
קידום יוזמות נסיעות משותפות. 1

מעקב אחר מחירי חניוני אחוזת חוף הצמודות לקמפוס. 2

שיפור המענה שניתן לשאר המחלקות בהזמנות ציוד וניהול מחסנים. 1

סיוע בהקמת אירועים של מחלקות אחרות באגודה. 2

שיפור המענה שניתן לסטודנטים בהבנת כלל שירותי הרווחה שמציעה . 1
המחלקה

שיפור דעת הסטודנים לגבי מידת השירותיות של השירותים שניתנים על . 2
ידי המחלקה

הפעלת מערך כיתות עד מאוחר. 4

הוספת פינות ישיבה בקמפוס. 5

השתתפות במכרזים לפתיחת קפטריות חדשות. 1

הגדלת מערך הכרטיסיות בקמפוס. 2

פיקוח על מחירים ואיכות האוכל בקפטריות. 3

, חשיבה מתמדת לשיפור השירות שניתן לסטודנטים מקפטריות בקמפוס. 4
לרבות מבצעים

שיפור מערך החניונים והמענה הניתן לסטודנטים בקמפוס- רווחה 

שיפור המענה הלוגיסטי שניתן לשאר מחלקות האגודה- רכש 

יעיל ונגיש לציבור הסטדונטים ולנציגי האגודה, שיפור איכותי- שירותיות 

יעדים אופרטיבים

שיפור הניידות לקמפוס. 1

הקמת יוזמות להוזלת יוקר המחייה עבור סטודנטים. 2

קידום יוזמות סטודנטים. 3

ס"ש ופפ"הפעלת אירועי פפ. 1

"קפה שוק"תפעול שוטף של פרויקט . 2

הקמת והפעלת מועדוני סטודנטים בקמפוס. 3

מחלקת מנהל ורווחה

.והן על כלל ההקמה והתפעול של תשתיות הרווחה של סטודנטים בתוך ומחוץ לקמפוס באשר הן, אחראית על תפקוד הלוגיסטי של האגודה כארגון

בעלי תפקידים

מחלק חלב, מחלק קפה, רכז פיתוח ותכנון, רכז רווחה, רכזת תפעול, רכז רכז, ח מנהל ורווחה"רמ

מטרות המחלקה

פנים , יצירת ושיפור מתמיד של שירותי הרווחה של אגודת הסטודנטים- פיתוח ותכנון 
וחוץ קמפוס

הפעלת כלל תשתיות ופרויקטי הרווחה של האגודה ברחבי הקמפוס- תפעול 

למען הוזלתם , שדרוג וחשיבה מתמדת על שירותי הקפיטריות בקמפוס, שיפור- רווחה 
ושיפור איכות המזון והשירות



מדד הצלחהבעל אחריות במחלקה(פעילות)משימה לביצוע יעד אופרטיבימטרה
סטטוס ביצוע בסוף 

חודש

הפעלת כלל תשתיות - תפעול 
ופרויקטי הרווחה של 

האגודה ברחבי הקמפוס
רכזת תפעולש"הובלת אירוע הפפש"הפעלת אירועי פפ

התאם בין הביקוש 
להיצע המתנות

הפעלת כלל תשתיות - תפעול 
ופרויקטי הרווחה של 

האגודה ברחבי הקמפוס

תפעול שוטף של פרויקט 
"קפה שוק"

תחילת עבודת מכונות הקפה 
בכלל הקמפוס

רכזת תפעול

 פינות 20-הפעלת כ
 40)ברחבי הקמפוס 

כמות תלונות , (מכונות
מינימאלית 
מסטודנטים

שיפור מערך - רווחה 
החניונים והתחבורה 

הציבורית והמענה הניתן 
לסטודנטים בקמפוס

מעקב אחר מחירי חניוני 
אחוזת חוף הצמודות 

לקמפוס

מעקב אחר חניון אוספים 
והוזלת מחיר בסמולרש 

במידת הצורך
רכז רווחה

מילוי חניון אוספים 
והוזלת חלק מחניון 
סמולרש בהתאם 

להסכם מול 
האוניברסיטה

הפעלת כלל תשתיות - תפעול 
ופרויקטי הרווחה של 

האגודה ברחבי הקמפוס

הקמת והפעלת מועדוני 
סטודנטים בקמפוס

רכז רכשפתיחת המועדון ברוזנברג

פרסום מוצלח של 
ושימוש , הפתיחה

שוטף של סטודנטים 
במועדון

שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

יריד פתיחת מלגאות 
(מעורבות)

