
תרבות' א מח"תשפ

מחלקת תרבות 

מטרות המחלקה

ספורט וקשרי חוץ אחראית על יצירת הווי , מחלקת תרבות

סטודנטיאלי ועיבוי חיי החברה בקרב הסטודנטים במהלך לימודיהם 

בקמפוס תוך מתן דגש על יצירת קהילתיות אינטגרטיבית בשלל 

.קהלי האוניברסיטה על כל גווניהם

י חתכי קהלים בהתאם להתאפשרותם במציאות הקורונה"שיעודדו חיי חברה והווי עפ, קיום אירועים ופעילויות תרבות:  מטרה ראשונה



תרבות' א מח"תשפ

שימור ושיפור הקשר בין אוכלוסיות הסטודנטים : מטרה שלישית

דוברי הערבית בקמפוס לשירותי האגודה תוך יצירת פעילויות 

ואירועים מכווני קהל זה

יצירת הווי ומסגרת חברתית לסטודנטים : מטרה רביעית

בינלאומיים בקמפוס וחיזוק הקשר בין סטודנטים ישראלים 

וסטודנטים מהעולם בדגש על חיבור בין קהילות

י חתכי קהלים בהתאם להתאפשרותם במציאות הקורונה"שיעודדו חיי חברה והווי עפ, קיום אירועים ופעילויות תרבות:  מטרה ראשונה

ליווי והנחיית נציגים וסטודנטים בארגון אירועים : מטרה שנייה

הנגשת אירועי האגודה לפקולטות והחוגים .  עבור הסטודנטים

השונים



תרבות' א מח"תשפ

ליווי והנחיית מועדוני הסטודנטים בפעילותם : מטרה חמישית

השוטפת ומתן עזרה לוגיסטית וכלכלית

קידום אירועי ספורט באוניברסיטה ומועדון : מטרה שישית

והנגשתו לקהל יעד רחב (א"אס)הספורט האקדמי 



תרבות' א מח"תשפ

בעלות תפקיד במחלקה

( ש׳150תקן )עידו מונטנייז : ראש מחלקה

( ש׳90תקן )יעלה סולמי : רכזת תרבות

(  ש׳90תקן )דונא סאעבנה : רכזת הסטודנטים הערבים

 ( ש׳90תקן )נדרש גיוס : רכזת קשרי חוץ

(תקן מלא)נדרש גיוס : מנהלת תחום הספורט

יעדים אופרטיבים

רוחבי-אירועים המיועדים לקהל יעד כללי



תרבות' א מח"תשפ

אירועים המיועדים לקהל יעד מצומצם ומובחן

- מופעי תרבות ווירטואלים המיועדים לקהל יעד כללי 

רוחבי
מופעי תרבות ווירטואלים המיועדים לקהל מצומצם 

ומובחן
טקסי זיכרון

מערך הפסקולטות

ימים מיוחדים

יוזמות סטודנטיאליות

ציון חגי האוכלוסיה הערבית

רוחביים-אירועים אוניברסיטאיים

י "שימור וחיזוק הקשר עם סטודנטים דוברי ערבית ע

פרסום שירותי האגודה באופן ייעודי
קידום והגדלה של הפעילויות והאירועים לסטודנטים 

ערבים בקמפוס

סדנאות מקצועיות והעשרה

ל"ס הבינ"שימור וחיזוק היחסים מול ביה

יצירת קשרים עם סטודנטים מהעולם



תרבות' א מח"תשפ

יצירת פלטפורמת פרסום וקידום עבור כלל המועדונים

תמיכה לוגיסטית וכלכלית במועדונים

קידום ופיתוח המועדונים ויוזמות מטעמם
קיום אירועי ספורט חובביניים במהלך השנה כגון 

עידוד שגרה ספורטיבית והגברת הזמינות של כלי משחק טורנירים בין פקולטות שונות

ספורטיביים
תמיכה בנבחרות מועדון הספורט האקדמי ועידוד פתיחת 

נבחרות חדשות

"א אילת"אס"תמיכה וקידום תחרות 



2020אוקטובר 

יעד אופרטיבימטרה

יוזמות סטודנטיאליות

תיאום ותכנון אירועי נציגים 

ל"והפסקולטות להמשך שנה

שימור וחיזוק היחסים מול 

ל"ס הבינ"ביה

תמיכה לוגיסטית במועדונים

קידום ופיתוח המועדונים 

ויוזמות מטעמם

תמיכה כלכלית במועדונים

רוחבי-אירועים המיועדים לקהל יעד כללי
ביצוע הטקס באופן -טקס רבין 

מקוון

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות

שימור ושיפור הקשר בין אוכלוסיות 

הסטודנטים הערבים בקמפוס לשירותי 

האגודה תוך יצירת פעילויות ואירועים 

מכווני קהל זה

ליווי והנחיית נציגים וסטודנטים בארגון 

הנגשת .  אירועים עבור הסטודנטים

אירועי האגודה לפקולטות והחוגים 

השונים

שימור וחיזוק הקשר עם 

י "הסטודנטים הערבים ע

פרסום שירותי האגודה באופן 

ייעודי

יצירת הווי ומסגרת חברתית לסטודנטים 

בינלאומיים בקמפוס וחיזוק הקשר בין 

סטודנטים ישראלים וסטודנטים מהעולם
יצירת קשרים עם סטודנטים 

מהעולם

 ליווי והנחיית מועדוני הסטודנטים 

בפעילותם השוטפת ומתן עזרה לוגיסטית 

וכלכלית



2020אוקטובר 

יצירת קהילה ווירטואלית הוויתית 

רחבת קהל שתהווה תחליף 

.למפגשים חברתיים פרונטלים

נסיון - הפסקולטה מקוונת 

ראשון

,  קיום אירועים ופעילויות תרבות

י חתכי "שיעודדו חיי חברה והווי עפ

קהלים

אירוע ווירטואלי לשנה א׳

עם " דלת פתוחה"קיום 

הסטודנטים הערבים 

בקמפוס

סדנת גיבוש לסטודנטים 

כל חודש נבחר )' שנה א

לעשות את הסדנה לחוגים 

(מסוימים

פנייה נכונה "קיום סדנה 

"לגורמים אקדמיים

קידום אירועי ספורט באוניברסיטה 

 (א"אס)ומועדון הספורט האקדמי 

והנגשתו לקהל יעד רחב

הקמת קבוצת ריצה 

חובבנית

שליחת חומרים להסברההתכוננות מעכשיו לעתיד

שימור ושיפור הקשר בין אוכלוסיות 

הסטודנטים הערבים בקמפוס 

לשירותי האגודה תוך יצירת 

פעילויות ואירועים מכווני קהל זה
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(פעילות)משימות לביצוע 

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

פגישות עם נציגים ומיפוי הרצונות והצרכים של הנציג אל מול האגודה בנוגע לאירועים עתידיים

ניוזליטר שבועי + ' ניוזלטר ייעודי לסטודנטים שנה א+ שליחת מידע עבור ניוזלטר פתיחת שנה 

(2ה "בחודש הזה יהיה סכ)

הפעלת דף הפיסבוק בערבית

פוסט בפייסבוק בהתאם לאירועים קרבים ומופעי אגודה+ מקום בניוזליטר + שליחת מייל 

ל"ס הבינ"קיום פגישה חודשים עם צוות ביה

ל אחת לשבועיים"ס הבינ"שליחת מידע עבור הניוזלטר הייעודי למדריכי ביה

IWל בעולם במסגרת תכנית "הוצאת סטודנטים לשבועות בינ

השאלת מיחמים וציוד נוסף, מתן תמיכה בקשר מול האוניברסיטה, תיאום חדרים

משלחות ועוד, תחרויות: בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים

רכישת , תשלום על הדפסות- מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם 

ציוד ועוד

תיאום . דוברים, נגנים וזמרים, מנחים, בטחון: תיאום. הגברה, גזיבו, כסאות, היערכות לוגיסטיית

 הקלטת הטקסTAU ONLINEעם 

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2020אוקטובר 

שליחת פרסום : בתחילת החודש, תיאום זמן מתאים לסטודנטים ולנציגים, תיאום אומן

פתיחת חדר זום. הפצה בניוזלטר של הפקולטה. הסברה' למח

פרסום, אומן ווירטואלי, פרס דיגיטלי

אם צריך גם נשלח ), ניוזלטר וקבוצת הפייסבוק: הסברה, שבועיים לפני האירוע

פתיחת חדר זום, הכנת שאלות מראש (הודעות בפרטי

ניהול טבלת נרשמים, פתיחת אירוע בטיקס, תיאום מדריך, פרסום

לקבוע , ('דוטורנט ערבי מהאונ\עדיף דוקטור)למצוא מנחה שיסביר ויעביר את הסדנה 

ולשלוח מייל , לפרסם על זה בדפי הפיסבוק ובניוזליטר, לבקש עיצוב, תאריך

.לסטודנטים הערבים

פרסום, תיאום זמן

 TAU: תיאומים. הרשמה לנבחרות, באדיז, ערב פקולטה, טקס רבין: הסברה

ONLINEתיאום בטחון. נגנים וזמרים, תכנון הטקס ותיאום דוברים.  לטקס רבין .

התארגנות למסיבת פתיחת התכנית: באדיז
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בעל אחריות במחלקהסעיף תקציבי ועלות משוערת

ח תרבות"רמ+ רכז תרבות ה.לנציג ₪ 500עד - נציגים 

ללא
ת תרבות /רכז+ ח תרבות "רמ

והפקות

ללא
מחלקת + רכז סטודנטים ערבים 

הסברה

ללא
מחלקת + רכז סטודנטים ערבים 

הסברה

רכזת הסטודנטים הערביםללא

ח"רמ+ ת קשרי חוץ \רכזללא

ח"רכז קשללא

ח"רכזת קשללא

ללא
ת תרבות \רכז+ ח תרבות "רמ

והפקות

ח תרבות"רמללא

ח תרבות"רמללא

רכזת הפקות 5,000₪עד , טקסי זכרון

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות
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 2,000- אירועי תרבות ווירטואלים 

₪
רכזת הפקות

 2,000- אירועי תרבות ווירטואלים 

₪
רכזת הפקות

רכזת סטודנטים ערביםללא

תמיכה קהילתית לסטודנטים 

 2,500₪כ- הערבים 
רכזת סטודנטים ערבים

רכזת הסטודנטים הערביםללא

רכז ספורטללא

כלל הרכזיםללא
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מדד להצלחה

יוזמה אחת המבוצעת בכל חודש

 נציגים 2פגישות עבודה אפקטיביות עם 

או סטודנטים לפחות

50%אחוזי פתיחה של לפחות 

ללא

אין

גאנט עבודה משותף + תיאום ציפיות 

לסמסטר

ניוזלטר

פרסום התכנית במדיות השונות: הסברה

לא

בהתאם ליוזמה

ללא

 300מתוכם ,  משתתפים500הגעת 

סטודנטים

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות
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 משתתפים50מעל 

