תכנית עבודה מחלקת תרבות וקשרי חוץ תש"ף

מחלקה
תרבות וקשרי חוץ
מחלקת תרבות וקשרי חוץ אמונה על יצירת הווי סטודנטיאלי ועיבוי חיי החברה בקרב הסטודנטים במהלך לימודיהם
בקמפוס
יעדים אופרטיבים
מטרות המחלקה
אירועים המיועדים לקהל יעד כללי-רוחבי
קיום אירועים ופעילויות תרבות ,שיעודדו חיי חברה והווי
אירועים המיועדים לקהל יעד מצומצם ומובחן
עפ"י חתכי קהלים
טקסי זיכרון
מערך הפסקולטות
ליווי וסיוע בהפקת אירועים עבור הסטודנטים
והסטודנטיות .הנגשת אירועי האגודה לפקולטות והחוגים
צ' ופרים לימים מיוחדים
השונים
יוזמות סטודנטיאליות
ציון חגי האוכלוסיה הערבית
אירועים אוניברסיטאיים-רוחביים
שימור ושיפור הקשר בין האוכלוסיה הערבית בקמפוס
שימור וחיזוק הקשר עם האוכלוסייה דוברת הערבית ע"י
לשירותי האגודה תוך יצירת פעילויות ואירועים מכווני
פרסום שירותי האגודה באופן ייעודי
קהל זה
קידום והגדלה של הפעילויות והאירועים לאוכלוסיה הערבית
בקמפוס
סדנאות מקצועיות והעשרה
יצירת הווי ומסגרת חברתית לאוכלוסייה הבינלאומית
שימור וחיזוק היחסים מול ביה"ס הבינ"ל
בקמפוס וחיזוק הקשר בין סטודנטים וסטודנטיות
יצירת קשרים עם סטודנטים וסטודנטיות מהעולם
ליווי והנחיית מועדונים סטודנטיאליים בפעילותם
השוטפת ומתן עזרה לוגיסטית וכלכלית

יצירת פלטפורמת פרסום עבור כלל המועדונים
תמיכה לוגיסטית במועדונים
קידום ופיתוח המועדונים ויוזמות מטעמם
תמיכה כלכלית במועדונים

מטרה

יעד אופרטיבי

קיום אירועים ופעילויות תרבות ,שיעודדו חיי חברה והווי
עפ"י חתכי קהלים

אירועים המיועדים לקהל יעד כללי-רוחבי

בעלות ובעלי תפקידים
ראש המחלקה :ליאור חזן
רכזת תרבות והפקות :נעם אלון ,רכזת סטודנטים וסטודנטיות ערבים :דונא סאעבנה ,רכז קשרי
חוץ :בר בן-הרוש

בעל אחריות במחלקה

דרכי שיווק והסברת המשימה

דרישות כוח אדם למשימה

דרישות מנהל ורווחה
למשימה

מדד הצלחה

קיום הופעה בפפ"ש

רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס

הסברה :רשתות חברתיות  +טיזר להופעה

ללא

ללא

הגעת  2,000סטודנטים להופעה

הכנות לטקס רבין

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

הסברה :רשתות חברתיות ,הדפסת פוסטרים,
באנרים של האגודה.
עיצוב חיצוני של האוניברסיטה  +פרסום דרך
צינורות האוניברסיטה

ללא

חדר חזרות לנגנים
ולזמרים

קיום פגישות עם הביטחון ,קשרי חוץ
אוניברסיטה ,סגערת ליין אפ ודוברים
חיצונים ופנימיים ,ומציאת להקה

משימה לביצוע )פעילות(
אוקטובר2019 ,

הכנות למסיבת פתיחת שנה

ניהול ריקשה ממותגת
אירועים המיועדים לקהל יעד מצומצם ומובחן
ליווי וסיוע בהפקת אירועים עבור הסטודנטים
והסטודנטיות .הנגשת אירועי האגודה לפקולטות והחוגים
השונים

שימור ושיפור הקשר בין האוכלוסיה הערבית בקמפוס
לשירותי האגודה תוך יצירת פעילויות ואירועים מכווני
קהל זה

יוזמות סטודנטיאליות

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

תיאום ותכנון אירועי נציגים והפסקולטות להמשך שנה"ל

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

שימור וחיזוק הקשר עם האוכלוסייה דוברת הערבית ע"י
פרסום שירותי האגודה באופן ייעודי

קידום והגדלה של הפעילויות והאירועים לאוכלוסיה הערבית
בקמפוס

יצירת הווי ומסגרת חברתית לאוכלוסייה הבינלאומית
בקמפוס וחיזוק הקשר בין סטודנטים וסטודנטיות
מישראל לעולם

קיום מסיבה בחוג הצפוני בדייט ראשון

שימור וחיזוק היחסים מול ביה"ס הבינ"ל
יצירת קשרים עם סטודנטים וסטודנטיות מהעולם

שליחת מידע עבור ניוזלטר פתיחת שנה  +ניוזלטר ייעודי לסטודנטים שנה א' למדריכי הביה"ס
הבינ"ל
תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה הערבית

קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על החלוקה תקציבית

הסברה :רשתות חברתיות ,הדפסת
איוש דוכן המכירה במהלך
רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס  +פלאיירים+פלוטרים+ריקשה .דוכן אגודה קידום
הפפ" ש ובמהלך אירוע דייט
ממומן  +הקמת דוכן מכירה באירוע דייט ראשון
מוסדות נוספים
ראשון
ובפפ"ש
רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות
רמ"ח תרבות
רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות
רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות
רכזת סטודנטים ערבים +
מחלקת הסברה
רכזת סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

הסברה :רשתות חברתיות  +נראות

שיבוץ משרד סיו"ר

ריקשה  +בידורית

ללא

לא
בהתאם לבקשת הנציג או
הסטודנט

ללא
בהתאם לבקשת הנציג
או הסטודנט

לא

לא

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט
ללא
שליחת ניוזלטר ייעודי

לא

לא

להבהיר ולהנגיש את השירותים שהאגודה מציעה
בניוזלטר ובפרסומים השונים בשפה הערבית.

ללא

ללא

רכזת סטודנטים ערבים

ללא

ללא

קיום פגישה עם צוות ביה"ס הבינ"ל

רכז קשרי חוץ  +רמ"ח

ללא

לא

לא

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

רכז קשרי חוץ

ניוזלטר

ללא

ללא

הוצאת סטודנטים לשבועות בינ" ל בעולם במסגרת תכנית IW

רכז קשרי חוץ

הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות

ללא

ללא

יצירת פלטפורמת פרסום עבור כלל המועדונים

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר ועוד +
הקמת דוכנים בדייט ראשון

לא

תמיכה לוגיסטית במועדונים

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

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

לא

לא

קידום ופיתוח המועדונים ויוזמות מטעמם

בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים :תחרויות ,משלחות ועוד

רמ"ח תרבות

בהתאם ליוזמה

בהתאם ליוזמה :רכזי
המחלקה ,מלגאים ,עבודה
מול נכס ,מחלקה משפטית
וכו'

בהתאם ליוזמה:
חדרים ,ציוד וכו'

המועדונים השונים יציגו שיפורים
משמעותיים מהשנה החולפת ,יארחו
כנסים ,יגדילו את ההכנסות שלהם וכו'

רמ"ח תרבות

ללא

ללא

ללא

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש

קיום אירועים ופעילויות תרבות ,שיעודדו חיי חברה והווי
עפ"י חתכי קהלים

מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם  -תשלום על הדפסות ,רכישת
ציוד ועוד
נובמבר2019 ,

ניהול ריקשה ממותגת
קיום סדנה

טקסי זכרון

טקס רבין

מערך הפסקולטות

קיום  2הפסקולטות בחודש

הסברה :רשתות חברתיות ,הדפסת
איוש דוכן המכירה במהלך
רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס  +פלאיירים+פלוטרים+ריקשה .דוכן אגודה קידום
הפפ" ש ובמהלך אירוע דייט
ממומן  +הקמת דוכן מכירה באירוע דייט ראשון
מוסדות נוספים
ראשון
ובפפ"ש
רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות
רכזת תרבות והפקות
רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

