיפות

מהפך תדמיתי

 .3לא רק מסיבות ,נלחמים בשבילכם בכל הנושאים
ובמיוחד באקדמיה ובזכויות רווחה! גישה אקטיבית
ומתערבת .לא מחכים ,פועלים לפני!
 .4גישת "הערוץ הראשון אאוט  -כאן  11אין"
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מטרה

יעד אופרטיבי

משימה לביצוע (פעילות)

בעל אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

התאמת התכנים לאוכלוסיות בעלי מוגבלויות

הנגשת קבצים וקישורים
באתר שטרם הונגשו

רמ"ח הסברה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

בניית נוהל מחלקת
הסברה ופרסום לאירוע +
גאנט עבודה לבעלי
התפקידים במחלקה

רמ"ח הסברה ופרסום

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

שימוש ברול-אפ ,דגלונים,
רמ"ח הסברה ופרסום
שמשוניות ,קפאות וכו',
; מעצב גרפי ,אחראי
עבור אירועי האגודה,
הפרויקט מטעם
כולל אירועים קטנים כמו
המחלקה
הפסקולטות

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

ביצוע פגישה מקדימה
לפעילות/אירוע של
מחלקת הסברה עם
הרמ"ח האחראי באגודה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

מדד הצלחה

יצירת קשר עם חברה חיצונית (נגישלי
או חברה אחרת) למעבר על כלל
הקבצים הנדרשים הנגשה.

ללא

ללא

הנגשת כל הקבצים הקבועים באתר

עבודה מול מחלקות האגודה

ללא

ללא

עבודה מסודרת מול מחלקות
אחרות ומתן מענה פרסומי אפקטיבי

עבודה מול מחלקות האגודה ,תיאום
ציפיות בנוגע למיתוג האגודה בכל
פעילות

ללא

ללא

נוכחות מיתוגים בכל אירוע אגודתי

רמ"ח הסברה ופרסום

עבודה מול מחלקות האגודה

ללא

ללא

ניהול אירוע באופן מסודר ויעיל

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

משוב של הרמ"ח האחראי
רמ"ח הסברה ופרסום
על הפעילות/אירוע

עבודה מול מחלקות האגודה

ללא

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

מתן חולצות אגודה ותגי
שם לעובד/נציג חדש

רמ"ח הסברה ופרסום
וראש המחלקה
הרלוונטית

עבודה מול מחלקות האגודה ,שליחת
מייל לראשי המחלקות והיחידות על
מנת שיעדכנו אותנו אחת לחודש
בשינויי המחלקה

ללא

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
שנתי

ללא

ללא

כתיבת מסקנות בקובץ יעודי

חולצות ותגים לכלל הנציגים

מחלקתי ,ראש
המחלקה מעדכן
באופן קבוע

פרסום פנימי עבור המחלקה

ללא

ללא

עבודה פנים מחלקתית מסודרת
ויעילה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך פייסבוק
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן  +פרסום
פוסט אחד-שניים ליום

ללא

ללא

פרסום פוסט אחד בכל יום
ובתקופות עמוסות שני פוסטים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

יצירת שגרירי מותג
לאגודה ,בין אם על ידי
עובדי האגודה ,נציגיה
ומילגאיה

רמ"ח הסברה ופרסום
וראשי המחלקות
והיחידות

עדכון ההנהלה בפעילות המחלקה,
עדכון הנציגים בישיבות המועצה
ועדכונים שוטפים בפרויקטים שאנו
מקיימים

עובדי ונציגי האגודה

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

מעקב אחר נתוני הגלישה במדיות השונות והסקת
מסקנות למען שיפור מתמיד של המחלקה.

יצירת פורמט מסודר עבור
נתוני הגלישה במדיות
השונות והסקת מסקנות
לגביהם

כלל המחלקה

עדכון הפורמט אחת לשבועיים ע"י כלל
הרכזים וקיום ישיבה אחת לחודש על
מנת להסיק מסקנות ולהציב יעדים

ללא

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

חיזוק מותג האגודה
בפייסבוק כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

ללא

ללא

פעילות הנציגים והעובדים באירועי
האגודה וברשתות החברתיות

שיפור מתמיד בכלל המדיות והבנה
רחבה בנוגע לצרכי הסטודנטים

שימוש בשפה צעירה ,לא ממלכתית,
שימוש באמ;לק לפוסטים
אינפורמטיביים/רבי מלל ,שימוש
בתמונות עם גורם אנושי ושימוש
בGIFים לעיתים קרובות

ללא

ללא

העלאת כמות העוקבים מידי חודש

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

שיתוף פעולה עם נציגי
החוגים והרכזים
הרלוונטיים לפרסום
מפולח עבור החוגים
השונים והאוכלוסיות
השונות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

עבודה מול רשימות החוגים ומנהלי
האירוע הרלוונטי

ללא

ללא

פרסום ע"י נציגי החוגים אחת
לחודש ,פרסום פוסטים לסטודנטים
הערבים והבינלאומיים

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

יצירת סרטוני תוכן סלפי
וסרטונים מתוצרת בית

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות +רכז
הוידיאו

עבודה עם רכזי האגודה ונציגיה,
בשילוב סטודנטים חיצוניים

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

פרסום חמישה סרטוני תוכן בשנה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

אירועים  -שימוש
בסרטוני live

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

שימוש בתוכנות
אינטרקטיביות לביצוע
סקרים/תחרויות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

עבודה מול הגאנט השנתי ,העלאת
מנהל דיגיטל  -רשתות
סרטונים בזמן אמת בעזרת רכזי ונציגי
חברתיות
האגודה הנמצאים באירוע

שיווק ממומן  -ממוקד
רמ"ח הסברה
חתך אוכלוסייה ,יעשה על
ופרסום; מנהל דיגיטל
פי הצורך (יש להעביר
 רשתות חברתיותרשימת אירועים לאישור
יו"ר)

בהתאם לצורך ועל פי הגאנט השנתי

סקרים בהתאם לאירועי האגודה
וחברות הבת

אין

אין

ללא

ללא

העלאת סרטוני  liveבמסיבת
פורים ,יום הסטודנט ורייב
העצמאות
שיווק ממומן בתחילת שנת
הלימודים ,הגדלת מספר העוקבים
ל 45,000עוקבים
פרסום סקרים בסוף כל סמסטר,
יום הסטודנט וכו' ,פרסום שתי
תחרויות בשנה.

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני
הפייסבוק בהתאם
לאלגוריתמים המשתנים
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים מעקב
ובקרה אחר עמודי
פייסבוק של מוסדות
להשכלה גבוהה מקבילים
לצורך השוואה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול מוסדות אחרים

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לחצי שנה בדיקה
ובקרה של הדף הפייסבוק
על ידי גורם מקצועי
חיצוני לצורך ייעולו

רמ"ח הסברה ופרסום

עבודה מול גורם חיצוני

אין

ללא

פיתוח אמצעים חדשים ושיפור
המערך הקיים בעמוד האגודה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך אינסטגרם
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן והעלאת
סטורי מידי יום/יומיים ו 3פוסטים
מידי שבוע

ללא

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

העלאת אלבומי תמונות
לפייסבוק ולאינסטגרם

מנהלת דיגיטל +רמ"ח
הסברה

עבודה מול הגאנט השנתי וקשר רציף
עם המלגאים המצלמים

ללא

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

שימוש בשפה צעירה
והתמקדות בגורם
האנושי ,יחד עם תיוגים
רלוונטיים

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

שיתוף פעולה עם עובדי האגודה ונציגי
החוגים על מנת להראות את הגורם
האנושי באגודה ואת הסטודנטים
בקמפוס

ללא

ללא

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

יצירת סרטוני תוכן סלפי
וסרטונים מתוצרת בית

מנהל דיגיטל  -רשתות
עבודה מול גורמים פנים וחוץ אגודתיים
חברתיות

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

העלאת חמישה סרטוני תוכן בשנה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

אירועים  -שימוש
בסרטוני live

עבודה מול הגאנט השנתי,שיתוף פעולה
מנהל דיגיטל  -רשתות
עם מארגני האירוע כדי לקבל חומרים
חברתיות
בלייב.

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

העלאת סרטוני  liveבמסיבת
פתיחת שנה ,מסיבת פורים ,יום
הסטודנט ורייב העצמאות

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

שיווק ממומן  -ממוקד
רמ"ח הסברה
חתך אוכלוסייה ,יעשה על
ופרסום; מנהל דיגיטל
פי הצורך (יש להעביר
 רשתות חברתיותרשימת אירועים לאישור
יו"ר)

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

שימוש בכלי הסקרים
בעמוד

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שימוש ב"האשטג"
אגודתי ,תמונות
מאירועים ,תמונות
אווירה בתוך
האוניברסיטה ובתוך
ההאגודה

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

בהתאם לצורך ועל פי הגאנט השנתי

אין

סקרים בהתאם לאירועי האגודה
וחברות הבת

אין

עבודה מול המחלקות השונות

אין

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

העלאת פרסומים בהתאם לאירוע
השבוע ,העלאת סטורי אחת
ליומיים לפחות
העלאת אלבום לפייסבוק לאחר כל
אירוע ,העלאת תמונות לאינסטגרם
לאחר כל אירוע
העלאת תמונות ותיוגים רלוונטיים
לאחר כל אירוע ,העלאת מספר
העוקבים לאחר כל אירוע

שיווק ממומן בפתיחת שנת
הלימודים ובפתיחת הסמסטר.
הגעה ל 15,000עוקבים בשנת תש"פ
פרסום סקרים אחת לחודש
ותחרויות אחת לסמסטר

תכנית עבודה מחלקת הסברה ופרסום תשף

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג ואמצעי פרסום

הגדלת אחוזי החשיפה
בניוזלטר

מנהל תוכן

שליחת ניוזלטר שבועי מדי יום חמישי
עד השעה 16:01

אין

ללא

60%מתפוצת הסטודנטים יפתחו
את הניוזלטר

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג ואמצעי פרסום

שינוי הנראות של
הניוזלטר כדי לעודד את
הקריאה שלו

מנהל תוכן +מעצבת
גרפית

שינוי הפורמט בהתאם להמלצות של
איש מקצוע

אין

ללא

60%מתפוצת הסטודנטים יפתחו
את הניוזלטר

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לחודש בדיקה
קבועה של נתוני הניוזלטר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל תוכן

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור אחוזי
הפתיחות וההקלקות

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני האתר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהלת האתר
והאפליקציה

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור הכניסות

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

תפעול שוטף של
האפליקציה

מנהלת אתר
ואפליקציה

עדכון תכנים רלוונטיים ומעניינם,
בשיתוף עם האוניברסיטה.

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

עריכת כתבות שמגיעות מהמחלקות
השונות וחידוש תכנים

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

בדיקה שבועית של רלוונטיות ועדכניות
התכנים באתר האינטרנט

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

עדכון שבועי של לוח האירועים באתר
מדי יום חמישי

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

התאמת תכנים לסטודנטים שנה א' ,תארים מתקדמים
וסטודנטים בינלאומיים ודוברי ערבית ,בעבודה
משותפת עם הרכזים הרלוונטים

תפעול אתר האגוה
באנגלית

רכזת קשרי חוץ
ומנהלת אתר
ואפליקציה

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

התאמת תכנים לסטודנטים שנה א' ,תארים מתקדמים
וסטודנטים בינלאומיים ודוברי ערבית ,בעבודה
משותפת עם הרכזים הרלוונטים

תפעול אתר האגודה
באנגלית

רכזת קשרי חוץ
ומנהלת אתר
ואפליקציה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
לעיתון תזה בהסתמך על
תאריכי ההוצאה לאור

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

שיפור המערך הדיגיטלי
של תזה

מנהלת אתר
ואפליקציה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

עבודה שוטפת מול רכזת קשרי החוץ
ועדכון שוטף של תכני האתר באנגלית

אין

ללא

פרסום האירועים הרלוונטיים עבור
סטודנטים בינלאומיים באתר
ובבי"ס הבינלאומי

בדיקה שבועית של רלוונטיות ועדכניות
התכנים באתר האגודה בשפה האנגלית

אין

ללא

פרסום האירועים הרלוונטיים עבור
סטודנטים בינלאומיים באתר
ובבי"ס הבינלאומי .נוכחות של 30%
מהסטודנטים הבינלאומיים
באירועי האגודה

אין

ללא

פרסום פוסט לאחר שיוצא גיליון
ולפחות חמישה פוסטים נוספים
במהלך השנה

אין

ללא

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

הקפדה על נראות לוחות
המודעות

כרזן

תחזוק המנעולים והויטרינות על פי
צורך

אין

ללא

נראות טובה ואסתטית של לוח
המודעות

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

הגברת השימוש בלוחות
מודעות דיגיטליים

רמ"ח הסברה ופרסום

שימוש במסכי הלד לטובת קמפיינים
ואירועים בולטים

אין

ללא

שימוש במסך הלד באירועים
גדולים של האגודה

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

התאמת תכנים לסטודנטים שנה א' ,תארים מתקדמים
וסטודנטים בינלאומיים ודוברי ערבית ,בעבודה
משותפת עם הרכזים הרלוונטים

חיבור סטודנטים
מתארים מתקדמים
לפעילות ושירותי האגודה

מנהל תוכן

שליחת ניוזלטר לתארים מתקדמים עם
תכנים רלוונטיים אחת לשבועיים

אין

ללא

פתיחת הניוזלר על ידי 50%
מהסטודנטים לתארים מתקדמים

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

התאמת תכנים לסטודנטים שנה א' ,תארים מתקדמים
וסטודנטים בינלאומיים ודוברי ערבית ,בעבודה
משותפת עם הרכזים הרלוונטים

חיבור סטודנטים
מתארים מתקדמים
לפעילות ושירותי האגודה

מנהלת אתר
ואפליקציה+מנהל
תוכן ומנהלת דיגיטל

הנגשת התוכן הרלוונטי לסטודנטים
מתארים מתקדמים :פינות הנקה,
פנסיה ,זכויות בתהליכי הורות,
מילואים וכו'

אין

ללא

פתיחת הניוזלר על ידי 50%
מהסטודנטים לתארים מתקדמים

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

התאמת תכנים לסטודנטים שנה א' ,תארים מתקדמים
וסטודנטים בינלאומיים ודוברי ערבית ,בעבודה
משותפת עם הרכזים הרלוונטים

התאמת התכנים לדוברי
השפה הערבית

מנהל תוכן בשילוב
רכזת סטודנטים
ערבים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

מענה מהיר לסטודנטים
במדיות השונות

עבודה מתמדת ושיתוף פעולה עם נכס
רמ"ח הסברה ופרסום ועורכת העיתון לקידום תזה כעיתון
סטודנטיאלי בקמפוס
שילוב תזה באתר האגודה באופן
אטרקטיבי ומעניין.

שליחת ניוזלטר בשפה הערבית אחת
לשבועיים

אין

ללא

פתיחת הניוזלר על ידי 50%
מהסטודנטים הערבים

מנהל תוכן ,מנהלת
דיגיטל ומנהלת אתר
ואפליקציה

מענה יומיומי במדיות השונות ,לא
יעלה על  48שעות מרגע קבלת ההודעה

אין

ללא

תוצאות חיוביות בסקר שביעות
הרצון של האגודה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

"הכר את האגודה"

מנהלת דיגיטל

פרסום באינסטגרם אחת לשבוע-
עובדים ,נציגים ומלגאים.

אין

ללא

פרסום אחת לשבועיים של עובדים
ונציגים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

חיזוק נוהל "האגודה
יוצאת החוצה"

מחלקתי

נוכחות עובדים ונציגים באירועי
האגודה ובאירועי האוניברסיטה בעלי
זיקה לאגודה

עובדי ונציגי האגודה

ללא

נוכחות של  80%מעובדי ונציגי
האגודה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

ביצוע הגרלות/תחרויות/סקרים עם הנעה לפעולה

שימוש בסקרים

מנהלת דיגיטל

ביצוע סקרי אגודה :יום הסטודנט,
סקר סוף שנה וכו'

אין

ללא

כ 700 -משיבים לסקרים הנוגעים
לכל הקמפוס

שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

תחזוק הקשר עם המועצה

עדכון מתמיד ושוטף של
נציגי המועצה בעבודה
היומיומית באגודה

רמ"ח הסברה ופרסום

שליחת דף עדכון חודשי לנציגים 48
שעות לפני הישיבה.

אין

ללא

שליחת דף עלה לפני ישיבות מועצה

שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

תחזוק הקשר עם המועצה

מענה הסברתי נרחב
לנציגי החוגים

בניית דפי מסרים על פי הצורך ,הכוונה
דובר האגודה  +רמ"ח מקצועית לנציגים באפשרויות הפרסום
לסטודנטים שלהם ,הפצה תכני פרסום
הסברה
לנציגים לפני אירועי אגודה מרכזיים

אין

ללא

הכוונה לפני אירועים גדולים
ופרסום דפי הנחייה

שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

תחזוק הקשר עם המועצה

יצירת ארגז כלים לנציגים

מחלקתי

סיוע בתפעול מדיות לשימוש הנציג-
עיצובים לאירועים/פרוייקטים ,יצירת
סקרים ופרסום במדיות האגודה
במידת הצורך

אין

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

הכשרות מקצועיות מגורמים חיצוניים

התמקצעות על ידי גורם
חיצוני בנושא רלוונטי:
ניהול משברים ,ניהול
תוכן ,האלגוריתם של
הפייסבוק והאינסטגרם
וכו'

רמ"ח הסברה ופרסום

ללא

ללא

עיצובים ,פרסום סקרים ואירועים
לכלל הנציגים המבקשים

כל הצוות יהיה נוכח בהכשרה,
יישום הכלים בטווח הארוך

ללא

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

חיזוק "המותג" בפפ"ש

מיתוג פפ"ש ויצירת תוכן
אגודתי תוך שימוש
בקד"מים ברחבת היריד

יצרת תוכן קד"מים ברחבת היריד
לטובת פרסום הפעילויות והשירותים
של האגודה ,ניוזלטר ייעודי וסרטון
לדבר היו"ר ,ידיעונים מתוקפים לשנת
רמ"ח הסברה ופרסום
הלימודים בעברית ,אנגלית וערבית,
חולצות אגודה ,פליירים למחלקות על
פי דרישה ,טראס ,שמשוניות ,דגלים
סינים ומוטות ,תגי שם

שני מלגאים מיועדים
להסברה לתפעול יום
האירוע

שריון ריקשה ,אזיקונים,
קאפות ,חבלים

העמדת מיתוגים לפני פתיחת יריד,
תפעול תקין של חידוש פליירים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

חיזוק "המותג" בפפ"ש

מיתוג פפ"ש ויצירת תוכן
אגודתי תוך שימוש
בקד"מים ברחבת היריד

יצרת תוכן קד"מים ברחבת היריד
לטובת פרסום הפעילויות והשירותים
של האגודה ,ניוזלטר ייעודי וסרטון
לדבר היו"ר ,ידיעונים מתוקפים לשנת
רמ"ח הסברה ופרסום
הלימודים בעברית ,אנגלית וערבית,
חולצות אגודה ,פליירים למחלקות על
פי דרישה ,טראס ,שמשוניות ,דגלים
סינים ומוטות ,תגי שם

שני מלגאים מיועדים
להסברה לתפעול יום
האירוע

שריון ריקשה ,אזיקונים,
קאפות ,חבלים

העמדת מיתוגים לפני פתיחת יריד,
תפעול תקין של חידוש פליירים

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

התאמת תכנים לסטודנטים שנה א'

ימי אוריינטציה

סנכרון ימי אוריינטציה בין הפקולטות
לנציגים ,שליחת תדריך לכלל הנציגים
רמ"ח הסברה ופרסום והרמ"חים כולל העברת סרטון אגודה,
חלוקת ידיעוני אגודה בכניסה לכל
אולם

נציגים על פי חלוקה
לחוגים ,רמ"חים בהעדר
נציגים

אין

גיוס מירב הנציגים לטובת האירוע,
דברור נכון של פעילויות האגודה

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיקוף ניהול תקין באגודה

קמפיין דמי רווחה

רמ"ח הסברה ופרסום

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיקוף ניהול תקין באגודה

פרסום תוכניות עבודה
ותקציב תשע"ט

רמ"ח הסברה ופרסום

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיקוף ניהול תקין באגודה

על מה אני משלם ומה אני מרוויח -
אתר האגודה ואתר האוניברסיטה

ללא

אין

פרסום באתר האגודה

ללא

אין

פרסום כלל התוכניות והתקציב
לפני תחילת שנת הלימודים תשע"ט

מיתוג פיזי של שירותי
האגודה (מכונות קפה,
מכונות שתייה ,פינות
ישיבה ,קבוצת ריצה
וכדומה)

רמ"ח הסברה
ופרסום +מעצב גרפי

תעדוף משימות ועבודה מול מחלקות
האגודה

עובדי האגודה בהתאם
לצורך

אין

כלל שירותי האגודה יהיו ממותגים

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

בניית מערך אינסטגרם
אקטיבי

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

עבודה מול גאנט התואם את גאנט
התכנון האגודתי

אין

אין

פרסום יומי באינסטגרם המסונכרן
עם גאנט המחלקה

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג ואמצעי פרסום

הגדלת אחוזי החשיפה
בניוזלטר

מנהל תוכן

בניית קמפין לעידוד פתיחה של
הניוזלטר באמצעות משחקים
ותחרויות שיפורסמו בניוזלטר
ובמדדיות האגודה השונות

אין

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

תפעול שוטף של
האפליקציה

מנהלת אתר
ואפליקציה

העלאת תכנים רלוונטיים הכולללים
אירועי ושירותי אגודה ,מאגרים שונים
של מורים ומתרגמים ,בשיתוף עם
האוניברסיטה.