רכזת תפעול
אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע

שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

פרסום הרשמה למועדוני 
הסטודנטים באירועי דייט 

רכז רכשש"ראשון ופפ
אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע



שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

קיום טקס יום הזכרון 
ליצחק רבין

רכז רכש
אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע

שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

רכז רכשמסיבת פתיחת שנה
אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע

יצירת ושיפור - פיתוח ותכנון 
מתמיד של שירותי הרווחה 

פנים , של אגודת הסטודנטים
וחוץ קמפוס

שיפור הניידות לקמפוס
שיתוף פעולה עם העירייה 

בתוכנית הניידות
רכז פיתוח ותכנון

יצירת ושיפור - פיתוח ותכנון 
מתמיד של שירותי הרווחה 

פנים , של אגודת הסטודנטים
וחוץ קמפוס

שיפור הניידות לקמפוס
עדכון סטודנטים לגבי 

התפתחויות
רכז פיתוח ותכנון

יצירת ושיפור - פיתוח ותכנון 
מתמיד של שירותי הרווחה 

פנים , של אגודת הסטודנטים
וחוץ קמפוס

הקמת יוזמות להוזלת 
יוקר המחייה עבור 

סטודנטים

הוזלמת מחירים 
לסטודנטים עבור ציוד 

ללימודים
רכז פיתוח ותכנון

יצירת ושיפור - פיתוח ותכנון 
מתמיד של שירותי הרווחה 

פנים , של אגודת הסטודנטים
וחוץ קמפוס

הקמת יוזמות להוזלת 
יוקר המחייה עבור 

סטודנטים

- שירותים להורים 
בייביסיטינג

רכז פיתוח ותכנון



יצירת ושיפור - פיתוח ותכנון 
מתמיד של שירותי הרווחה 

פנים , של אגודת הסטודנטים
וחוץ קמפוס

הקמת יוזמות להוזלת 
יוקר המחייה עבור 

סטודנטים
רכז פיתוח ותכנוןסושל מרקט- הוזלת קניות 

יצירת ושיפור - פיתוח ותכנון 
מתמיד של שירותי הרווחה 

פנים , של אגודת הסטודנטים
וחוץ קמפוס

קידום יוזמות סטודנטים
פיתוח וליווי יוזמות , תמיכה

אשר מגיעות מנציגי האגודה 
ומסטודנטים

רכז פיתוח ותכנון

הפעלת כלל תשתיות - תפעול 
ופרויקטי הרווחה של 

האגודה ברחבי הקמפוס

תפעול שוטף של פרויקט 
"קפה שוק"

תקשורת מול ספקים 
4לרבות תמי , וטכנאי בשוטף

רכזת תפעול

הפעלת כלל תשתיות - תפעול 
ופרויקטי הרווחה של 

האגודה ברחבי הקמפוס

תפעול שוטף של פרויקט 
"קפה שוק"

ניהול עובדים שמחלקים 
קפה וחלב ומלגאים

רכזת תפעול

הפעלת כלל תשתיות - תפעול 
ופרויקטי הרווחה של 

האגודה ברחבי הקמפוס

תפעול שוטף של פרויקט 
"קפה שוק"

רכזת תפעולטיפול בתקלות מסטודנטים

הפעלת כלל תשתיות - תפעול 
ופרויקטי הרווחה של 

האגודה ברחבי הקמפוס

תפעול שוטף של פרויקט 
"קפה שוק"