 סטודנטים משתתפים500מעל 

 יוזמות 5מעל ,  משתתפים20מעל 

 משמעויות חדשות5ו

משתתפים בסדנה 50-70

אנשים ומעלה במפגש 20

סטודנטים ישחקו בכדורים באופן 

שוטף

ללא
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ניהול סיכונים

ללא

ללא

חוסר היענות

חוסר היענות

אין

אי קיום הפגישה בשל אילוצים לוגיסטיים

אין

לא נשלחים , בשל הנחיות משרד הבריאות והחמרה בנהלים שלנו

, כשאר המציאות תאפשר זאת- כרגע סטודנטים לשבועות בינ״ל 

נחזור לשלוח

ללא

ללא

ללא

 TAUבתיאום עם , נקליט את הטקס- במידה ולא תאופשר התקהלות 

ONLINEונעלה אותו לדיגיטל שלנו 

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות
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אירוע לא מוצלח/ חוסר היענות 

אירוע לא מוצלח/ חוסר היענות 

חוסר השתתפות של סטודנטים בשיחה

אירוע לא מוצלח/ חוסר היענות 

חוסר השתתפות של סטודנטים בשיחה

איסור ביצוע האירוע בשל מגבלת משרד הבריאות

ללא
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סטטוס ביצוע

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

תכנון

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות
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תכנון

תכנון

בוצע

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון



2020נובמבר 

מטרה

.יצירת קהילה ווירטואלית הוויתית רחבת קהל שתהווה תחליף למפגשים חברתיים פרונטלים

יצירת הווי ומסגרת חברתית לסטודנטים בינלאומיים בקמפוס וחיזוק הקשר בין סטודנטים 

ישראלים וסטודנטים מהעולם

אירועים המיועדים לקהל יעד מצומצם ומובחן

שימור ושיפור הקשר בין אוכלוסיות הסטודנטים הערבים בקמפוס לשירותי האגודה תוך יצירת 

פעילויות ואירועים מכווני קהל זה

ליווי והנחיית מועדוני הסטודנטים בפעילותם השוטפת ומתן עזרה לוגיסטית וכלכלית

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות

הנגשת אירועי האגודה .  ליווי והנחיית נציגים וסטודנטים בארגון אירועים עבור הסטודנטים

לפקולטות והחוגים השונים

שימור ושיפור הקשר בין אוכלוסיות הסטודנטים הערבים בקמפוס לשירותי האגודה תוך יצירת 

פעילויות ואירועים מכווני קהל זה

יצירת הווי ומסגרת חברתית לסטודנטים בינלאומיים בקמפוס וחיזוק הקשר בין סטודנטים 

ישראלים וסטודנטים מהעולם



2020נובמבר 

והנגשתו לקהל יעד רחב (א"אס)קידום אירועי ספורט באוניברסיטה ומועדון הספורט האקדמי 

התכוננות מעכשיו לעתיד

שימור ושיפור הקשר בין אוכלוסיות הסטודנטים הערבים בקמפוס לשירותי האגודה תוך יצירת 

פעילויות ואירועים מכווני קהל זה



2020נובמבר 

יעד אופרטיבי

יוזמות סטודנטיאליות

ל"תיאום ותכנון אירועי נציגים והפסקולטות להמשך שנה

ל"ס הבינ"שימור וחיזוק היחסים מול ביה

 ערבי פקולטה חודשיים2קיום 

יצירת פלטפורמת פרסום עבור כלל המועדונים

תמיכה לוגיסטית במועדונים

תמיכה כלכלית במועדונים

מסיבת פתיחת שנה של הבאדיס

סדנת ניהול זמן

בהתאם להנחיות משרד הבראות- מעונות / הקרנת סרט בשפה הערבית בדשא המרכזי

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות

י פרסום שירותי האגודה באופן ייעודי"שימור וחיזוק הקשר עם הסטודנטים הערבים ע

יצירת קשרים עם סטודנטים מהעולם



2020נובמבר 

(כל חודש נבחר לעשות את הסדנה לחוגים מסוימים)' סדנת גיבוש לסטודנטים שנה א

(בשפה הערבית)יריד ספרים 

יוזמת ספורט בהתאם לתקנות התו הסגול/ מירוץ האוניברסיטה

שליחת חומרים להסברה והתחלת תיאומים



2020נובמבר 

(פעילות)משימות לביצוע 

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

פגישות עם נציגים ומיפוי הרצונות והצרכים של הנציג אל מול האגודה בנוגע לאירועים עתידיים

ניוזליטר שבועי לסטודנטים הערבים

הפעלת דף הפיסבוק בערבית

ל"ס הבינ"קיום פגישה חודשים עם צוות ביה

ל אחת לשבועיים"ס הבינ"שליחת מידע עבור הניוזלטר הייעודי למדריכי ביה

IWל בעולם במסגרת תכנית "הוצאת סטודנטים לשבועות בינ

' שליחת פרסום למח: בתחילת החודש, תיאום זמן מתאים לסטודנטים ולנציגים, תיאום אומן

פתיחת חדר זום. הפצה בניוזלטר של הפקולטה. הסברה

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

השאלת מיחמים וציוד נוסף, מתן תמיכה בקשר מול האוניברסיטה, תיאום חדרים

רכישת ציוד , תשלום על הדפסות- מתן תקציב למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם 

ועוד

ח"רמ+ רכזת קשרי חוץ 

.ניהול הרשמה, פרסום, תיאום עם מנחה, חיפוש סדנה מתאימה

אם כן לבקשת את האישורים מהדקאנט , לבדוק אם אפשר מבחינת אישורים לעשות אירוע כזה

, להביא את הפופים מהמפלט ואם יהיה צורך להביא עוד, לקבוע תאריך, להזמין סרט, ומהביטחון

אפשר לעשות את זה גם בקמפוס ברושים בחוץ, לקנות כיבוד, ובקש פירסום, לבקש עיצובים

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2020נובמבר 

ניהול טבלת נרשמים, פתיחת אירוע בטיקס, תיאום מדריך, פרסום

אפשר )למצוא מקום מתאים , למצוא תאריך מתאים, לחפש ספקים שמוכרים ספרים מקוריים

לצור קשר עם מחלקת מעונות ותכנן את זה יחד , (במעונות ברושים מכיוון שאין לימודים פרונטליים

.לקבל אישור מהמעונות ומהגורם המתאים, לפרסם, לבקש עיצובים, איתם

תיאום פגישה עם , תיעוד ונכחות באירוע, פרסום, קניית מדליות וגביע, תיאום מספר משתתפים

מועדון הספורט

תחילת , תיאום ספוגניות, חנוכריסמס, ערבי פקולטה, ערב פנויים פנויות: שליחת הזמנה

התארגנות ליום הסטודנט



2020נובמבר 

סעיף תקציבי ועלות משוערת

ה.לנציג ₪ 500עד - נציגים 

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

בהתאם לבקשת המועדון- תמיכה במועדונים

ללא

 2,000₪כ- אירועים ווירטואלים 

 2,000₪כ- תמיכה קהילתית לסטודנטים הערבים 

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2020נובמבר 

- תמיכה קהילתית לסטודנטים הערבים 

 2,500₪כ

 1,000₪כ- תמיכה קהילתית לסטודנטים הערבים 

ללא

ללא



2020נובמבר 

בעל אחריות במחלקה

ח תרבות"רמ+ רכז תרבות 

ת תרבות והפקות/רכז+ ח תרבות "רמ

מחלקת הסברה+ רכז סטודנטים ערבים 

מחלקת הסברה+ רכז סטודנטים ערבים 

ח"רמ+ ת קשרי חוץ \רכז

ח"רכז קש

ח"רכזת קש

ת תרבות והפקות/רכז

ת תרבות/רכז+ ח תרבות "רמ

ת תרבות והפקות\רכז+ ח תרבות "רמ

ח תרבות"רמ

מלגאי באדיז+ רכזת קשרי חוץ 

רכזת תרבות

מחלקת מעונות+ רכזת הסטודנטים הערבים 

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2020נובמבר 

רכזת סטודנטים ערבים

מחלקת מעונות+ רכזת הסטודנטים הערבים 

רכז ספורט

כלל הרכזים



2020נובמבר 

מדד להצלחה

יוזמה אחת המבוצעת בכל חודש

 נציגים 2פגישות עבודה אפקטיביות עם 

או סטודנטים לפחות

50%אחוזי פתיחה של לפחות 

גאנט עבודה משותף + תיאום ציפיות 

לסמסטר

ניוזלטר

פרסום התכנית במדיות השונות: הסברה

 משתתפים100מעל 

ניוזלטר ועוד , רשתות חברתיות: הסברה

הקמת דוכנים בדייט ראשון+ 

ללא

ללא

 אנשים60-השתתפות של כ

 אנשים50-השתתפות של כ

סטודנטים ערבים+ 30השתתפות של 

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2020נובמבר 

משתתפים בסדנה 50-70

 סטודנטים ביריד100השתתפות מעל 

 משתתפים100מעל 

ללא



2020נובמבר 

ניהול סיכונים

חוסר היענות

חוסר היענות

חוסר היענות

חוסר היענות

אי קיום הפגישה בשל אילוצים לוגיסטיים

חוסר היענות

חוסר היענות

אירוע לא מוצלח/ חוסר היענות 

ללא

ללא

ללא

נתאם בינהם עם שוברי - במידה ולא תאופשר התקהלות 

( 2000₪: עלות)בירה /מסעדה

חוסר היענות או הצלחה

במידה ולא תתאפשר התקהלות כזו לא נצליח לעשות את 

האירוע ונצטרך למצוא משהו במקום

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2020נובמבר 

אירוע לא מוצלח/ חוסר היענות 

קושי בהגעה לסטודנטים שהם לא במעונות, חוסר היענות

במידה והנחיות משרד הבריאות לא יאפשרו קיום אירוע 

תחילת מאי/ נדחה אותו לסוף אפריל, במקמפוס

ללא



2020נובמבר 

סטטוס ביצוע

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

תכנון

תכנון

תכנון

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2020נובמבר 

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון



2020דצמבר 

מטרה

יצירת קהילה ווירטואלית הוויתית רחבת קהל שתהווה תחליף 

.למפגשים חברתיים פרונטלים

פרויקטים/משימות

ליווי והנחיית מועדוני הסטודנטים בפעילותם השוטפת ומתן 

עזרה לוגיסטית וכלכלית

רוחבי-אירועים המיועדים לקהל יעד כללי

שוטף/כללי

ליווי והנחיית נציגים וסטודנטים בארגון אירועים עבור 

הנגשת אירועי האגודה לפקולטות והחוגים .  הסטודנטים

השונים

שימור ושיפור הקשר בין אוכלוסיות הסטודנטים הערבים 

בקמפוס לשירותי האגודה תוך יצירת פעילויות ואירועים מכווני 

קהל זה

יצירת הווי ומסגרת חברתית לסטודנטים בינלאומיים בקמפוס 

וחיזוק הקשר בין סטודנטים ישראלים וסטודנטים מהעולם



2020דצמבר 

התכוננות מעכשיו לעתיד

שימור ושיפור הקשר בין אוכלוסיות הסטודנטים הערבים 

בקמפוס לשירותי האגודה תוך יצירת פעילויות ואירועים מכווני 

קהל זה

רוחבי-אירועים המיועדים לקהל יעד כללי

אירועים המיועדים לקהל יעד מצומצם ומובחן



2020דצמבר 

יעד אופרטיבי

יוזמות סטודנטיאליות

ל"תיאום ותכנון אירועי נציגים והפסקולטות להמשך שנה

ל"ס הבינ"שימור וחיזוק היחסים מול ביה

 הפסקולטות מקוונות חודשיות2קיום 

יצירת פלטפורמת פרסום עבור כלל המועדונים

תמיכה לוגיסטית במועדונים

קידום ופיתוח המועדונים ויוזמות מטעמם

תמיכה כלכלית במועדונים

סדנת הכנת סופגניות ולביבות בזום/ חלוקת סופגניות 

קונצרט חורף

שוטף/כללי

י פרסום "שימור וחיזוק הקשר עם הסטודנטים הערבים ע

שירותי האגודה באופן ייעודי

יצירת קשרים עם סטודנטים מהעולם



2020דצמבר 

חנוכריסמס

אירוע פנויים פנויות

דרייב אין

כל חודש נבחר )' סדנת גיבוש לסטודנטים שנה א

(לעשות את הסדנה לחוגים מסוימים

ובפרט , אירוע מכיוון לסטודנטים הערבים- כריסמס 

הנוצריים

סדנת סושי לסטודנטים הערבים

שליחת חומרים להסברה והתחלת תיאומים



2020דצמבר 

(פעילות)משימות לביצוע 

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

פגישות עם נציגים ומיפוי הרצונות והצרכים של הנציג אל מול האגודה בנוגע לאירועים עתידיים