הסברה :רשתות חברתיות+ריקשה
הסברה :רשתות חברתיות ,הדפסת פוסטרים,
באנרים של האגודה

רכזת תרבות והפקות +
נציגי חוגים

הסברה :קבוצות חוגים  -נציגים .הדפסת
פלוטרים .מיתוגים+ריקשה

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות
רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

יוזמות סטודנטיאליות

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

תיאום ותכנון אירועי נציגים והפסקולטות להמשך שנה"ל

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

אירועים אוניברסיטאיים-רוחביים

קיום אירוע פתיחת שנה :סטנד-אפ\הופעה

רכזת סטודנטים דוברי
ערבית  -שת"פ דקאנט

שליחת ניוזלטר ייעודי אחת לשבועיים

רכזת סטודנטים ערבים +
מחלקת הסברה

הסברה :רשתות חברתיות  +נראות

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט

בהתאם לסדנה
לא
ציוד :גלגלות חשמל,
ללא
מים
בהתאם להפסקה.
עובד אחד ממחלקה נוספת
 +מלגאי תרבות +מלגאי בדר"כ :ריקשה ,גלגלות
חשמל ,שולחן ,אלבד
צילום
בהתאם לבקשת הנציג או בהתאם לבקשת הנציג
או הסטודנט
הסטודנט

הגעת לפחות  50%מהסטודנטים
בפקולטה או בחוג להפסקה
בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט

ללא

לא

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר ייעודי,
הדפסות ,טראס\באנר ,דגלים+ריקשה

עובד אחד ממחלקה נוספת
 +מלגאי תרבות +מלגאי
צילום

ציוד :ריקשה ,גלגלות
חשמל ,מים

הגעה של  500איש ,מתוכם 400
סטודנטים

שליחת ניוזלטר ייעודי

לא

לא

אחוזי פתיחה של לפחות 50%

תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה הערבית

רכזת סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

להבהיר ולהנגיש את השירותים שהאגודה מציעה
בניוזלטר ובפרסומים השונים בשפה הערבית.

ללא

ללא

עלייה באחוזי הפנייה לרכז סטודנטים
ערבים  +משוב מפורט לכל סטודנט
שפונה

קידום והגדלה של הפעילויות והאירועים לאוכלוסיה הערבית
בקמפוס

קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על החלוקה תקציבית

רכזת סטודנטים ערבים

ללא

ללא

ללא

שיתוף פעולה עקבי לאורך השנה
באירועי המחלקה  -מאטצ'ינג
מהדקאנט לסכום שהאגודה מקצה
עבור האירועים המרכזיים

עובד אחד ממחלקה נוספת
 +מלגאי תרבות +מלגאי
צילום

ציוד :ריקשה ,גלגלות
חשמל ,מים

הגעה של לפחות  200סטודנטים

שימור וחיזוק הקשר עם האוכלוסייה דוברת הערבית ע"י
פרסום שירותי האגודה באופן ייעודי

סדנאות מקצועיות ופעילויות העשרה לסטודנטים ערבים

קיום סדנה או פעילות העשרה

רכזת סטודנטים ערבים

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר ייעודי,
הדפסות ,טראס\באנר ,דגלים+ריקשה

שימור וחיזוק היחסים מול ביה"ס הבינ"ל

קיום פגישה עם צוות ביה"ס הבינ"ל

רכז קשרי חוץ

ללא

לא

לא

שליחת מידע עבור הניוזלטר הייעודי למדריכי ביה"ס הבינ"ל אחת לשבועיים
מסיבת פתיחת שנה של הבאדיס

רכז קשרי חוץ
רכז קשרי חוץ  +רמ"ח
רכז קשרי חוץ בשיתוף
מלגאים

ניוזלטר
הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות

ללא
מלגאי-צלם  +מלגאי באדיס

ללא
ללא

שמירה על קשר רציף ושיתוף פעולה
מול ביה"ס הבינ"ל
אחוזי פתיחה של לפחות 50%
השתתפות של כ 60-אנשים

הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות

צוות מלגאים

תיאום חדרים

בין  2-3פעילויות לפרטנרס ולבאדיס

הוצאת סטודנטים לשבועות בינ" ל בעולם במסגרת תכנית IW

רכז קשרי חוץ

הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות

ללא

ללא

יצירת פלטפורמת פרסום עבור כלל המועדונים

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר ועוד

לא

לא

תמיכה לוגיסטית במועדונים

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

קידום ופיתוח המועדונים ויוזמות מטעמם

בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים :תחרויות ,משלחות ועוד

יצירת קשרים עם סטודנטים וסטודנטיות מהעולם

קיום פעילויות חודשיות עם תכניות הבאדיס.

מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם  -תשלום על הדפסות ,רכישת
ציוד ועוד
דצמבר2019 ,
חנוכריסמס/טאומונה(מימונה)

אירועים המיועדים לקהל יעד כללי-רוחבי
ניהול ריקשה ממותגת

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

לא

לא

תיאום חדרים
לפעילויות המועדונים
והשאלת ציוד

רמ"ח תרבות

בהתאם ליוזמה

בהתאם ליוזמה :רכזי
המחלקה ,מלגאים ,עבודה
מול נכס ,מחלקה משפטית
וכו'

בהתאם ליוזמה:
חדרים ,ציוד וכו'

קיום פגישה עם כל אחד מראשי
המועדונים ,קבלת הצרכים של כל
מועדון וקבלת רשימת המשתתפים
העדכנית לשנה
המועדונים השונים יציגו שיפורים
משמעותיים מהשנה החולפת ,יארחו
כנסים ,יגדילו את ההכנסות שלהם וכו'

רמ"ח תרבות

ללא

ללא

ללא

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות
רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות
רכזת תרבות והפקות

הסברה :רשתות חברתיות ,הדפסת
פלאיירים+פלוטרים+ריקשה

הנהלה +מחלקת תרבות +
מלגאי תרבות

ריקשה ,גלגלות חשמל,
שולחן ,אלבד

הגעה של כ 300-סטודנטים

שיבוץ משרד סיו"ר

ריקשה  +בידורית

הסברה :רשתות חברתיות  +ריקשה
הסברה :קבוצות חוגים  -נציגים .הדפסת
פלוטרים .מיתוגים+ריקשה
הסברה :קבוצות חוגים  -נציגים .הדפסת
פלוטרים .מיתוגים+ריקשה

אירועים המיועדים לקהל יעד מצומצם ומובחן
מערך הפסקולטות

קיום  2הפסקולטות בחודש

רכזת תרבות והפקות +
נציגי חוגים

אירועי נציגים וצ' ופרים לימים מיוחדים

חלוקת סופגניות לקראת חנוכה

רכזת תרבות והפקות +
נציגי חוגים

הסברה :רשתות חברתיות  +נראות

בהתאם לסדנה
לא
בהתאם להפסקה.
עובד אחד ממחלקה נוספת
 +מלגאי תרבות +מלגאי בדר"כ :ריקשה ,גלגלות
חשמל ,שולחן ,אלבד
צילום
משמרות עובדים ,במידת
הצורך

ציוד :ריקשה,
שולחנות ,אלבד

בהתאם לבקשת הנציג או
הסטודנט
עובד אחד ממחלקה נוספת
 +מלגאי תרבות +מלגאי
צילום

בהתאם לבקשת הנציג
או הסטודנט
ציוד :ריקשה ,גלגלות
חשמל ,מים ,שולחנות,
אל-בד
לא

יוזמות סטודנטיאליות

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט

ציון חגי האוכלוסיה הערבית

כריסמס

רכזת סטודנטים ערבים

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר ייעודי,
הדפסות ,טראס\באנר ,דגלים+ריקשה