חשיבה מתמדת על שיפור 
מערך הקפה

רכזת תפעול

שדרוג , שיפור- רווחה 
וחשיבה מתמדת על שירותי 

למען , הקפיטריות בקמפוס
הוזלתם ושיפור איכות המזון 

והשירות

השתתפות במכרזים 
לפתיחת קפטריות חדשות

השתתפות קבוע בוועדה 
המשקית כלכלית של 

האוניברסיטה והשתתפות 
במכרזים לקפטריות חדשות 

בקמפוס

ח"רמ



שדרוג , שיפור- רווחה 
וחשיבה מתמדת על שירותי 

למען , הקפיטריות בקמפוס
הוזלתם ושיפור איכות המזון 

והשירות

הגדלת מערך הכרטיסיות 
בקמפוס

יצירת מבצעים וכרטיסיות 
חדשים מול בעלי הקפטריות

רכז רווחה

שדרוג , שיפור- רווחה 
וחשיבה מתמדת על שירותי 

למען , הקפיטריות בקמפוס
הוזלתם ושיפור איכות המזון 

והשירות

הגדלת מערך הכרטיסיות 
בקמפוס

הלעאת מודעות של 
סטודנטים לכרטיסיות 

הקיימות
רכז רווחה

שדרוג , שיפור- רווחה 
וחשיבה מתמדת על שירותי 

למען , הקפיטריות בקמפוס
הוזלתם ושיפור איכות המזון 

והשירות

פיקוח על מחירים ואיכות 
האוכל בקפטריות

דיווח לאוניברסיטה על 
חריגויות ותלונות 

ומעקב אחר , מסטודנטים
טיפול הבעיה על ידי גורמים 

באוניברסיטה

רכז רווחה

שדרוג , שיפור- רווחה 
וחשיבה מתמדת על שירותי 

למען , הקפיטריות בקמפוס
הוזלתם ושיפור איכות המזון 

והשירות

בניית מערך של מבצעים 
חודשיים בקפטריות

עבודה עם בעלי הקפטריות 
להציע מגוון מבצעים באופן 

שוטף לסטודנטים
רכז רווחה

שדרוג , שיפור- רווחה 
וחשיבה מתמדת על שירותי 

למען , הקפיטריות בקמפוס
הוזלתם ושיפור איכות המזון 

והשירות

חשיבה מתמדת לשיפור 
השירות שניתן לסטודנטים 

, מקפטריות בקמפוס
לרבות מבצעים

הקמת מערך משלוחים 
בקמפוס

רכז רווחה

שיפור מערך - רווחה 
החניונים והמענה הניתן 

לסטודנטים בקמפוס

קידום יוזמות נסיעות 
משותפות

הלעאת מודעות של 
סטודנטים לפרויקט

רכז רווחה

שיפור מערך - רווחה 
החניונים והמענה הניתן 

לסטודנטים בקמפוס

קידום יוזמות נסיעות 
משותפות

על ידי , שיפור השירות הניתן
Moovitעבודה מול חברת 

רכז רווחה



שיפור מערך - רווחה 
החניונים והמענה הניתן 

לסטודנטים בקמפוס

מעקב אחר מחירי חניוני 
אחוזת חוף הצמודות 

לקמפוס

, מעקב אחר עליות מחירים
וכמות השימוש בחניונים 

במטרה להוזיל עלויות
רכז רווחה

הפעלת כלל תשתיות - תפעול 
ופרויקטי הרווחה של 

האגודה ברחבי הקמפוס

הוספת פינות ישיבה 
בקמפוס

הזמנת פינות ישיבה נוספות 
לקמפוס

רכז רכש
 פינות ישיבה חדשות 4

ברחבי הקמפוס

הפעלת כלל תשתיות - תפעול 
ופרויקטי הרווחה של 

האגודה ברחבי הקמפוס

הקמת והפעלת מועדוני 
סטודנטים בקמפוס

עבודה על חדר נוחות ביד 
אבנר

רכז רכש
סיום החדר ושימוש 

שוטף שלו על ידי 
סטודנטים

הפעלת כלל תשתיות - תפעול 
ופרויקטי הרווחה של 

האגודה ברחבי הקמפוס

הקמת והפעלת מועדוני 
סטודנטים בקמפוס

סיום עבודה על פינת ישיבה 
חיצונית במיטשל

סיום הפרויקטרכז רכש

הפעלת כלל תשתיות - תפעול 
ופרויקטי הרווחה של 

האגודה ברחבי הקמפוס

הפעלת מערך כיתות עד 
מאוחר

תחילת הפעלת כיתות עד 
מאוחר

רכז רווחה

, התחלת הפרויקט
ושימוש שוטף על ידי 

 סטודנטים 20לפחות 
ביום

שדרוג , שיפור- רווחה 
וחשיבה מתמדת על שירותי 

למען , הקפיטריות בקמפוס
הוזלתם ושיפור איכות המזון 

והשירות

הגדלת מערך הכרטיסיות 
בקמפוס

קמפיין חזק לכרטיסיות 
בקפטריות

רכז רווחה
יצירת מדיה ויראלית 
בעלת תפוצה גבוהה 

ביחס לפרסומי האגודה

שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

הוצאה לפועל של סמינר 
(מעורבות)ראשי פרויקטים 

רכזת תפעול+ רכז רווחה 
אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע

שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

אירוע פתיחת שנה מלגות 
(מעורבות)דיור 

רכז רכש+ רכז רווחה 
אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע



שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

רכז רכש הפסקולטות בחודש2קיום 
אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע

שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

: קיום אירוע פתיחת שנה
הופעה\אפ-סטנד

רכז רכש
אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע

שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

רכז רווחההתנעת פעילות המועדונים
אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע

שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

רכז רווחהפתיחת פעילות הפרטנרז
אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע

שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

חלוקת סופגניות לקראת 
חנוכה

רכז רכש
אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע

שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סדנאות מקצועיות 
ופעילויות העשרה 
לסטודנטים ערבים

קיום סדנה או פעילות 
העשרה

רכז רכש
אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע

הפעלת כלל תשתיות - תפעול 
ופרויקטי הרווחה של 

האגודה ברחבי הקמפוס

הקמת והפעלת מועדוני 
סטודנטים בקמפוס

סידור מועדון למדעים 
מדוייקים

רכז רכש

התחייבות למקום 
בכתב על ידי 

וקידום , האוניברסיטה
התכנון שלו

הפעלת כלל תשתיות - תפעול 
ופרויקטי הרווחה של 

האגודה ברחבי הקמפוס

הפעלת מערך כיתות עד 
מאוחר

רכז רווחההפעלת כיתות עד מאוחר
שימוש שוטף של 

 סטודנטים 20לפחות 
ביום



שיפור מערך - רווחה 
החניונים והתחבורה 

הציבורית והמענה הניתן 
לסטודנטים בקמפוס

קידום יוזמות נסיעות 
משותפות

 Moovitקמפיין חזק ל
carpool

רכז רווחה
יצירת מדיה ויראלית 
בעלת תפוצה גבוהה 

ביחס לפרסומי האגודה

שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

רכז רכש(מעורבות)התרמות דם 
אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע

שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

- אירוע פתיחת שנה מלגות
 (לפי הצורך)אחד או שניים

(מעורבות)
רכז רווחה

אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע

שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

אפשר - הרצאה של תכלס
לשלב עם יום זכויות האדם 

שקורה באותו החודש 
(מעורבות)

רכז רווחה
אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע

שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

– הדוכן החברתי : קבוע
הבאת דוכן חברתי למכירה 
בכל יריד דוכנים ביום רביעי 

ללא עלות למוכרים – 
(מעורבות)

רכז רכש
אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע

שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

 סדנאות בנושאים 2קיום 
העשרה\מקצועיים

רכז רכש
אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע

שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

קיום אירוע לקראת חג 
הכריסטמס

רכז רכש
אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע



שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

חלוקת סופגניות לקראת 
חנוכה

רכז רכש
אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע

מענה לאוכלוסיות שונות

האגודה תהיה פתוחה 
לקבלת עמותות וארגונים 
מחוץ לקפמוס ותעודד את 

פעילותה בתוך הקמפוס

הבאת – הדוכן החברתי 
דוכן חברתי למכירה בכל 

– יריד דוכנים ביום רביעי 
.ללא עלות למוכרים

רכזת שתהיה אחראית על 
הדוכנים

הפעלת כלל תשתיות - תפעול 
ופרויקטי הרווחה של 

האגודה ברחבי הקמפוס

הוספת פינות ישיבה 
בקמפוס

הזמנת פינות ישיבה נוספות 
לקמפוס

רכז רכש
 פינות ישיבה חדשות 4

ברחבי הקמפוס

הפעלת כלל תשתיות - תפעול 
ופרויקטי הרווחה של 

האגודה ברחבי הקמפוס
רכזת תפעולס"התחלת תכנון אירועי פפס"הפעלת אירועי פפ

הפקת לקחים משנה 
והכנת תיק , שעברה

אירוע מקדים פעילות

הפעלת כלל תשתיות - תפעול 
ופרויקטי הרווחה של 

האגודה ברחבי הקמפוס

הפעלת מערך כיתות עד 
מאוחר

רכז רווחההפעלת כיתות עד מאוחר
שימוש שוטף של 

 סטודנטים 20לפחות 
ביום

הפעלת כלל תשתיות - תפעול 
ופרויקטי הרווחה של 

האגודה ברחבי הקמפוס

תפעול שוטף של פרויקט 
"קפה שוק"