אין

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

אין

אין

יחסי ציבור ודברור
לאגודה

דובר

דברור מקדים לאירועי האגודה (Save
)the date

אין

אין

פרסום מקדים לאירועי האגודה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

יחסי ציבור ודברור
לאגודה

דובר

דברור שוטף של אירועי האגודה על יד
הוצאה של הודעה לעיתונות ולתקשורת

אין

אין

פרסום אירועי האגודה מטעם
עיתונות ותקשורת

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

יחסי ציבור ודברור
לאגודה

דובר

עבודה מול גאנט תכנון לכתבות יזומות
עבור התקשורת ,בהתחשב באירועים
מיוחדים ,מועדים רלוונטיים וכו' ,אופי
האגודה ,שירותיה ,פעילותיה ומעמדה

אין

אין

פרסום מקדים לאירועי האגודה

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שימוש בסרטונים כמדיות
פרסום באגודה

מנהלת דיגיטל ועורך
וידאו

שימוש בתוכנת מג'יסטו לצורך עריכת
וידאו איכותי במחיר נמוך .שימוש
בסרטוני תדמית וסיכום אירוע ,שימוש
בסרטונים ערוכים לצורך קד"מ,
סרטוני תדמית וסיכום אירוע.

אין

אין

פרסום סרטון תדמית במהלך חודש
אוקטובר

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

ביצוע הגרלות תחרויות
תוך שימוש אינסטגרם

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהל תוכן

עבודה מול רמ"חית תרבות וקשרי חוץ
הפקת תובנות ויישום לקראת יום
הסטודנט

אין

אין

מטרה

תכנית עבודה מחלקת הסברה ופרסום || חודש :ספטמבר 2019
משימה לביצוע (פעילות) בעל אחריות במחלקה
יעד אופרטיבי

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיקוף ניהול תקין באגודה

קמפיין דמי רווחה

רמ"ח הסברה ופרסום

הוצאת סרטונים לרשתות החברתיות

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

סרטונים קלילים ומושכי
עיניים

עורך וידאו ומנהל
דיגיטל

שדרוג האתר  +הוספת ארכיון

הוספת לוח אירועים שבועי והוספת ארכיון של כלל
אירועי האגודה  +אלבומי תמונות

רמ"ח הסברה ופרסום
בקשת הצעת מחיר +
 +מנהלת האתר
בחינת כדאיות ותחלופות

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

דרכי שיווק והסברת המשימה
על מה אני משלם ומה אני מרוויח -
אתר האגודה ואתר האוניברסיטה

ללא

אין

אינסטגרם סטורי .הסרטונים יהיו
קצרים ויהוו "טיזר" לנושאים "פחות
מושכים"

עורך וידאו ומנהל דיגיטל

אין

פייסבוק

מנהלת אתר  +חיצוני

אין

מדד הצלחה

תכנית עבודה מחלקת הסברה ופרסום תשף

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

שימוש ברול-אפ ,דגלונים,
רמ"ח הסברה ופרסום
שמשוניות ,קפאות וכו',
; מעצב גרפי ,אחראי
עבור אירועי האגודה,
הפרויקט מטעם
כולל אירועים קטנים כמו
המחלקה
הפסקולטות

עבודה מול מחלקות האגודה ,תיאום
ציפיות בנוגע למיתוג האגודה בכל
פעילות

ללא

ללא

נוכחות מיתוגים בכל אירוע אגודתי

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

משוב של הרמ"ח האחראי
על הפעילות/אירוע

רמ"ח הסברה ופרסום

עבודה מול מחלקות האגודה

ללא

ללא

כתיבת מסקנות בקובץ יעודי

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
שנתי

מחלקתי ,ראש
המחלקה מעדכן
באופן קבוע

פרסום פנימי עבור המחלקה

ללא

ללא

עבודה פנים מחלקתית מסודרת
ויעילה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך פייסבוק
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן  +פרסום
פוסט אחד-שניים ליום

ללא

ללא

פרסום פוסט אחד בכל יום
ובתקופות עמוסות שני פוסטים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

יצירת שגרירי מותג
לאגודה ,בין אם על ידי
עובדי האגודה ,נציגיה
ומילגאיה

רמ"ח הסברה ופרסום
וראשי המחלקות
והיחידות

עדכון ההנהלה בפעילות המחלקה,
עדכון הנציגים בישיבות המועצה
ועדכונים שוטפים בפרויקטים שאנו
מקיימים

עובדי ונציגי האגודה

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

מעקב אחר נתוני הגלישה במדיות השונות והסקת
מסקנות למען שיפור מתמיד של המחלקה.

יצירת פורמט מסודר עבור
נתוני הגלישה במדיות
השונות והסקת מסקנות
לגביהם

כלל המחלקה

עדכון הפורמט אחת לשבועיים ע"י כלל
הרכזים וקיום ישיבה אחת לחודש על
מנת להסיק מסקנות ולהציב יעדים

ללא

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

חיזוק מותג האגודה
בפייסבוק כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

ללא

ללא

פעילות הנציגים והעובדים באירועי
האגודה וברשתות החברתיות

שיפור מתמיד בכלל המדיות והבנה
רחבה בנוגע לצרכי הסטודנטים

שימוש בשפה צעירה ,לא ממלכתית,
שימוש באמ;לק לפוסטים
אינפורמטיביים/רבי מלל ,שימוש
בתמונות עם גורם אנושי ושימוש
בGIFים לעיתים קרובות

ללא

ללא

העלאת כמות העוקבים מידי חודש

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

שיתוף פעולה עם נציגי
החוגים והרכזים
הרלוונטיים לפרסום
מפולח עבור החוגים
השונים והאוכלוסיות
השונות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

עבודה מול רשימות החוגים ומנהלי
האירוע הרלוונטי

ללא

ללא

פרסום ע"י נציגי החוגים אחת
לחודש ,פרסום פוסטים לסטודנטים
הערבים והבינלאומיים

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

יצירת סרטוני תוכן סלפי
וסרטונים מתוצרת בית

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות +רכז
הוידיאו

עבודה עם רכזי האגודה ונציגיה,
בשילוב סטודנטים חיצוניים

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

פרסום חמישה סרטוני תוכן בשנה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

שימוש בתוכנות
אינטרקטיביות לביצוע
סקרים/תחרויות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

סקרים בהתאם לאירועי האגודה
וחברות הבת

אין

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

ללא

פרסום סקרים בסוף כל סמסטר,
יום הסטודנט וכו' ,פרסום שתי
תחרויות בשנה.

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני
הפייסבוק בהתאם
לאלגוריתמים המשתנים
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

אחת לשבועיים מעקב
ובקרה אחר עמודי
פייסבוק של מוסדות
להשכלה גבוהה מקבילים
לצורך השוואה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול מוסדות אחרים

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך אינסטגרם
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן והעלאת
סטורי מידי יום/יומיים ו 3פוסטים
מידי שבוע

ללא

ללא

העלאת פרסומים בהתאם לאירוע
השבוע ,העלאת סטורי אחת
ליומיים לפחות

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

העלאת אלבומי תמונות
לפייסבוק ולאינסטגרם

מנהלת דיגיטל +רמ"ח
הסברה

עבודה מול הגאנט השנתי וקשר רציף
עם המלגאים המצלמים

ללא

ללא

העלאת אלבום לפייסבוק לאחר כל
אירוע ,העלאת תמונות לאינסטגרם
לאחר כל אירוע

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

שימוש בשפה צעירה
והתמקדות בגורם
האנושי ,יחד עם תיוגים
רלוונטיים

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

שיתוף פעולה עם עובדי האגודה ונציגי
החוגים על מנת להראות את הגורם
האנושי באגודה ואת הסטודנטים
בקמפוס

ללא

ללא

העלאת תמונות ותיוגים רלוונטיים
לאחר כל אירוע ,העלאת מספר
העוקבים לאחר כל אירוע

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

העלאת סרטוני  liveבמסיבת
פתיחת שנה ,מסיבת פורים ,יום
הסטודנט ורייב העצמאות

עבודה מול הגאנט השנתי,שיתוף פעולה
מנהל דיגיטל  -רשתות
עם מארגני האירוע כדי לקבל חומרים
חברתיות
בלייב.

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

אירועים  -שימוש
בסרטוני live

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג ואמצעי פרסום

שינוי הנראות של
הניוזלטר כדי לעודד את
הקריאה שלו

מנהל תוכן +מעצבת
גרפית

שינוי הפורמט בהתאם להמלצות של
איש מקצוע

אין

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לחודש בדיקה
קבועה של נתוני הניוזלטר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל תוכן

עבודה מול הרמ"ח

אין

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני האתר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהלת האתר
והאפליקציה

עבודה מול הרמ"ח

אין

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

ללא

60%מתפוצת הסטודנטים יפתחו
את הניוזלטר

ללא

הפקת לקחים ושיפור אחוזי
הפתיחות וההקלקות

ללא

הפקת לקחים ושיפור הכניסות

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

עריכת כתבות שמגיעות מהמחלקות
השונות וחידוש תכנים

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

עדכון שבועי של לוח האירועים באתר
מדי יום חמישי

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

התאמת תכנים לסטודנטים שנה א' ,תארים מתקדמים
וסטודנטים בינלאומיים ודוברי ערבית ,בעבודה
משותפת עם הרכזים הרלוונטים

תפעול אתר האגודה
באנגלית

רכזת קשרי חוץ
ומנהלת אתר
ואפליקציה

בדיקה שבועית של רלוונטיות ועדכניות
התכנים באתר האגודה בשפה האנגלית

אין

ללא

פרסום האירועים הרלוונטיים עבור
סטודנטים בינלאומיים באתר
ובבי"ס הבינלאומי .נוכחות של 30%
מהסטודנטים הבינלאומיים
באירועי האגודה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
לעיתון תזה בהסתמך על
תאריכי ההוצאה לאור

אין

ללא

פרסום פוסט לאחר שיוצא גיליון
ולפחות חמישה פוסטים נוספים
במהלך השנה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

"הכר את האגודה"

אין

ללא

פרסום אחת לשבועיים של עובדים
ונציגים

ביצוע הגרלות/תחרויות/סקרים עם הנעה לפעולה

שימוש בסקרים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה
שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

עבודה מתמדת ושיתוף פעולה עם נכס
רמ"ח הסברה ופרסום ועורכת העיתון לקידום תזה כעיתון
סטודנטיאלי בקמפוס
מנהלת דיגיטל

פרסום באינסטגרם אחת לשבוע-
עובדים ,נציגים ומלגאים.

מנהלת דיגיטל

ביצוע סקרי אגודה :יום הסטודנט,
סקר סוף שנה וכו'

אין

ללא

כ 700 -משיבים לסקרים הנוגעים
לכל הקמפוס

רמ"ח הסברה ופרסום

שליחת דף עדכון חודשי לנציגים 48
שעות לפני הישיבה.

אין

ללא

שליחת דף עלה לפני ישיבות מועצה

עדכון מתמיד ושוטף של
נציגי המועצה בעבודה
תחזוק הקשר עם המועצה
היומיומית באגודה
תכנית עבודה מחלקת הסברה ופרסום || חודש :אוקטובר 2019

מטרה

יעד אופרטיבי

משימה לביצוע (פעילות)

בעל אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

מדד הצלחה

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

התאמת תכנים לסטודנטים שנה א'

תיקוף חוברת שש"א

רמ"ח הסברה
ופרסום ,מעצב גרפי

העלאת חוברת שש"א לאתר האגודה
ולפייסבוק "שלום שנה א'" ,שליחת
ניוזלטר יעודי לסטודנטים החדשים

אין

אין

שליחת החוברת לכלל הסטודנטים
החדשים

שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

יצירת תשתית קריאייטיבית למחלקות באגודה ונציגיה

פתיחת עמודי פייסבוק
לשנה א' -הקמה וניהול
קבוצות חוגים בפייסבוק
וקבוצות עובדי ונציגי

רמ"ח הסברה
ופרסום ,מנהלת
דיגיטל

פרסום לינקים בעמוד "שלום שנה א'"
בפייסבוק ,בפייסבוק האגודה ובאתר
האגודה

אין

אין

בקשות חברות מצד 70%
מהסטודנטים החדשים בקבוצות
הרלוונטיות

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

מיתוג דייט ראשון

שליחת הזמנה בדואר ,שליחת ניוזלטר
ייעודי ,הכנת שילוטי הכוונה ,מצגת
אגודה וסרטון אגודה ,חוברת לסטודנט
המתחיל  -דיגיטלי SMS ,ביום
רמ"ח הסברה ופרסום
האירוע ,הוצאת חולצות דייט ראשון,
תגים ,טראס ,דגלים סינים ,שער
בלונים ,מיתוג יריד אגודה

ארבעה מילגאי מיועדים
להסברה לתפעול יום
האירוע  +שריון מחלקת
הסברה לטובת עבודות
פרסום

כיתה במבחנה לצורך תדריך
עובדים ,שריון ריקשה,
אזיקונים ,קאפות

העמדת מיתוגים לפני פתיחת
האירוע

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

חיזוק "המותג" בפפ"ש

מיתוג פפ"ש ויצירת תוכן
אגודתי תוך שימוש
בקד"מים ברחבת היריד

יצרת תוכן קד"מים ברחבת היריד
לטובת פרסום הפעילויות והשירותים
של האגודה ,ניוזלטר ייעודי וסרטון
לדבר היו"ר ,ידיעונים מתוקפים לשנת
רמ"ח הסברה ופרסום
הלימודים בעברית ,אנגלית וערבית,
חולצות אגודה ,פליירים למחלקות על
פי דרישה ,טראס ,שמשוניות ,דגלים
סינים ומוטות ,תגי שם

שני מלגאים מיועדים
להסברה לתפעול יום
האירוע

שריון ריקשה ,אזיקונים,
קאפות ,חבלים

העמדת מיתוגים לפני פתיחת יריד,
תפעול תקין של חידוש פליירים

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

התאמת תכנים לסטודנטים שנה א'

ימי אוריינטציה

סנכרון ימי אוריינטציה בין הפקולטות
לנציגים ,שליחת תדריך לכלל הנציגים
רמ"ח הסברה ופרסום והרמ"חים כולל העברת סרטון אגודה,
חלוקת ידיעוני אגודה בכניסה לכל
אולם

נציגים על פי חלוקה
לחוגים ,רמ"חים בהעדר
נציגים

אין

גיוס מירב הנציגים לטובת האירוע,
דברור נכון של פעילויות האגודה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיקוף ניהול תקין באגודה

פרסום תוכניות עבודה
ותקציב תשע"ט

רמ"ח הסברה ופרסום

ללא

אין

פרסום כלל התוכניות והתקציב
לפני תחילת שנת הלימודים תשע"ט

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיקוף ניהול תקין באגודה

פרסום באתר האגודה

מיתוג פיזי של שירותי
האגודה (מכונות קפה,
מכונות שתייה ,פינות
ישיבה ,קבוצת ריצה
וכדומה)

רמ"ח הסברה
ופרסום +מעצב גרפי

תעדוף משימות ועבודה מול מחלקות
האגודה

עובדי האגודה בהתאם
לצורך

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג ואמצעי פרסום

הגדלת אחוזי החשיפה
בניוזלטר

מנהל תוכן

בניית קמפין לעידוד פתיחה של
הניוזלטר באמצעות משחקים
ותחרויות שיפורסמו בניוזלטר
ובמדדיות האגודה השונות

אין

אין

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

תפעול שוטף של
האפליקציה

מנהלת אתר
ואפליקציה

העלאת תכנים רלוונטיים הכולללים
אירועי ושירותי אגודה ,מאגרים שונים
של מורים ומתרגמים ,בשיתוף עם
האוניברסיטה.

אין

אין

שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

תחזוק הקשר עם המועצה

הנפקת רשימות חוגיות ושליחתם
לנציגים בליווי הנחיות לשימוש נכון
ברשימות התפוצה

אין

אין

יצירת ארגז כלים לנציגים רמ"ח הסברה ופרסום

אין

כלל שירותי האגודה יהיו ממותגים

השתתפות פעילה מצד הנציגים
באירועי האגודה ומערך ההסברתי
שלה

תכנית עבודה מחלקת הסברה ופרסום תשף

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

יצירת בנק פרסומים של
שירותי האגודה לצורך
שימוש תכוף במהלך השנה

מנהלת תוכן ואתר
אינטרנט

עובדה מול המחלקות השונות וחברות
הבת

ללא

ללא

פרסום שירותי האגודה באתר
ועדכונם לאורך השנה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

יחסי ציבור ודברור
לאגודה

דובר

דברור מקדים לאירועי האגודה (Save
)the date

אין

אין

פרסום מקדים לאירועי האגודה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

יחסי ציבור ודברור
לאגודה

דובר

דברור שוטף של אירועי האגודה על יד
הוצאה של הודעה לעיתונות ולתקשורת

אין

אין

פרסום אירועי האגודה מטעם
עיתונות ותקשורת

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

יחסי ציבור ודברור
לאגודה

דובר

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שימוש בסרטונים כמדיות
פרסום באגודה

מנהלת דיגיטל ועורך
וידאו

אין

אין

פרסום מקדים לאירועי האגודה

שימוש בתוכנת מג'יסטו לצורך עריכת
וידאו איכותי במחיר נמוך .שימוש
בסרטוני תדמית וסיכום אירוע ,שימוש
בסרטונים ערוכים לצורך קד"מ,
סרטוני תדמית וסיכום אירוע.

אין

אין

פרסום סרטון תדמית במהלך חודש
אוקטובר

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל  +רווחת הסטודנטים

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

הופעה עם כרטיסים מוזלים

אין

אין .בשיתוף עם תרבות

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיקוף ניהול תקין באגודה

קמפיין דמי רווחה

רמ"ח הסברה ופרסום

על מה אני משלם ומה אני מרוויח -
אתר האגודה ואתר האוניברסיטה

ללא

אין

הוצאת סרטונים לרשתות החברתיות

סרטונים קלילים ומושכי עיניים

הסברים על דמי רווחה,
שירותי האגודה וכו'

עורך וידאו ומנהל
דיגיטל

הוצאת סרטונים מצחקים עם הסברים
קלים וקצרים

עורך וידאו ומנהל דיגיטל

אין

המשך עדכון האתר

שיקוף ,הנגשה ושיפור תדמית

תחילת הזרמת תוכן
ומדיה ,בחינה בפיילוט

מנהלת אתר  +חיצוני

לוח אירועים שבועי  +הוספת ארכיון

מנהלת אתר  +חיצוני,
שיתוף פעולה עם המחלקות
השונות

אין

פיתוח מודל הריקשה

פלקטים מתחלפים ,בחירת תוכן ועוד

הגברת מודעות וכניסות לניוזלטר

עיצוב קליל יותר ,הפחתת עומס ,שימוש באנימציות
וצבעים

שיקוף ,הגברת אהדה וחיזוק קשר לסטודנטים

שיפור הקשר אל הסטודנטים ומיתוג מחדש "האגודה
היא שלכם ובשבילכם"

שיקוף ,הגברת אהדה וחיזוק קשר לסטודנטים

שיפור הקשר אל הסטודנטים ומיתוג מחדש "האגודה
היא שלכם ובשבילכם"

רמ"ח הסברה ופרסום
אירוע/הופעה של אמן גדול
 +רמ"ח תרבות וקש"ח

עבודה מול גאנט תכנון לכתבות יזומות
עבור התקשורת ,בהתחשב באירועים
מיוחדים ,מועדים רלוונטיים וכו' ,אופי
האגודה ,שירותיה ,פעילותיה ומעמדה

ישיבה עם הרמחי"ם
השונים לפיתוח הנושא,
החלטת עיצוב ומיתוג,
קביעת מסלול ולו"ז
יצירת קשר עם גורמי
הביטחון והאוני'

רמ"ח הסברה ופרסום
 +רמ"חים/הנהלה

פלקטים ,עיצובים ,מיתוג ,הדפסות

מעצבת גרפית ,רמחי"ם

שריון ריקשה ,אזיקונים,
קאפות ,חבלים

ביצוע הדרכה חיצונית
ללמידת נושא האנימציות
במייל ,פיילוט

מנהל התוכן

שימוש בתנועה ,צבעים ו"חיות" לשם
משיכה של הסטודנטים

מנהל התוכן

אין

ביצוע אירוע לייב של
רמ"ח הסברה +
"אתם שואלים  -אני
מנהלת דיגיטל  +מנהל
עונה" תוך הודעה מראש
תוכן
על כך בערוצים השונים!