שליחת ניוזלטר ייעודי אחת לשבועיים

רכזת סטודנטים ערבים +
מחלקת הסברה

שליחת ניוזלטר ייעודי

לא

תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה הערבית

רכזת סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

קידום והגדלה של הפעילויות והאירועים לאוכלוסיה הערבית
בקמפוס

קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על החלוקה תקציבית

סדנאות מקצועיות ופעילויות העשרה לסטודנטים ערבים

שימור וחיזוק הקשר עם האוכלוסייה דוברת הערבית ע"י
פרסום שירותי האגודה באופן ייעודי

הוצאת סטודנט או שניים לכל שבוע
בינלאומי שמוצע
מתן פלטפורמת היכרות נרחבת
לסטודנטים אל מול מועדוני האגודה

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש

קיום סדנה

הד בקמפוס  -מעבר בכל הנקודות
המוגדרות
מכירת  90%מהכרטיסים לסדנה
הגעת לפחות  50%מהסטודנטים
בפקולטה או בחוג להפסקה
הגעה לכלל הפקולטות .חלוקת
הסופגניות ע"י הנציגים ב70%-
מהחוגים.
בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט
הגעה של כ 300-סטודנטים
אחוזי פתיחה של לפחות 50%

להבהיר ולהנגיש את השירותים שהאגודה מציעה
בניוזלטר ובפרסומים השונים בשפה הערבית.

ללא

ללא

עלייה באחוזי הפנייה לרכז סטודנטים
ערבים  +משוב מפורט לכל סטודנט
שפונה

רכזת סטודנטים ערבים

ללא

ללא

ללא

שיתוף פעולה עקבי לאורך השנה
באירועי המחלקה  -מאטצ'ינג
מהדקאנט לסכום שהאגודה מקצה
עבור האירועים המרכזיים

קיום סדנה או פעילות העשרה

רכזת סטודנטים ערבים

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר ייעודי,
הדפסות ,טראס\באנר ,דגלים+ריקשה

עובד אחד ממחלקה נוספת
 +מלגאי תרבות +מלגאי
צילום

ציוד :ריקשה ,גלגלות
חשמל ,מים

הגעה של לפחות  200סטודנטים

קיום פגישה עם צוות ביה"ס הבינ"ל

רכז קשרי חוץ

ללא

לא

לא

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

רכז קשרי חוץ
רכז קשרי חוץ בשיתוף
מלגאים

ניוזלטר

ללא

ללא

שמירה על קשר רציף ושיתוף פעולה
מול ביה"ס הבינ"ל
אחוזי פתיחה של לפחות 50%

הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות

צוות מלגאים

תיאום חדרים

בין  2-3פעילויות לפרטנרס ולבאדיס

הוצאת סטודנטים לשבועות בינ" ל בעולם במסגרת תכנית IW

רכז קשרי חוץ

הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות+ריקשה

ללא

ללא

יצירת פלטפורמת פרסום עבור כלל המועדונים

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר ועוד

לא

לא

תמיכה לוגיסטית במועדונים

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

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

לא

שימור וחיזוק היחסים מול ביה"ס הבינ"ל

ליווי והנחיית מועדונים סטודנטיאליים בפעילותם
השוטפת ומתן עזרה לוגיסטית וכלכלית

ריקשה  +בידורית

הד בקמפוס  -מעבר בכל הנקודות
המוגדרות
מכירת  90%מהכרטיסים לסדנה
הגעת  500משתתפים ,מתוכם 300
סטודנטים

לא

תמיכה כלכלית במועדונים

יצירת הווי ומסגרת חברתית לאוכלוסייה הבינלאומית
בקמפוס וחיזוק הקשר בין סטודנטים וסטודנטיות
מישראל לעולם

שיבוץ משרד סיו"ר

ציוד :שולחן ,גלגלות
חשמל ,מכונת פופקורן

הגעה של כ 1100-אורחים ,מתוכם
לפחות  600סטודנטים

פגישות עבודה אפקטיביות עם  2נציגים
או סטודנטים לפחות

ליווי והנחיית מועדונים סטודנטיאליים בפעילותם
השוטפת ומתן עזרה לוגיסטית וכלכלית

שימור ושיפור הקשר בין האוכלוסיה הערבית בקמפוס
לשירותי האגודה תוך יצירת פעילויות ואירועים מכווני
קהל זה

תיאום ציפיות  +גאנט עבודה משותף
לסמסטר
אחוזי פתיחה של לפחות 50%
הוצאת סטודנט או שניים לכל שבוע
בינלאומי שמוצע
מתן פלטפורמת היכרות נרחבת
לסטודנטים אל מול מועדוני האגודה

לא

אירועים המיועדים לקהל יעד מצומצם ומובחן

ליווי וסיוע בהפקת אירועים עבור הסטודנטים
והסטודנטיות .הנגשת אירועי האגודה לפקולטות והחוגים
השונים

שיתוף פעולה עקבי לאורך השנה
באירועי המחלקה  -מאטצ'ינג
מהדקאנט לסכום שהאגודה מקצה
עבור האירועים המרכזיים

תיאום חדרים
לפעילויות המועדונים
והשאלת ציוד

אירועים המיועדים לקהל יעד כללי-רוחבי

קיום אירועים ופעילויות תרבות ,שיעודדו חיי חברה והווי
עפ"י חתכי קהלים

פגישות עבודה אפקטיביות עם  2נציגים
או סטודנטים לפחות
אחוזי פתיחה של לפחות 50%

ללא

מסיבת פתיחת שנה

יצירת הווי ומסגרת חברתית לאוכלוסייה הבינלאומית
בקמפוס וחיזוק הקשר בין סטודנטים וסטודנטיות
מישראל לעולם

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט

תמיכה כלכלית במועדונים

שימור ושיפור הקשר בין האוכלוסיה הערבית בקמפוס
לשירותי האגודה תוך יצירת פעילויות ואירועים מכווני
קהל זה

הד בקמפוס  -מעבר בכל הנקודות
המוגדרות
הגעה של כ 150-סטודנטים למסיבה

עלייה באחוזי הפנייה לרכז סטודנטים
ערבים  +משוב מפורט לכל סטודנט
שפונה

ליווי והנחיית מועדונים סטודנטיאליים בפעילותם
השוטפת ומתן עזרה לוגיסטית וכלכלית

ליווי וסיוע בהפקת אירועים עבור הסטודנטים
והסטודנטיות .הנגשת אירועי האגודה לפקולטות והחוגים
השונים

ציוד :שולחן ,גלגלות
חשמל ,מכונת פופקורן

הגעה של כ 1100-אורחים ,מתוכם
לפחות  600סטודנטים

יצירת קשרים עם סטודנטים וסטודנטיות מהעולם

קיום פעילויות חודשיות עם תכניות הפרטנרס ,הבאדיס ותגלית

לא

תיאום חדרים
לפעילויות המועדונים
והשאלת ציוד

הוצאת סטודנט או שניים לכל שבוע
בינלאומי שמוצע
מתן פלטפורמת היכרות נרחבת
לסטודנטים אל מול מועדוני האגודה
קיום פגישה עם כל אחד מראשי
המועדונים ,קבלת הצרכים של כל
מועדון וקבלת רשימת המשתתפים
העדכנית לשנה

תכנית עבודה מחלקת תרבות וקשרי חוץ תש"ף

ליווי והנחיית מועדונים סטודנטיאליים בפעילותם
השוטפת ומתן עזרה לוגיסטית וכלכלית
קידום ופיתוח המועדונים ויוזמות מטעמם

בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים :תחרויות ,משלחות ועוד

אירועים המיועדים לקהל יעד מצומצם ומובחן

מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם  -תשלום על הדפסות ,רכישת
ציוד ועוד
ינואר) 2020 ,סוף החודש תקופת מבחנים(
קיום סדנה