ניוזליטר שבועי לסטודנטים הערבים

הפעלת דף הפיסבוק בערבית

ל"ס הבינ"קיום פגישה חודשים עם צוות ביה

ל אחת לשבועיים"ס הבינ"שליחת מידע עבור הניוזלטר הייעודי למדריכי ביה

IWל בעולם במסגרת תכנית "הוצאת סטודנטים לשבועות בינ

' שליחת פרסום למח: בתחילת החודש, תיאום זמן מתאים לסטודנטים ולנציגים, תיאום אומן

פתיחת חדר זום. הפצה בניוזלטר של הפקולטה. הסברה

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

השאלת מיחמים וציוד נוסף, מתן תמיכה בקשר מול האוניברסיטה, תיאום חדרים

משלחות ועוד, תחרויות: בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים

רכישת , תשלום על הדפסות- מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם 

ציוד ועוד

, הכנת טבלה של כמויות לפי פקולטות וימי חלוקה, שליחת מייל לנציגים. 6000-הזמנת סופגניות כ

.פרסומים ועיצובים, סידור כל בוקר את הסופגניות

.פתיחת אירוע בטיקס, פרסום, תיאום

שוטף/כללי



2020דצמבר 

קנייה של , תיאום הופעה, ריקשה+פלוטרים+הדפסת פלאיירים, רשתות חברתיות: הסברה

תיאום ביטחון, תיאום דוכני מזון, קישוטים

פתיחת חדר זום, תיאום מנחה, תיאום הסברה

רכז שיחלק ,  סדרנים6, סמולרש/ תיאום החניון של מרכז הספורט, תיאום ספק לשידור הסרט

פרסום ברשתות חברתיות ובניוזלטר: בתחילת החודש הסברה, פתיחת כרטיסים בטיקס, פופקורן

ניהול טבלת נרשמים, פתיחת אירוע בטיקס, תיאום מדריך, פרסום

לבדוק עם , (תלוי איפה עושים)לקנות עץ או שניים , האירוע מתקיים בקמפוס ברושים ואיינשטיין

לדבר ולתאם עם רכז קשרי חוץ כדי להנגיש את , מחלקת מעונות ולעשות את זה בשיתוף פעולה

 . DJתיאום , להזמין ספק שמכין קרפ ופנקיק לסטודנטים, זה גם לסטודנטים בינלאומיים נוצריים

בירור שיתוף פעולה עם תוכנית , תיאום הסברה,לשיר\לברר עם הסטודנטים אם מישהו רוצה לנגן

.סאווה

פתיחת חדר זום, פרסום הסברה, תיאום מנחה, תיאום אירוע

התחלת התכוננות למסיבת פורים. ערבי פקולטה: שליחת הזמנה



2020דצמבר 

סעיף תקציבי ועלות משוערת
בעל אחריות 

במחלקה

ה.לנציג ₪ 500עד - נציגים 
ח "רמ+ רכז תרבות 

תרבות

ללא
+ ח תרבות "רמ

ת תרבות והפקות/רכז

ללא
רכז סטודנטים ערבים 

מחלקת הסברה+ 

ללא
רכז סטודנטים ערבים 

מחלקת הסברה+ 

ללא
+ ת קשרי חוץ \רכז

ח"רמ

ח"רכז קשללא

ח"רכזת קשללא

 ₪4,000כ - אירועים ווירטואלים 

לאירוע
ת תרבות והפקות/רכז

ללא
+ ח תרבות "רמ

ת תרבות/רכז

ללא
+ ח תרבות "רמ

ת תרבות והפקות\רכז

ח תרבות"רמללא

בהתאם - תמיכה במועדונים

לבקשת המועדון
ח תרבות"רמ

רכזת תרבות 10,000₪כ- אירועים בקמפוס 

ללא
רכזת תרבות ונציגי 

התזמורת

שוטף/כללי



2020דצמבר 

 10,000₪כ- אירועים בקמפוס 
ח "רמ+ רכזת תרבות 

תרבות

רכזת תרבות₪2,000כ - אירועים ווירטואלים 

רכזת תרבות 30,000₪כ- אירועים בקמפוס 

תמיכה קהילתית לסטודנטים 

 2,500₪כ- הערבים 

רכזת סטודנטים 

ערבים

תמיכה + אירועים בקמפוס 

- קהילתית בסטודנטים הערבים כ

10,000₪ 

רכזת הסטודנטים 

מחלקת + הערבים 

רכז קשרי + מעונות 

חוץ

תמיכה קהילתית בסטודנטים 

 2,000₪-הערבים כ

רכזת הסטודנטים 

הערבים

כלל הרכזיםללא



2020דצמבר 

ניהול סיכוניםמדד להצלחה

חוסר היענותיוזמה אחת המבוצעת בכל חודש

 נציגים 2פגישות עבודה אפקטיביות עם 

או סטודנטים לפחות
חוסר היענות

חוסר היענות50%אחוזי פתיחה של לפחות 

חוסר היענותללא

גאנט עבודה משותף + תיאום ציפיות 

לסמסטר
אי קיום הפגישה בשל אילוצים לוגיסטיים

חוסר היענותניוזלטר

חוסר היענותפרסום התכנית במדיות השונות: הסברה

אירוע לא מוצלח/ חוסר היענות  משתתפים100מעל 

ניוזלטר ועוד , רשתות חברתיות: הסברה

הקמת דוכנים בדייט ראשון+ 
ללא

ללאלא

ללאבהתאם ליוזמה

ללאללא

ללאללא

ללאללא

שוטף/כללי



2020דצמבר 

 סטודנטים300-הגעה של כ
נקיים את - במידה ולא תתאפשר התקהלות 

האירוע במתכונת ווירטואלית

חוסר הענות סטודנטים30השתתפות 

חוסר היענותחניון מלא

אירוע לא מוצלח/ חוסר היענות משתתפים בסדנה 50-70

מעל - מספר הסטודנטים שישתתפו ויגיעו 

האירוע יהיה פרוס על .  בזמנים שונים100

וככה גם נצמצם את , כמה שעות

.ההתקהלות

סאוה לא ירצו לשתף פעולה , חוסר היענות

ולשלם חצי מהעלויות

חוסר היענות סטודנטים20השתתפות מעל 

ללאללא



2020דצמבר 

סטטוס ביצוע

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

תכנון

תכנון

שוטף/כללי



2020דצמבר 

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון



2021ינואר 

מטרה

יצירת קהילה ווירטואלית הוויתית רחבת קהל שתהווה תחליף 

.למפגשים חברתיים פרונטלים

פרויקטים/משימות

ליווי והנחיית מועדוני הסטודנטים בפעילותם השוטפת ומתן עזרה 

לוגיסטית וכלכלית

שוטף/כללי

. ליווי והנחיית נציגים וסטודנטים בארגון אירועים עבור הסטודנטים

 הנגשת אירועי האגודה לפקולטות והחוגים השונים

שימור ושיפור הקשר בין אוכלוסיות הסטודנטים הערבים בקמפוס 

לשירותי האגודה תוך יצירת פעילויות ואירועים מכווני קהל זה

יצירת הווי ומסגרת חברתית לסטודנטים בינלאומיים בקמפוס 

וחיזוק הקשר בין סטודנטים ישראלים וסטודנטים מהעולם



2021ינואר 

. ליווי והנחיית נציגים וסטודנטים בארגון אירועים עבור הסטודנטים

 הנגשת אירועי האגודה לפקולטות והחוגים השונים

יצירת הווי ומסגרת חברתית לסטודנטים בינלאומיים בקמפוס 

וחיזוק הקשר בין סטודנטים ישראלים וסטודנטים מהעולם

התכוננות מעכשיו לעתיד

שימור ושיפור הקשר בין אוכלוסיות הסטודנטים הערבים בקמפוס 

לשירותי האגודה תוך יצירת פעילויות ואירועים מכווני קהל זה



2021ינואר 

0



2021ינואר 

יעד אופרטיבי

יוזמות סטודנטיאליות

תיאום ותכנון אירועי נציגים 

ל"והפסקולטות להמשך שנה

שימור וחיזוק היחסים מול 

ל"ס הבינ"ביה

 הפסקולטות מקוונות 2קיום 

חודשיות

יצירת פלטפורמת פרסום עבור 

כלל המועדונים

תמיכה לוגיסטית במועדונים

קידום ופיתוח המועדונים 

ויוזמות מטעמם

תמיכה כלכלית במועדונים

שוטף/כללי

שימור וחיזוק הקשר עם 

י "הסטודנטים הערבים ע

פרסום שירותי האגודה באופן 

ייעודי

יצירת קשרים עם סטודנטים 

מהעולם



2021ינואר 

אזני המן / חלוקת קרמבו 

לקראת סוף הסמסטר

קיום פעילויות חודשיות עם 

בית הספר הבינלאומי

סדנת גיבוש לסטודנטים 

כל חודש נבחר )' שנה א

לעשות את הסדנה לחוגים 

(מסוימים

- סדנה לסטודנטים הערבים 

מכוונת לנושא תקופת 

המבחנים

שליחת חומרים להסברה 

והתחלת תיאומים



2021ינואר 



2021ינואר 

(פעילות)משימות לביצוע 

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

פגישות עם נציגים ומיפוי הרצונות והצרכים של הנציג אל מול האגודה בנוגע לאירועים עתידיים