מענה "תכלס" על שאלות ,שקיפות
וישירות

יו"ר

אין

פתיחת ערוץ תקשורת
נוסף  -וואטסאפ או
טלגרם בשיתוף עם
רמ"ח הסברה ופרסום
ההנהלה ובניהול נציגי
 +מנהלת דיגיטל +
הפקולטות השונות בסגנון
רמ"חים/הנהלה
קבוצה לכל פקולטה שבה
נוכח גם נציג מועצה וגם
חבר הנהלה

פתיחות ונגישות

יו"ר ,מנהלת דיגיטל ,נציגי
המועצה

אין

שימוש באירועי "עכשיו זה קורה" כדי
ליצור חיבור וערוץ תקשורת

עובדי האגודה בהתאם
לצורך

הגברת חשיפה לפלטפורמות החברתיות של האגודה

הגדלת מספר העוקבים באינסטגרם ובפייסבוק

פרסום ממומן  -הגדרת
מנהלת דיגיטל ורמ"ח
קהלי יעד ,גילאים,
הסברה
מיקומים ,תעדוף פוסטים
למימון

קידום ממומן ,פוסטים ,טיזרים ועוד

מנהלת דיגיטל

אין

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

שימוש ברול-אפ ,דגלונים,
רמ"ח הסברה ופרסום
שמשוניות ,קפאות וכו',
; מעצב גרפי ,אחראי
עבור אירועי האגודה,
הפרויקט מטעם
כולל אירועים קטנים כמו
המחלקה
הפסקולטות

עבודה מול מחלקות האגודה ,תיאום
ציפיות בנוגע למיתוג האגודה בכל
פעילות

ללא

ללא

נוכחות מיתוגים בכל אירוע אגודתי

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

משוב של הרמ"ח האחראי
על הפעילות/אירוע

רמ"ח הסברה ופרסום

עבודה מול מחלקות האגודה

ללא

ללא

כתיבת מסקנות בקובץ יעודי

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
שנתי

העלאת תכני לייב בכלל
הפלטפורמות

שיקוף ,הגברת אהדה וחיזוק קשר לסטודנטים

מנהלת דיגיטל

מחלקתי ,ראש
המחלקה מעדכן
באופן קבוע

פרסום פנימי עבור המחלקה

ללא

ללא

עבודה פנים מחלקתית מסודרת
ויעילה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך פייסבוק
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן  +פרסום
פוסט אחד-שניים ליום

ללא

ללא

פרסום פוסט אחד בכל יום
ובתקופות עמוסות שני פוסטים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

יצירת שגרירי מותג
לאגודה ,בין אם על ידי
עובדי האגודה ,נציגיה
ומילגאיה

רמ"ח הסברה ופרסום
וראשי המחלקות
והיחידות

עדכון ההנהלה בפעילות המחלקה,
עדכון הנציגים בישיבות המועצה
ועדכונים שוטפים בפרויקטים שאנו
מקיימים

עובדי ונציגי האגודה

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

מעקב אחר נתוני הגלישה במדיות השונות והסקת
מסקנות למען שיפור מתמיד של המחלקה.

יצירת פורמט מסודר עבור
נתוני הגלישה במדיות
השונות והסקת מסקנות
לגביהם

כלל המחלקה

עדכון הפורמט אחת לשבועיים ע"י כלל
הרכזים וקיום ישיבה אחת לחודש על
מנת להסיק מסקנות ולהציב יעדים

ללא

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

חיזוק מותג האגודה
בפייסבוק כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

ללא

ללא

פעילות הנציגים והעובדים באירועי
האגודה וברשתות החברתיות

שיפור מתמיד בכלל המדיות והבנה
רחבה בנוגע לצרכי הסטודנטים

שימוש בשפה צעירה ,לא ממלכתית,
שימוש באמ;לק לפוסטים
אינפורמטיביים/רבי מלל ,שימוש
בתמונות עם גורם אנושי ושימוש
בGIFים לעיתים קרובות

ללא

ללא

העלאת כמות העוקבים מידי חודש

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

שיתוף פעולה עם נציגי
החוגים והרכזים
הרלוונטיים לפרסום
מפולח עבור החוגים
השונים והאוכלוסיות
השונות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

עבודה מול רשימות החוגים ומנהלי
האירוע הרלוונטי

ללא

ללא

פרסום ע"י נציגי החוגים אחת
לחודש ,פרסום פוסטים לסטודנטים
הערבים והבינלאומיים

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

יצירת סרטוני תוכן סלפי
וסרטונים מתוצרת בית

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות +רכז
הוידיאו

עבודה עם רכזי האגודה ונציגיה,
בשילוב סטודנטים חיצוניים

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

פרסום חמישה סרטוני תוכן בשנה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

שימוש בתוכנות
אינטרקטיביות לביצוע
סקרים/תחרויות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

סקרים בהתאם לאירועי האגודה
וחברות הבת

אין

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

ללא

פרסום סקרים בסוף כל סמסטר,
יום הסטודנט וכו' ,פרסום שתי
תחרויות בשנה.

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני
הפייסבוק בהתאם
לאלגוריתמים המשתנים
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

אחת לשבועיים מעקב
ובקרה אחר עמודי
פייסבוק של מוסדות
להשכלה גבוהה מקבילים
לצורך השוואה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול מוסדות אחרים

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך אינסטגרם
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן והעלאת
סטורי מידי יום/יומיים ו 3פוסטים
מידי שבוע

ללא

ללא

העלאת פרסומים בהתאם לאירוע
השבוע ,העלאת סטורי אחת
ליומיים לפחות

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

העלאת אלבומי תמונות
לפייסבוק ולאינסטגרם

מנהלת דיגיטל +רמ"ח
הסברה

עבודה מול הגאנט השנתי וקשר רציף
עם המלגאים המצלמים

ללא

ללא

העלאת אלבום לפייסבוק לאחר כל
אירוע ,העלאת תמונות לאינסטגרם
לאחר כל אירוע

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

שימוש בשפה צעירה
והתמקדות בגורם
האנושי ,יחד עם תיוגים
רלוונטיים

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

שיתוף פעולה עם עובדי האגודה ונציגי
החוגים על מנת להראות את הגורם
האנושי באגודה ואת הסטודנטים
בקמפוס

ללא

ללא

העלאת תמונות ותיוגים רלוונטיים
לאחר כל אירוע ,העלאת מספר
העוקבים לאחר כל אירוע

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

אירועים  -שימוש
בסרטוני live

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

העלאת סרטוני  liveבמסיבת
פתיחת שנה ,מסיבת פורים ,יום
הסטודנט ורייב העצמאות

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג ואמצעי פרסום

שינוי הנראות של
הניוזלטר כדי לעודד את
הקריאה שלו

מנהל תוכן +מעצבת
גרפית

שינוי הפורמט בהתאם להמלצות של
איש מקצוע

אין

ללא

60%מתפוצת הסטודנטים יפתחו
את הניוזלטר

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לחודש בדיקה
קבועה של נתוני הניוזלטר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל תוכן

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור אחוזי
הפתיחות וההקלקות

עבודה מול הגאנט השנתי,שיתוף פעולה
מנהל דיגיטל  -רשתות
עם מארגני האירוע כדי לקבל חומרים
חברתיות
בלייב.

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני האתר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהלת האתר
והאפליקציה

עבודה מול הרמ"ח

אין

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

ללא

הפקת לקחים ושיפור הכניסות

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

עריכת כתבות שמגיעות מהמחלקות
השונות וחידוש תכנים

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

עדכון שבועי של לוח האירועים באתר
מדי יום חמישי

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

התאמת תכנים לסטודנטים שנה א' ,תארים מתקדמים
וסטודנטים בינלאומיים ודוברי ערבית ,בעבודה
משותפת עם הרכזים הרלוונטים

תפעול אתר האגודה
באנגלית

רכזת קשרי חוץ
ומנהלת אתר
ואפליקציה

בדיקה שבועית של רלוונטיות ועדכניות
התכנים באתר האגודה בשפה האנגלית

אין

ללא

פרסום האירועים הרלוונטיים עבור
סטודנטים בינלאומיים באתר
ובבי"ס הבינלאומי .נוכחות של 30%
מהסטודנטים הבינלאומיים
באירועי האגודה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
לעיתון תזה בהסתמך על
תאריכי ההוצאה לאור

אין

ללא

פרסום פוסט לאחר שיוצא גיליון
ולפחות חמישה פוסטים נוספים
במהלך השנה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה
חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה
שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

עבודה מתמדת ושיתוף פעולה עם נכס
רמ"ח הסברה ופרסום ועורכת העיתון לקידום תזה כעיתון
סטודנטיאלי בקמפוס

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

"הכר את האגודה"

מנהלת דיגיטל

פרסום באינסטגרם אחת לשבוע-
עובדים ,נציגים ומלגאים.

אין

ביצוע הגרלות/תחרויות/סקרים עם הנעה לפעולה

שימוש בסקרים

מנהלת דיגיטל

ביצוע סקרי אגודה :יום הסטודנט,
סקר סוף שנה וכו'

אין

רמ"ח הסברה ופרסום

שליחת דף עדכון חודשי לנציגים 48
שעות לפני הישיבה.

אין

עדכון מתמיד ושוטף של
נציגי המועצה בעבודה
תחזוק הקשר עם המועצה
היומיומית באגודה
תכנית עבודה מחלקת :חודש :נובמבר 2019

ללא

פרסום אחת לשבועיים של עובדים
ונציגים

ללא

כ 700 -משיבים לסקרים הנוגעים
לכל הקמפוס

ללא

שליחת דף עלה לפני ישיבות מועצה

תכנית עבודה מחלקת הסברה ופרסום תשף

מטרה

יעד אופרטיבי

משימה לביצוע (פעילות)

שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

תחזוק הקשר עם המועצה

סמינר נציגים

בעל אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

תכנון לו"ז לסמינר שיכלול פעילות
רמ"חים מהמחלקות השונות ,פעילות
חיצונית ופעילויות גיבוש נוספות.
שליחת הזמנה למועמדים -לו"ז ,תיאור
האירוע .פתיחת רשימה עם פרטי
רמ"ח הסברה ופרסום הקשר ורגישויות מזון ,תיקוף חוברות
לנציג המתחיל ,מתנה .הוספת תכנים
בהתאם לבקשות הנציגים .הכשרה
מקצועית על מענה הנציגים
לסטודנטים ובפרט ברשתות
החברתיות.

שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

תחזוק הקשר עם המועצה

סמינר נציגים

רמ"ח הסברה ופרסום

הנפקת תגי שם וחולצות לנציגים

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

הכשרה מקצועית למחלקה

הכשרה מקצועית מגורם
חיצוני -כתיבת תוכן
וניהול משברים

רמ"ח הסברה ופרסום

התמקצעות על ידי גורם חיצוני
בכתיבת תוכן וניהול משברים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

ביצוע הגרלות/תחרויות/סקרים עם הנעה לפעולה

פרסום סקר בעל שאלה
אחת

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

פרסום שאלה רלוונטית לתקופה
והפקת תובנות.

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

הכשרות מקצועיות מגורמים חיצוניים

הכשרה מקצועית -דברור
וניהול משברים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

ביצוע הגרלות תחרויות תוך שימוש אינסטגרם

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהל תוכן

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

הצבת "חמורים" חדשים עם קמפיינים מתחלפים של
האגודה

הסברה

פיתוח "ריקשת הכסף"

פרסום פעילויות האגודה ושיקוף ,הכרה הפעילויות
לסטודנטים

רמח הסברה  +תרבות
 +מנהל ורווחה

הגברת מודעות לפעילות האגודה ולפרויקטים השונים

הגדלת חשיפה והגעות לאירועים

ה"אגודה"KNOW-
עיצוב ,תכנון ,ופיתוח

רמ"ח הסברה ופרסום תיאום הכשרה מקצועית לכל המחלקה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

מדד הצלחה

רמ"ח נוסף ליום האירוע,
רמ"חים שיקחו חלק
בהעברת הפעילות
הפרטינית שלהם.

כלי כתיבה ,בריסטולים,
מדבקות שם.

הוצאה לפועל של הסמינר ,הגעה של
 % 70מהנציגים ,יצירת שיתופי
פעולה בין נציגים ועובדי אגודה.

ללא

ללא

כל הצוות יהיה נוכח בהכשרה,
יישום הכלים בטווח הארוך

ללא

ללא

כל הצוות יהיה נוכח בהכשרה,
יישום הכלים בטווח הארוך

מתנות לחלוקה
פרינט
מנהל ורווחה  +הסברה

הצבת רול-אפים עם פרצופים של אנשי
האגודה (מי מאחורי הקלעים) ,הכרת
רמח הסברה  +דובר  +פרצוף ולא רק שם " +הידעת? מגיע לך
 Xעל מילואים! עוד פרטים סרוק את
מעצבת
הקוד/כנס לקישור /פנה אלי
בוואטסאפ!"

ריקשה ,אזיקונים

דובר ומעצבת ,אנשי אגודה

הזזת רולאפים מפקולטה
לפקולטה ,החלפה

הגברת חשיפה לפלטפורמות החברתיות של האגודה

הגדלת מספר העוקבים באינסטגרם ובפייסבוק

פרסום ממומן  -הגדרת
מנהלת דיגיטל ורמ"ח
קהלי יעד ,גילאים,
הסברה
מיקומים ,תעדוף פוסטים
למימון

קידום ממומן ,פוסטים ,טיזרים ועוד

מנהלת דיגיטל

אין

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

שימוש ברול-אפ ,דגלונים,
רמ"ח הסברה ופרסום
שמשוניות ,קפאות וכו',
; מעצב גרפי ,אחראי
עבור אירועי האגודה,
הפרויקט מטעם
כולל אירועים קטנים כמו
המחלקה
הפסקולטות

עבודה מול מחלקות האגודה ,תיאום
ציפיות בנוגע למיתוג האגודה בכל
פעילות

ללא

ללא

נוכחות מיתוגים בכל אירוע אגודתי

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

משוב של הרמ"ח האחראי
על הפעילות/אירוע

רמ"ח הסברה ופרסום

עבודה מול מחלקות האגודה

ללא

ללא

כתיבת מסקנות בקובץ יעודי

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
שנתי

מחלקתי ,ראש
המחלקה מעדכן
באופן קבוע

פרסום פנימי עבור המחלקה

ללא

ללא

עבודה פנים מחלקתית מסודרת
ויעילה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך פייסבוק
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן  +פרסום
פוסט אחד-שניים ליום

ללא

ללא

פרסום פוסט אחד בכל יום
ובתקופות עמוסות שני פוסטים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

יצירת שגרירי מותג
לאגודה ,בין אם על ידי
עובדי האגודה ,נציגיה
ומילגאיה

רמ"ח הסברה ופרסום
וראשי המחלקות
והיחידות

עדכון ההנהלה בפעילות המחלקה,
עדכון הנציגים בישיבות המועצה
ועדכונים שוטפים בפרויקטים שאנו
מקיימים

עובדי ונציגי האגודה

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

מעקב אחר נתוני הגלישה במדיות השונות והסקת
מסקנות למען שיפור מתמיד של המחלקה.

יצירת פורמט מסודר עבור
נתוני הגלישה במדיות
השונות והסקת מסקנות
לגביהם

כלל המחלקה

עדכון הפורמט אחת לשבועיים ע"י כלל
הרכזים וקיום ישיבה אחת לחודש על
מנת להסיק מסקנות ולהציב יעדים

ללא

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

חיזוק מותג האגודה
בפייסבוק כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

ללא

ללא

פעילות הנציגים והעובדים באירועי
האגודה וברשתות החברתיות

שיפור מתמיד בכלל המדיות והבנה
רחבה בנוגע לצרכי הסטודנטים

שימוש בשפה צעירה ,לא ממלכתית,
שימוש באמ;לק לפוסטים
אינפורמטיביים/רבי מלל ,שימוש
בתמונות עם גורם אנושי ושימוש
בGIFים לעיתים קרובות

ללא

ללא

העלאת כמות העוקבים מידי חודש

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

שיתוף פעולה עם נציגי
החוגים והרכזים
הרלוונטיים לפרסום
מפולח עבור החוגים
השונים והאוכלוסיות
השונות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

עבודה מול רשימות החוגים ומנהלי
האירוע הרלוונטי

ללא

ללא

פרסום ע"י נציגי החוגים אחת
לחודש ,פרסום פוסטים לסטודנטים
הערבים והבינלאומיים

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

יצירת סרטוני תוכן סלפי
וסרטונים מתוצרת בית

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות +רכז
הוידיאו

עבודה עם רכזי האגודה ונציגיה,
בשילוב סטודנטים חיצוניים

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

פרסום חמישה סרטוני תוכן בשנה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

שימוש בתוכנות
אינטרקטיביות לביצוע
סקרים/תחרויות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

סקרים בהתאם לאירועי האגודה
וחברות הבת

אין

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

ללא

פרסום סקרים בסוף כל סמסטר,
יום הסטודנט וכו' ,פרסום שתי
תחרויות בשנה.

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני
הפייסבוק בהתאם
לאלגוריתמים המשתנים
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

אחת לשבועיים מעקב
ובקרה אחר עמודי
פייסבוק של מוסדות
להשכלה גבוהה מקבילים
לצורך השוואה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול מוסדות אחרים

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך אינסטגרם
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן והעלאת
סטורי מידי יום/יומיים ו 3פוסטים
מידי שבוע

ללא

ללא

העלאת פרסומים בהתאם לאירוע
השבוע ,העלאת סטורי אחת
ליומיים לפחות

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

העלאת אלבומי תמונות
לפייסבוק ולאינסטגרם

מנהלת דיגיטל +רמ"ח
הסברה

עבודה מול הגאנט השנתי וקשר רציף
עם המלגאים המצלמים

ללא

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

שימוש בשפה צעירה
והתמקדות בגורם
האנושי ,יחד עם תיוגים
רלוונטיים

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

שיתוף פעולה עם עובדי האגודה ונציגי
החוגים על מנת להראות את הגורם
האנושי באגודה ואת הסטודנטים
בקמפוס

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

אירועים  -שימוש
בסרטוני live

ללא

העלאת אלבום לפייסבוק לאחר כל
אירוע ,העלאת תמונות לאינסטגרם
לאחר כל אירוע
העלאת תמונות ותיוגים רלוונטיים
לאחר כל אירוע ,העלאת מספר
העוקבים לאחר כל אירוע

ללא

ללא

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

העלאת סרטוני  liveבמסיבת
פתיחת שנה ,מסיבת פורים ,יום
הסטודנט ורייב העצמאות

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג ואמצעי פרסום

שינוי הנראות של
הניוזלטר כדי לעודד את
הקריאה שלו

מנהל תוכן +מעצבת
גרפית

שינוי הפורמט בהתאם להמלצות של
איש מקצוע

אין

ללא

60%מתפוצת הסטודנטים יפתחו
את הניוזלטר

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לחודש בדיקה
קבועה של נתוני הניוזלטר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל תוכן

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור אחוזי
הפתיחות וההקלקות

עבודה מול הגאנט השנתי,שיתוף פעולה
מנהל דיגיטל  -רשתות
עם מארגני האירוע כדי לקבל חומרים
חברתיות
בלייב.

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני האתר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהלת האתר
והאפליקציה

עבודה מול הרמ"ח

אין

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

ללא

הפקת לקחים ושיפור הכניסות

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

עריכת כתבות שמגיעות מהמחלקות
השונות וחידוש תכנים

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

עדכון שבועי של לוח האירועים באתר
מדי יום חמישי

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

התאמת תכנים לסטודנטים שנה א' ,תארים מתקדמים
וסטודנטים בינלאומיים ודוברי ערבית ,בעבודה
משותפת עם הרכזים הרלוונטים

תפעול אתר האגודה
באנגלית

רכזת קשרי חוץ
ומנהלת אתר
ואפליקציה

בדיקה שבועית של רלוונטיות ועדכניות
התכנים באתר האגודה בשפה האנגלית

אין

ללא

פרסום האירועים הרלוונטיים עבור
סטודנטים בינלאומיים באתר
ובבי"ס הבינלאומי .נוכחות של 30%
מהסטודנטים הבינלאומיים
באירועי האגודה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
לעיתון תזה בהסתמך על
תאריכי ההוצאה לאור

אין

ללא

פרסום פוסט לאחר שיוצא גיליון
ולפחות חמישה פוסטים נוספים
במהלך השנה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה
חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה
שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

מטרה

עבודה מתמדת ושיתוף פעולה עם נכס
רמ"ח הסברה ופרסום ועורכת העיתון לקידום תזה כעיתון
סטודנטיאלי בקמפוס

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

"הכר את האגודה"

מנהלת דיגיטל

פרסום באינסטגרם אחת לשבוע-
עובדים ,נציגים ומלגאים.