תמיכה כלכלית במועדונים

קיום אירועים ופעילויות תרבות ,שיעודדו חיי חברה והווי
עפ"י חתכי קהלים

הכנות לפורימון
אירועים המיועדים לקהל יעד כללי-רוחבי
ניהול ריקשה ממותגת

ליווי וסיוע בהפקת אירועים עבור הסטודנטים
והסטודנטיות .הנגשת אירועי האגודה לפקולטות והחוגים
השונים

רכזת תרבות והפקות
רמ"ח תרבות  ,הסברה,
מנהל ורווחה -שת"פ נכס
רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

הסברה :רשתות חברתיות+ריקשה
הסברה :רשתות חברתיות  +טיזר לפורימון
+ריקשה

לא

בהתאם לסדנה

מכירת  90%מהכרטיסים לסדנה

הסברה :רשתות חברתיות  +נראות

מערך הפסקולטות

קיום הפסקולטה

רכזת תרבות והפקות +
נציגי חוגים

אירועי נציגים וצ' ופרים לימים מיוחדים

חלוקת קרמבו לקראת סוף הסמסטר

רכזת תרבות והפקות +
נציגי חוגים

הסברה :קבוצות חוגים  -נציגים .הדפסת
פלוטרים .מיתוגים+ריקשה

יוזמות סטודנטיאליות

שימור וחיזוק הקשר עם האוכלוסייה דוברת הערבית ע"י
פרסום שירותי האגודה באופן ייעודי

קידום והגדלה של הפעילויות והאירועים לאוכלוסיה הערבית
בקמפוס

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה הערבית

קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על החלוקה תקציבית

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות
רכזת סטודנטים ערבים +
מחלקת הסברה
רכזת סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

משמרות עובדים ,במידת
הצורך

ציוד :ריקשה,
שולחנות ,אלבד

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט

בהתאם לבקשת הנציג או
הסטודנט

בהתאם לבקשת הנציג
או הסטודנט

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט

שליחת ניוזלטר ייעודי

לא

לא

אחוזי פתיחה של לפחות 50%

להבהיר ולהנגיש את השירותים שהאגודה מציעה
בניוזלטר ובפרסומים השונים בשפה הערבית.

רכזת סטודנטים ערבים

ללא

ללא

ללא

קיום פגישה עם צוות ביה"ס הבינ"ל

רכז קשרי חוץ

ללא

לא

לא

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

רכז קשרי חוץ
רכז קשרי חוץ בשיתוף
מלגאים

ניוזלטר

ללא

הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות+ריקשה

צוות מלגאים

הוצאת סטודנטים לשבועות בינ" ל בעולם במסגרת תכנית IW

רכז קשרי חוץ

הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות+ריקשה

ללא

ללא

יצירת פלטפורמת פרסום עבור כלל המועדונים

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר+ריקשה ועוד

לא

לא

תמיכה לוגיסטית במועדונים

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

קידום ופיתוח המועדונים ויוזמות מטעמם

בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים :תחרויות ,משלחות ועוד

יצירת קשרים עם סטודנטים וסטודנטיות מהעולם

ליווי וסיוע בהפקת אירועים עבור הסטודנטים
והסטודנטיות .הנגשת אירועי האגודה לפקולטות והחוגים
השונים

יוזמות סטודנטיאליות

שימור וחיזוק הקשר עם האוכלוסייה דוברת הערבית ע"י
פרסום שירותי האגודה באופן ייעודי

קידום והגדלה של הפעילויות והאירועים לאוכלוסיה הערבית
בקמפוס

קיום פעילויות חודשיות עם תכניות הפרטנרס ,הבאדיס ותגלית

יצירת קשרים עם סטודנטים וסטודנטיות מהעולם

מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם  -תשלום על הדפסות ,רכישת
ציוד ועוד
פברואר) 2020 ,תקופת מבחנים(

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

לא

לא

תיאום חדרים
לפעילויות המועדונים
והשאלת ציוד

רמ"ח תרבות

בהתאם ליוזמה

בהתאם ליוזמה :רכזי
המחלקה ,מלגאים ,עבודה
מול נכס ,מחלקה משפטית
וכו'

בהתאם ליוזמה:
חדרים ,ציוד וכו'

המועדונים השונים יציגו שיפורים
משמעותיים מהשנה החולפת ,יארחו
כנסים ,יגדילו את ההכנסות שלהם וכו'

רמ"ח תרבות

ללא

ללא

ללא

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש

הכנות לפורימון

רמ"ח תרבות  ,הסברה,
מנהל ורווחה -שת"פ נכס

הסברה :רשתות חברתיות  +טיזר לפורימון
+ריקשה

כלל האגודה

בהתאם לתוכן

הגעת  2,000סטודנטים לפורימון

הכנות ליום הסטודנט

רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס +
מוסדות נוספים

הסברה :רשתות חברתיות ,הדפסת
פלאיירים+פלוטרים .דוכן אגודה קידום
ממומן+ריקשה

נכס

מול נכס

מכירה של  8,000כרטיסים ,לפחות
 5,000של סטודנטים מהאוניברסיטה.

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט

בהתאם לבקשת הנציג או
הסטודנט

בהתאם לבקשת הנציג
או הסטודנט

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט

שליחת ניוזלטר ייעודי אחת לשבועיים

רכזת סטודנטים ערבים +
מחלקת הסברה

שליחת ניוזלטר ייעודי

לא

לא

אחוזי פתיחה של לפחות 50%

תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה הערבית

רכזת סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על החלוקה תקציבית

רכזת סטודנטים ערבים

להבהיר ולהנגיש את השירותים שהאגודה מציעה
בניוזלטר ובפרסומים השונים בשפה הערבית.

ללא

ללא

עלייה באחוזי הפנייה לרכז סטודנטים
ערבים  +משוב מפורט לכל סטודנט
שפונה

ללא

ללא

ללא

שיתוף פעולה עקבי לאורך השנה
באירועי המחלקה  -מאטצ'ינג
מהדקאנט לסכום שהאגודה מקצה
עבור האירועים המרכזיים

הוצאת סטודנטים לשבועות בינ" ל בעולם במסגרת תכנית IW

רכז קשרי חוץ

הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות+ריקשה

ללא

ללא

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

רכז קשרי חוץ
רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

ניוזלטר

ללא

ללא

יצירת פלטפורמת פרסום עבור כלל המועדונים

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר ועוד

לא

לא

תמיכה לוגיסטית במועדונים

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

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

לא

לא

תיאום חדרים
לפעילויות המועדונים
והשאלת ציוד

קידום ופיתוח המועדונים ויוזמות מטעמם

בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים :תחרויות ,משלחות ועוד

רמ"ח תרבות

בהתאם ליוזמה

בהתאם ליוזמה :רכזי
המחלקה ,מלגאים ,עבודה
מול נכס ,מחלקה משפטית
וכו'

בהתאם ליוזמה:
חדרים ,ציוד וכו'

אירועים המיועדים לקהל יעד מצומצם ומובחן

מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם  -תשלום על הדפסות ,רכישת
ציוד ועוד
מרץ2020 ,
קיום סדנה

תמיכה כלכלית במועדונים

ניהול ריקשה ממותגת
פורימון

יצירת הווי ומסגרת חברתית לאוכלוסייה הבינלאומית
בקמפוס וחיזוק הקשר בין סטודנטים וסטודנטיות
מישראל לעולם

אירועים המיועדים לקהל יעד כללי-רוחבי

רמ"ח תרבות

ללא

ללא

ללא

רכזת תרבות והפקות
רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות
רמ"ח תרבות  ,הסברה,
מנהל ורווחה -שת"פ נכס