ניוזליטר שבועי לסטודנטים הערבים

הפעלת דף הפיסבוק בערבית

ל"ס הבינ"קיום פגישה חודשים עם צוות ביה

ל אחת לשבועיים"ס הבינ"שליחת מידע עבור הניוזלטר הייעודי למדריכי ביה

IWל בעולם במסגרת תכנית "הוצאת סטודנטים לשבועות בינ

' שליחת פרסום למח: בתחילת החודש, תיאום זמן מתאים לסטודנטים ולנציגים, תיאום אומן

פתיחת חדר זום. הפצה בניוזלטר של הפקולטה. הסברה

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

השאלת מיחמים וציוד נוסף, מתן תמיכה בקשר מול האוניברסיטה, תיאום חדרים

משלחות ועוד, תחרויות: בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים

רכישת , תשלום על הדפסות- מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם 

ציוד ועוד

שוטף/כללי



2021ינואר 

.הסברה. תיאום מול הנציגים, אזני המן/ הזמנת קרמבואים . אלבד, שולחנות, שריון ריקשה

פרסום התכנית במדיות : הסברה, תיאום מקום לאירוע. מנחה לאירוע/אומן/תיאום מרצה

ריקשה+השונות

ניהול טבלת נרשמים, פתיחת אירוע בטיקס, תיאום מדריך, פרסום

, לפרסם, לבקש עיצוב, לקבוע תאריך, ('דוקטורנט ערבי מהאונ\עדיפות לדוקטור)למצוא מנחה 

בנוסף אפשר לעשות את זה בשיתוף פעולה עם מחלקת אקדמייה

תחילת התכוננות לפורימון. ערבי פקולטה: שליחת הזמנה



2021ינואר 



2021ינואר 

סעיף תקציבי ועלות משוערת

ה.לנציג ₪ 500עד - נציגים 

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

 לאירוע₪4,000כ - אירועים ווירטואלים 

ללא

ללא

ללא

בהתאם לבקשת המועדון- תמיכה במועדונים

שוטף/כללי



2021ינואר 

 10,000₪כ- אירועים בקמפוס 

 1,000₪כ- קשרי חוץ 

 2,500₪כ- תמיכה קהילתית לסטודנטים הערבים 

 2,000₪-תמיכה קהילתית בסטודנטים הערבים כ

ללא



2021ינואר 



2021ינואר 

בעל אחריות 

במחלקה
מדד להצלחה

ח "רמ+ רכז תרבות 

תרבות
יוזמה אחת המבוצעת בכל חודש

+ ח תרבות "רמ

ת תרבות והפקות/רכז

 נציגים 2פגישות עבודה אפקטיביות עם 

או סטודנטים לפחות

רכז סטודנטים ערבים 

מחלקת הסברה+ 
50%אחוזי פתיחה של לפחות 

רכז סטודנטים ערבים 

מחלקת הסברה+ 
ללא

+ ת קשרי חוץ \רכז

ח"רמ

גאנט עבודה משותף + תיאום ציפיות 

לסמסטר

ניוזלטרח"רכז קש

פרסום התכנית במדיות השונות: הסברהח"רכזת קש

 משתתפים100מעל ת תרבות והפקות/רכז

+ ח תרבות "רמ

ת תרבות/רכז

ניוזלטר ועוד , רשתות חברתיות: הסברה

הקמת דוכנים בדייט ראשון+ 

+ ח תרבות "רמ

ת תרבות והפקות\רכז
לא

בהתאם ליוזמהח תרבות"רמ

ללאח תרבות"רמ

שוטף/כללי



2021ינואר 

ת תרבות \רכז

נציגי חוגים+ והפקות 

חלוקת הסופגניות . הגעה לכלל הפקולטות

. מהחוגים70%-י הנציגים ב"ע

ת קשרי חוץ /רכז

בשיתוף מלגאים
תיאום חדרים

רכזת סטודנטים 

ערבים
משתתפים בסדנה 50-70

רכזת הסטודנטים 

מחלקת + הערבים 

אקדמייה

 סטודנטים20השתתפות מעל 

ללאכלל הרכזים



2021ינואר 



2021ינואר 

סטטוס ביצועניהול סיכונים

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףאי קיום הפגישה בשל אילוצים לוגיסטיים

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףאירוע לא מוצלח/ חוסר היענות 