אין

ביצוע הגרלות/תחרויות/סקרים עם הנעה לפעולה

שימוש בסקרים

מנהלת דיגיטל

ביצוע סקרי אגודה :יום הסטודנט,
סקר סוף שנה וכו'

אין

רמ"ח הסברה ופרסום

שליחת דף עדכון חודשי לנציגים 48
שעות לפני הישיבה.

אין

ללא

בעל אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

עדכון מתמיד ושוטף של
נציגי המועצה בעבודה
תחזוק הקשר עם המועצה
היומיומית באגודה
תכנית עבודה מחלקת :חודש :דצמבר 2019
משימה לביצוע (פעילות)
יעד אופרטיבי

שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

תחזוק הקשר עם המועצה

סמינר נציגים

תכנון לו"ז לסמינר שיכלול פעילות
רמ"חים מהמחלקות השונות ,פעילות
חיצונית ופעילויות גיבוש נוספות.
שליחת הזמנה למועמדים -לו"ז ,תיאור
האירוע .פתיחת רשימה עם פרטי
רמ"ח הסברה ופרסום הקשר ורגישויות מזון ,תיקוף חוברות
לנציג המתחיל ,מתנה .הוספת תכנים
בהתאם לבקשות הנציגים .הכשרה
מקצועית על מענה הנציגים
לסטודנטים ובפרט ברשתות
החברתיות.

שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

תחזוק הקשר עם המועצה

סמינר נציגים

רמ"ח הסברה ופרסום

הנפקת תגי שם וחולצות לנציגים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

ביצוע הגרלות/תחרויות/סקרים עם הנעה לפעולה

פרסום סקר יום הסטודנט

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהל תוכן

עבודה מול רמ"חית תרבות וקשרי חוץ
הפקת תובנות ויישום לקראת יום
הסטודנט

רמ"ח נוסף ליום האירוע,
רמ"חים שיקחו חלק
בהעברת הפעילות
הפרטינית שלהם.

ללא

פרסום אחת לשבועיים של עובדים
ונציגים

ללא

כ 700 -משיבים לסקרים הנוגעים
לכל הקמפוס
שליחת דף עלה לפני ישיבות מועצה

מדד הצלחה

כלי כתיבה ,בריסטולים,
מדבקות שם.

הוצאה לפועל של הסמינר ,הגעה של
 % 70מהנציגים ,יצירת שיתופי
פעולה בין נציגים ועובדי אגודה.

תכנית עבודה מחלקת הסברה ופרסום תשף

הגברת מודעות לפעילות האגודה ולפרויקטים השונים

הגדלת חשיפה והגעות לאירועים

ה"אגודה"KNOW-
עיצוב ,תכנון ,ופיתוח

הצבת רול-אפים עם פרצופים של אנשי
האגודה (מי מאחורי הקלעים) ,הכרת
רמח הסברה  +דובר  +פרצוף ולא רק שם " +הידעת? מגיע לך
 Xעל מילואים! עוד פרטים סרוק את
מעצבת
הקוד/כנס לקישור /פנה אלי
בוואטסאפ!"

הגברת חשיפה לפלטפורמות החברתיות של האגודה

הגדלת מספר העוקבים באינסטגרם ובפייסבוק

פרסום ממומן  -הגדרת
מנהלת דיגיטל ורמ"ח
קהלי יעד ,גילאים,
הסברה
מיקומים ,תעדוף פוסטים
למימון

קידום ממומן ,פוסטים ,טיזרים ועוד

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

שימוש ברול-אפ ,דגלונים,
רמ"ח הסברה ופרסום
שמשוניות ,קפאות וכו',
; מעצב גרפי ,אחראי
עבור אירועי האגודה,
הפרויקט מטעם
כולל אירועים קטנים כמו
המחלקה
הפסקולטות

דובר ומעצבת ,אנשי אגודה

הזזת רולאפים מפקולטה
לפקולטה ,החלפה

מנהלת דיגיטל

אין

עבודה מול מחלקות האגודה ,תיאום
ציפיות בנוגע למיתוג האגודה בכל
פעילות

ללא

ללא

נוכחות מיתוגים בכל אירוע אגודתי

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

משוב של הרמ"ח האחראי
על הפעילות/אירוע

רמ"ח הסברה ופרסום

עבודה מול מחלקות האגודה

ללא

ללא

כתיבת מסקנות בקובץ יעודי

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
שנתי

מחלקתי ,ראש
המחלקה מעדכן
באופן קבוע

פרסום פנימי עבור המחלקה

ללא

ללא

עבודה פנים מחלקתית מסודרת
ויעילה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך פייסבוק
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן  +פרסום
פוסט אחד-שניים ליום

ללא

ללא

פרסום פוסט אחד בכל יום
ובתקופות עמוסות שני פוסטים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

יצירת שגרירי מותג
לאגודה ,בין אם על ידי
עובדי האגודה ,נציגיה
ומילגאיה

רמ"ח הסברה ופרסום
וראשי המחלקות
והיחידות

עדכון ההנהלה בפעילות המחלקה,
עדכון הנציגים בישיבות המועצה
ועדכונים שוטפים בפרויקטים שאנו
מקיימים

עובדי ונציגי האגודה

ללא

פעילות הנציגים והעובדים באירועי
האגודה וברשתות החברתיות

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

מעקב אחר נתוני הגלישה במדיות השונות והסקת
מסקנות למען שיפור מתמיד של המחלקה.

יצירת פורמט מסודר עבור
נתוני הגלישה במדיות
השונות והסקת מסקנות
לגביהם

כלל המחלקה

עדכון הפורמט אחת לשבועיים ע"י כלל
הרכזים וקיום ישיבה אחת לחודש על
מנת להסיק מסקנות ולהציב יעדים

ללא

ללא

שיפור מתמיד בכלל המדיות והבנה
רחבה בנוגע לצרכי הסטודנטים

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

חיזוק מותג האגודה
בפייסבוק כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

שימוש בשפה צעירה ,לא ממלכתית,
שימוש באמ;לק לפוסטים
אינפורמטיביים/רבי מלל ,שימוש
בתמונות עם גורם אנושי ושימוש
בGIFים לעיתים קרובות

ללא

ללא

העלאת כמות העוקבים מידי חודש

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

שיתוף פעולה עם נציגי
החוגים והרכזים
הרלוונטיים לפרסום
מפולח עבור החוגים
השונים והאוכלוסיות
השונות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

עבודה מול רשימות החוגים ומנהלי
האירוע הרלוונטי

ללא

ללא

פרסום ע"י נציגי החוגים אחת
לחודש ,פרסום פוסטים לסטודנטים
הערבים והבינלאומיים

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

יצירת סרטוני תוכן סלפי
וסרטונים מתוצרת בית

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות +רכז
הוידיאו

עבודה עם רכזי האגודה ונציגיה,
בשילוב סטודנטים חיצוניים

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

פרסום חמישה סרטוני תוכן בשנה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

שימוש בתוכנות
אינטרקטיביות לביצוע
סקרים/תחרויות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

סקרים בהתאם לאירועי האגודה
וחברות הבת

אין

ללא

פרסום סקרים בסוף כל סמסטר,
יום הסטודנט וכו' ,פרסום שתי
תחרויות בשנה.

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני
הפייסבוק בהתאם
לאלגוריתמים המשתנים
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים מעקב
ובקרה אחר עמודי
פייסבוק של מוסדות
להשכלה גבוהה מקבילים
לצורך השוואה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול מוסדות אחרים

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך אינסטגרם
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן והעלאת
סטורי מידי יום/יומיים ו 3פוסטים
מידי שבוע

ללא

ללא

העלאת פרסומים בהתאם לאירוע
השבוע ,העלאת סטורי אחת
ליומיים לפחות

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

העלאת אלבומי תמונות
לפייסבוק ולאינסטגרם

מנהלת דיגיטל +רמ"ח
הסברה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

שימוש בשפה צעירה
והתמקדות בגורם
האנושי ,יחד עם תיוגים
רלוונטיים

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

עבודה מול הגאנט השנתי וקשר רציף
עם המלגאים המצלמים

ללא

ללא

העלאת אלבום לפייסבוק לאחר כל
אירוע ,העלאת תמונות לאינסטגרם
לאחר כל אירוע

שיתוף פעולה עם עובדי האגודה ונציגי
החוגים על מנת להראות את הגורם
האנושי באגודה ואת הסטודנטים
בקמפוס

ללא

ללא

העלאת תמונות ותיוגים רלוונטיים
לאחר כל אירוע ,העלאת מספר
העוקבים לאחר כל אירוע

עבודה מול הגאנט השנתי,שיתוף פעולה
מנהל דיגיטל  -רשתות
עם מארגני האירוע כדי לקבל חומרים
חברתיות
בלייב.

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

אירועים  -שימוש
בסרטוני live

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג ואמצעי פרסום

שינוי הנראות של
הניוזלטר כדי לעודד את
הקריאה שלו

מנהל תוכן +מעצבת
גרפית

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

שינוי הפורמט בהתאם להמלצות של
איש מקצוע

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך
אין

ללא

ללא

העלאת סרטוני  liveבמסיבת
פתיחת שנה ,מסיבת פורים ,יום
הסטודנט ורייב העצמאות
60%מתפוצת הסטודנטים יפתחו
את הניוזלטר

אחת לחודש בדיקה
קבועה של נתוני הניוזלטר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל תוכן

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור אחוזי
הפתיחות וההקלקות

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני האתר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהלת האתר
והאפליקציה

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור הכניסות

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

עריכת כתבות שמגיעות מהמחלקות
השונות וחידוש תכנים

אין

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

עדכון שבועי של לוח האירועים באתר
מדי יום חמישי

אין

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

התאמת תכנים לסטודנטים שנה א' ,תארים מתקדמים
וסטודנטים בינלאומיים ודוברי ערבית ,בעבודה
משותפת עם הרכזים הרלוונטים

תפעול אתר האגודה
באנגלית

רכזת קשרי חוץ
ומנהלת אתר
ואפליקציה

בדיקה שבועית של רלוונטיות ועדכניות
התכנים באתר האגודה בשפה האנגלית

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
לעיתון תזה בהסתמך על
תאריכי ההוצאה לאור

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

"הכר את האגודה"

ביצוע הגרלות/תחרויות/סקרים עם הנעה לפעולה

שימוש בסקרים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה
שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

מטרה
שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

עדכון מתמיד ושוטף של
נציגי המועצה בעבודה
תחזוק הקשר עם המועצה
היומיומית באגודה
תכנית עבודה מחלקת :חודש :ינואר 2020
משימה לביצוע (פעילות)
יעד אופרטיבי
עבודה על סרטון דמי
פרויקט הסברה משותף עם נציגי האגודה
רווחה בשיתוף הנציגים

עבודה מתמדת ושיתוף פעולה עם נכס
רמ"ח הסברה ופרסום ועורכת העיתון לקידום תזה כעיתון
סטודנטיאלי בקמפוס
מנהלת דיגיטל

פרסום באינסטגרם אחת לשבוע-
עובדים ,נציגים ומלגאים.

ללא

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים
אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

אין

ללא

פרסום האירועים הרלוונטיים עבור
סטודנטים בינלאומיים באתר
ובבי"ס הבינלאומי .נוכחות של 30%
מהסטודנטים הבינלאומיים
באירועי האגודה

אין

ללא

פרסום פוסט לאחר שיוצא גיליון
ולפחות חמישה פוסטים נוספים
במהלך השנה

אין

ללא

פרסום אחת לשבועיים של עובדים
ונציגים

מנהלת דיגיטל

ביצוע סקרי אגודה :יום הסטודנט,
סקר סוף שנה וכו'

אין

ללא

כ 700 -משיבים לסקרים הנוגעים
לכל הקמפוס

רמ"ח הסברה ופרסום

שליחת דף עדכון חודשי לנציגים 48
שעות לפני הישיבה.

אין

ללא

שליחת דף עלה לפני ישיבות מועצה

בעל אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

מדד הצלחה

רכז הוידיאו

פרסום ממומן  -הגדרת
מנהלת דיגיטל ורמ"ח
קהלי יעד ,גילאים,
הסברה
מיקומים ,תעדוף פוסטים
למימון

קידום ממומן ,פוסטים ,טיזרים ועוד

הגברת חשיפה לפלטפורמות החברתיות של האגודה

הגדלת מספר העוקבים באינסטגרם ובפייסבוק

שיקוף ,הגברת אהדה וחיזוק קשר לסטודנטים

שיפור הקשר אל הסטודנטים ומיתוג מחדש "האגודה
היא שלכם ובשבילכם"

ביצוע אירוע לייב של
"אתם שואלים  -אני
עונה" תוך הודעה מראש
על כך בערוצים השונים!

רמ"ח הסברה +
מנהלת דיגיטל  +מנהל
תוכן

מענה "תכלס" על שאלות ,שקיפות
וישירות

הגדלת אהדה

ביצוע הגרלה בהפתעה

הגרלת כרטיסי
טיסה/משהו שווה

רמח הסברה

סתם כי אנחנו מפנקים (תקופה חלשה
מבחינת אירועים) אנו מעניקים כרטיס
טיסה! רק צריך להירשם

הגברת מודעות לפעילות האגודה ולפרויקטים השונים

הגדלת חשיפה והגעות לאירועים

ה"אגודה"KNOW-
עיצוב ,תכנון ,ופיתוח

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

שימוש ברול-אפ ,דגלונים,
רמ"ח הסברה ופרסום
שמשוניות ,קפאות וכו',
; מעצב גרפי ,אחראי
עבור אירועי האגודה,
הפרויקט מטעם
כולל אירועים קטנים כמו
המחלקה
הפסקולטות

הצבת רול-אפים עם פרצופים של אנשי
האגודה (מי מאחורי הקלעים) ,הכרת
רמח הסברה  +דובר  +פרצוף ולא רק שם " +הידעת? מגיע לך
 Xעל מילואים! עוד פרטים סרוק את
מעצבת
הקוד/כנס לקישור /פנה אלי
בוואטסאפ!"

מנהלת דיגיטל

יו"ר

אין

אין

אין

דובר ומעצבת ,אנשי אגודה

הזזת רולאפים מפקולטה
לפקולטה ,החלפה

עבודה מול מחלקות האגודה ,תיאום
ציפיות בנוגע למיתוג האגודה בכל
פעילות

ללא

ללא

נוכחות מיתוגים בכל אירוע אגודתי

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

משוב של הרמ"ח האחראי
על הפעילות/אירוע

רמ"ח הסברה ופרסום

עבודה מול מחלקות האגודה

ללא

ללא

כתיבת מסקנות בקובץ יעודי

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
שנתי

מחלקתי ,ראש
המחלקה מעדכן
באופן קבוע

פרסום פנימי עבור המחלקה

ללא

ללא

עבודה פנים מחלקתית מסודרת
ויעילה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך פייסבוק
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן  +פרסום
פוסט אחד-שניים ליום

ללא

ללא

פרסום פוסט אחד בכל יום
ובתקופות עמוסות שני פוסטים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

יצירת שגרירי מותג
לאגודה ,בין אם על ידי
עובדי האגודה ,נציגיה
ומילגאיה

רמ"ח הסברה ופרסום
וראשי המחלקות
והיחידות

עדכון ההנהלה בפעילות המחלקה,
עדכון הנציגים בישיבות המועצה
ועדכונים שוטפים בפרויקטים שאנו
מקיימים

עובדי ונציגי האגודה

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

מעקב אחר נתוני הגלישה במדיות השונות והסקת
מסקנות למען שיפור מתמיד של המחלקה.

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

יצירת פורמט מסודר עבור
נתוני הגלישה במדיות
השונות והסקת מסקנות
לגביהם

כלל המחלקה

עדכון הפורמט אחת לשבועיים ע"י כלל
הרכזים וקיום ישיבה אחת לחודש על
מנת להסיק מסקנות ולהציב יעדים

ללא

חיזוק מותג האגודה
בפייסבוק כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

שימוש בשפה צעירה ,לא ממלכתית,
שימוש באמ;לק לפוסטים
אינפורמטיביים/רבי מלל ,שימוש
בתמונות עם גורם אנושי ושימוש
בGIFים לעיתים קרובות

ללא

ללא

ללא

ללא

פעילות הנציגים והעובדים באירועי
האגודה וברשתות החברתיות

שיפור מתמיד בכלל המדיות והבנה
רחבה בנוגע לצרכי הסטודנטים

העלאת כמות העוקבים מידי חודש

תכנית עבודה מחלקת הסברה ופרסום תשף

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

שיתוף פעולה עם נציגי
החוגים והרכזים
הרלוונטיים לפרסום
מפולח עבור החוגים
השונים והאוכלוסיות
השונות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

עבודה מול רשימות החוגים ומנהלי
האירוע הרלוונטי

ללא

ללא

פרסום ע"י נציגי החוגים אחת
לחודש ,פרסום פוסטים לסטודנטים
הערבים והבינלאומיים

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

יצירת סרטוני תוכן סלפי
וסרטונים מתוצרת בית

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות +רכז
הוידיאו

עבודה עם רכזי האגודה ונציגיה,
בשילוב סטודנטים חיצוניים

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

פרסום חמישה סרטוני תוכן בשנה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

שימוש בתוכנות
אינטרקטיביות לביצוע
סקרים/תחרויות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

סקרים בהתאם לאירועי האגודה
וחברות הבת

אין

ללא

פרסום סקרים בסוף כל סמסטר,
יום הסטודנט וכו' ,פרסום שתי
תחרויות בשנה.

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני
הפייסבוק בהתאם
לאלגוריתמים המשתנים
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים מעקב
ובקרה אחר עמודי
פייסבוק של מוסדות
להשכלה גבוהה מקבילים
לצורך השוואה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול מוסדות אחרים

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך אינסטגרם
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן והעלאת
סטורי מידי יום/יומיים ו 3פוסטים
מידי שבוע

ללא

ללא

העלאת פרסומים בהתאם לאירוע
השבוע ,העלאת סטורי אחת
ליומיים לפחות

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

העלאת אלבומי תמונות
לפייסבוק ולאינסטגרם

מנהלת דיגיטל +רמ"ח
הסברה

עבודה מול הגאנט השנתי וקשר רציף
עם המלגאים המצלמים

ללא

ללא

העלאת אלבום לפייסבוק לאחר כל
אירוע ,העלאת תמונות לאינסטגרם
לאחר כל אירוע

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

שימוש בשפה צעירה
והתמקדות בגורם
האנושי ,יחד עם תיוגים
רלוונטיים

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

שיתוף פעולה עם עובדי האגודה ונציגי
החוגים על מנת להראות את הגורם
האנושי באגודה ואת הסטודנטים
בקמפוס

ללא

ללא

העלאת תמונות ותיוגים רלוונטיים
לאחר כל אירוע ,העלאת מספר
העוקבים לאחר כל אירוע

עבודה מול הגאנט השנתי,שיתוף פעולה
מנהל דיגיטל  -רשתות
עם מארגני האירוע כדי לקבל חומרים
חברתיות
בלייב.

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

אירועים  -שימוש
בסרטוני live

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג ואמצעי פרסום

שינוי הנראות של
הניוזלטר כדי לעודד את
הקריאה שלו

מנהל תוכן +מעצבת
גרפית

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

שינוי הפורמט בהתאם להמלצות של
איש מקצוע

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך
אין

ללא

ללא

העלאת סרטוני  liveבמסיבת
פתיחת שנה ,מסיבת פורים ,יום
הסטודנט ורייב העצמאות
60%מתפוצת הסטודנטים יפתחו
את הניוזלטר

אחת לחודש בדיקה
קבועה של נתוני הניוזלטר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל תוכן

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור אחוזי
הפתיחות וההקלקות

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני האתר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהלת האתר
והאפליקציה

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור הכניסות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

עריכת כתבות שמגיעות מהמחלקות
השונות וחידוש תכנים

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

עדכון שבועי של לוח האירועים באתר
מדי יום חמישי

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

התאמת תכנים לסטודנטים שנה א' ,תארים מתקדמים
וסטודנטים בינלאומיים ודוברי ערבית ,בעבודה
משותפת עם הרכזים הרלוונטים

תפעול אתר האגודה
באנגלית

רכזת קשרי חוץ
ומנהלת אתר
ואפליקציה

בדיקה שבועית של רלוונטיות ועדכניות
התכנים באתר האגודה בשפה האנגלית

אין

ללא

פרסום האירועים הרלוונטיים עבור
סטודנטים בינלאומיים באתר
ובבי"ס הבינלאומי .נוכחות של 30%
מהסטודנטים הבינלאומיים
באירועי האגודה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
לעיתון תזה בהסתמך על
תאריכי ההוצאה לאור

אין

ללא

פרסום פוסט לאחר שיוצא גיליון
ולפחות חמישה פוסטים נוספים
במהלך השנה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

"הכר את האגודה"

אין

ללא

פרסום אחת לשבועיים של עובדים
ונציגים

ביצוע הגרלות/תחרויות/סקרים עם הנעה לפעולה

שימוש בסקרים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה
שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

מטרה

עדכון מתמיד ושוטף של
נציגי המועצה בעבודה
תחזוק הקשר עם המועצה
היומיומית באגודה
תכנית עבודה מחלקת :חודש :פברואר 2020
משימה לביצוע (פעילות)
יעד אופרטיבי

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

חיזוק "המותג" בפפ"ס

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות  ,האתר בפרט.

שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

מיתוג פפ"ס

עבודה מתמדת ושיתוף פעולה עם נכס
רמ"ח הסברה ופרסום ועורכת העיתון לקידום תזה כעיתון
סטודנטיאלי בקמפוס
מנהלת דיגיטל

פרסום באינסטגרם אחת לשבוע-
עובדים ,נציגים ומלגאים.

מנהלת דיגיטל

ביצוע סקרי אגודה :יום הסטודנט,
סקר סוף שנה וכו'

אין

ללא

כ 700 -משיבים לסקרים הנוגעים
לכל הקמפוס

רמ"ח הסברה ופרסום

שליחת דף עדכון חודשי לנציגים 48
שעות לפני הישיבה.

אין

ללא

שליחת דף עלה לפני ישיבות מועצה

בעל אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

מדד הצלחה

שני מלגאים מיועדים
להסברה לתפעול יום
האירוע

שריון ריקשה ,אזיקונים,
קאפות ,חבלים

העמדת מיתוגים לפני פתיחת יריד,
תפעול תקין של הוצאת פליירים

שימוש בשמשוניות "האגודה מסביב
לקמפוס" -הזמנת טראס חיצוני,
פליירים של האגודה ,שילוטים שיוצבו
רמ"ח הסברה ופרסום
ערב לפני האירוע ,תדריך עבור עובדי
האגודה ,לוודא כי לכולם יש חולצות
אגודה ותגי שם.

עדכון דף שאלות-תשובות מנהלת האתר +רמ"ח
הסברה
באתר האגודה ופרסומו

קמפיין התרמות דם-
יצירת תשתית קריאייטיבית למחלקות באגודה ונציגיה
מחלקת מעורבות חברתית

שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

יצירת תשתית קריאייטיבית למחלקות באגודה ונציגיה

פרויקט הסברה משותף
עם נציגי האגודה -עבודה
על סרטון דמי רווחה
בשיתוף הנציגים

הגברת מודעות לפעילות האגודה ולפרויקטים השונים

הגדלת חשיפה והגעות לאירועים

ה"אגודה"KNOW-
עיצוב ,תכנון ,ופיתוח

מחלקתי

שביעות רצון גבוהה מצד המחלקה
המבקשת

רכז הוידיאו

הצבת רול-אפים עם פרצופים של אנשי
האגודה (מי מאחורי הקלעים) ,הכרת
רמח הסברה  +דובר  +פרצוף ולא רק שם " +הידעת? מגיע לך
 Xעל מילואים! עוד פרטים סרוק את
מעצבת
הקוד/כנס לקישור /פנה אלי
בוואטסאפ!"

דובר ומעצבת ,אנשי אגודה

הזזת רולאפים מפקולטה
לפקולטה ,החלפה

הגברת חשיפה לפלטפורמות החברתיות של האגודה

הגדלת מספר העוקבים באינסטגרם ובפייסבוק

פרסום ממומן  -הגדרת
מנהלת דיגיטל ורמ"ח
קהלי יעד ,גילאים,
הסברה
מיקומים ,תעדוף פוסטים
למימון

קידום ממומן ,פוסטים ,טיזרים ועוד

מנהלת דיגיטל

אין

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

שימוש ברול-אפ ,דגלונים,
רמ"ח הסברה ופרסום
שמשוניות ,קפאות וכו',
; מעצב גרפי ,אחראי
עבור אירועי האגודה,
הפרויקט מטעם
כולל אירועים קטנים כמו
המחלקה
הפסקולטות

עבודה מול מחלקות האגודה ,תיאום
ציפיות בנוגע למיתוג האגודה בכל
פעילות

ללא

ללא

נוכחות מיתוגים בכל אירוע אגודתי

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

משוב של הרמ"ח האחראי
על הפעילות/אירוע

רמ"ח הסברה ופרסום

עבודה מול מחלקות האגודה

ללא

ללא

כתיבת מסקנות בקובץ יעודי

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
שנתי

מחלקתי ,ראש
המחלקה מעדכן
באופן קבוע

פרסום פנימי עבור המחלקה

ללא

ללא

עבודה פנים מחלקתית מסודרת
ויעילה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך פייסבוק
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן  +פרסום
פוסט אחד-שניים ליום

ללא

ללא

פרסום פוסט אחד בכל יום
ובתקופות עמוסות שני פוסטים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

יצירת שגרירי מותג
לאגודה ,בין אם על ידי
עובדי האגודה ,נציגיה
ומילגאיה

רמ"ח הסברה ופרסום
וראשי המחלקות
והיחידות

עדכון ההנהלה בפעילות המחלקה,
עדכון הנציגים בישיבות המועצה
ועדכונים שוטפים בפרויקטים שאנו
מקיימים

עובדי ונציגי האגודה

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

מעקב אחר נתוני הגלישה במדיות השונות והסקת
מסקנות למען שיפור מתמיד של המחלקה.

יצירת פורמט מסודר עבור
נתוני הגלישה במדיות
השונות והסקת מסקנות
לגביהם

כלל המחלקה

עדכון הפורמט אחת לשבועיים ע"י כלל
הרכזים וקיום ישיבה אחת לחודש על
מנת להסיק מסקנות ולהציב יעדים

ללא

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

חיזוק מותג האגודה
בפייסבוק כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

ללא

ללא

פעילות הנציגים והעובדים באירועי
האגודה וברשתות החברתיות

שיפור מתמיד בכלל המדיות והבנה
רחבה בנוגע לצרכי הסטודנטים

שימוש בשפה צעירה ,לא ממלכתית,
שימוש באמ;לק לפוסטים
אינפורמטיביים/רבי מלל ,שימוש
בתמונות עם גורם אנושי ושימוש
בGIFים לעיתים קרובות

ללא

ללא

העלאת כמות העוקבים מידי חודש

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

שיתוף פעולה עם נציגי
החוגים והרכזים
הרלוונטיים לפרסום
מפולח עבור החוגים
השונים והאוכלוסיות
השונות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

עבודה מול רשימות החוגים ומנהלי
האירוע הרלוונטי

ללא

ללא

פרסום ע"י נציגי החוגים אחת
לחודש ,פרסום פוסטים לסטודנטים
הערבים והבינלאומיים

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

יצירת סרטוני תוכן סלפי
וסרטונים מתוצרת בית

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות +רכז
הוידיאו

עבודה עם רכזי האגודה ונציגיה,
בשילוב סטודנטים חיצוניים

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

פרסום חמישה סרטוני תוכן בשנה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

שימוש בתוכנות
אינטרקטיביות לביצוע
סקרים/תחרויות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

סקרים בהתאם לאירועי האגודה
וחברות הבת

אין

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

ללא

פרסום סקרים בסוף כל סמסטר,
יום הסטודנט וכו' ,פרסום שתי
תחרויות בשנה.

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני
הפייסבוק בהתאם
לאלגוריתמים המשתנים
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

אחת לשבועיים מעקב
ובקרה אחר עמודי
פייסבוק של מוסדות
להשכלה גבוהה מקבילים
לצורך השוואה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול מוסדות אחרים

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך אינסטגרם
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן והעלאת
סטורי מידי יום/יומיים ו 3פוסטים
מידי שבוע

ללא

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

העלאת אלבומי תמונות
לפייסבוק ולאינסטגרם

מנהלת דיגיטל +רמ"ח
הסברה

עבודה מול הגאנט השנתי וקשר רציף
עם המלגאים המצלמים

ללא

ללא

ללא

העלאת פרסומים בהתאם לאירוע
השבוע ,העלאת סטורי אחת
ליומיים לפחות
העלאת אלבום לפייסבוק לאחר כל
אירוע ,העלאת תמונות לאינסטגרם
לאחר כל אירוע

תכנית עבודה מחלקת הסברה ופרסום תשף

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

שימוש בשפה צעירה
והתמקדות בגורם
האנושי ,יחד עם תיוגים
רלוונטיים

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

אירועים  -שימוש
בסרטוני live

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג ואמצעי פרסום

שינוי הנראות של
הניוזלטר כדי לעודד את
הקריאה שלו

מנהל תוכן +מעצבת
גרפית

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לחודש בדיקה
קבועה של נתוני הניוזלטר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל תוכן

עבודה מול הרמ"ח

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני האתר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהלת האתר
והאפליקציה

עבודה מול הרמ"ח

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

שיתוף פעולה עם עובדי האגודה ונציגי
החוגים על מנת להראות את הגורם
האנושי באגודה ואת הסטודנטים
בקמפוס

העלאת תמונות ותיוגים רלוונטיים
לאחר כל אירוע ,העלאת מספר
העוקבים לאחר כל אירוע

ללא

ללא

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

העלאת סרטוני  liveבמסיבת
פתיחת שנה ,מסיבת פורים ,יום
הסטודנט ורייב העצמאות

שינוי הפורמט בהתאם להמלצות של
איש מקצוע

אין

ללא

60%מתפוצת הסטודנטים יפתחו
את הניוזלטר

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור אחוזי
הפתיחות וההקלקות

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור הכניסות

עבודה מול הגאנט השנתי,שיתוף פעולה
מנהל דיגיטל  -רשתות
עם מארגני האירוע כדי לקבל חומרים
חברתיות
בלייב.

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

עריכת כתבות שמגיעות מהמחלקות
השונות וחידוש תכנים

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

עדכון שבועי של לוח האירועים באתר
מדי יום חמישי

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

התאמת תכנים לסטודנטים שנה א' ,תארים מתקדמים
וסטודנטים בינלאומיים ודוברי ערבית ,בעבודה
משותפת עם הרכזים הרלוונטים

תפעול אתר האגודה
באנגלית

רכזת קשרי חוץ
ומנהלת אתר
ואפליקציה

בדיקה שבועית של רלוונטיות ועדכניות
התכנים באתר האגודה בשפה האנגלית

אין

ללא

פרסום האירועים הרלוונטיים עבור
סטודנטים בינלאומיים באתר
ובבי"ס הבינלאומי .נוכחות של 30%
מהסטודנטים הבינלאומיים
באירועי האגודה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
לעיתון תזה בהסתמך על
תאריכי ההוצאה לאור

אין

ללא

פרסום פוסט לאחר שיוצא גיליון
ולפחות חמישה פוסטים נוספים
במהלך השנה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה
חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה
שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

מטרה
חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

עבודה מתמדת ושיתוף פעולה עם נכס
רמ"ח הסברה ופרסום ועורכת העיתון לקידום תזה כעיתון
סטודנטיאלי בקמפוס

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

"הכר את האגודה"

מנהלת דיגיטל

פרסום באינסטגרם אחת לשבוע-
עובדים ,נציגים ומלגאים.

אין

ביצוע הגרלות/תחרויות/סקרים עם הנעה לפעולה

שימוש בסקרים

מנהלת דיגיטל

ביצוע סקרי אגודה :יום הסטודנט,
סקר סוף שנה וכו'

אין

רמ"ח הסברה ופרסום

שליחת דף עדכון חודשי לנציגים 48
שעות לפני הישיבה.

אין

ללא

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

עדכון מתמיד ושוטף של
נציגי המועצה בעבודה
תחזוק הקשר עם המועצה
היומיומית באגודה
תכנית עבודה מחלקת :חודש :מרץ 2020
משימה לביצוע (פעילות)
יעד אופרטיבי
ביצוע הגרלות/תחרויות/סקרים עם הנעה לפעולה

פרסום סקר בעל שאלה
אחת

קמפיין יום האישה-
יצירת תשתית קריאייטיבית למחלקות באגודה ונציגיה
מחלקת מעורבות חברתית

בעל אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

פרסום שאלה רלוונטית לתקופה
והפקת תובנות.

מחלקתי

שביעות רצון גבוהה מצד המחלקה
המבקשת

שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

יצירת תשתית קריאייטיבית למחלקות באגודה ונציגיה

סטנד אפ וערב הוקרה
למשרתי מילואים-
מחלקת תרבות וקש"ח

מחלקתי

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

הכשרה מקצועית למחלקה

הכשרה מקצועית מגורם
חיצוני -פיתוח יצירתי,
כלי שיווק חדשים

רמ"ח הסברה ופרסום

שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

יצירת תשתית קריאייטיבית למחלקות באגודה ונציגיה

רייב העצמאות

רמ"ח הסברה ופרסום

אירוע הפורימון  +פפ"ס
שיפור תדמית האגודה  +העלאת העוקבים ברשתות החברתיות בדגש על אינסטגרם

חלוקת ארטיקים חינם

התקשרות עם ספקים,
התאגנות ליום מרוכז עם
עובדים

רמ"ח הסברה ופרסום
 +רמ"ח קשרי חוץ
ותרבות

הגברת מודעות לפעילות האגודה ולפרויקטים השונים

הגדלת חשיפה והגעות לאירועים

ה"אגודה"KNOW-
עיצוב ,תכנון ,ופיתוח

שביעות רצון גבוהה מצד המחלקה
המבקשת
התמקצעות על ידי גורם חיצוני
שביעות רצון גבוהה מצד המחלקה
המבקשת

ללא

ללא

הצבת רול-אפים עם פרצופים של אנשי
האגודה (מי מאחורי הקלעים) ,הכרת
רמח הסברה  +דובר  +פרצוף ולא רק שם " +הידעת? מגיע לך
 Xעל מילואים! עוד פרטים סרוק את
מעצבת
הקוד/כנס לקישור /פנה אלי
בוואטסאפ!"

הגברת חשיפה לפלטפורמות החברתיות של האגודה

הגדלת מספר העוקבים באינסטגרם ובפייסבוק

פרסום ממומן  -הגדרת
מנהלת דיגיטל ורמ"ח
קהלי יעד ,גילאים,
הסברה
מיקומים ,תעדוף פוסטים
למימון

קידום ממומן ,פוסטים ,טיזרים ועוד

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

שימוש ברול-אפ ,דגלונים,
רמ"ח הסברה ופרסום
שמשוניות ,קפאות וכו',
; מעצב גרפי ,אחראי
עבור אירועי האגודה,
הפרויקט מטעם
כולל אירועים קטנים כמו
המחלקה
הפסקולטות

ללא

פרסום אחת לשבועיים של עובדים
ונציגים

ללא

כ 700 -משיבים לסקרים הנוגעים
לכל הקמפוס
שליחת דף עלה לפני ישיבות מועצה

מדד הצלחה

ללא

כל הצוות יהיה נוכח בהכשרה,
יישום הכלים בטווח הארוך

ללא

דובר ומעצבת ,אנשי אגודה

הזזת רולאפים מפקולטה
לפקולטה ,החלפה

מנהלת דיגיטל

אין

עבודה מול מחלקות האגודה ,תיאום
ציפיות בנוגע למיתוג האגודה בכל
פעילות

ללא

ללא

נוכחות מיתוגים בכל אירוע אגודתי

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

משוב של הרמ"ח האחראי
על הפעילות/אירוע

רמ"ח הסברה ופרסום

עבודה מול מחלקות האגודה

ללא

ללא

כתיבת מסקנות בקובץ יעודי

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
שנתי

מחלקתי ,ראש
המחלקה מעדכן
באופן קבוע

פרסום פנימי עבור המחלקה

ללא

ללא

עבודה פנים מחלקתית מסודרת
ויעילה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך פייסבוק
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן  +פרסום
פוסט אחד-שניים ליום

ללא

ללא

פרסום פוסט אחד בכל יום
ובתקופות עמוסות שני פוסטים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

יצירת שגרירי מותג
לאגודה ,בין אם על ידי
עובדי האגודה ,נציגיה
ומילגאיה

רמ"ח הסברה ופרסום
וראשי המחלקות
והיחידות

עדכון ההנהלה בפעילות המחלקה,
עדכון הנציגים בישיבות המועצה
ועדכונים שוטפים בפרויקטים שאנו
מקיימים

עובדי ונציגי האגודה

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

מעקב אחר נתוני הגלישה במדיות השונות והסקת
מסקנות למען שיפור מתמיד של המחלקה.

יצירת פורמט מסודר עבור
נתוני הגלישה במדיות
השונות והסקת מסקנות
לגביהם

כלל המחלקה

עדכון הפורמט אחת לשבועיים ע"י כלל
הרכזים וקיום ישיבה אחת לחודש על
מנת להסיק מסקנות ולהציב יעדים

ללא

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

חיזוק מותג האגודה
בפייסבוק כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

ללא

ללא

פעילות הנציגים והעובדים באירועי
האגודה וברשתות החברתיות

שיפור מתמיד בכלל המדיות והבנה
רחבה בנוגע לצרכי הסטודנטים

שימוש בשפה צעירה ,לא ממלכתית,
שימוש באמ;לק לפוסטים
אינפורמטיביים/רבי מלל ,שימוש
בתמונות עם גורם אנושי ושימוש
בGIFים לעיתים קרובות

ללא

ללא

העלאת כמות העוקבים מידי חודש

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

שיתוף פעולה עם נציגי
החוגים והרכזים
הרלוונטיים לפרסום
מפולח עבור החוגים
השונים והאוכלוסיות
השונות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

עבודה מול רשימות החוגים ומנהלי
האירוע הרלוונטי

ללא

ללא

פרסום ע"י נציגי החוגים אחת
לחודש ,פרסום פוסטים לסטודנטים
הערבים והבינלאומיים

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

יצירת סרטוני תוכן סלפי
וסרטונים מתוצרת בית

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות +רכז
הוידיאו

עבודה עם רכזי האגודה ונציגיה,
בשילוב סטודנטים חיצוניים

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

פרסום חמישה סרטוני תוכן בשנה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

שימוש בתוכנות
אינטרקטיביות לביצוע
סקרים/תחרויות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

סקרים בהתאם לאירועי האגודה
וחברות הבת

אין

ללא

פרסום סקרים בסוף כל סמסטר,
יום הסטודנט וכו' ,פרסום שתי
תחרויות בשנה.

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני
הפייסבוק בהתאם
לאלגוריתמים המשתנים
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים מעקב
ובקרה אחר עמודי
פייסבוק של מוסדות
להשכלה גבוהה מקבילים
לצורך השוואה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול מוסדות אחרים

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך אינסטגרם
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן והעלאת
סטורי מידי יום/יומיים ו 3פוסטים
מידי שבוע

ללא

ללא

העלאת פרסומים בהתאם לאירוע
השבוע ,העלאת סטורי אחת
ליומיים לפחות

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

העלאת אלבומי תמונות
לפייסבוק ולאינסטגרם

מנהלת דיגיטל +רמ"ח
הסברה

עבודה מול הגאנט השנתי וקשר רציף
עם המלגאים המצלמים

ללא

ללא

העלאת אלבום לפייסבוק לאחר כל
אירוע ,העלאת תמונות לאינסטגרם
לאחר כל אירוע

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

שימוש בשפה צעירה
והתמקדות בגורם
האנושי ,יחד עם תיוגים
רלוונטיים

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

שיתוף פעולה עם עובדי האגודה ונציגי
החוגים על מנת להראות את הגורם
האנושי באגודה ואת הסטודנטים
בקמפוס

ללא

ללא

העלאת תמונות ותיוגים רלוונטיים
לאחר כל אירוע ,העלאת מספר
העוקבים לאחר כל אירוע

עבודה מול הגאנט השנתי,שיתוף פעולה
מנהל דיגיטל  -רשתות
עם מארגני האירוע כדי לקבל חומרים
חברתיות
בלייב.