הסברה :רשתות חברתיות+ריקשה

לא

בהתאם לסדנה

הכנות ליום הסטודנט

רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס +
מוסדות נוספים

הכנות לרייב עצמאות()28.4

רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס +
מוסדות נוספים

הסברה :רשתות חברתיות  +נראות
הסברה :רשתות חברתיות  +טיזר לפורימון
+ריקשה
הסברה :רשתות חברתיות ,הדפסת
פלאיירים+פלוטרים .דוכן אגודה קידום
ממומן+ריקשה
הסברה :רשתות חברתיות ,הדפסת
פלאיירים+פלוטרים .דוכן אגודה קידום
ממומן+ריקשה
הסברה :רשתות חברתיות ,הדפסת פוסטרים,
באנרים של האגודה+ריקשה +טיזר לסרט

הקרנת סרט חוץ

רמ"ח תרבות  +שת"פ
פסטיבל הסרטים

מערך הפסקולטות

קיום  2הפסקולטות בחודש

רכזת תרבות והפקות +
נציגי חוגים

הסברה :קבוצות חוגים  -נציגים .הדפסת
פלוטרים .מיתוגים+ריקשה

יוזמות סטודנטיאליות

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט

אירועים אוניברסיטאיים-רוחביים

קיום אירוע פתיחת סמסטר :סטנד-אפ\הופעה

רכזת סטודנטים דוברי
ערבית  -שת"פ דקאנט

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר ייעודי,
הדפסות ,טראס\באנר ,דגלים+ריקשה

שליחת ניוזלטר ייעודי אחת לשבועיים

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש
מכירת  90%מהכרטיסים לסדנה
הד בקמפוס  -מעבר בכל הנקודות
המוגדרות

שיבוץ משרד סיו"ר

ריקשה  +בידורית

כלל האגודה

בהתאם לתוכן

הגעת  2,000סטודנטים לפורימון

נכס

מול נכס

מכירה של  8,000כרטיסים ,לפחות
 5,000של סטודנטים מהאוניברסיטה.

נכס

מול נכס

מכירה של  5,000כרטיסים ,לפחות
 3,500של סטודנטים מהאוניברסיטה.

ללא

ללא

הגעת  500סטודנטים

בהתאם להפסקה.
עובד אחד ממחלקה נוספת
 +מלגאי תרבות +מלגאי בדר"כ :ריקשה ,גלגלות
חשמל ,שולחן ,אלבד
צילום
בהתאם לבקשת הנציג או בהתאם לבקשת הנציג
או הסטודנט
הסטודנט
עובד אחד ממחלקה נוספת
ציוד :ריקשה ,גלגלות
 +מלגאי תרבות +מלגאי
חשמל ,מים
צילום

הגעת לפחות  50%מהסטודנטים
בפקולטה או בחוג להפסקה
בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט
הגעה של כ 300-איש

שליחת ניוזלטר ייעודי

לא

תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה הערבית

רכזת סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

להבהיר ולהנגיש את השירותים שהאגודה מציעה
בניוזלטר ובפרסומים השונים בשפה הערבית.

ללא

ללא

עלייה באחוזי הפנייה לרכז סטודנטים
ערבים  +משוב מפורט לכל סטודנט
שפונה

קידום והגדלה של הפעילויות והאירועים לאוכלוסיה הערבית
בקמפוס

קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על החלוקה תקציבית

שימור וחיזוק הקשר עם האוכלוסייה דוברת הערבית ע"י
פרסום שירותי האגודה באופן ייעודי

רכזת סטודנטים ערבים

ללא

ללא

ללא

שיתוף פעולה עקבי לאורך השנה
באירועי המחלקה  -מאטצ'ינג
מהדקאנט לסכום שהאגודה מקצה
עבור האירועים המרכזיים

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר ייעודי,
הדפסות ,טראס\באנר ,דגלים+ריקשה

עובד אחד ממחלקה נוספת
 +מלגאי תרבות +מלגאי
צילום

ציוד :ריקשה ,גלגלות
חשמל ,מים

הגעה של לפחות  200סטודנטים

סדנאות מקצועיות ופעילויות העשרה לסטודנטים ערבים

קיום סדנה או פעילות העשרה

רכזת סטודנטים ערבים

שימור וחיזוק היחסים מול ביה"ס הבינ"ל

קיום פגישה עם צוות ביה"ס הבינ"ל

רכז קשרי חוץ  +רמ"ח

ללא

לא

לא

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

רכז קשרי חוץ
רכז קשרי חוץ בשיתוף
מלגאים

ניוזלטר

ללא

ללא

שמירה על קשר רציף ושיתוף פעולה
מול ביה"ס הבינ"ל
אחוזי פתיחה של לפחות 50%

הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות

צוות מלגאים

תיאום חדרים

בין  2-3פעילויות לפרטנרס ולבאדיס

הוצאת סטודנטים לשבועות בינ" ל בעולם במסגרת תכנית IW

רכז קשרי חוץ

הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות+ריקשה

ללא

ללא

יצירת פלטפורמת פרסום עבור כלל המועדונים

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר ועוד

לא

לא

תמיכה לוגיסטית במועדונים

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

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

לא

לא

תיאום חדרים
לפעילויות המועדונים
והשאלת ציוד

קידום ופיתוח המועדונים ויוזמות מטעמם

בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים :תחרויות ,משלחות ועוד

רמ"ח תרבות

בהתאם ליוזמה

בהתאם ליוזמה :רכזי
המחלקה ,מלגאים ,עבודה
מול נכס ,מחלקה משפטית
וכו'

בהתאם ליוזמה:
חדרים ,ציוד וכו'

המועדונים השונים יציגו שיפורים
משמעותיים מהשנה החולפת ,יארחו
כנסים ,יגדילו את ההכנסות שלהם וכו'

רמ"ח תרבות

ללא

ללא

ללא

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש

טקס יום הזיכרון וטקס יום שואה

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

רייב עצמאות()28.4

רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס +
מוסדות נוספים

הסברה :רשתות חברתיות ,הדפסת פוסטרים,
באנרים של האגודה+ריקשה
הסברה :רשתות חברתיות ,הדפסת
פלאיירים+פלוטרים .דוכן אגודה קידום
ממומן+ריקשה

ללא

ציוד :גלגלות חשמל,
מים

הגעת  1,000משתתפים ,מתוכם 500
סטודנטים

נכס

מול נכס

מכירה של  5,000כרטיסים ,לפחות
 3,500של סטודנטים מהאוניברסיטה.

הכנות ליום הסטודנט

רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס +
מוסדות נוספים

הסברה :רשתות חברתיות ,הדפסת
פלאיירים+פלוטרים .דוכן אגודה קידום
ממומן+ריקשה

נכס

מול נכס

מכירה של  8,000כרטיסים ,לפחות
 5,000של סטודנטים מהאוניברסיטה.

הסברה :רשתות חברתיות  +נראות

שיבוץ משרד סיו"ר

ריקשה  +בידורית

יצירת קשרים עם סטודנטים וסטודנטיות מהעולם

קיום פעילויות חודשיות עם תכניות הפרטנרס ,הבאדיס ותגלית

אירועים המיועדים לקהל יעד כללי-רוחבי

מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם  -תשלום על הדפסות ,רכישת
ציוד ועוד
אפריל2020 ,

ניהול ריקשה ממותגת
אירועים המיועדים לקהל יעד מצומצם ומובחן

קיום סדנה

מערך הפסקולטות

קיום  2הפסקולטות בחודש

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות
רכזת תרבות והפקות

הסברה :רשתות חברתיות+ריקשה

רכזת תרבות והפקות +
נציגי חוגים

הסברה :קבוצות חוגים  -נציגים .הדפסת
פלוטרים .מיתוגים+ריקשה

יוזמות סטודנטיאליות

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

תיאום ותכנון אירועי נציגים והפסקולטות להמשך שנה"ל

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

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות
רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות
רכזת סטודנטים ערבים +
מחלקת הסברה

שליחת ניוזלטר ייעודי אחת לשבועיים

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט
ללא

בהתאם לסדנה
לא
בהתאם להפסקה.
עובד אחד ממחלקה נוספת
 +מלגאי תרבות +מלגאי בדר"כ :ריקשה ,גלגלות
חשמל ,שולחן ,אלבד
צילום
בהתאם לבקשת הנציג או בהתאם לבקשת הנציג
או הסטודנט
הסטודנט
לא

לא

הוצאת סטודנט או שניים לכל שבוע
בינלאומי שמוצע
מתן פלטפורמת היכרות נרחבת
לסטודנטים אל מול מועדוני האגודה
קיום פגישה עם כל אחד מראשי
המועדונים ,קבלת הצרכים של כל
מועדון וקבלת רשימת המשתתפים
העדכנית לשנה

הד בקמפוס  -מעבר בכל הנקודות
המוגדרות
מכירת  90%מהכרטיסים לסדנה
הגעת לפחות  50%מהסטודנטים
בפקולטה או בחוג להפסקה
בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט
פגישות עבודה אפקטיביות עם  3נציגים
לפחות

שליחת ניוזלטר ייעודי

לא

לא

אחוזי פתיחה של לפחות 50%

תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה הערבית

רכזת סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

להבהיר ולהנגיש את השירותים שהאגודה מציעה
בניוזלטר ובפרסומים השונים בשפה הערבית.