ביצוע שותףללא

ביצוע שותףללא

ביצוע שותףללא

ביצוע שותףללא

שוטף/כללי



2021ינואר 

תכנוןחוסר היענות

ל "חוסר חיבור בין הסטודנטים הבינ

לסטודנטים הישראלים
תכנון

תכנוןאירוע לא מוצלח/ חוסר היענות 

למצוא זמן טוב שיהיה קרוב לתקופת 

המבחנים ועדיין יהיה לסטודנטים זמן פנוי
תכנון

תכנוןללא



2021ינואר 

0



2021פברואר 

יעד אופרטיבימטרה

יוזמות סטודנטיאליות

תיאום ותכנון אירועי נציגים 

ל"והפסקולטות להמשך שנה

שימור ושיפור הקשר בין 

אוכלוסיות הסטודנטים 

הערבים בקמפוס 

לשירותי האגודה תוך 

יצירת פעילויות ואירועים 

מכווני קהל זה

שימור וחיזוק הקשר עם 

י "הסטודנטים הערבים ע

פרסום שירותי האגודה באופן 

ייעודי

יצירת פלטפורמת פרסום עבור 

כלל המועדונים

תמיכה לוגיסטית במועדונים

קידום ופיתוח המועדונים 

ויוזמות מטעמם

תמיכה כלכלית במועדונים

שימור ושיפור הקשר בין 

אוכלוסיות הסטודנטים 

הערבים בקמפוס 

לשירותי האגודה תוך 

יצירת פעילויות ואירועים 

מכווני קהל זה

סדנת גיבוש לסטודנטים 

כל חודש נבחר )' שנה א

לעשות את הסדנה לחוגים 

(מסוימים

ליווי והנחיית נציגים 

וסטודנטים בארגון 

אירועים עבור 

הנגשת .  הסטודנטים

אירועי האגודה 

לפקולטות והחוגים 

השונים

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות

ליווי והנחיית מועדוני 

הסטודנטים בפעילותם 

השוטפת ומתן עזרה 

לוגיסטית וכלכלית



2021פברואר 

ארגון והתחלת תיאומים, תכנוןהתכוננות מעכשיו לעתיד



2021פברואר 

(פעילות)משימות לביצוע 

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

פגישות עם נציגים ומיפוי הרצונות והצרכים של הנציג אל מול האגודה בנוגע 

לאירועים עתידיים

הפעלת דף הפיסבוק בערבית

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

השאלת מיחמים וציוד נוסף, מתן תמיכה בקשר מול האוניברסיטה, תיאום חדרים

משלחות ועוד, תחרויות: בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים

תשלום על - מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם 

רכישת ציוד ועוד, הדפסות

ניהול טבלת נרשמים, פתיחת אירוע בטיקס, תיאום מדריך, פרסום

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021פברואר 

תנופה "השקת תכנית . תיאום בטחון. נגנים וזמרים, תכנון הטקס ותיאום דוברים

"לתרבות



2021פברואר 

סעיף תקציבי ועלות משוערת

ה.לנציג ₪ 500עד - נציגים 

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

 2,500₪כ- תמיכה קהילתית לסטודנטים הערבים 

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021פברואר 

ללא



2021פברואר 

בעל אחריות 

במחלקה
מדד להצלחה

ח "רמ+ רכז תרבות 

תרבות
יוזמה אחת המבוצעת בכל חודש

+ ח תרבות "רמ

ת תרבות והפקות/רכז

 נציגים 2פגישות עבודה אפקטיביות עם 

או סטודנטים לפחות

רכז סטודנטים ערבים 

מחלקת הסברה+ 
ללא

+ ח תרבות "רמ

ת תרבות/רכז

ניוזלטר ועוד , רשתות חברתיות: הסברה

הקמת דוכנים בדייט ראשון+ 

+ ח תרבות "רמ

ת תרבות והפקות\רכז
לא

בהתאם ליוזמהח תרבות"רמ

ללאח תרבות"רמ

רכזת סטודנטים 

ערבים
משתתפים בסדנה 50-70

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021פברואר 

ללארכזת תרבות



2021פברואר 

סטטוס ביצועניהול סיכונים

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףללא

ביצוע שותףללא

ביצוע שותףללא

ביצוע שותףללא

תכנוןאירוע לא מוצלח/ חוסר היענות 

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021פברואר 

תכנוןללא



2021מרץ 

יעד אופרטיבימטרה

יוזמות סטודנטיאליות

תיאום ותכנון אירועי נציגים 

ל"והפסקולטות להמשך שנה

שימור וחיזוק היחסים מול 

ל"ס הבינ"ביה

יצירת קהילה ווירטואלית 

הוויתית רחבת קהל 

שתהווה תחליף 

למפגשים חברתיים 

.פרונטלים

 הפסקולטות מקוונות 2קיום 

חודשיות

יצירת פלטפורמת פרסום עבור 

כלל המועדונים

תמיכה לוגיסטית במועדונים

קידום ופיתוח המועדונים 

ויוזמות מטעמם

תמיכה כלכלית במועדונים

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות

ליווי והנחיית נציגים 

וסטודנטים בארגון 

אירועים עבור 

הנגשת .  הסטודנטים

אירועי האגודה 
שימור ושיפור הקשר בין 

אוכלוסיות הסטודנטים 

הערבים בקמפוס 

לשירותי האגודה תוך 

יצירת פעילויות ואירועים 

מכווני קהל זה

שימור וחיזוק הקשר עם 

י "הסטודנטים הערבים ע

פרסום שירותי האגודה באופן 

ייעודי

יצירת הווי ומסגרת 

חברתית לסטודנטים 

בינלאומיים בקמפוס 

וחיזוק הקשר בין 

סטודנטים ישראלים 

וסטודנטים מהעולם

יצירת קשרים עם סטודנטים 

מהעולם

ליווי והנחיית מועדוני 

הסטודנטים בפעילותם 

השוטפת ומתן עזרה 

לוגיסטית וכלכלית



2021מרץ 

אירועים המיועדים לקהל 

רוחבי-יעד כללי
הפננינג חזרה לקמפוס

הפסקולטה

סדנה לפסח

סדנא אטרקטיבית בזום

אירוע חברתי פרונטלי 

'לפתיחת סמסטר ב

קידום אירועי ספורט 

באוניברסיטה ומועדון 

 (א"אס)הספורט האקדמי 

והנגשתו לקהל יעד רחב

א אילת"תחרות אס

התכוננות מעכשיו לעתיד
שליחת חומרים להסברה 

והתחלת תיאומים

אירועים המיועדים לקהל 

יעד מצומצם ומובחן

שימור ושיפור הקשר בין 

אוכלוסיות הסטודנטים 

דוברי הערבית בקמפוס 

לשירותי האגודה תוך 

יצירת פעילויות ואירועים 

מכווני קהל זה



2021מרץ 

(פעילות)משימות לביצוע 

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

פגישות עם נציגים ומיפוי הרצונות והצרכים של הנציג אל מול האגודה בנוגע 

לאירועים עתידיים

ניוזליטר שבועי לסטודנטים הערבים

הפעלת דף הפיסבוק בערבית

ל"ס הבינ"קיום פגישה חודשים עם צוות ביה

ל אחת לשבועיים"ס הבינ"שליחת מידע עבור הניוזלטר הייעודי למדריכי ביה

IWל בעולם במסגרת תכנית "הוצאת סטודנטים לשבועות בינ

שליחת : בתחילת החודש, תיאום זמן מתאים לסטודנטים ולנציגים, תיאום אומן

פתיחת חדר זום. הפצה בניוזלטר של הפקולטה. הסברה' פרסום למח

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

השאלת מיחמים וציוד נוסף, מתן תמיכה בקשר מול האוניברסיטה, תיאום חדרים

משלחות ועוד, תחרויות: בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים

תשלום על - מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם 

רכישת ציוד ועוד, הדפסות

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021מרץ 

 במידה וההנחיות יאפשרו התקהלותDJ, קישוטים, תיאום דוכני מזון

בקשה מהנציגים מה הם , שליחת מייל לנציגים לקביעת תאריכים להפסקולטה

.ממחלקת הסברה- טראס, אוכל, בירות, הזמנת ציוד, רוצים שיהיה

.ניהול הרשמה, פרסום, תיאום עם מנחה, חיפוש סדנה מתאימה

.ניהול הרשמה, פרסום, תיאום עם מנחה, חיפוש סדנה מתאימה

.ניהול הרשמה, פרסום, תיאום עם מנחה, חיפוש סדנא מתאימה

תיאום , תיעוד ונכחות באירוע, פרסום, ופרים'קניית צ, תיאום מספר משתתפים

פגישה עם מועדון הספורט

רמדאן, יום השואה, שליחת הזמנות יום הזכרון



2021מרץ 

סעיף תקציבי ועלות משוערת

ה.לנציג ₪ 500עד - נציגים 

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

 לאירוע₪4,000כ - אירועים ווירטואלים 

ללא

ללא

ללא

בהתאם לבקשת המועדון- תמיכה במועדונים

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021מרץ 

 10,000₪כ- אירועים בקמפוס 

 2,000₪כ- אירועים בקמפוס 

 לאירוע₪1,000כ - אירועים ווירטואלים 

 2,000₪כ- תמיכה קהילתית לסטודנטים הערבים 

 2,000₪כ- תמיכה קהילתית לסטודנטים הערבים 

 10,000₪ספורט - תמיכת האגודה באס״א אילת 

ללא



2021מרץ 

בעל אחריות 

במחלקה
מדד להצלחה

ח "רמ+ רכז תרבות 

תרבות
יוזמה אחת המבוצעת בכל חודש

+ ח תרבות "רמ

ת תרבות והפקות/רכז

 נציגים 2פגישות עבודה אפקטיביות עם 

או סטודנטים לפחות

רכז סטודנטים ערבים 

מחלקת הסברה+ 
50%אחוזי פתיחה של לפחות 

רכז סטודנטים ערבים 

מחלקת הסברה+ 
ללא

+ ת קשרי חוץ \רכז

ח"רמ

גאנט עבודה משותף + תיאום ציפיות 

לסמסטר

ניוזלטרח"רכז קש

פרסום התכנית במדיות השונות: הסברהח"רכזת קש

 משתתפים100מעל ת תרבות והפקות/רכז

+ ח תרבות "רמ

ת תרבות/רכז

ניוזלטר ועוד , רשתות חברתיות: הסברה

הקמת דוכנים בדייט ראשון+ 

+ ח תרבות "רמ

ת תרבות והפקות\רכז
לא

בהתאם ליוזמהח תרבות"רמ

ללאח תרבות"רמ

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021מרץ 

 סטודנטים במשך כל היום3,000מעל רכזת תרבות

 משתתפים50מעל רכזת תרבות

רכזת תרבות

רכזת הסטודנטים 

הערבים
 משתתפים30מעל 

רכזת הסטודנטים 

הערבים
 מששתפים100מעל 

נצחונות ונכחות בתחרותרכז ספורט

ללאכלל הרכזים



2021מרץ 

סטטוס ביצועניהול סיכונים

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףאי קיום הפגישה בשל אילוצים לוגיסטיים

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףאירוע לא מוצלח/ חוסר היענות 

ביצוע שותףללא

ביצוע שותףללא

ביצוע שותףללא

ביצוע שותףללא

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021מרץ 

במידה והנחיות משרד הבריאות לא יאפרו 

רק נקשט את הקמפוס, התקהלות
תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנוןביטול האירוע עקב הנחיות משרד הבריאות

תכנוןללא

אירוע לא מוצלח/ חוסר היענות 

אירוע לא מוצלח/ חוסר היענות 



2021אפריל 

יעד אופרטיבימטרה

יוזמות סטודנטיאליות

תיאום ותכנון אירועי נציגים 

ל"והפסקולטות להמשך שנה

שימור וחיזוק היחסים מול 

ל"ס הבינ"ביה

יצירת קהילה ווירטואלית 

הוויתית רחבת קהל 

שתהווה תחליף 

למפגשים חברתיים 

.פרונטלים

 הפסקולטות מקוונות 2קיום 

חודשיות

יצירת פלטפורמת פרסום עבור 

כלל המועדונים

תמיכה לוגיסטית במועדונים

קידום ופיתוח המועדונים 

ויוזמות מטעמם

תמיכה כלכלית במועדונים

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות

ליווי והנחיית מועדוני 

הסטודנטים בפעילותם 

השוטפת ומתן עזרה 

לוגיסטית וכלכלית

ליווי והנחיית נציגים 

וסטודנטים בארגון 

אירועים עבור 

הנגשת .  הסטודנטים

אירועי האגודה 
שימור ושיפור הקשר בין 

אוכלוסיות הסטודנטים 

הערבים בקמפוס 

לשירותי האגודה תוך 

יצירת פעילויות ואירועים 

מכווני קהל זה

שימור וחיזוק הקשר עם 

י "הסטודנטים הערבים ע

פרסום שירותי האגודה באופן 

ייעודי

יצירת הווי ומסגרת 

חברתית לסטודנטים 

בינלאומיים בקמפוס 

וחיזוק הקשר בין 

סטודנטים ישראלים 

וסטודנטים מהעולם

יצירת קשרים עם סטודנטים 

מהעולם



2021אפריל 

רייב עצמאות

טקס יום הזיכרון לשואה 

ולגבורה

טקס יום הזיכרון לחללי 

מערכות ישראל ונפגעי פעולות 

האיבה

אירועים המיועדים לקהל 

יעד מצומצם ומובחן
הפסקולטה

סדנא אטרקטיבית

חלוקת תמרים וכרטיסי ברכה 

בתחילת חודש רמדאן

ארוחת רמדאן

 שימור ושיפור הקשר בין 

אוכלוסיות הסטודנטים 

דוברי הערבית בקמפוס 

לשירותי האגודה תוך 

יצירת פעילויות ואירועים 

מכווני קהל זה

אירועים המיועדים לקהל 

רוחבי-יעד כללי



2021אפריל 

התכוננות מעכשיו לעתיד
שליחת חומרים להסברה 

והתחלת תיאומים



2021אפריל 

(פעילות)משימות לביצוע 

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

פגישות עם נציגים ומיפוי הרצונות והצרכים של הנציג אל מול האגודה בנוגע 

לאירועים עתידיים

ניוזליטר שבועי לסטודנטים הערבים

הפעלת דף הפיסבוק בערבית

ל"ס הבינ"קיום פגישה חודשים עם צוות ביה

ל אחת לשבועיים"ס הבינ"שליחת מידע עבור הניוזלטר הייעודי למדריכי ביה

IWל בעולם במסגרת תכנית "הוצאת סטודנטים לשבועות בינ

שליחת : בתחילת החודש, תיאום זמן מתאים לסטודנטים ולנציגים, תיאום אומן

פתיחת חדר זום. הפצה בניוזלטר של הפקולטה. הסברה' פרסום למח

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

השאלת מיחמים וציוד נוסף, מתן תמיכה בקשר מול האוניברסיטה, תיאום חדרים

משלחות ועוד, תחרויות: בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים

תשלום על - מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם 

רכישת ציוד ועוד, הדפסות

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021אפריל 

"רייב עצמאות"כלל התיאום הנדרשים לביצוע 

בקשה מהנציגים מה הם , שליחת מייל לנציגים לקביעת תאריכים להפסקולטה

.ממחלקת הסברה- טראס, אוכל, בירות, הזמנת ציוד, רוצים שיהיה

.ניהול הרשמה, פרסום, תיאום עם מנחה, חיפוש סדנא מתאימה

פרסום , תיאום עם מלגאים שיחלקן, הכנת ועיצוב הכרטיסים, קניית המוצרים

אחרי הפעילות

פרסום, הנחיה, תיאום בטחון, תיאום מתחם אירוח, תיאום הזמנת קייטרינג

הזמנת קריין ומתרגמת לשפת , הזמנת מוזמנים, הזמנת הגברה, כתיבת ליינאפ

.צ"ישיבת יח, ישיבת ביטחון. חיפוש זמרים ונגנים לטקס. הסימנים



2021אפריל 

(פתיחת טיקס)קונצרט קיץ , אירוע אירוויזיו, שליחת הזמנות יום הסטודנט



2021אפריל 

סעיף תקציבי ועלות משוערת

ה.לנציג ₪ 500עד - נציגים 

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

 לאירוע₪4,000כ - אירועים ווירטואלים 

ללא

ללא

ללא

בהתאם לבקשת המועדון- תמיכה במועדונים

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021אפריל 

ללא

 לאירוע₪2,000כ- אירועים בקמפוס 

 2,000₪כ- תמיכה קהילתית לסטודנטים הערבים 

 500₪-כ- תמיכה קהילתית לסטודנטים הערבים 

 2,000₪כ- תמיכה קהילתית לסטודנטים הערבים 

20,000- טקסים 



2021אפריל 

ללא



2021אפריל 

בעל אחריות 

במחלקה
מדד להצלחה

ח "רמ+ רכז תרבות 

תרבות
יוזמה אחת המבוצעת בכל חודש

+ ח תרבות "רמ

ת תרבות והפקות/רכז

 נציגים 2פגישות עבודה אפקטיביות עם 

או סטודנטים לפחות

רכז סטודנטים ערבים 

מחלקת הסברה+ 
50%אחוזי פתיחה של לפחות 

רכז סטודנטים ערבים 

מחלקת הסברה+ 
ללא

+ ת קשרי חוץ \רכז

ח"רמ

גאנט עבודה משותף + תיאום ציפיות 

לסמסטר

ניוזלטרח"רכז קש

פרסום התכנית במדיות השונות: הסברהח"רכזת קש

 משתתפים100מעל ת תרבות והפקות/רכז

+ ח תרבות "רמ

ת תרבות/רכז

ניוזלטר ועוד , רשתות חברתיות: הסברה

הקמת דוכנים בדייט ראשון+ 

+ ח תרבות "רמ

ת תרבות והפקות\רכז
לא

בהתאם ליוזמהח תרבות"רמ

ללאח תרבות"רמ

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021אפריל 

 סטודנטים בקמפוס5000יותר מרכזת הפקות+ ח "רמ

 משתתפים50מעל רכזת תרבות

רכזת הסטודנטים 

הערבים
 משתתפים30מעל 

רכזת הסטודנטים 

הערבים
1000מעל 

רכזת הסטודנטים 

הערבים
 משתתפים100מעל 

 300מתוכם ,  משתתפים500הגעת 

סטודנטים
רכזת תרבות



2021אפריל 

ללאכלל הרכזים



2021אפריל 

סטטוס ביצועניהול סיכונים

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףאי קיום הפגישה בשל אילוצים לוגיסטיים

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףאירוע לא מוצלח/ חוסר היענות 