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

אירועים  -שימוש
בסרטוני live

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג ואמצעי פרסום

שינוי הנראות של
הניוזלטר כדי לעודד את
הקריאה שלו

מנהל תוכן +מעצבת
גרפית

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

שינוי הפורמט בהתאם להמלצות של
איש מקצוע

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך
אין

ללא

ללא

העלאת סרטוני  liveבמסיבת
פתיחת שנה ,מסיבת פורים ,יום
הסטודנט ורייב העצמאות
60%מתפוצת הסטודנטים יפתחו
את הניוזלטר

אחת לחודש בדיקה
קבועה של נתוני הניוזלטר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל תוכן

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור אחוזי
הפתיחות וההקלקות

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני האתר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהלת האתר
והאפליקציה

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור הכניסות

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

עריכת כתבות שמגיעות מהמחלקות
השונות וחידוש תכנים

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

עדכון שבועי של לוח האירועים באתר
מדי יום חמישי

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

תכנית עבודה מחלקת הסברה ופרסום תשף

התאמת תכנים לסטודנטים שנה א' ,תארים מתקדמים
וסטודנטים בינלאומיים ודוברי ערבית ,בעבודה
משותפת עם הרכזים הרלוונטים

תפעול אתר האגודה
באנגלית

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
לעיתון תזה בהסתמך על
תאריכי ההוצאה לאור

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

"הכר את האגודה"

ביצוע הגרלות/תחרויות/סקרים עם הנעה לפעולה

שימוש בסקרים

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה
שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

מטרה

עדכון מתמיד ושוטף של
נציגי המועצה בעבודה
תחזוק הקשר עם המועצה
היומיומית באגודה
תכנית עבודה מחלקת :חודש :אפריל 2020
משימה לביצוע (פעילות)
יעד אופרטיבי

אין

ללא

פרסום האירועים הרלוונטיים עבור
סטודנטים בינלאומיים באתר
ובבי"ס הבינלאומי .נוכחות של 30%
מהסטודנטים הבינלאומיים
באירועי האגודה

אין

ללא

פרסום פוסט לאחר שיוצא גיליון
ולפחות חמישה פוסטים נוספים
במהלך השנה

אין

ללא

פרסום אחת לשבועיים של עובדים
ונציגים

מנהלת דיגיטל

ביצוע סקרי אגודה :יום הסטודנט,
סקר סוף שנה וכו'

אין

ללא

כ 700 -משיבים לסקרים הנוגעים
לכל הקמפוס

רמ"ח הסברה ופרסום

שליחת דף עדכון חודשי לנציגים 48
שעות לפני הישיבה.

בעל אחריות במחלקה

רכזת קשרי חוץ
ומנהלת אתר
ואפליקציה

בדיקה שבועית של רלוונטיות ועדכניות
התכנים באתר האגודה בשפה האנגלית

עבודה מתמדת ושיתוף פעולה עם נכס
רמ"ח הסברה ופרסום ועורכת העיתון לקידום תזה כעיתון
סטודנטיאלי בקמפוס
מנהלת דיגיטל

פרסום ממומן  -הגדרת
מנהלת דיגיטל ורמ"ח
קהלי יעד ,גילאים,
הסברה
מיקומים ,תעדוף פוסטים
למימון

הגברת חשיפה לפלטפורמות החברתיות של האגודה

הגדלת מספר העוקבים באינסטגרם ובפייסבוק

הגדלת אהדה

ביצוע הגרלה בהפתעה

הגרלת כרטיסי
טיסה/משהו שווה

הגברת מודעות לפעילות האגודה ולפרויקטים השונים

הגדלת חשיפה והגעות לאירועים

ה"אגודה"KNOW-
עיצוב ,תכנון ,ופיתוח

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

שימוש ברול-אפ ,דגלונים,
רמ"ח הסברה ופרסום
שמשוניות ,קפאות וכו',
; מעצב גרפי ,אחראי
עבור אירועי האגודה,
הפרויקט מטעם
כולל אירועים קטנים כמו
המחלקה
הפסקולטות

רמח הסברה

פרסום באינסטגרם אחת לשבוע-
עובדים ,נציגים ומלגאים.

אין

ללא

שליחת דף עלה לפני ישיבות מועצה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

מדד הצלחה

קידום ממומן ,פוסטים ,טיזרים ועוד

מנהלת דיגיטל

אין

סתם כי אנחנו מפנקים (תקופה חלשה
מבחינת אירועים) אנו מעניקים כרטיס
טיסה! רק צריך להירשם

הצבת רול-אפים עם פרצופים של אנשי
האגודה (מי מאחורי הקלעים) ,הכרת
רמח הסברה  +דובר  +פרצוף ולא רק שם " +הידעת? מגיע לך
 Xעל מילואים! עוד פרטים סרוק את
מעצבת
הקוד/כנס לקישור /פנה אלי
בוואטסאפ!"

אין

דובר ומעצבת ,אנשי אגודה

הזזת רולאפים מפקולטה
לפקולטה ,החלפה

עבודה מול מחלקות האגודה ,תיאום
ציפיות בנוגע למיתוג האגודה בכל
פעילות

ללא

ללא

נוכחות מיתוגים בכל אירוע אגודתי

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

משוב של הרמ"ח האחראי
על הפעילות/אירוע

רמ"ח הסברה ופרסום

עבודה מול מחלקות האגודה

ללא

ללא

כתיבת מסקנות בקובץ יעודי

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
שנתי

מחלקתי ,ראש
המחלקה מעדכן
באופן קבוע

פרסום פנימי עבור המחלקה

ללא

ללא

עבודה פנים מחלקתית מסודרת
ויעילה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך פייסבוק
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן  +פרסום
פוסט אחד-שניים ליום

ללא

ללא

פרסום פוסט אחד בכל יום
ובתקופות עמוסות שני פוסטים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

יצירת שגרירי מותג
לאגודה ,בין אם על ידי
עובדי האגודה ,נציגיה
ומילגאיה

רמ"ח הסברה ופרסום
וראשי המחלקות
והיחידות

עדכון ההנהלה בפעילות המחלקה,
עדכון הנציגים בישיבות המועצה
ועדכונים שוטפים בפרויקטים שאנו
מקיימים

עובדי ונציגי האגודה

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

מעקב אחר נתוני הגלישה במדיות השונות והסקת
מסקנות למען שיפור מתמיד של המחלקה.

יצירת פורמט מסודר עבור
נתוני הגלישה במדיות
השונות והסקת מסקנות
לגביהם

כלל המחלקה

עדכון הפורמט אחת לשבועיים ע"י כלל
הרכזים וקיום ישיבה אחת לחודש על
מנת להסיק מסקנות ולהציב יעדים

ללא

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

חיזוק מותג האגודה
בפייסבוק כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

ללא

ללא

פעילות הנציגים והעובדים באירועי
האגודה וברשתות החברתיות

שיפור מתמיד בכלל המדיות והבנה
רחבה בנוגע לצרכי הסטודנטים

שימוש בשפה צעירה ,לא ממלכתית,
שימוש באמ;לק לפוסטים
אינפורמטיביים/רבי מלל ,שימוש
בתמונות עם גורם אנושי ושימוש
בGIFים לעיתים קרובות

ללא

ללא

העלאת כמות העוקבים מידי חודש

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

שיתוף פעולה עם נציגי
החוגים והרכזים
הרלוונטיים לפרסום
מפולח עבור החוגים
השונים והאוכלוסיות
השונות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

עבודה מול רשימות החוגים ומנהלי
האירוע הרלוונטי

ללא

ללא

פרסום ע"י נציגי החוגים אחת
לחודש ,פרסום פוסטים לסטודנטים
הערבים והבינלאומיים

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

יצירת סרטוני תוכן סלפי
וסרטונים מתוצרת בית

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות +רכז
הוידיאו

עבודה עם רכזי האגודה ונציגיה,
בשילוב סטודנטים חיצוניים

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

פרסום חמישה סרטוני תוכן בשנה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

שימוש בתוכנות
אינטרקטיביות לביצוע
סקרים/תחרויות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

סקרים בהתאם לאירועי האגודה
וחברות הבת

אין

ללא

פרסום סקרים בסוף כל סמסטר,
יום הסטודנט וכו' ,פרסום שתי
תחרויות בשנה.

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני
הפייסבוק בהתאם
לאלגוריתמים המשתנים
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים מעקב
ובקרה אחר עמודי
פייסבוק של מוסדות
להשכלה גבוהה מקבילים
לצורך השוואה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול מוסדות אחרים

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך אינסטגרם
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן והעלאת
סטורי מידי יום/יומיים ו 3פוסטים
מידי שבוע

ללא

ללא

העלאת פרסומים בהתאם לאירוע
השבוע ,העלאת סטורי אחת
ליומיים לפחות

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

העלאת אלבומי תמונות
לפייסבוק ולאינסטגרם

מנהלת דיגיטל +רמ"ח
הסברה

עבודה מול הגאנט השנתי וקשר רציף
עם המלגאים המצלמים

ללא

ללא

העלאת אלבום לפייסבוק לאחר כל
אירוע ,העלאת תמונות לאינסטגרם
לאחר כל אירוע

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

שימוש בשפה צעירה
והתמקדות בגורם
האנושי ,יחד עם תיוגים
רלוונטיים

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

שיתוף פעולה עם עובדי האגודה ונציגי
החוגים על מנת להראות את הגורם
האנושי באגודה ואת הסטודנטים
בקמפוס

ללא

ללא

העלאת תמונות ותיוגים רלוונטיים
לאחר כל אירוע ,העלאת מספר
העוקבים לאחר כל אירוע

עבודה מול הגאנט השנתי,שיתוף פעולה
מנהל דיגיטל  -רשתות
עם מארגני האירוע כדי לקבל חומרים
חברתיות
בלייב.

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

אירועים  -שימוש
בסרטוני live

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג ואמצעי פרסום

שינוי הנראות של
הניוזלטר כדי לעודד את
הקריאה שלו

מנהל תוכן +מעצבת
גרפית

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

שינוי הפורמט בהתאם להמלצות של
איש מקצוע

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך
אין

ללא

ללא

העלאת סרטוני  liveבמסיבת
פתיחת שנה ,מסיבת פורים ,יום
הסטודנט ורייב העצמאות
60%מתפוצת הסטודנטים יפתחו
את הניוזלטר

אחת לחודש בדיקה
קבועה של נתוני הניוזלטר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל תוכן

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור אחוזי
הפתיחות וההקלקות

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני האתר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהלת האתר
והאפליקציה

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור הכניסות

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

עריכת כתבות שמגיעות מהמחלקות
השונות וחידוש תכנים

אין

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

עדכון שבועי של לוח האירועים באתר
מדי יום חמישי

אין

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

התאמת תכנים לסטודנטים שנה א' ,תארים מתקדמים
וסטודנטים בינלאומיים ודוברי ערבית ,בעבודה
משותפת עם הרכזים הרלוונטים

תפעול אתר האגודה
באנגלית

רכזת קשרי חוץ
ומנהלת אתר
ואפליקציה

בדיקה שבועית של רלוונטיות ועדכניות
התכנים באתר האגודה בשפה האנגלית

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
לעיתון תזה בהסתמך על
תאריכי ההוצאה לאור

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

"הכר את האגודה"

ביצוע הגרלות/תחרויות/סקרים עם הנעה לפעולה

שימוש בסקרים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה
שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

מטרה

עדכון מתמיד ושוטף של
נציגי המועצה בעבודה
תחזוק הקשר עם המועצה
היומיומית באגודה
תכנית עבודה מחלקת :חודש :מאי 2020
משימה לביצוע (פעילות)
יעד אופרטיבי

עבודה מתמדת ושיתוף פעולה עם נכס
רמ"ח הסברה ופרסום ועורכת העיתון לקידום תזה כעיתון
סטודנטיאלי בקמפוס
מנהלת דיגיטל

הגברת חשיפה לפלטפורמות החברתיות של האגודה

שיקוף ,הגברת אהדה וחיזוק קשר לסטודנטים

שיפור הקשר אל הסטודנטים ומיתוג מחדש "האגודה
היא שלכם ובשבילכם"

ביצוע אירוע לייב של
"אתם שואלים  -אני
עונה" תוך הודעה מראש
על כך בערוצים השונים!

הגברת מודעות לפעילות האגודה ולפרויקטים השונים

הגדלת חשיפה והגעות לאירועים

ה"אגודה"KNOW-
עיצוב ,תכנון ,ופיתוח

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

אין

ללא

פרסום האירועים הרלוונטיים עבור
סטודנטים בינלאומיים באתר
ובבי"ס הבינלאומי .נוכחות של 30%
מהסטודנטים הבינלאומיים
באירועי האגודה

אין

ללא

פרסום פוסט לאחר שיוצא גיליון
ולפחות חמישה פוסטים נוספים
במהלך השנה

אין

ללא

פרסום אחת לשבועיים של עובדים
ונציגים

מנהלת דיגיטל

ביצוע סקרי אגודה :יום הסטודנט,
סקר סוף שנה וכו'

אין

ללא

כ 700 -משיבים לסקרים הנוגעים
לכל הקמפוס

רמ"ח הסברה ופרסום

שליחת דף עדכון חודשי לנציגים 48
שעות לפני הישיבה.

אין

ללא

שליחת דף עלה לפני ישיבות מועצה

בעל אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

מדד הצלחה

קידום ממומן ,פוסטים ,טיזרים ועוד

מנהלת דיגיטל

אין

מענה "תכלס" על שאלות ,שקיפות
וישירות

יו"ר

אין

דובר ומעצבת ,אנשי אגודה

הזזת רולאפים מפקולטה
לפקולטה ,החלפה

ללא

ללא

פרסום ממומן  -הגדרת
מנהלת דיגיטל ורמ"ח
קהלי יעד ,גילאים,
הסברה
מיקומים ,תעדוף פוסטים
למימון

הגדלת מספר העוקבים באינסטגרם ובפייסבוק

פרסום באינסטגרם אחת לשבוע-
עובדים ,נציגים ומלגאים.

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

רמ"ח הסברה +
מנהלת דיגיטל  +מנהל
תוכן

הצבת רול-אפים עם פרצופים של אנשי
האגודה (מי מאחורי הקלעים) ,הכרת
רמח הסברה  +דובר  +פרצוף ולא רק שם " +הידעת? מגיע לך
 Xעל מילואים! עוד פרטים סרוק את
מעצבת
הקוד/כנס לקישור /פנה אלי
בוואטסאפ!"

שימוש ברול-אפ ,דגלונים,
רמ"ח הסברה ופרסום
שמשוניות ,קפאות וכו',
; מעצב גרפי ,אחראי
עבור אירועי האגודה,
הפרויקט מטעם
כולל אירועים קטנים כמו
המחלקה
הפסקולטות

עבודה מול מחלקות האגודה ,תיאום
ציפיות בנוגע למיתוג האגודה בכל
פעילות

נוכחות מיתוגים בכל אירוע אגודתי

תכנית עבודה מחלקת הסברה ופרסום תשף

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

משוב של הרמ"ח האחראי
על הפעילות/אירוע

רמ"ח הסברה ופרסום

עבודה מול מחלקות האגודה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
שנתי

מחלקתי ,ראש
המחלקה מעדכן
באופן קבוע

פרסום פנימי עבור המחלקה

ללא

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך פייסבוק
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן  +פרסום
פוסט אחד-שניים ליום

ללא

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

יצירת שגרירי מותג
לאגודה ,בין אם על ידי
עובדי האגודה ,נציגיה
ומילגאיה

רמ"ח הסברה ופרסום
וראשי המחלקות
והיחידות

עדכון ההנהלה בפעילות המחלקה,
עדכון הנציגים בישיבות המועצה
ועדכונים שוטפים בפרויקטים שאנו
מקיימים

עובדי ונציגי האגודה

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

מעקב אחר נתוני הגלישה במדיות השונות והסקת
מסקנות למען שיפור מתמיד של המחלקה.

ללא

יצירת פורמט מסודר עבור
נתוני הגלישה במדיות
השונות והסקת מסקנות
לגביהם

כלל המחלקה

עדכון הפורמט אחת לשבועיים ע"י כלל
הרכזים וקיום ישיבה אחת לחודש על
מנת להסיק מסקנות ולהציב יעדים

ללא

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

חיזוק מותג האגודה
בפייסבוק כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

ללא

כתיבת מסקנות בקובץ יעודי

ללא

עבודה פנים מחלקתית מסודרת
ויעילה

ללא

פרסום פוסט אחד בכל יום
ובתקופות עמוסות שני פוסטים

ללא

ללא

פעילות הנציגים והעובדים באירועי
האגודה וברשתות החברתיות

שיפור מתמיד בכלל המדיות והבנה
רחבה בנוגע לצרכי הסטודנטים

שימוש בשפה צעירה ,לא ממלכתית,
שימוש באמ;לק לפוסטים
אינפורמטיביים/רבי מלל ,שימוש
בתמונות עם גורם אנושי ושימוש
בGIFים לעיתים קרובות

ללא

ללא

העלאת כמות העוקבים מידי חודש

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

שיתוף פעולה עם נציגי
החוגים והרכזים
הרלוונטיים לפרסום
מפולח עבור החוגים
השונים והאוכלוסיות
השונות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

עבודה מול רשימות החוגים ומנהלי
האירוע הרלוונטי

ללא

ללא

פרסום ע"י נציגי החוגים אחת
לחודש ,פרסום פוסטים לסטודנטים
הערבים והבינלאומיים

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

יצירת סרטוני תוכן סלפי
וסרטונים מתוצרת בית

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות +רכז
הוידיאו

עבודה עם רכזי האגודה ונציגיה,
בשילוב סטודנטים חיצוניים

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

פרסום חמישה סרטוני תוכן בשנה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

שימוש בתוכנות
אינטרקטיביות לביצוע
סקרים/תחרויות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

סקרים בהתאם לאירועי האגודה
וחברות הבת

אין

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

ללא

פרסום סקרים בסוף כל סמסטר,
יום הסטודנט וכו' ,פרסום שתי
תחרויות בשנה.

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני
הפייסבוק בהתאם
לאלגוריתמים המשתנים
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

אחת לשבועיים מעקב
ובקרה אחר עמודי
פייסבוק של מוסדות
להשכלה גבוהה מקבילים
לצורך השוואה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול מוסדות אחרים

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך אינסטגרם
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן והעלאת
סטורי מידי יום/יומיים ו 3פוסטים
מידי שבוע

ללא

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

העלאת אלבומי תמונות
לפייסבוק ולאינסטגרם

מנהלת דיגיטל +רמ"ח
הסברה

עבודה מול הגאנט השנתי וקשר רציף
עם המלגאים המצלמים

ללא

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

שימוש בשפה צעירה
והתמקדות בגורם
האנושי ,יחד עם תיוגים
רלוונטיים

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

שיתוף פעולה עם עובדי האגודה ונציגי
החוגים על מנת להראות את הגורם
האנושי באגודה ואת הסטודנטים
בקמפוס

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

אירועים  -שימוש
בסרטוני live

ללא

ללא

העלאת פרסומים בהתאם לאירוע
השבוע ,העלאת סטורי אחת
ליומיים לפחות
העלאת אלבום לפייסבוק לאחר כל
אירוע ,העלאת תמונות לאינסטגרם
לאחר כל אירוע
העלאת תמונות ותיוגים רלוונטיים
לאחר כל אירוע ,העלאת מספר
העוקבים לאחר כל אירוע

ללא

ללא

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

העלאת סרטוני  liveבמסיבת
פתיחת שנה ,מסיבת פורים ,יום
הסטודנט ורייב העצמאות

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג ואמצעי פרסום

שינוי הנראות של
הניוזלטר כדי לעודד את
הקריאה שלו

מנהל תוכן +מעצבת
גרפית

שינוי הפורמט בהתאם להמלצות של
איש מקצוע

אין

ללא

60%מתפוצת הסטודנטים יפתחו
את הניוזלטר

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לחודש בדיקה
קבועה של נתוני הניוזלטר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל תוכן

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור אחוזי
הפתיחות וההקלקות

עבודה מול הגאנט השנתי,שיתוף פעולה
מנהל דיגיטל  -רשתות
עם מארגני האירוע כדי לקבל חומרים
חברתיות
בלייב.

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני האתר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהלת האתר
והאפליקציה

עבודה מול הרמ"ח

אין

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

ללא

הפקת לקחים ושיפור הכניסות

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

עריכת כתבות שמגיעות מהמחלקות
השונות וחידוש תכנים

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

עדכון שבועי של לוח האירועים באתר
מדי יום חמישי

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

התאמת תכנים לסטודנטים שנה א' ,תארים מתקדמים
וסטודנטים בינלאומיים ודוברי ערבית ,בעבודה
משותפת עם הרכזים הרלוונטים

תפעול אתר האגודה
באנגלית

רכזת קשרי חוץ
ומנהלת אתר
ואפליקציה

בדיקה שבועית של רלוונטיות ועדכניות
התכנים באתר האגודה בשפה האנגלית

אין

ללא

פרסום האירועים הרלוונטיים עבור
סטודנטים בינלאומיים באתר
ובבי"ס הבינלאומי .נוכחות של 30%
מהסטודנטים הבינלאומיים
באירועי האגודה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
לעיתון תזה בהסתמך על
תאריכי ההוצאה לאור

אין

ללא

פרסום פוסט לאחר שיוצא גיליון
ולפחות חמישה פוסטים נוספים
במהלך השנה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה
חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה
שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

מטרה

עבודה מתמדת ושיתוף פעולה עם נכס
רמ"ח הסברה ופרסום ועורכת העיתון לקידום תזה כעיתון
סטודנטיאלי בקמפוס

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

"הכר את האגודה"

מנהלת דיגיטל

פרסום באינסטגרם אחת לשבוע-
עובדים ,נציגים ומלגאים.