צ אמצע שנה לפרויקט "חתמ
"קפה שוק"

ח"רמ

הכנת מסמך מסכם 
הוצאות , הכנסות

ולקחים מתפעול 
'המערך בסמסטר א

שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

רכז רכש+ רכז רווחה (מעורבות)פעילות של תכלס 
אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע

שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

במקום שבוע )אירוע פוליטי 
(מעורבות)(פוליטי

רכז רכש+ רכז רווחה 
אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע



שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

– הדוכן החברתי : קבוע
הבאת דוכן חברתי למכירה 
בכל יריד דוכנים ביום רביעי 

ללא עלות למוכרים – 
(מעורובת)

רכז רכש
אספקת הציוד הנדרש 
בזמן הולם ומתן מענה 
מקיף לצורכי האירוע

הפעלת כלל תשתיות - תפעול 
ופרויקטי הרווחה של 

האגודה ברחבי הקמפוס

הקמת והפעלת מועדוני 
סטודנטים בקמפוס

הקמת מועדון בבניין 
פוינט החדש'צ

רכז רכש

פרסום מוצלח של 
ושימוש , הפתיחה

שוטף של סטודנטים 
במועדון

שיפור מערך - רווחה 
החניונים והתחבורה 

הציבורית והמענה הניתן 
לסטודנטים בקמפוס

רכז פיתוח ותכנוןקידום קווי תחבורה חדשיםשיפור הניידות לקמפוס

משוב חיובי 
צ "מסטודנטים בחתמ

מצב הניידות בקמפוס 
במרץ

שיפור מערך - רווחה 
החניונים והתחבורה 

הציבורית והמענה הניתן 
לסטודנטים בקמפוס

שיפור הניידות לקמפוס
צ מצב ניידות לקמפוס "חתמ

נסיעות שיתופיות , חניונים- 
ואוטובוסים

רכז פיתוח ותכנון
 300מענה של מעל 

סטודנטים לסקר

הפעלת כלל תשתיות - תפעול 
ופרויקטי הרווחה של 

האגודה ברחבי הקמפוס

הקמת והפעלת מועדוני 
סטודנטים בקמפוס

רכז רכששיפוץ מועדון נפתלי

פרסום מוצלח של 
ושימוש , הפתיחה

שוטף של סטודנטים 
במועדון

הפעלת כלל תשתיות - תפעול 
ופרויקטי הרווחה של 

האגודה ברחבי הקמפוס
רכזת תפעולס"הפעלת פפס"הפעלת אירועי פפ

השתתפות של מעל 
 סטודנטים 1,500

נמדד לפי )באירוע 
(השתתפות בהגרלות

קידום - פיתוח ותכנון 
יוזמות סטודנטים

הבנה מעמיקה יותר של 
צורכי הסטודנטים

רכז פיתוח ותכנוןקיום סקר בנושא רווחה
 300מענה של מעל 

סטודנטים לסקר

שיפור המענה שניתן 
לסטודנטים בהבנת כלל 
שירותי הרווחה שמציעה 

המחלקה

הנגשת הפעילות של 
המחלקה לסטודנטים

הקמת שירות לטובת 
סטודנטים בתארים 

מתקדמים
טרם ניתן לדעתרכז פיתוח ותכנון



שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

סיוע בהקמת אירועים של 
מחלקות אחרות באגודה

אירוע יום האישה יחד עם 
הארגונים השונים בקמפוס

אספקת הציוד הנדרש בזמן הולם ומתן מענה מקיף לצורכי האירוערכז רכש

שיפור המענה - רכש 
הלוגיסטי שניתן לשאר 

מחלקות האגודה

קמפיינים ופעילויות 
אקטיביות בקמפוס על 

מנת לעלות מודעות 
.לתחומים השונים

, מח עם- יריד תרומות 
שיער בגדים, א"מד, י"אד

אספקת הציוד הנדרש בזמן הולם ומתן מענה מקיף לצורכי האירוערכז רכש

חשיבה מתמדת - רווחה 
לשיפור השירות שניתן 