ביצוע שותףללא

ביצוע שותףללא

ביצוע שותףללא

ביצוע שותףללא

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021אפריל 

- ביטול האירוע עקב מגבלת התקהלות 

במידה וזה יקרה נעשה לייב בפייסבוק כמו 

שנה שעברה

תכנון

תכנון

תכנון

תכנוןאירוע לא מוצלח/ חוסר היענות 

תכנוןאירוע לא מוצלח/ חוסר היענות 

אם עדיין אין סטודנטים בקמפוס אפשר 

לעשות את זה במעונות
תכנון

תכנוןאירוע לא מוצלח/ חוסר היענות 

מציאת אולם חלופי לקיום - מזג אוויר בעייתי

- במידה ולא תאופשר התקהלות . הטקס

 TAUבתיאום עם , נקליט את הטקס

ONLINEונעלה אותו לדיגיטל שלנו 



2021אפריל 

תכנוןללא



2021מאי 

יעד אופרטיבימטרה

יוזמות סטודנטיאליות

תיאום ותכנון אירועי נציגים 

ל"והפסקולטות להמשך שנה

שימור וחיזוק היחסים מול 

ל"ס הבינ"ביה

יצירת קהילה ווירטואלית 

הוויתית רחבת קהל 

שתהווה תחליף 

למפגשים חברתיים 

.פרונטלים

 הפסקולטות מקוונות 2קיום 

חודשיות

יצירת פלטפורמת פרסום עבור 

כלל המועדונים

תמיכה לוגיסטית במועדונים

קידום ופיתוח המועדונים 

ויוזמות מטעמם

תמיכה כלכלית במועדונים

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות

ליווי והנחיית נציגים 

וסטודנטים בארגון 

אירועים עבור 

הנגשת .  הסטודנטים

אירועי האגודה 
שימור ושיפור הקשר בין 

אוכלוסיות הסטודנטים 

הערבים בקמפוס 

לשירותי האגודה תוך 

יצירת פעילויות ואירועים 

מכווני קהל זה

שימור וחיזוק הקשר עם 

י "הסטודנטים הערבים ע

פרסום שירותי האגודה באופן 

ייעודי

יצירת הווי ומסגרת 

חברתית לסטודנטים 

בינלאומיים בקמפוס 

וחיזוק הקשר בין 

יצירת קשרים עם סטודנטים 

מהעולם

ליווי והנחיית מועדוני 

הסטודנטים בפעילותם 

השוטפת ומתן עזרה 

לוגיסטית וכלכלית



2021מאי 

הפסקולטה

פסטיבל סרטי הסטודנטים 

הבינ״ל

סדנה לשבועות

קונצרט קיץ

יום הסטודנט

אירוע אירוויזיון

ל"שבוע בינ

אירועים המיועדים לקהל 

יעד מצומצם ומובחן
ערב פנויים פנויות

סדנא אטרקטיבית בזום

שימור ושיפור הקשר 

בין אוכלוסיות 

הסטודנטים הערבים 

בקמפוס לשירותי 

האגודה תוך יצירת 

פעילויות ואירועים 

מכווני קהל זה

 קיום אירועים 

, ופעילויות תרבות

שיעודדו חיי חברה 

י חתכי "והווי עפ

קהלים



2021מאי 

אירוע לקראת חג הפיטר

התכוננות מעכשיו לעתיד
שליחת חומרים להסברה 

והתחלת תיאומים

שימור ושיפור הקשר 

בין אוכלוסיות 

הסטודנטים הערבים 

בקמפוס לשירותי 

האגודה תוך יצירת 

פעילויות ואירועים 

מכווני קהל זה



2021מאי 

(פעילות)משימות לביצוע 

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

פגישות עם נציגים ומיפוי הרצונות והצרכים של הנציג אל מול האגודה בנוגע 

לאירועים עתידיים

ניוזליטר שבועי לסטודנטים הערבים

הפעלת דף הפיסבוק בערבית

ל"ס הבינ"קיום פגישה חודשים עם צוות ביה

ל אחת לשבועיים"ס הבינ"שליחת מידע עבור הניוזלטר הייעודי למדריכי ביה

IWל בעולם במסגרת תכנית "הוצאת סטודנטים לשבועות בינ

שליחת : בתחילת החודש, תיאום זמן מתאים לסטודנטים ולנציגים, תיאום אומן

פתיחת חדר זום. הפצה בניוזלטר של הפקולטה. הסברה' פרסום למח

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

השאלת מיחמים וציוד נוסף, מתן תמיכה בקשר מול האוניברסיטה, תיאום חדרים

משלחות ועוד, תחרויות: בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים

תשלום על - מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם 

רכישת ציוד ועוד, הדפסות

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021מאי 

בקשה מהנציגים מה הם , שליחת מייל לנציגים לקביעת תאריכים להפסקולטה

.ממחלקת הסברה- טראס, אוכל, בירות, הזמנת ציוד, רוצים שיהיה

פיתוח הפרוייקט+ תמיכה באוטובוס הסרטים 

.פרסום וניהול הרשמה, תיאום, מציאת סדנה מתאימה

.פתיחת אירוע בטיקס, פרסום, תיאום

כלל התיאומים הנדרשים ליום הסטודנט

, תיאום הזמנות, תיאום דוכנים, תיאום מתחמי ישיבה, תיאום הקרנה והגברה

טיקס, הסברה

תחילת הכנות- ל "כלל ההכנות הנדרשות מהשבוע הבינ

.פרסום וניהול הרשמה, תיאום, מציאת מנחים

.ניהול הרשמה, פרסום, תיאום עם מנחה, חיפוש סדנה מתאימה



2021מאי 

פרסום, הנחיה, תיאום בטחון, תיאום מתחם אירוח, תיאום הזמנת מזון

סדנא , "תנופה לתרבות"ערב גאלה , סדנאות, הפסקולטות: שליחת הזמנות

לניהול זמן לסטודנטים הערבים



2021מאי 

סעיף תקציבי ועלות משוערת

ה.לנציג ₪ 500עד - נציגים 

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

 לאירוע₪4,000כ - אירועים ווירטואלים 

ללא

ללא

ללא

בהתאם לבקשת המועדון- תמיכה במועדונים

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021מאי 

 לאירוע₪2,000כ- אירועים בקמפוס 

תמיכה בפסטיבל הסרטים הבינ״ל

 לאירוע₪1,000כ- אירועים בקמפוס 

ללא

 50,000₪תמיכה מצומצמת של - אירועים בקמפוס 

 לאירוע₪40,000כ- אירועים בקמפוס 

 40,000₪- קשרי חוץ 

 לאירוע₪2,000כ - אירועים ווירטואלים 

 2,000₪כ- תמיכה קהילתית לסטודנטים הערבים 



2021מאי 

 2,000₪כ- תמיכה קהילתית לסטודנטים הערבים 

לא



2021מאי 

בעל אחריות 

במחלקה
מדד להצלחה

ח "רמ+ רכז תרבות 

תרבות
יוזמה אחת המבוצעת בכל חודש

+ ח תרבות "רמ

ת תרבות והפקות/רכז

 נציגים 2פגישות עבודה אפקטיביות עם 

או סטודנטים לפחות

רכז סטודנטים ערבים 

מחלקת הסברה+ 
50%אחוזי פתיחה של לפחות 

רכז סטודנטים ערבים 

מחלקת הסברה+ 
ללא

+ ת קשרי חוץ \רכז

ח"רמ

גאנט עבודה משותף + תיאום ציפיות 

לסמסטר

ניוזלטרח"רכז קש

פרסום התכנית במדיות השונות: הסברהח"רכזת קש

 משתתפים100מעל ת תרבות והפקות/רכז

+ ח תרבות "רמ

ת תרבות/רכז

ניוזלטר ועוד , רשתות חברתיות: הסברה

הקמת דוכנים בדייט ראשון+ 

+ ח תרבות "רמ

ת תרבות והפקות\רכז
לא

בהתאם ליוזמהח תרבות"רמ

ללאח תרבות"רמ

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021מאי 

 משתתפים100מעל רכזת תרבות

רמ״ח
לפחוץ אלמנט אחד השתנה מהפרוייקט 

שנה שעברה

 משתתפים50מעל רכזת תרבות

רכזת תרבות ונציגי 

התזמורת
 סטודנטים מגיעים1000מעל 

 סטודנטים מגיעים18,000מעל ח"רמ

 סטודנטים מגיעים1500מעל ח"רמ

ל"שבוע בינח"רמ

 משתתפים30מעל רכזת תרבות

רכזת הסטודנטים 

הערבים
 משתתפים30מעל 



2021מאי 

רכזת הסטודנטים 

הערבים
 משתתפים100מעל 

ללאכלל הרכזים



2021מאי 

סטטוס ביצועניהול סיכונים

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףאי קיום הפגישה בשל אילוצים לוגיסטיים