אין

ביצוע הגרלות/תחרויות/סקרים עם הנעה לפעולה

שימוש בסקרים

מנהלת דיגיטל

ביצוע סקרי אגודה :יום הסטודנט,
סקר סוף שנה וכו'

אין

רמ"ח הסברה ופרסום

שליחת דף עדכון חודשי לנציגים 48
שעות לפני הישיבה.

אין

ללא

בעל אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

עדכון מתמיד ושוטף של
נציגי המועצה בעבודה
תחזוק הקשר עם המועצה
היומיומית באגודה
תכנית עבודה מחלקת :חודש :יוני 2020
משימה לביצוע (פעילות)
יעד אופרטיבי

פרסום סקר אגודה

מתפרסם בשבוע האחרון ללימודים,
לבקש מכל הרמ"חים לעבור על
השאלות ולעדכן אותן ,להגריל פרסים,
רמ"ח הסברה ופרסום
לפרסם לנציגים מצגת סטטיסטיקות
משנה שעברה ולהוציא תובנות בתום
הסקר

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

ביצוע הגרלות/תחרויות/סקרים עם הנעה לפעולה

הגברת חשיפה לפלטפורמות החברתיות של האגודה

הגדלת מספר העוקבים באינסטגרם ובפייסבוק

הגברת מודעות לפעילות האגודה ולפרויקטים השונים

הגדלת חשיפה והגעות לאירועים

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

שימוש ברול-אפ ,דגלונים,
רמ"ח הסברה ופרסום
שמשוניות ,קפאות וכו',
; מעצב גרפי ,אחראי
עבור אירועי האגודה,
הפרויקט מטעם
כולל אירועים קטנים כמו
המחלקה
הפסקולטות

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

משוב של הרמ"ח האחראי
על הפעילות/אירוע

רמ"ח הסברה ופרסום

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
שנתי

פרסום ממומן  -הגדרת
מנהלת דיגיטל ורמ"ח
קהלי יעד ,גילאים,
הסברה
מיקומים ,תעדוף פוסטים
למימון

ה"אגודה"KNOW-
עיצוב ,תכנון ,ופיתוח

ללא

פרסום אחת לשבועיים של עובדים
ונציגים

ללא

כ 700 -משיבים לסקרים הנוגעים
לכל הקמפוס
שליחת דף עלה לפני ישיבות מועצה

מדד הצלחה

מעל  50%מהסטודנטים ענו על
הסקר

אין

אין

מנהלת דיגיטל

אין

דובר ומעצבת ,אנשי אגודה

הזזת רולאפים מפקולטה
לפקולטה ,החלפה

עבודה מול מחלקות האגודה ,תיאום
ציפיות בנוגע למיתוג האגודה בכל
פעילות

ללא

ללא

נוכחות מיתוגים בכל אירוע אגודתי

עבודה מול מחלקות האגודה

ללא

ללא

כתיבת מסקנות בקובץ יעודי

קידום ממומן ,פוסטים ,טיזרים ועוד

הצבת רול-אפים עם פרצופים של אנשי
האגודה (מי מאחורי הקלעים) ,הכרת
רמח הסברה  +דובר  +פרצוף ולא רק שם " +הידעת? מגיע לך
 Xעל מילואים! עוד פרטים סרוק את
מעצבת
הקוד/כנס לקישור /פנה אלי
בוואטסאפ!"

מחלקתי ,ראש
המחלקה מעדכן
באופן קבוע

פרסום פנימי עבור המחלקה

ללא

ללא

עבודה פנים מחלקתית מסודרת
ויעילה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך פייסבוק
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן  +פרסום
פוסט אחד-שניים ליום

ללא

ללא

פרסום פוסט אחד בכל יום
ובתקופות עמוסות שני פוסטים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

יצירת שגרירי מותג
לאגודה ,בין אם על ידי
עובדי האגודה ,נציגיה
ומילגאיה

רמ"ח הסברה ופרסום
וראשי המחלקות
והיחידות

עדכון ההנהלה בפעילות המחלקה,
עדכון הנציגים בישיבות המועצה
ועדכונים שוטפים בפרויקטים שאנו
מקיימים

עובדי ונציגי האגודה

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

מעקב אחר נתוני הגלישה במדיות השונות והסקת
מסקנות למען שיפור מתמיד של המחלקה.

יצירת פורמט מסודר עבור
נתוני הגלישה במדיות
השונות והסקת מסקנות
לגביהם

כלל המחלקה

עדכון הפורמט אחת לשבועיים ע"י כלל
הרכזים וקיום ישיבה אחת לחודש על
מנת להסיק מסקנות ולהציב יעדים

ללא

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

חיזוק מותג האגודה
בפייסבוק כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

ללא

ללא

פעילות הנציגים והעובדים באירועי
האגודה וברשתות החברתיות

שיפור מתמיד בכלל המדיות והבנה
רחבה בנוגע לצרכי הסטודנטים

שימוש בשפה צעירה ,לא ממלכתית,
שימוש באמ;לק לפוסטים
אינפורמטיביים/רבי מלל ,שימוש
בתמונות עם גורם אנושי ושימוש
בGIFים לעיתים קרובות

ללא

ללא

העלאת כמות העוקבים מידי חודש

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

שיתוף פעולה עם נציגי
החוגים והרכזים
הרלוונטיים לפרסום
מפולח עבור החוגים
השונים והאוכלוסיות
השונות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

עבודה מול רשימות החוגים ומנהלי
האירוע הרלוונטי

ללא

ללא

פרסום ע"י נציגי החוגים אחת
לחודש ,פרסום פוסטים לסטודנטים
הערבים והבינלאומיים

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

יצירת סרטוני תוכן סלפי
וסרטונים מתוצרת בית

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות +רכז
הוידיאו

עבודה עם רכזי האגודה ונציגיה,
בשילוב סטודנטים חיצוניים

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

פרסום חמישה סרטוני תוכן בשנה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

שימוש בתוכנות
אינטרקטיביות לביצוע
סקרים/תחרויות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

סקרים בהתאם לאירועי האגודה
וחברות הבת

אין

ללא

פרסום סקרים בסוף כל סמסטר,
יום הסטודנט וכו' ,פרסום שתי
תחרויות בשנה.

תכנית עבודה מחלקת הסברה ופרסום תשף

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני
הפייסבוק בהתאם
לאלגוריתמים המשתנים
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים מעקב
ובקרה אחר עמודי
פייסבוק של מוסדות
להשכלה גבוהה מקבילים
לצורך השוואה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול מוסדות אחרים

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך אינסטגרם
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן והעלאת
סטורי מידי יום/יומיים ו 3פוסטים
מידי שבוע

ללא

ללא

העלאת פרסומים בהתאם לאירוע
השבוע ,העלאת סטורי אחת
ליומיים לפחות

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

העלאת אלבומי תמונות
לפייסבוק ולאינסטגרם

מנהלת דיגיטל +רמ"ח
הסברה

עבודה מול הגאנט השנתי וקשר רציף
עם המלגאים המצלמים

ללא

ללא

העלאת אלבום לפייסבוק לאחר כל
אירוע ,העלאת תמונות לאינסטגרם
לאחר כל אירוע

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

שימוש בשפה צעירה
והתמקדות בגורם
האנושי ,יחד עם תיוגים
רלוונטיים

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

שיתוף פעולה עם עובדי האגודה ונציגי
החוגים על מנת להראות את הגורם
האנושי באגודה ואת הסטודנטים
בקמפוס

ללא

ללא

העלאת תמונות ותיוגים רלוונטיים
לאחר כל אירוע ,העלאת מספר
העוקבים לאחר כל אירוע

עבודה מול הגאנט השנתי,שיתוף פעולה
מנהל דיגיטל  -רשתות
עם מארגני האירוע כדי לקבל חומרים
חברתיות
בלייב.

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

אירועים  -שימוש
בסרטוני live

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג ואמצעי פרסום

שינוי הנראות של
הניוזלטר כדי לעודד את
הקריאה שלו

מנהל תוכן +מעצבת
גרפית

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לחודש בדיקה
קבועה של נתוני הניוזלטר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל תוכן

שינוי הפורמט בהתאם להמלצות של
איש מקצוע

עבודה מול הרמ"ח

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך
אין

אין

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני האתר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהלת האתר
והאפליקציה

עבודה מול הרמ"ח

אין

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

ללא

ללא

ללא

ללא

העלאת סרטוני  liveבמסיבת
פתיחת שנה ,מסיבת פורים ,יום
הסטודנט ורייב העצמאות
60%מתפוצת הסטודנטים יפתחו
את הניוזלטר

הפקת לקחים ושיפור אחוזי
הפתיחות וההקלקות

הפקת לקחים ושיפור הכניסות

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

עריכת כתבות שמגיעות מהמחלקות
השונות וחידוש תכנים

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

עדכון שבועי של לוח האירועים באתר
מדי יום חמישי

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

התאמת תכנים לסטודנטים שנה א' ,תארים מתקדמים
וסטודנטים בינלאומיים ודוברי ערבית ,בעבודה
משותפת עם הרכזים הרלוונטים

תפעול אתר האגודה
באנגלית

רכזת קשרי חוץ
ומנהלת אתר
ואפליקציה

בדיקה שבועית של רלוונטיות ועדכניות
התכנים באתר האגודה בשפה האנגלית

אין

ללא

פרסום האירועים הרלוונטיים עבור
סטודנטים בינלאומיים באתר
ובבי"ס הבינלאומי .נוכחות של 30%
מהסטודנטים הבינלאומיים
באירועי האגודה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
לעיתון תזה בהסתמך על
תאריכי ההוצאה לאור

אין

ללא

פרסום פוסט לאחר שיוצא גיליון
ולפחות חמישה פוסטים נוספים
במהלך השנה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

"הכר את האגודה"

אין

ללא

פרסום אחת לשבועיים של עובדים
ונציגים

ביצוע הגרלות/תחרויות/סקרים עם הנעה לפעולה

שימוש בסקרים

מנהלת דיגיטל

ביצוע סקרי אגודה :יום הסטודנט,
סקר סוף שנה וכו'

אין

ללא

כ 700 -משיבים לסקרים הנוגעים
לכל הקמפוס

רמ"ח הסברה ופרסום

שליחת דף עדכון חודשי לנציגים 48
שעות לפני הישיבה.

בעל אחריות במחלקה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה
שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

מטרה

עדכון מתמיד ושוטף של
נציגי המועצה בעבודה
תחזוק הקשר עם המועצה
היומיומית באגודה
תכנית עבודה מחלקת :חודש :יולי 2020
משימה לביצוע (פעילות)
יעד אופרטיבי

עבודה מתמדת ושיתוף פעולה עם נכס
רמ"ח הסברה ופרסום ועורכת העיתון לקידום תזה כעיתון
סטודנטיאלי בקמפוס
מנהלת דיגיטל

פרסום ממומן  -הגדרת
מנהלת דיגיטל ורמ"ח
קהלי יעד ,גילאים,
הסברה
מיקומים ,תעדוף פוסטים
למימון

הגברת חשיפה לפלטפורמות החברתיות של האגודה

הגדלת מספר העוקבים באינסטגרם ובפייסבוק

הגברת מודעות לפעילות האגודה ולפרויקטים השונים

הגדלת חשיפה והגעות לאירועים

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

שימוש ברול-אפ ,דגלונים,
רמ"ח הסברה ופרסום
שמשוניות ,קפאות וכו',
; מעצב גרפי ,אחראי
עבור אירועי האגודה,
הפרויקט מטעם
כולל אירועים קטנים כמו
המחלקה
הפסקולטות

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

משוב של הרמ"ח האחראי
על הפעילות/אירוע

רמ"ח הסברה ופרסום

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
שנתי

ה"אגודה"KNOW-
עיצוב ,תכנון ,ופיתוח

פרסום באינסטגרם אחת לשבוע-
עובדים ,נציגים ומלגאים.

אין

ללא

שליחת דף עלה לפני ישיבות מועצה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

מדד הצלחה

קידום ממומן ,פוסטים ,טיזרים ועוד

מנהלת דיגיטל

אין

דובר ומעצבת ,אנשי אגודה

הזזת רולאפים מפקולטה
לפקולטה ,החלפה

עבודה מול מחלקות האגודה ,תיאום
ציפיות בנוגע למיתוג האגודה בכל
פעילות

ללא

ללא

נוכחות מיתוגים בכל אירוע אגודתי

עבודה מול מחלקות האגודה

ללא

ללא

כתיבת מסקנות בקובץ יעודי

הצבת רול-אפים עם פרצופים של אנשי
האגודה (מי מאחורי הקלעים) ,הכרת
רמח הסברה  +דובר  +פרצוף ולא רק שם " +הידעת? מגיע לך
 Xעל מילואים! עוד פרטים סרוק את
מעצבת
הקוד/כנס לקישור /פנה אלי
בוואטסאפ!"

מחלקתי ,ראש
המחלקה מעדכן
באופן קבוע

פרסום פנימי עבור המחלקה

ללא

ללא

עבודה פנים מחלקתית מסודרת
ויעילה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך פייסבוק
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן  +פרסום
פוסט אחד-שניים ליום

ללא

ללא

פרסום פוסט אחד בכל יום
ובתקופות עמוסות שני פוסטים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

יצירת שגרירי מותג
לאגודה ,בין אם על ידי
עובדי האגודה ,נציגיה
ומילגאיה

רמ"ח הסברה ופרסום
וראשי המחלקות
והיחידות

עדכון ההנהלה בפעילות המחלקה,
עדכון הנציגים בישיבות המועצה
ועדכונים שוטפים בפרויקטים שאנו
מקיימים

עובדי ונציגי האגודה

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

מעקב אחר נתוני הגלישה במדיות השונות והסקת
מסקנות למען שיפור מתמיד של המחלקה.

יצירת פורמט מסודר עבור
נתוני הגלישה במדיות
השונות והסקת מסקנות
לגביהם

כלל המחלקה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

חיזוק מותג האגודה
בפייסבוק כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

ללא

פעילות הנציגים והעובדים באירועי
האגודה וברשתות החברתיות

עדכון הפורמט אחת לשבועיים ע"י כלל
הרכזים וקיום ישיבה אחת לחודש על
מנת להסיק מסקנות ולהציב יעדים

ללא

ללא

שיפור מתמיד בכלל המדיות והבנה
רחבה בנוגע לצרכי הסטודנטים

שימוש בשפה צעירה ,לא ממלכתית,
שימוש באמ;לק לפוסטים
אינפורמטיביים/רבי מלל ,שימוש
בתמונות עם גורם אנושי ושימוש
בGIFים לעיתים קרובות

ללא

ללא

העלאת כמות העוקבים מידי חודש

שיתוף פעולה עם נציגי
החוגים והרכזים
הרלוונטיים לפרסום
מפולח עבור החוגים
השונים והאוכלוסיות
השונות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

עבודה מול רשימות החוגים ומנהלי
האירוע הרלוונטי

ללא

ללא

פרסום ע"י נציגי החוגים אחת
לחודש ,פרסום פוסטים לסטודנטים
הערבים והבינלאומיים

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

יצירת סרטוני תוכן סלפי
וסרטונים מתוצרת בית

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות +רכז
הוידיאו

עבודה עם רכזי האגודה ונציגיה,
בשילוב סטודנטים חיצוניים

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

פרסום חמישה סרטוני תוכן בשנה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

שימוש בתוכנות
אינטרקטיביות לביצוע
סקרים/תחרויות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

סקרים בהתאם לאירועי האגודה
וחברות הבת

אין

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

ללא

פרסום סקרים בסוף כל סמסטר,
יום הסטודנט וכו' ,פרסום שתי
תחרויות בשנה.

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני
הפייסבוק בהתאם
לאלגוריתמים המשתנים
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

אחת לשבועיים מעקב
ובקרה אחר עמודי
פייסבוק של מוסדות
להשכלה גבוהה מקבילים
לצורך השוואה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול מוסדות אחרים

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך אינסטגרם
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן והעלאת
סטורי מידי יום/יומיים ו 3פוסטים
מידי שבוע

ללא

ללא

העלאת פרסומים בהתאם לאירוע
השבוע ,העלאת סטורי אחת
ליומיים לפחות

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

העלאת אלבומי תמונות
לפייסבוק ולאינסטגרם

מנהלת דיגיטל +רמ"ח
הסברה

עבודה מול הגאנט השנתי וקשר רציף
עם המלגאים המצלמים

ללא

ללא

העלאת אלבום לפייסבוק לאחר כל
אירוע ,העלאת תמונות לאינסטגרם
לאחר כל אירוע

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

שימוש בשפה צעירה
והתמקדות בגורם
האנושי ,יחד עם תיוגים
רלוונטיים

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

שיתוף פעולה עם עובדי האגודה ונציגי
החוגים על מנת להראות את הגורם
האנושי באגודה ואת הסטודנטים
בקמפוס

ללא

ללא

העלאת תמונות ותיוגים רלוונטיים
לאחר כל אירוע ,העלאת מספר
העוקבים לאחר כל אירוע

עבודה מול הגאנט השנתי,שיתוף פעולה
מנהל דיגיטל  -רשתות
עם מארגני האירוע כדי לקבל חומרים
חברתיות
בלייב.

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

אירועים  -שימוש
בסרטוני live

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג ואמצעי פרסום

שינוי הנראות של
הניוזלטר כדי לעודד את
הקריאה שלו

מנהל תוכן +מעצבת
גרפית

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

שינוי הפורמט בהתאם להמלצות של
איש מקצוע

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך
אין

ללא

ללא

העלאת סרטוני  liveבמסיבת
פתיחת שנה ,מסיבת פורים ,יום
הסטודנט ורייב העצמאות
60%מתפוצת הסטודנטים יפתחו
את הניוזלטר

אחת לחודש בדיקה
קבועה של נתוני הניוזלטר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל תוכן

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור אחוזי
הפתיחות וההקלקות

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני האתר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהלת האתר
והאפליקציה

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור הכניסות

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

עריכת כתבות שמגיעות מהמחלקות
השונות וחידוש תכנים

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

עדכון שבועי של לוח האירועים באתר
מדי יום חמישי

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

תכנית עבודה מחלקת הסברה ופרסום תשף

התאמת תכנים לסטודנטים שנה א' ,תארים מתקדמים
וסטודנטים בינלאומיים ודוברי ערבית ,בעבודה
משותפת עם הרכזים הרלוונטים

תפעול אתר האגודה
באנגלית

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
לעיתון תזה בהסתמך על
תאריכי ההוצאה לאור

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

"הכר את האגודה"

ביצוע הגרלות/תחרויות/סקרים עם הנעה לפעולה

שימוש בסקרים

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה
שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

מטרה

עדכון מתמיד ושוטף של
נציגי המועצה בעבודה
תחזוק הקשר עם המועצה
היומיומית באגודה
תכנית עבודה מחלקת :חודש :אוגוסט 2020
משימה לביצוע (פעילות)
יעד אופרטיבי

רכזת קשרי חוץ
ומנהלת אתר
ואפליקציה

עבודה מתמדת ושיתוף פעולה עם נכס
רמ"ח הסברה ופרסום ועורכת העיתון לקידום תזה כעיתון
סטודנטיאלי בקמפוס
מנהלת דיגיטל

פרסום באינסטגרם אחת לשבוע-
עובדים ,נציגים ומלגאים.

אין

ללא

פרסום פוסט לאחר שיוצא גיליון
ולפחות חמישה פוסטים נוספים
במהלך השנה

אין

ללא

פרסום אחת לשבועיים של עובדים
ונציגים

מנהלת דיגיטל

ביצוע סקרי אגודה :יום הסטודנט,
סקר סוף שנה וכו'

אין

ללא

כ 700 -משיבים לסקרים הנוגעים
לכל הקמפוס

רמ"ח הסברה ופרסום

שליחת דף עדכון חודשי לנציגים 48
שעות לפני הישיבה.