ללא

ללא

עלייה באחוזי הפנייה לרכז סטודנטים
ערבים  +משוב מפורט לכל סטודנט
שפונה

קידום והגדלה של הפעילויות והאירועים לאוכלוסיה הערבית
בקמפוס

קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על החלוקה תקציבית

רכזת סטודנטים ערבים

ללא

ללא

ללא

שיתוף פעולה עקבי לאורך השנה
באירועי המחלקה  -מאטצ'ינג
מהדקאנט לסכום שהאגודה מקצה
עבור האירועים המרכזיים

סדנאות מקצועיות ופעילויות העשרה לסטודנטים ערבים

קיום סדנה או פעילות העשרה

רכזת סטודנטים ערבים

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר ייעודי,
הדפסות ,טראס\באנר ,דגלים+ריקשה

עובד אחד ממחלקה נוספת
 +מלגאי תרבות +מלגאי
צילום

ציוד :ריקשה ,גלגלות
חשמל ,מים

הגעה של לפחות  200סטודנטים

קיום פגישה עם צוות ביה"ס הבינ"ל

רכז קשרי חוץ  +רמ"ח

ללא

לא

לא

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

רכז קשרי חוץ

ניוזלטר

ללא

ללא

שימור וחיזוק הקשר עם האוכלוסייה דוברת הערבית ע"י
פרסום שירותי האגודה באופן ייעודי

שימור וחיזוק היחסים מול ביה"ס הבינ"ל
יצירת הווי ומסגרת חברתית לאוכלוסייה הבינלאומית
בקמפוס וחיזוק הקשר בין סטודנטים וסטודנטיות
מישראל לעולם

המועדונים השונים יציגו שיפורים
משמעותיים מהשנה החולפת ,יארחו
כנסים ,יגדילו את ההכנסות שלהם וכו'

לא

טקסי זכרון

שימור ושיפור הקשר בין האוכלוסיה הערבית בקמפוס
לשירותי האגודה תוך יצירת פעילויות ואירועים מכווני
קהל זה

קיום פגישה עם כל אחד מראשי
המועדונים ,קבלת הצרכים של כל
מועדון וקבלת רשימת המשתתפים
העדכנית לשנה

אחוזי פתיחה של לפחות 50%

תמיכה כלכלית במועדונים

ליווי וסיוע בהפקת אירועים עבור הסטודנטים
והסטודנטיות .הנגשת אירועי האגודה לפקולטות והחוגים
השונים

הוצאת סטודנט או שניים לכל שבוע
בינלאומי שמוצע
אחוזי פתיחה של לפחות 50%
מתן פלטפורמת היכרות נרחבת
לסטודנטים אל מול מועדוני האגודה

רכזת סטודנטים ערבים +
מחלקת הסברה

ליווי והנחיית מועדונים סטודנטיאליים בפעילותם
השוטפת ומתן עזרה לוגיסטית וכלכלית

קיום אירועים ופעילויות תרבות ,שיעודדו חיי חברה והווי
עפ"י חתכי קהלים

הוצאת סטודנט או שניים לכל שבוע
בינלאומי שמוצע
מתן פלטפורמת היכרות נרחבת
לסטודנטים אל מול מועדוני האגודה
קיום פגישה עם כל אחד מראשי
המועדונים ,קבלת הצרכים של כל
מועדון וקבלת רשימת המשתתפים
העדכנית לשנה

ליווי והנחיית מועדונים סטודנטיאליים בפעילותם
השוטפת ומתן עזרה לוגיסטית וכלכלית

שימור ושיפור הקשר בין האוכלוסיה הערבית בקמפוס
לשירותי האגודה תוך יצירת פעילויות ואירועים מכווני
קהל זה

שיתוף פעולה עקבי לאורך השנה
באירועי המחלקה  -מאטצ'ינג
מהדקאנט לסכום שהאגודה מקצה
עבור האירועים המרכזיים

ללא

קיום אירועים ופעילויות תרבות ,שיעודדו חיי חברה והווי
עפ"י חתכי קהלים

ליווי וסיוע בהפקת אירועים עבור הסטודנטים
והסטודנטיות .הנגשת אירועי האגודה לפקולטות והחוגים
השונים

ללא

ללא

עלייה באחוזי הפנייה לרכז סטודנטים
ערבים  +משוב מפורט לכל סטודנט
שפונה

תיאום חדרים

אירועים המיועדים לקהל יעד כללי-רוחבי

קיום אירועים ופעילויות תרבות ,שיעודדו חיי חברה והווי
עפ"י חתכי קהלים

בהתאם להפסקה.
עובד אחד ממחלקה נוספת
 +מלגאי תרבות +מלגאי בדר"כ :ריקשה ,גלגלות
חשמל ,שולחן ,אלבד
צילום

הגעת לפחות  50%מהסטודנטים
בפקולטה או בחוג להפסקה

בין  1-2פעילויות לפרטנרס ולבאדיס

תמיכה כלכלית במועדונים

יצירת הווי ומסגרת חברתית לאוכלוסייה הבינלאומית
בקמפוס וחיזוק הקשר בין סטודנטים וסטודנטיות
מישראל לעולם

שיבוץ משרד סיו"ר

ריקשה  +בידורית

הגעה לכלל הפקולטות .חלוקת
הסופגניות ע"י הנציגים ב70%-
מהחוגים.

ליווי והנחיית מועדונים סטודנטיאליים בפעילותם
השוטפת ומתן עזרה לוגיסטית וכלכלית

שימור ושיפור הקשר בין האוכלוסיה הערבית בקמפוס
לשירותי האגודה תוך יצירת פעילויות ואירועים מכווני
קהל זה

כלל האגודה

בהתאם לתוכן

הגעת  2,000סטודנטים לפורימון
הד בקמפוס  -מעבר בכל הנקודות
המוגדרות

שמירה על קשר רציף ושיתוף פעולה
מול ביה"ס הבינ"ל
אחוזי פתיחה של לפחות 50%

שימור וחיזוק היחסים מול ביה"ס הבינ"ל
יצירת הווי ומסגרת חברתית לאוכלוסייה הבינלאומית
בקמפוס וחיזוק הקשר בין סטודנטים וסטודנטיות
מישראל לעולם

רמ"ח תרבות

ללא

ללא

ללא

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש

רמ"ח תרבות

בהתאם ליוזמה

הסברה :קבוצות חוגים  -נציגים .הדפסת
פלוטרים .מיתוגים+ריקשה

שליחת ניוזלטר ייעודי אחת לשבועיים
שימור ושיפור הקשר בין האוכלוסיה הערבית בקמפוס
לשירותי האגודה תוך יצירת פעילויות ואירועים מכווני
קהל זה

בהתאם ליוזמה :רכזי
המחלקה ,מלגאים ,עבודה
מול נכס ,מחלקה משפטית
וכו'