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףחוסר היענות

ביצוע שותףאירוע לא מוצלח/ חוסר היענות 

ביצוע שותףללא

ביצוע שותףללא

ביצוע שותףללא

ביצוע שותףללא

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021מאי 

תכנוןאירוע לא מוצלח/ חוסר היענות 

תכנוןביטול הפסטיבל עקב הנחיות משרד הבריאות

תכנוןאירוע לא מוצלח/ חוסר היענות 

תכנוןביטול האירוע עקב הקורונה

תכנוןביטול האירוע עקב הקורונה

תכנוןביטול האירוע עקב הקורונה

תכנוןביטול האירוע עקב הקורונה

תכנוןאירוע לא מוצלח/ חוסר היענות 

תכנוןאירוע לא מוצלח/ חוסר היענות 



2021מאי 

תכנוןביטול האירוע עקב הקורונה

תכנוןללא



2021יוני 

יעד אופרטיבימטרה

יוזמות סטודנטיאליות

תיאום ותכנון אירועי נציגים 

ל"והפסקולטות להמשך שנה

שימור וחיזוק היחסים מול 

ל"ס הבינ"ביה

יצירת קהילה ווירטואלית 

הוויתית רחבת קהל 

שתהווה תחליף 

למפגשים חברתיים 

.פרונטלים

 הפסקולטות מקוונות 2קיום 

חודשיות

יצירת פלטפורמת פרסום עבור 

כלל המועדונים

שוטף/כללי

ליווי והנחיית נציגים 

וסטודנטים בארגון 

אירועים עבור 

הנגשת .  הסטודנטים

אירועי האגודה 

לפקולטות והחוגים 

השונים

שימור ושיפור הקשר בין 

אוכלוסיות הסטודנטים 

הערבים בקמפוס 

לשירותי האגודה תוך 

יצירת פעילויות ואירועים 

מכווני קהל זה

שימור וחיזוק הקשר עם 

י "הסטודנטים הערבים ע

פרסום שירותי האגודה באופן 

ייעודי

יצירת הווי ומסגרת 

חברתית לסטודנטים 

בינלאומיים בקמפוס 

וחיזוק הקשר בין 

סטודנטים ישראלים 

וסטודנטים מהעולם

יצירת קשרים עם סטודנטים 

מהעולם

ליווי והנחיית מועדוני 

הסטודנטים בפעילותם 

השוטפת ומתן עזרה 

לוגיסטית וכלכלית



2021יוני 

תמיכה לוגיסטית במועדונים

קידום ופיתוח המועדונים 

ויוזמות מטעמם

תמיכה כלכלית במועדונים

הפסקולטה

סנדת הכנה למבחנים

חלוקת ארטיקים

שימור ושיפור הקשר בין 

אוכלוסיות הסטודנטים 

דוברי הערבית בקמפוס 

לשירותי האגודה תוך 

יצירת פעילויות ואירועים 

מכווני קהל זה

- סדנה לסטודנטים הערבים 

ניהול זמן בתקופת המבחנים

התכוננות מעכשיו לעתיד
שליחת חומרים להסברה 

והתחלת תיאומים

פרויקטים/משימות

ליווי והנחיית מועדוני 

הסטודנטים בפעילותם 

השוטפת ומתן עזרה 

לוגיסטית וכלכלית

אירועים המיועדים לקהל 

רוחבי-יעד כללי



2021יוני 

(פעילות)משימות לביצוע 

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

פגישות עם נציגים ומיפוי הרצונות והצרכים של הנציג אל מול האגודה בנוגע 

לאירועים עתידיים

ניוזליטר שבועי לסטודנטים הערבים

הפעלת דף הפיסבוק בערבית

ל"ס הבינ"קיום פגישה חודשים עם צוות ביה

ל אחת לשבועיים"ס הבינ"שליחת מידע עבור הניוזלטר הייעודי למדריכי ביה

IWל בעולם במסגרת תכנית "הוצאת סטודנטים לשבועות בינ

שליחת : בתחילת החודש, תיאום זמן מתאים לסטודנטים ולנציגים, תיאום אומן

פתיחת חדר זום. הפצה בניוזלטר של הפקולטה. הסברה' פרסום למח

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

שוטף/כללי



2021יוני 

השאלת מיחמים וציוד נוסף, מתן תמיכה בקשר מול האוניברסיטה, תיאום חדרים

משלחות ועוד, תחרויות: בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים

תשלום על - מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם 

רכישת ציוד ועוד, הדפסות

בקשה מהנציגים מה הם , שליחת מייל לנציגים לקביעת תאריכים להפסקולטה

.ממחלקת הסברה- טראס, אוכל, בירות, הזמנת ציוד, רוצים שיהיה

.פרסום וניהול הרשמה, תיאום, מציאת סדנה מתאימה

הכנת טבלה של כמויות לפי , שליחת מייל לנציגים. 5000-הזמנת ארטיקים כ

.פרסומים ועיצובים, סידור ארטיקים, פקולטות וימי חלוקה

לבקש , לקבוע תאריך, ('דוקטורנט ערבי מהאונ\עדיפות לדוקטור)למצוא מנחה 

בנוסף אפשר לעשות את זה בשיתוף פעולה עם מחלקת אקדמייה, לפרסם, עיצוב

ללא

פרויקטים/משימות



2021יוני 

סעיף תקציבי ועלות משוערת
בעל אחריות 

במחלקה

ה.לנציג ₪ 500עד - נציגים 
ח "רמ+ רכז תרבות 

תרבות

ללא
+ ח תרבות "רמ

ת תרבות והפקות/רכז

ללא
רכז סטודנטים ערבים 

מחלקת הסברה+ 

ללא
רכז סטודנטים ערבים 

מחלקת הסברה+ 

ללא
+ ת קשרי חוץ \רכז

ח"רמ

ח"רכז קשללא

ח"רכזת קשללא

ת תרבות והפקות/רכז לאירוע₪4,000כ - אירועים ווירטואלים 

ללא
+ ח תרבות "רמ

ת תרבות/רכז

שוטף/כללי



2021יוני 

ללא
+ ח תרבות "רמ

ת תרבות והפקות\רכז

ח תרבות"רמללא

בהתאם לבקשת - תמיכה במועדונים

המועדון
ח תרבות"רמ

 לאירוע₪2,000כ- אירועים בקמפוס 

₪2,000כ - אירועים ווירטואלים 

 לאירוע₪2,000כ- אירועים בקמפוס 

תמיכה קהילתית לסטודנטים 

 2,000₪כ- הערבים 
רכזת הסטודנטים 

הערבים

כלל הרכזיםללא

פרויקטים/משימות

רכזת תרבות



2021יוני 

ניהול סיכוניםמדד להצלחה

חוסר היענותיוזמה אחת המבוצעת בכל חודש

 נציגים 2פגישות עבודה אפקטיביות עם 

או סטודנטים לפחות
חוסר היענות

חוסר היענות50%אחוזי פתיחה של לפחות 

חוסר היענותללא

גאנט עבודה משותף + תיאום ציפיות 

לסמסטר
אי קיום הפגישה בשל אילוצים לוגיסטיים

חוסר היענותניוזלטר

חוסר היענותפרסום התכנית במדיות השונות: הסברה

אירוע לא מוצלח/ חוסר היענות  משתתפים100מעל 

ניוזלטר ועוד , רשתות חברתיות: הסברה

הקמת דוכנים בדייט ראשון+ 
ללא

שוטף/כללי



2021יוני 

ללאלא

ללאבהתאם ליוזמה

ללאללא

ללאללא

אירוע לא מוצלח/ חוסר היענות ללא

ללאללא

פרויקטים/משימות

אירוע לא מוצלח/ חוסר היענות  משתתפים50מעל 



2021יוני 

סטטוס ביצוע

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

שוטף/כללי



2021יוני 

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

פרויקטים/משימות



2021יולי 

יעד אופרטיבימטרה

ליווי והנחיית נציגים 

וסטודנטים בארגון 

אירועים עבור 

הנגשת .  הסטודנטים

אירועי האגודה 

לפקולטות והחוגים 

השונים

יוזמות סטודנטיאליות

שוטף/כללי

שימור ושיפור הקשר בין 

אוכלוסיות הסטודנטים 

הערבים בקמפוס 

לשירותי האגודה תוך 

יצירת פעילויות ואירועים 

מכווני קהל זה

שימור וחיזוק הקשר עם 

י "הסטודנטים הערבים ע

פרסום שירותי האגודה באופן 

ייעודי



2021יולי 

יצירת פלטפורמת פרסום עבור 

כלל המועדונים

תמיכה לוגיסטית במועדונים

קידום ופיתוח המועדונים 

ויוזמות מטעמם

תמיכה כלכלית במועדונים

ליווי והנחיית מועדוני 

הסטודנטים בפעילותם 

השוטפת ומתן עזרה 

לוגיסטית וכלכלית



2021יולי 

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

פרויקטים/משימות



2021יולי 

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד



2021יולי 

(פעילות)משימות לביצוע 

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

לסטודנטים הערבים- פסרום ניוזלטר בהתאם למופעים 

הפעלת דף הפיסבוק בערבית

שוטף/כללי



2021יולי 

IWל בעולם במסגרת תכנית "הוצאת סטודנטים לשבועות בינ

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

השאלת מיחמים וציוד נוסף, מתן תמיכה בקשר מול האוניברסיטה, תיאום חדרים

משלחות ועוד, תחרויות: בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים

תשלום על - מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם 

רכישת ציוד ועוד, הדפסות



2021יולי 

סיכום מול רכזת הפקות

סיכום מול רכזת הסטודנטים הערבים

סיכום מול רכזת קשרי החוץ

סיכום מול מנהלת תחום הספורט

סיכום מול מודל האו״ם

סיכום מול מועדון דיבייט

סיכום מול מועדון הדבקה

סיכום מול מועדון הסלסה

סיכום מול תזמורת האגודה

סיכום מול מועדון ריקוד מודרני

סיכום מול ביה״ס הבינ״ל

סיכום מול סטודנטים פעילים בביה״ס הבינ״ל

סיכום מול הסטודנטים הערבים

סיכום מול נבחרות הספורט

סיכום מול מועדון הספורט

פרויקטים/משימות



2021יולי 

סיכום מול נכס



2021יולי 

סעיף תקציבי ועלות משוערת

ה.לנציג ₪ 500עד - נציגים 

ללא

ללא

שוטף/כללי



2021יולי 

ללא

ללא

ללא

ללא

 לאירוע₪4,000כ - אירועים ווירטואלים 



2021יולי 

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

פרויקטים/משימות



2021יולי 

ללא



2021יולי 

בעל אחריות במחלקה

ח תרבות"רמ+ רכז תרבות 

מחלקת הסברה+ רכז סטודנטים ערבים 

מחלקת הסברה+ רכז סטודנטים ערבים 

שוטף/כללי



2021יולי 

ח"רכזת קש

ת תרבות/רכז+ ח תרבות "רמ

ת תרבות והפקות\רכז+ ח תרבות "רמ

ח תרבות"רמ

ח תרבות"רמ



2021יולי 

רכזת הפקות+ ח "רמ

רכזת הסטודנטים הערבים+ ח "רמ

רכזת קשרי החוץ+ ח "רמ

רכזת הספורט+ ח "רמ

יו״ר כנס מודל האו״ם+ יו״ר מודל האו״ם + רכזת הפקות + ח "רמ

יו״ר דיבייט+ רכזת הפקות + ח "רמ

יו״ר הדבקה+ רכזת ההפקות +רכזת הסטודנטים הערבים + ח "רמ

יו״ר סלסה+ רכזת הפקות + ח "רמ

מנהל תזמורת האגודה+ רכזת הפקות + ח "רמ

יו״ר ריקוד מודרני+ רכזת הפקות + ח "רמ

 בביה״ס הבינ״לSocial Lifeראש מח׳ + רכזת קשרי חוץ + ח "רמ

סטודנטים פעילים בביה״ס הבינ״ל+ רכזת קשרי חוץ + ח "רמ

שיחה פתוחה+ רכזת הסטודנטים הערבים + ח "רמ

קפטנים+ מנהל תחום הספורט במועדון אס״א ת״א + רכזת תחום הספורט + ח "רמ

מנכ״ל מרכז ומועדון + מנהל תחום הספורט במועדון אס״א ת״א + רכזת תחום הספורט + ח "רמ