אין

ללא

שליחת דף עלה לפני ישיבות מועצה

בעל אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

מדד הצלחה

קידום ממומן ,פוסטים ,טיזרים ועוד

מנהלת דיגיטל

אין

דובר ומעצבת ,אנשי אגודה

הזזת רולאפים מפקולטה
לפקולטה ,החלפה

עבודה מול מחלקות האגודה ,תיאום
ציפיות בנוגע למיתוג האגודה בכל
פעילות

ללא

ללא

נוכחות מיתוגים בכל אירוע אגודתי

עבודה מול מחלקות האגודה

ללא

ללא

כתיבת מסקנות בקובץ יעודי

פרסום ממומן  -הגדרת
מנהלת דיגיטל ורמ"ח
קהלי יעד ,גילאים,
הסברה
מיקומים ,תעדוף פוסטים
למימון

הגברת חשיפה לפלטפורמות החברתיות של האגודה

הגדלת מספר העוקבים באינסטגרם ובפייסבוק

הגברת מודעות לפעילות האגודה ולפרויקטים השונים

הגדלת חשיפה והגעות לאירועים

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

שימוש ברול-אפ ,דגלונים,
רמ"ח הסברה ופרסום
שמשוניות ,קפאות וכו',
; מעצב גרפי ,אחראי
עבור אירועי האגודה,
הפרויקט מטעם
כולל אירועים קטנים כמו
המחלקה
הפסקולטות

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

משוב של הרמ"ח האחראי
על הפעילות/אירוע

רמ"ח הסברה ופרסום

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
שנתי

ה"אגודה"KNOW-
עיצוב ,תכנון ,ופיתוח

בדיקה שבועית של רלוונטיות ועדכניות
התכנים באתר האגודה בשפה האנגלית

אין

ללא

פרסום האירועים הרלוונטיים עבור
סטודנטים בינלאומיים באתר
ובבי"ס הבינלאומי .נוכחות של 30%
מהסטודנטים הבינלאומיים
באירועי האגודה

הצבת רול-אפים עם פרצופים של אנשי
האגודה (מי מאחורי הקלעים) ,הכרת
רמח הסברה  +דובר  +פרצוף ולא רק שם " +הידעת? מגיע לך
 Xעל מילואים! עוד פרטים סרוק את
מעצבת
הקוד/כנס לקישור /פנה אלי
בוואטסאפ!"

מחלקתי ,ראש
המחלקה מעדכן
באופן קבוע

פרסום פנימי עבור המחלקה

ללא

ללא

עבודה פנים מחלקתית מסודרת
ויעילה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך פייסבוק
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן  +פרסום
פוסט אחד-שניים ליום

ללא

ללא

פרסום פוסט אחד בכל יום
ובתקופות עמוסות שני פוסטים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

יצירת שגרירי מותג
לאגודה ,בין אם על ידי
עובדי האגודה ,נציגיה
ומילגאיה

רמ"ח הסברה ופרסום
וראשי המחלקות
והיחידות

עדכון ההנהלה בפעילות המחלקה,
עדכון הנציגים בישיבות המועצה
ועדכונים שוטפים בפרויקטים שאנו
מקיימים

עובדי ונציגי האגודה

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

מעקב אחר נתוני הגלישה במדיות השונות והסקת
מסקנות למען שיפור מתמיד של המחלקה.

יצירת פורמט מסודר עבור
נתוני הגלישה במדיות
השונות והסקת מסקנות
לגביהם

כלל המחלקה

עדכון הפורמט אחת לשבועיים ע"י כלל
הרכזים וקיום ישיבה אחת לחודש על
מנת להסיק מסקנות ולהציב יעדים

ללא

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

חיזוק מותג האגודה
בפייסבוק כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

ללא

ללא

פעילות הנציגים והעובדים באירועי
האגודה וברשתות החברתיות

שיפור מתמיד בכלל המדיות והבנה
רחבה בנוגע לצרכי הסטודנטים

שימוש בשפה צעירה ,לא ממלכתית,
שימוש באמ;לק לפוסטים
אינפורמטיביים/רבי מלל ,שימוש
בתמונות עם גורם אנושי ושימוש
בGIFים לעיתים קרובות

ללא

ללא

העלאת כמות העוקבים מידי חודש

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

שיתוף פעולה עם נציגי
החוגים והרכזים
הרלוונטיים לפרסום
מפולח עבור החוגים
השונים והאוכלוסיות
השונות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

עבודה מול רשימות החוגים ומנהלי
האירוע הרלוונטי

ללא

ללא

פרסום ע"י נציגי החוגים אחת
לחודש ,פרסום פוסטים לסטודנטים
הערבים והבינלאומיים

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

יצירת סרטוני תוכן סלפי
וסרטונים מתוצרת בית

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות +רכז
הוידיאו

עבודה עם רכזי האגודה ונציגיה,
בשילוב סטודנטים חיצוניים

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

פרסום חמישה סרטוני תוכן בשנה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

שימוש בתוכנות
אינטרקטיביות לביצוע
סקרים/תחרויות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

סקרים בהתאם לאירועי האגודה
וחברות הבת

אין

ללא

פרסום סקרים בסוף כל סמסטר,
יום הסטודנט וכו' ,פרסום שתי
תחרויות בשנה.

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני
הפייסבוק בהתאם
לאלגוריתמים המשתנים
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

אחת לשבועיים מעקב
ובקרה אחר עמודי
פייסבוק של מוסדות
להשכלה גבוהה מקבילים
לצורך השוואה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול מוסדות אחרים

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך אינסטגרם
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן והעלאת
סטורי מידי יום/יומיים ו 3פוסטים
מידי שבוע

ללא

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

העלאת אלבומי תמונות
לפייסבוק ולאינסטגרם

מנהלת דיגיטל +רמ"ח
הסברה

עבודה מול הגאנט השנתי וקשר רציף
עם המלגאים המצלמים

ללא

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

שימוש בשפה צעירה
והתמקדות בגורם
האנושי ,יחד עם תיוגים
רלוונטיים

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

שיתוף פעולה עם עובדי האגודה ונציגי
החוגים על מנת להראות את הגורם
האנושי באגודה ואת הסטודנטים
בקמפוס

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

אירועים  -שימוש
בסרטוני live

ללא

ללא

העלאת פרסומים בהתאם לאירוע
השבוע ,העלאת סטורי אחת
ליומיים לפחות
העלאת אלבום לפייסבוק לאחר כל
אירוע ,העלאת תמונות לאינסטגרם
לאחר כל אירוע
העלאת תמונות ותיוגים רלוונטיים
לאחר כל אירוע ,העלאת מספר
העוקבים לאחר כל אירוע

ללא

ללא

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

העלאת סרטוני  liveבמסיבת
פתיחת שנה ,מסיבת פורים ,יום
הסטודנט ורייב העצמאות

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג ואמצעי פרסום

שינוי הנראות של
הניוזלטר כדי לעודד את
הקריאה שלו

מנהל תוכן +מעצבת
גרפית

שינוי הפורמט בהתאם להמלצות של
איש מקצוע

אין

ללא

60%מתפוצת הסטודנטים יפתחו
את הניוזלטר

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לחודש בדיקה
קבועה של נתוני הניוזלטר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל תוכן

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור אחוזי
הפתיחות וההקלקות

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני האתר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהלת האתר
והאפליקציה

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור הכניסות

עבודה מול הגאנט השנתי,שיתוף פעולה
מנהל דיגיטל  -רשתות
עם מארגני האירוע כדי לקבל חומרים
חברתיות
בלייב.

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

עריכת כתבות שמגיעות מהמחלקות
השונות וחידוש תכנים

אין

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

עדכון שבועי של לוח האירועים באתר
מדי יום חמישי

אין

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

התאמת תכנים לסטודנטים שנה א' ,תארים מתקדמים
וסטודנטים בינלאומיים ודוברי ערבית ,בעבודה
משותפת עם הרכזים הרלוונטים

תפעול אתר האגודה
באנגלית

רכזת קשרי חוץ
ומנהלת אתר
ואפליקציה

בדיקה שבועית של רלוונטיות ועדכניות
התכנים באתר האגודה בשפה האנגלית

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
לעיתון תזה בהסתמך על
תאריכי ההוצאה לאור

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה
חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה
שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

מטרה

עבודה מתמדת ושיתוף פעולה עם נכס
רמ"ח הסברה ופרסום ועורכת העיתון לקידום תזה כעיתון
סטודנטיאלי בקמפוס

ללא

ללא

אין

ללא

אין

ללא

פרסום פוסט לאחר שיוצא גיליון
ולפחות חמישה פוסטים נוספים
במהלך השנה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

"הכר את האגודה"

מנהלת דיגיטל

אין

ביצוע הגרלות/תחרויות/סקרים עם הנעה לפעולה

שימוש בסקרים

מנהלת דיגיטל

ביצוע סקרי אגודה :יום הסטודנט,
סקר סוף שנה וכו'

אין

רמ"ח הסברה ופרסום

שליחת דף עדכון חודשי לנציגים 48
שעות לפני הישיבה.

אין

ללא

בעל אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה למשימה

קידום ממומן ,פוסטים ,טיזרים ועוד

מנהלת דיגיטל

אין

רמ"ח הסברה ופרסום

על מה אני משלם ומה אני מרוויח -
אתר האגודה ואתר האוניברסיטה

ללא

אין

עורך וידאו ומנהל
דיגיטל

אינסטגרם סטורי .הסרטונים יהיו
קצרים ויהוו "טיזר" לנושאים "פחות
מושכים"

עורך וידאו ומנהל דיגיטל

אין

הגברת חשיפה לפלטפורמות החברתיות של האגודה

הגדלת מספר העוקבים באינסטגרם ובפייסבוק

פרסום ממומן  -הגדרת
מנהלת דיגיטל ורמ"ח
קהלי יעד ,גילאים,
הסברה
מיקומים ,תעדוף פוסטים
למימון
קמפיין דמי רווחה

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיקוף ניהול תקין באגודה

הוצאת סרטונים לרשתות החברתיות

סרטונים קלילים ומושכי עיניים

הגברת מודעות לפעילות האגודה ולפרויקטים השונים

הגדלת חשיפה והגעות לאירועים

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

שימוש ברול-אפ ,דגלונים,
רמ"ח הסברה ופרסום
שמשוניות ,קפאות וכו',
; מעצב גרפי ,אחראי
עבור אירועי האגודה,
הפרויקט מטעם
כולל אירועים קטנים כמו
המחלקה
הפסקולטות

ה"אגודה"KNOW-
עיצוב ,תכנון ,ופיתוח

הצבת רול-אפים עם פרצופים של אנשי
האגודה (מי מאחורי הקלעים) ,הכרת
רמח הסברה  +דובר  +פרצוף ולא רק שם " +הידעת? מגיע לך
 Xעל מילואים! עוד פרטים סרוק את
מעצבת
הקוד/כנס לקישור /פנה אלי
בוואטסאפ!"

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים
פרסום האירועים הרלוונטיים עבור
סטודנטים בינלאומיים באתר
ובבי"ס הבינלאומי .נוכחות של 30%
מהסטודנטים הבינלאומיים
באירועי האגודה

פרסום באינסטגרם אחת לשבוע-
עובדים ,נציגים ומלגאים.

עדכון מתמיד ושוטף של
נציגי המועצה בעבודה
תחזוק הקשר עם המועצה
היומיומית באגודה
תכנית עבודה מחלקת :חודש :ספטמבר 2020
משימה לביצוע (פעילות)
יעד אופרטיבי

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

ללא

פרסום אחת לשבועיים של עובדים
ונציגים

ללא

כ 700 -משיבים לסקרים הנוגעים
לכל הקמפוס
שליחת דף עלה לפני ישיבות מועצה

מדד הצלחה

דובר ומעצבת ,אנשי אגודה

הזזת רולאפים מפקולטה
לפקולטה ,החלפה

עבודה מול מחלקות האגודה ,תיאום
ציפיות בנוגע למיתוג האגודה בכל
פעילות

ללא

ללא

נוכחות מיתוגים בכל אירוע אגודתי

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג חדש ואמצעי
פרסום

משוב של הרמ"ח האחראי
על הפעילות/אירוע

רמ"ח הסברה ופרסום

עבודה מול מחלקות האגודה

ללא

ללא

כתיבת מסקנות בקובץ יעודי

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
שנתי

מחלקתי ,ראש
המחלקה מעדכן
באופן קבוע

פרסום פנימי עבור המחלקה

ללא

ללא

עבודה פנים מחלקתית מסודרת
ויעילה

תכנית עבודה מחלקת הסברה ופרסום תשף

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך פייסבוק
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן  +פרסום
פוסט אחד-שניים ליום

ללא

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

יצירת שגרירי מותג
לאגודה ,בין אם על ידי
עובדי האגודה ,נציגיה
ומילגאיה

רמ"ח הסברה ופרסום
וראשי המחלקות
והיחידות

עדכון ההנהלה בפעילות המחלקה,
עדכון הנציגים בישיבות המועצה
ועדכונים שוטפים בפרויקטים שאנו
מקיימים

עובדי ונציגי האגודה

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

מעקב אחר נתוני הגלישה במדיות השונות והסקת
מסקנות למען שיפור מתמיד של המחלקה.

יצירת פורמט מסודר עבור
נתוני הגלישה במדיות
השונות והסקת מסקנות
לגביהם

כלל המחלקה

עדכון הפורמט אחת לשבועיים ע"י כלל
הרכזים וקיום ישיבה אחת לחודש על
מנת להסיק מסקנות ולהציב יעדים

ללא

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

חיזוק מותג האגודה
בפייסבוק כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

ללא

ללא

ללא

פרסום פוסט אחד בכל יום
ובתקופות עמוסות שני פוסטים

פעילות הנציגים והעובדים באירועי
האגודה וברשתות החברתיות

שיפור מתמיד בכלל המדיות והבנה
רחבה בנוגע לצרכי הסטודנטים

שימוש בשפה צעירה ,לא ממלכתית,
שימוש באמ;לק לפוסטים
אינפורמטיביים/רבי מלל ,שימוש
בתמונות עם גורם אנושי ושימוש
בGIFים לעיתים קרובות

ללא

ללא

העלאת כמות העוקבים מידי חודש

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

שיתוף פעולה עם נציגי
החוגים והרכזים
הרלוונטיים לפרסום
מפולח עבור החוגים
השונים והאוכלוסיות
השונות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

עבודה מול רשימות החוגים ומנהלי
האירוע הרלוונטי

ללא

ללא

פרסום ע"י נציגי החוגים אחת
לחודש ,פרסום פוסטים לסטודנטים
הערבים והבינלאומיים

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

יצירת סרטוני תוכן סלפי
וסרטונים מתוצרת בית

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות +רכז
הוידיאו

עבודה עם רכזי האגודה ונציגיה,
בשילוב סטודנטים חיצוניים

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

פרסום חמישה סרטוני תוכן בשנה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה בפייסבוק כאינטרקטיבי וככתואם
את האלגוריתם

שימוש בתוכנות
אינטרקטיביות לביצוע
סקרים/תחרויות

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

סקרים בהתאם לאירועי האגודה
וחברות הבת

אין

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

ללא

פרסום סקרים בסוף כל סמסטר,
יום הסטודנט וכו' ,פרסום שתי
תחרויות בשנה.

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני
הפייסבוק בהתאם
לאלגוריתמים המשתנים
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

אחת לשבועיים מעקב
ובקרה אחר עמודי
פייסבוק של מוסדות
להשכלה גבוהה מקבילים
לצורך השוואה

מנהל מדיה
וקריאייטיב  -רשתות
חברתיות

עבודה מול מוסדות אחרים

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור החשיפה

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שיפור מערך אינסטגרם
אקטיבי

רמ"ח הסברה
ופרסום +מנהלת
דיגיטל

עבודה מול גאנט עוגני תוכן והעלאת
סטורי מידי יום/יומיים ו 3פוסטים
מידי שבוע

ללא

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

העלאת אלבומי תמונות
לפייסבוק ולאינסטגרם

מנהלת דיגיטל +רמ"ח
הסברה

עבודה מול הגאנט השנתי וקשר רציף
עם המלגאים המצלמים

ללא

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

שימוש בשפה צעירה
והתמקדות בגורם
האנושי ,יחד עם תיוגים
רלוונטיים

מנהל דיגיטל  -רשתות
חברתיות

שיתוף פעולה עם עובדי האגודה ונציגי
החוגים על מנת להראות את הגורם
האנושי באגודה ואת הסטודנטים
בקמפוס

שיפור נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

חיזוק מותג האגודה באינסטגרם כאינטרקטיבי
וככתואם את האלגוריתם

אירועים  -שימוש
בסרטוני live

ללא

ללא

העלאת פרסומים בהתאם לאירוע
השבוע ,העלאת סטורי אחת
ליומיים לפחות
העלאת אלבום לפייסבוק לאחר כל
אירוע ,העלאת תמונות לאינסטגרם
לאחר כל אירוע
העלאת תמונות ותיוגים רלוונטיים
לאחר כל אירוע ,העלאת מספר
העוקבים לאחר כל אירוע

ללא

ללא

נציגים ועובדים בהתאם
לצורך

ללא

העלאת סרטוני  liveבמסיבת
פתיחת שנה ,מסיבת פורים ,יום
הסטודנט ורייב העצמאות

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות בקמפוס על ידי מיתוג ואמצעי פרסום

שינוי הנראות של
הניוזלטר כדי לעודד את
הקריאה שלו

מנהל תוכן +מעצבת
גרפית

שינוי הפורמט בהתאם להמלצות של
איש מקצוע

אין

ללא

60%מתפוצת הסטודנטים יפתחו
את הניוזלטר

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לחודש בדיקה
קבועה של נתוני הניוזלטר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהל תוכן

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור אחוזי
הפתיחות וההקלקות

התמקצעות עובדי המחלקה בפלטפורמות השונות לצורך מיצוי הכלים הדיגיטלים שברשותם ולצורך פיתוח תשתית קריאייטיבית

פיקוח ובקרה על הפלטפורמות הדיגיטליות

אחת לשבועיים בדיקה
קבועה של נתוני האתר
והזנה בפורמט כללי של
כל המחלקה

מנהלת האתר
והאפליקציה

עבודה מול הרמ"ח

אין

ללא

הפקת לקחים ושיפור הכניסות

עבודה מול הגאנט השנתי,שיתוף פעולה
מנהל דיגיטל  -רשתות
עם מארגני האירוע כדי לקבל חומרים
חברתיות
בלייב.

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

עריכת כתבות שמגיעות מהמחלקות
השונות וחידוש תכנים

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

שמירה וחיזוק נראות האגודה בקמפוס ובדיגיטל

שיפור הנראות במדיות הדיגטליות

שמירה על תוכן אתר
האינטרנט אקטואלי
ורלוונטי

מנהלת אתר
ואפליקציה

עדכון שבועי של לוח האירועים באתר
מדי יום חמישי

אין

ללא

אירועים מעודכנים וחידוש תכנים
רלוונטיים

התאמת התכנים והנגשתם לאוכלוסיות שונות בקמפוס

התאמת תכנים לסטודנטים שנה א' ,תארים מתקדמים
וסטודנטים בינלאומיים ודוברי ערבית ,בעבודה
משותפת עם הרכזים הרלוונטים

תפעול אתר האגודה
באנגלית

רכזת קשרי חוץ
ומנהלת אתר
ואפליקציה

בדיקה שבועית של רלוונטיות ועדכניות
התכנים באתר האגודה בשפה האנגלית

אין

ללא

פרסום האירועים הרלוונטיים עבור
סטודנטים בינלאומיים באתר
ובבי"ס הבינלאומי .נוכחות של 30%
מהסטודנטים הבינלאומיים
באירועי האגודה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

עבודה עם גאנט פרסום
לעיתון תזה בהסתמך על
תאריכי ההוצאה לאור

אין

ללא

פרסום פוסט לאחר שיוצא גיליון
ולפחות חמישה פוסטים נוספים
במהלך השנה

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

שיפור תדמית האגודה עבור הסטודנטים והכרות
מעמיקה יותר של פעולותיה

"הכר את האגודה"

אין

ללא

פרסום אחת לשבועיים של עובדים
ונציגים

חיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה והעלאת המודעות הנוגעת לפעילות האגודה ושירותיה

ביצוע הגרלות/תחרויות/סקרים עם הנעה לפעולה

שימוש בסקרים

מנהלת דיגיטל

ביצוע סקרי אגודה :יום הסטודנט,
סקר סוף שנה וכו'

אין

ללא

כ 700 -משיבים לסקרים הנוגעים
לכל הקמפוס

שיתוף פעולה עם המחלקות השונות באגודה ,הנציגים וגופים שונים עמם נמצאת האגודה בקשר רציף

תחזוק הקשר עם המועצה

עדכון מתמיד ושוטף של
נציגי המועצה בעבודה
היומיומית באגודה

רמ"ח הסברה ופרסום

שליחת דף עדכון חודשי לנציגים 48
שעות לפני הישיבה.

אין

ללא

שליחת דף עלה לפני ישיבות מועצה

עבודה מתמדת ושיתוף פעולה עם נכס
רמ"ח הסברה ופרסום ועורכת העיתון לקידום תזה כעיתון
סטודנטיאלי בקמפוס
מנהלת דיגיטל

פרסום באינסטגרם אחת לשבוע-
עובדים ,נציגים ומלגאים.