בהתאם ליוזמה:
חדרים ,ציוד וכו'

המועדונים השונים יציגו שיפורים
משמעותיים מהשנה החולפת ,יארחו
כנסים ,יגדילו את ההכנסות שלהם וכו'

יצירת קשרים עם סטודנטים וסטודנטיות מהעולם

שמירה על קשר רציף ושיתוף פעולה
מול ביה"ס הבינ"ל
אחוזי פתיחה של לפחות 50%

תכנית עבודה מחלקת תרבות וקשרי חוץ תש"ף

יצירת הווי ומסגרת חברתית לאוכלוסייה הבינלאומית
בקמפוס וחיזוק הקשר בין סטודנטים וסטודנטיות
מישראל לעולם

הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות+ריקשה

צוות מלגאים

תיאום חדרים

הוצאת סטודנטים לשבועות בינ" ל בעולם במסגרת תכנית IW

רכז קשרי חוץ

הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות+ריקשה

ללא

ללא

יצירת פלטפורמת פרסום עבור כלל המועדונים

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר+ריקשה ועוד

לא

לא

תמיכה לוגיסטית במועדונים

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

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

לא

לא

תיאום חדרים
לפעילויות המועדונים
והשאלת ציוד

קידום ופיתוח המועדונים ויוזמות מטעמם

בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים :תחרויות ,משלחות ועוד

רמ"ח תרבות

בהתאם ליוזמה

בהתאם ליוזמה :רכזי
המחלקה ,מלגאים ,עבודה
מול נכס ,מחלקה משפטית
וכו'

בהתאם ליוזמה:
חדרים ,ציוד וכו'

אירועים המיועדים לקהל יעד מצומצם ומובחן

מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם  -תשלום על הדפסות ,רכישת
ציוד ועוד
מאי2020 ,
קיום סדנה

רמ"ח תרבות

ללא

ללא

ללא

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש

רכזת תרבות והפקות

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר+ריקשה
הסברה :רשתות חברתיות ,הדפסת
פלאיירים+פלוטרים .דוכן אגודה קידום
ממומן+ריקשה

לא

בהתאם לסדנה

מכירת  90%מהכרטיסים לסדנה

נכס

מול נכס

מכירה של  8,000כרטיסים ,לפחות
 5,000של סטודנטים מהאוניברסיטה.

יצירת קשרים עם סטודנטים וסטודנטיות מהעולם

קיום פעילויות חודשיות עם תכניות הפרטנרס ,הבאדיס ותגלית

רכז קשרי חוץ בשיתוף
מלגאים

ליווי והנחיית מועדונים סטודנטיאליים בפעילותם
השוטפת ומתן עזרה לוגיסטית וכלכלית

תמיכה כלכלית במועדונים

קיום אירועים ופעילויות תרבות ,שיעודדו חיי חברה והווי
עפ"י חתכי קהלים

ליווי וסיוע בהפקת אירועים עבור הסטודנטים
והסטודנטיות .הנגשת אירועי האגודה לפקולטות והחוגים
השונים

אירועים המיועדים לקהל יעד כללי-רוחבי

יצירת הווי ומסגרת חברתית לאוכלוסייה הבינלאומית
בקמפוס וחיזוק הקשר בין סטודנטים וסטודנטיות
מישראל לעולם

הכנות לפאנג'ויה

רמ"ח תרבות

ניהול ריקשה ממותגת

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

הסברה :רשתות חברתיות  +נראות

רכזת תרבות והפקות +
נציגי חוגים

הסברה :קבוצות חוגים  -נציגים .הדפסת
פלוטרים .מיתוגים+ריקשה

מערך הפסקולטות

קיום הפסקולטה

יוזמות סטודנטיאליות

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

תיאום ותכנון אירועי נציגים והפסקולטות להמשך שנה"ל

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

ציון חגי האוכלוסיה הערבית

שימור ושיפור הקשר בין האוכלוסיה הערבית בקמפוס
לשירותי האגודה תוך יצירת פעילויות ואירועים מכווני
קהל זה

הכנות ליום הסטודנט

רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס +
מוסדות נוספים

שימור וחיזוק הקשר עם האוכלוסייה דוברת הערבית ע"י
פרסום שירותי האגודה באופן ייעודי

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות
רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

הסברה :רשתות חברתיות ,הדפסת
פלאיירים+פלוטרים .דוכן אגודה קידום
ממומן+ריקשה

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט
ללא

לא

לא

רמדאן

רכזת סטודנטים ערבים

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר ייעודי,
הדפסות ,טראס\באנר ,דגלים+ריקשה

עובד אחד ממחלקה נוספת
 +מלגאי תרבות +מלגאי
צילום

שליחת ניוזלטר ייעודי אחת לשבועיים

רכזת סטודנטים ערבים +
מחלקת הסברה

שליחת ניוזלטר ייעודי

לא

לא

אחוזי פתיחה של לפחות 50%

תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה הערבית

רכזת סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

קידום והגדלה של הפעילויות והאירועים לאוכלוסיה הערבית
בקמפוס

קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על החלוקה תקציבית

רכזת סטודנטים ערבים

ללא

ללא

ללא

שיתוף פעולה עקבי לאורך השנה
באירועי המחלקה  -מאטצ'ינג
מהדקאנט לסכום שהאגודה מקצה
עבור האירועים המרכזיים

שימור וחיזוק היחסים מול ביה"ס הבינ"ל

קיום פגישה עם צוות ביה"ס הבינ"ל

רכז קשרי חוץ  +רמ"ח

ללא

לא

לא

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

רכז קשרי חוץ

ניוזלטר

ללא

ללא

הכנות לשבוע בינ"ל בישראל (אוגוסט)

רכז קשרי חוץ

יצירת קשרים עם סטודנטים וסטודנטיות מהעולם
רכז קשרי חוץ בשיתוף
מלגאים

שמירה על קשר רציף ושיתוף פעולה
מול ביה"ס הבינ"ל
אחוזי פתיחה של לפחות 50%

אירוח של לפחות  15סטודנטים בינ"ל
ו 15סטודנטים ישראלים בשבוע
צוות ישראלים המשתתפים
בהתאם לתכנון השבוע
הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות+ריקשה
הבינ"ל בישראל ,תוך עמידה בתכנון
בשבוע הבינ"ל שיעבדו כצוות
וברצון המשתתפים
הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות+ריקשה

צוות מלגאים

תיאום חדרים

הוצאת סטודנטים לשבועות בינ" ל בעולם במסגרת תכנית IW

רכז קשרי חוץ

הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות+ריקשה

ללא

ללא

יצירת פלטפורמת פרסום עבור כלל המועדונים

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

בין  2-3פעילויות לפרטנרס ולבאדיס
הוצאת סטודנט או שניים לכל שבוע
בינלאומי שמוצע
מתן פלטפורמת היכרות נרחבת
לסטודנטים אל מול מועדוני האגודה

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר ועוד

לא

לא

תמיכה לוגיסטית במועדונים

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

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

לא

לא

תיאום חדרים
לפעילויות המועדונים
והשאלת ציוד

קידום ופיתוח המועדונים ויוזמות מטעמם

בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים :תחרויות ,משלחות ועוד

רמ"ח תרבות

בהתאם ליוזמה

בהתאם ליוזמה :רכזי
המחלקה ,מלגאים ,עבודה
מול נכס ,מחלקה משפטית
וכו'

בהתאם ליוזמה:
חדרים ,ציוד וכו'

המועדונים השונים יציגו שיפורים
משמעותיים מהשנה החולפת ,יארחו
כנסים ,יגדילו את ההכנסות שלהם וכו'

רמ"ח תרבות

ללא

ללא

ללא

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש

רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס +
מוסדות נוספים

הסברה :רשתות חברתיות ,הדפסת
פלאיירים+פלוטרים .דוכן אגודה קידום
ממומן+ריקשה

נכס

מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם  -תשלום על הדפסות ,רכישת
ציוד ועוד
יוני( 2020 ,בסוף החודש תקופת מבחנים)
יום הסטודנט

מול נכס

קיום פגישה עם כל אחד מראשי
המועדונים ,קבלת הצרכים של כל
מועדון וקבלת רשימת המשתתפים
העדכנית לשנה

מכירה של  8,000כרטיסים ,לפחות
 5,000של סטודנטים מהאוניברסיטה.