הספורט

פרויקטים/משימות



2021יולי 

נציגת הפקות מנכס+רכזת הפקות + ח "רמ



2021יולי 

ניהול סיכוניםמדד להצלחה

חוסר היענותיוזמה אחת המבוצעת בכל חודש

חוסר היענות50%אחוזי פתיחה של לפחות 

חוסר היענותללא

שוטף/כללי



2021יולי 

חוסר היענותפרסום התכנית במדיות השונות: הסברה

ניוזלטר ועוד , רשתות חברתיות: הסברה

הקמת דוכנים בדייט ראשון+ 
ללא

ללאלא

ללאבהתאם ליוזמה

ללאללא



2021יולי 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

פרויקטים/משימות



2021יולי 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 



2021יולי 

סטטוס ביצוע

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

שוטף/כללי



2021יולי 

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף



2021יולי 

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

פרויקטים/משימות



2021יולי 

תכנון



2021אוגוסט 

יעד אופרטיבימטרה

ליווי והנחיית נציגים 

וסטודנטים בארגון 

אירועים עבור 

הנגשת .  הסטודנטים

אירועי האגודה 

לפקולטות והחוגים 

השונים

יוזמות סטודנטיאליות

יצירת פלטפורמת פרסום עבור 

כלל המועדונים

תמיכה לוגיסטית במועדונים

קידום ופיתוח המועדונים 

ויוזמות מטעמם

תמיכה כלכלית במועדונים

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות

שימור וחיזוק הקשר עם 

י "הסטודנטים הערבים ע

פרסום שירותי האגודה באופן 

ייעודי

ליווי והנחיית מועדוני 

הסטודנטים בפעילותם 

השוטפת ומתן עזרה 

לוגיסטית וכלכלית

שימור ושיפור הקשר בין 

אוכלוסיות הסטודנטים 

הערבים בקמפוס 

לשירותי האגודה תוך 

יצירת פעילויות ואירועים 

מכווני קהל זה



2021אוגוסט 

יצירת קשרים עם 

סטודנטים מהעולם
ל"שבוע בינ

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד

סיכום תשפ״אתכנון מעכשיו לעתיד



2021אוגוסט 

(פעילות)משימות לביצוע 

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

לסטודנטים הערבים- פסרום ניוזלטר בהתאם למופעים 

הפעלת דף הפיסבוק בערבית

IWל בעולם במסגרת תכנית "הוצאת סטודנטים לשבועות בינ

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

השאלת מיחמים וציוד נוסף, מתן תמיכה בקשר מול האוניברסיטה, תיאום חדרים

משלחות ועוד, תחרויות: בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים

תשלום על - מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם 

רכישת ציוד ועוד, הדפסות

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021אוגוסט 

ביצוע שבוע בינ״ל

סיכום מול רכזת הפקות

סיכום מול רכזת הסטודנטים הערבים

סיכום מול רכזת קשרי החוץ

סיכום מול מנהלת תחום הספורט

סיכום מול מודל האו״ם

סיכום מול מועדון דיבייט

סיכום מול מועדון הדבקה

סיכום מול מועדון הסלסה

סיכום מול תזמורת האגודה

סיכום מול מועדון ריקוד מודרני

סיכום מול ביה״ס הבינ״ל

סיכום מול סטודנטים פעילים בביה״ס הבינ״ל

סיכום מול הסטודנטים הערבים

סיכום מול נבחרות הספורט

סיכום מול מועדון הספורט

סיכום מול נכס



2021אוגוסט 

סעיף תקציבי ועלות משוערת

ה.לנציג ₪ 500עד - נציגים 

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

 לאירוע₪4,000כ - אירועים ווירטואלים 

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021אוגוסט 

 40,000₪- קשרי חוץ 

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא



2021אוגוסט 

בעל אחריות במחלקה

ח תרבות"רמ+ רכז תרבות 

מחלקת הסברה+ רכז סטודנטים ערבים 

מחלקת הסברה+ רכז סטודנטים ערבים 

ח"רכזת קש

ת תרבות/רכז+ ח תרבות "רמ

ת תרבות והפקות\רכז+ ח תרבות "רמ

ח תרבות"רמ

ח תרבות"רמ

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021אוגוסט 

רכזת קשרי חוץ+ רמ״ח 

רכזת הפקות+ ח "רמ

רכזת הסטודנטים הערבים+ ח "רמ

רכזת קשרי החוץ+ ח "רמ

רכזת הספורט+ ח "רמ

יו״ר כנס מודל האו״ם+ יו״ר מודל האו״ם + רכזת הפקות + ח "רמ

יו״ר דיבייט+ רכזת הפקות + ח "רמ

יו״ר הדבקה+ רכזת ההפקות +רכזת הסטודנטים הערבים + ח "רמ

יו״ר סלסה+ רכזת הפקות + ח "רמ

מנהל תזמורת האגודה+ רכזת הפקות + ח "רמ

יו״ר ריקוד מודרני+ רכזת הפקות + ח "רמ

 בביה״ס הבינ״לSocial Lifeראש מח׳ + רכזת קשרי חוץ + ח "רמ

סטודנטים פעילים בביה״ס הבינ״ל+ רכזת קשרי חוץ + ח "רמ

שיחה פתוחה+ רכזת הסטודנטים הערבים + ח "רמ

קפטנים+ מנהל תחום הספורט במועדון אס״א ת״א + רכזת תחום הספורט + ח "רמ

מנכ״ל מרכז ומועדון + מנהל תחום הספורט במועדון אס״א ת״א + רכזת תחום הספורט + ח "רמ

נציגת הפקות מנכס+רכזת הפקות + ח "רמ



2021אוגוסט 

ניהול סיכוניםמדד להצלחה

חוסר היענותיוזמה אחת המבוצעת בכל חודש

חוסר היענות50%אחוזי פתיחה של לפחות 

חוסר היענותללא

חוסר היענותפרסום התכנית במדיות השונות: הסברה

ניוזלטר ועוד , רשתות חברתיות: הסברה

הקמת דוכנים בדייט ראשון+ 
ללא

ללאלא

ללאבהתאם ליוזמה

ללאללא

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021אוגוסט 

ביטול האירוע עקב הקורונהל"שבוע בינ

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 

ללאשימור+ נקודות לשיפור 



2021אוגוסט 

סטטוס ביצוע

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021אוגוסט 

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון

תכנון



2021ספטמבר 

יעד אופרטיבימטרה

ליווי והנחיית נציגים 

וסטודנטים בארגון 

אירועים עבור 

הנגשת .  הסטודנטים

אירועי האגודה 

לפקולטות והחוגים 

השונים

יוזמות סטודנטיאליות

יצירת פלטפורמת פרסום עבור 

כלל המועדונים

תמיכה לוגיסטית במועדונים

קידום ופיתוח המועדונים 

ויוזמות מטעמם

תמיכה כלכלית במועדונים

פרסום ת״עתכנון מעכשיו לעתיד

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות

שימור ושיפור הקשר בין 

אוכלוסיות הסטודנטים 

הערבים בקמפוס 

לשירותי האגודה תוך 

יצירת פעילויות ואירועים 

מכווני קהל זה

ליווי והנחיית מועדוני 

הסטודנטים בפעילותם 

השוטפת ומתן עזרה 

לוגיסטית וכלכלית

שימור וחיזוק הקשר עם 

י "הסטודנטים הערבים ע

פרסום שירותי האגודה באופן 

ייעודי



2021ספטמבר 

(פעילות)משימות לביצוע 

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

לסטודנטים הערבים- פסרום ניוזלטר בהתאם למופעים 

הפעלת דף הפיסבוק בערבית

IWל בעולם במסגרת תכנית "הוצאת סטודנטים לשבועות בינ

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

השאלת מיחמים וציוד נוסף, מתן תמיכה בקשר מול האוניברסיטה, תיאום חדרים

משלחות ועוד, תחרויות: בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים

תשלום על - מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם 

רכישת ציוד ועוד, הדפסות

(ברמת האוניברסיטה ומחוצה לה)פ״ע עם כל ממשקי המחלקה 

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021ספטמבר 

בעל אחריות במחלקהסעיף תקציבי ועלות משוערת

ח תרבות"רמ+ רכז תרבות ה.לנציג ₪ 500עד - נציגים 

ללא
+ רכז סטודנטים ערבים 

מחלקת הסברה

ללא
+ רכז סטודנטים ערבים 

מחלקת הסברה

ח"רכזת קשללא

ת תרבות/רכז+ ח תרבות "רמללא

ללא
ת תרבות \רכז+ ח תרבות "רמ

והפקות

ח תרבות"רמללא

ח תרבות"רמ לאירוע₪4,000כ - אירועים ווירטואלים 

כלל סגל המחלקה+ רמ״ח ללא

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021ספטמבר 

ניהול סיכוניםמדד להצלחה

חוסר היענותיוזמה אחת המבוצעת בכל חודש

חוסר היענות50%אחוזי פתיחה של לפחות 

חוסר היענותללא

חוסר היענותפרסום התכנית במדיות השונות: הסברה

ניוזלטר ועוד , רשתות חברתיות: הסברה

הקמת דוכנים בדייט ראשון+ 
ללא

ללאלא

ללאבהתאם ליוזמה

ללאללא

אי עמידה בלו״זת״ע מאושרת ע״י המועצה

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021ספטמבר 

סטטוס ביצוע

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

ביצוע שותף

תכנון

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



דרישת תקציב סופית

דרישהיעד

38,000תמיכה קהילתית לסטודנטים הערבים

50,000קשרי חוץ

37,500נציגים

20,000ספורט

21,000תמיכה במועדונים

205,000אירועי תרבות



דרישת תקציב סופית

15,000תמיכה בפסטיבל הסרטים הבינ״ל

386,500כ דרישת תקציב"סה

מספר שעותתקן

150רמ״ח תרבות ספורט וקשרי חוץ

90רכזת הפקות

90רכזת הסטודנטים הערבים

95רכזת קשרי חוץ

160רכזת ספורט



דרישת תקציב סופית

פירוט

150,000

30,000

25,000

ללא

ללא

( נציגים75כ "סה)עבור כל נציג  ₪ 500

ללא

ללא



דרישת תקציב סופית

ללא

ללא

פירוט

 שעות22הרחבה של 

ללא

ללא

 שעות לטובת תוספת פעילות5הרחבה של 

 עם מועדון הספורט50/50התקן מחולק 



דרישת תקציב סופית

(סעיף תקציבי)עבור 

אירועים בקמפוס

אירועי תרבות ווירטואלים

טקסי זכרון

תמיכה קהילתית לסטודנטים הערבים

ל"יוזמות בינ

נציגים

יוזמות ספורט

תמיכה במועדונים



דרישת תקציב סופית

הרחבת שיתוף הפעולה הקיים

ללא



דרישת תקציב סופית

הערות

, במידה והנחיות משרד הבריאות יאפשרו קיום אירועים פרונטליים

לאירוע הפקה  ₪ 50,000: חישוב התקציב. יגבה התקציב מסעיף זה

מופע תרבות )לכלל האירועים שאנחנו מפיקים  ₪ 50,000+ גדול 

מסיבת , אירוע אירוויזיון, סוף שנה, פתיחת סמסטר, לפתיחת שנה

פרים ' לצו50,000 + (הופעות נוספות במהלך השנה, בריכה

(ועוד, אוזני המן, קרמבו, ארטיקים)המחולקים במהלך השנה 

מופעי תרבות ווירטואלים משתנים/ אפ-מופעי סטנד/ סנדאות

יום הזכרון/ יום השואה/יום רבין

מופעי / ערבי הווי/ חגים)אירועי תרבות ייעודיים לקהילה הערבית 

(תרבות פרונטליים ודיגיטליים

נבחנת אפשרות לקיום , ל"ס הבינ"יוזמות בין לאומיות בשיתוף ביה

ל בהתאם להנחיות משרד הבריאות"שבוע בינ

בהתאם ליוזמות הנציגים- אירועי תרבות ברמת החוג 

א "אס" למען קידום אירועי ספורט שנבדלים מ10,000תוספת של 

(ספורט חובבני)" אילת

 תקציב מיוחד תמיכה 6000+  תקציב משנה שעברה 10,000

במועדון הדיבייט



דרישת תקציב סופית

עבור פתיחת התחרות לקהלי  ₪ 5,000הרחבת שיתוף הפועלה ב

יעד נוספים

במידה והנחיות משרד הבריאות לא יאפשרו קיום אירועים פרונטליים 

 ₪ 100,000- התקציב שישומש יעמד לערך ב, (במשך כל השנה)

ופחות