לסטודנטים מקפטריות 

לרבות מבצעים, בקמפוס

הקמת מערך משלוחים 
בקמפוס

התחלת פיילוט המשלוחים 
בקמפוס

רכז רווחה
שימוש תואם לתוכנית 

העסקית של המיזם

שיפור המענה הלוגיסטי 
שניתן לשאר מחלקות 

האגודה

יצירת קשרים עם 
סטודנטים מהעולם

קיום פעילויות חודשיות עם 
הבאדיס , תכניות הפרטנרס
ותגלית

רכז רווחה

ליווי והנחיית מועדוני 
הסטודנטים בפעילותם 

השוטפת ומתן עזרה 
לוגיסטית וכלכלית

תמיכה לוגיסטית 
במועדונים

מתן תמיכה , תיאום חדרים
, בקשר מול האוניברסיטה

השאלת מיחמים וציוד נוסף
רכש+ רכז רווחה 

שיפור המענה הלוגיסטי 
שניתן לשאר מחלקות 

האגודה

קידום ופיתוח המועדונים 
ויוזמות מטעמם

בהתאם לדרישות ובקשות 
, תחרויות: המועדונים

משלחות ועוד
רכש+ רכז רווחה 

יצירת ושיפור - פיתוח ותכנון 
מתמיד של שירותי הרווחה 

פנים , של אגודת הסטודנטים
וחוץ קמפוס

הקמת יוזמות להוזלת 
יוקר המחייה עבור 

סטודנטים

סושל "הטיית שירות 
לטובת סטודנטים" מרקט

רכז פיתוח ותכנון
 100שימוש של מעל 

סטודנטים בחודשיים 
הראשונים

שיפור המענה שניתן לשאר 
המחלקות בהזמנות ציוד 

וניהול מחסנים

דאגה למחסני וציוד 
האגודה בשוטף

- ספריית מלאי מחסנים 
אמצע שנתי

רכז רכש
ספרית כלל המלאי 

באגודה



שיפור המענה שניתן לשאר 
המחלקות בהזמנות ציוד 

וניהול מחסנים

אירועי נציגים וימים 
מיוחדים

חלוקת סופגניות לקראת 
חנוכה

רכז רכש

שיפור המענה שניתן לשאר 
המחלקות בהזמנות ציוד 

ומענה לוגיסטי

תמיכה לוגיסטית 
במועדונים

מתן תמיכה , תיאום חדרים
, בקשר מול האוניברסיטה

השאלת מיחמים וציוד נוסף
רכז רווחה

שיפור המענה שניתן לשאר 
המחלקות בהזמנות ציוד 

ומענה לוגיסטי

ציון חגי האוכלוסיה 
הערבית

רכז רכש

שיפור המענה שניתן לשאר 
המחלקות בהזמנות ציוד 

ומענה לוגיסטי

-אירועים אוניברסיטאיים
רוחביים לדוברי ערבית

: קיום אירוע פתיחת שנה
הופעה לדוברי \אפ-סטנד

ערבית
רכז רכש

שיפור המענה שניתן לשאר 
המחלקות בהזמנות ציוד 

ומענה לוגיסטי

אירועים המיועדים לקהל 
יעד מצומצם ומובחן

רכז רכשקיום סדנה

שיפור המענה שניתן לשאר 
המחלקות בהזמנות ציוד 

ומענה לוגיסטי
רכזת תפעול+ רכז רכש יום הזיכרון ויום השואהטקסי זכרון

שיפור המענה שניתן לשאר 
המחלקות בהזמנות ציוד 

ומענה לוגיסטי

שימור ושיפור  הקשר בין 
אוכלוסיות הסטודנטים 
דוברי הערבית בקמפוס 
לשירותי האגודה תוך 

יצירת פעילויות ואירועים 

ציון חגי האוכלוסיה 
רמדאן- הערבית 

תפעול+ רכז רכש 

שיפור המענה שניתן לשאר 
המחלקות בהזמנות ציוד 

ומענה לוגיסטי

אירועים המיועדים לקהל 
רוחבי-יעד כללי

כלל המחלקהיום הסטודנט

שיפור המענה שניתן לשאר 
המחלקות בהזמנות ציוד 

ומענה לוגיסטי

אירועי נציגים וימים 
מיוחדים

חלוקת ארטיקים לקראת 
ל"סוף שנה

רכז רכש



שיפור המענה שניתן לשאר 
המחלקות בהזמנות ציוד 

ומענה לוגיסטי

יצירת קשרים עם 
סטודנטים מהעולם

רווחה+ תפעול + רכז רכש ל בישראל"קיום שבוע בינ