פאנגויה

רמ"ח תרבות

הסברה :רשתות חברתיות ,הדפסת
פלאיירים+פלוטרים .דוכן אגודה קידום
ממומן+ריקשה

הנהלה

מול יו"ר וסיו"ר

הנאת הסטודנטים

ניהול ריקשה ממותגת

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

הסברה :רשתות חברתיות  +נראות

שיבוץ משרד סיו"ר

ריקשה  +בידורית

הד בקמפוס  -מעבר בכל הנקודות
המוגדרות

בהתאם להפסקה.
עובד אחד ממחלקה נוספת
 +מלגאי תרבות +מלגאי בדר"כ :ריקשה ,גלגלות
חשמל ,שולחן ,אלבד
צילום

מערך הפסקולטות

קיום הפסקולטה בחודש

רכזת תרבות והפקות +
נציגי חוגים

הסברה :קבוצות חוגים  -נציגים .הדפסת
פלוטרים .מיתוגים+ריקשה

אירועי נציגים וצ' ופרים לימים מיוחדים

חלוקת ארטיקים לקראת סוף שנה"ל

רכזת תרבות והפקות +
נציגי חוגים

הסברה :קבוצות חוגים  -נציגים .הדפסת
פלוטרים .מיתוגים+ריקשה

משמרות עובדים ,במידת
הצורך

ציוד :ריקשה,
שולחנות ,אלבד

הגעה לכלל הפקולטות .חלוקת
הסופגניות ע"י הנציגים ב70%-
מהחוגים.

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט

בהתאם לבקשת הנציג או
הסטודנט

בהתאם לבקשת הנציג
או הסטודנט

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט

שליחת ניוזלטר ייעודי

לא

לא

אחוזי פתיחה של לפחות 50%

יוזמות סטודנטיאליות

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות
רכזת סטודנטים ערבים +
מחלקת הסברה

הגעת לפחות  100סטודנטים להפסקה

תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה הערבית

רכזת סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

להבהיר ולהנגיש את השירותים שהאגודה מציעה
בניוזלטר ובפרסומים השונים בשפה הערבית.

ללא

ללא

עלייה באחוזי הפנייה לרכז סטודנטים
ערבים  +משוב מפורט לכל סטודנט
שפונה

קידום והגדלה של הפעילויות והאירועים לאוכלוסיה הערבית
בקמפוס

קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על החלוקה תקציבית

רכזת סטודנטים ערבים

ללא

ללא

ללא

שיתוף פעולה עקבי לאורך השנה
באירועי המחלקה  -מאטצ'ינג
מהדקאנט לסכום שהאגודה מקצה
עבור האירועים המרכזיים

סדנאות מקצועיות ופעילויות העשרה לסטודנטים ערבים

קיום סדנה או פעילות העשרה

רכזת סטודנטים ערבים

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר ייעודי,
הדפסות ,טראס\באנר ,דגלים+ריקשה

עובד אחד ממחלקה נוספת
 +מלגאי תרבות +מלגאי
צילום

ציוד :ריקשה ,גלגלות
חשמל ,מים

הגעה של לפחות  200סטודנטים

הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות+ריקשה

צוות מלגאים

תיאום חדרים

פעילות באדיס

ללא

ללא

ללא

ללא

אחוזי פתיחה של לפחות 50%
הוצאת סטודנט או שניים לכל שבוע
בינלאומי שמוצע

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

רכז קשרי חוץ בשיתוף
מלגאים
רכז קשרי חוץ

ניוזלטר

הוצאת סטודנטים לשבועות בינ" ל בעולם במסגרת תכנית IW

רכז קשרי חוץ

הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות+ריקשה

קיום פעילויות חודשיות עם תכניות הפרטנרס ,הבאדיס ותגלית

יצירת קשרים עם סטודנטים וסטודנטיות מהעולם

אירוח של לפחות  15סטודנטים בינ"ל
ו 15סטודנטים ישראלים בשבוע
צוות ישראלים המשתתפים
בהתאם לתכנון השבוע
הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות+ריקשה
הבינ"ל בישראל ,תוך עמידה בתכנון
בשבוע הבינ"ל שיעבדו כצוות
וברצון המשתתפים

הכנות לשבוע בינ"ל בישראל (אוגוסט)

רכז קשרי חוץ

יצירת פלטפורמת פרסום עבור כלל המועדונים

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר+ריקשה ועוד

לא

לא

מתן פלטפורמת היכרות נרחבת
לסטודנטים אל מול מועדוני האגודה

תמיכה לוגיסטית במועדונים

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

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר+ריקשה ועוד

לא

תיאום חדרים
לפעילויות המועדונים
והשאלת ציוד

קיום פגישה עם כל אחד מראשי
המועדונים ,קבלת הצרכים של כל
מועדון וקבלת רשימת המשתתפים
העדכנית לשנה

קידום ופיתוח המועדונים ויוזמות מטעמם

בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים :תחרויות ,משלחות ועוד

רמ"ח תרבות

בהתאם ליוזמה

בהתאם ליוזמה :רכזי
המחלקה ,מלגאים ,עבודה
מול נכס ,מחלקה משפטית
וכו'

בהתאם ליוזמה:
חדרים ,ציוד וכו'

המועדונים השונים יציגו שיפורים
משמעותיים מהשנה החולפת ,יארחו
כנסים ,יגדילו את ההכנסות שלהם וכו'

רמ"ח תרבות

ללא

ללא

ללא

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש

ללא

ללא

מציאת אומן בתקציב

ציוד :שולחן ,גלגלות
חשמל ,מכונת פופקורן

הגעה של כ 1100-אורחים ,מתוכם
לפחות  600סטודנטים

ליווי והנחיית מועדונים סטודנטיאליים בפעילותם
השוטפת ומתן עזרה לוגיסטית וכלכלית

תמיכה כלכלית במועדונים

אירועים המיועדים לקהל יעד כללי-רוחבי

מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם  -תשלום על הדפסות ,רכישת
ציוד ועוד
יולי( 2020 ,תקופת מבחנים)
הכנות להופעה בפפ"ש
הכנות למסיבת פתיחת שנה

בניית לו"ז לריקשה ממותגת
יוזמות סטודנטיאליות

הפקת לקחים מהשנה החולפת ובניית ת"ע לשנה הבאה

תיאום ותכנון אירועי נציגים והפסקולטות לשנה"ל הבאה

פגישות עם נציגים ומיפוי הרצונות והצרכים של הנציג אל מול האגודה בנוגע לאירועים עתידיים
תכנון גאנט שנתי ותכנון אירועי פתיחת שנה

שימור וחיזוק הקשר עם האוכלוסייה דוברת הערבית ע"י
פרסום שירותי האגודה באופן ייעודי

קידום והגדלה של הפעילויות והאירועים לאוכלוסיה הערבית
בקמפוס

ללא
רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס
הסברה :רשתות חברתיות ,הדפסת
איוש דוכן המכירה במהלך
רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס  +פלאיירים+פלוטרים+ריקשה .דוכן אגודה קידום
הפפ" ש ובמהלך אירוע דייט
ממומן  +הקמת דוכן מכירה באירוע דייט ראשון
מוסדות נוספים
ראשון
ובפפ"ש
רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות
רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות
רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות
רכזת סטודנטים ערבים +
מחלקת הסברה
רכזת סטודנטים ערבים +
מחלקת מעורבות חברתית

ליווי והנחיית מועדונים סטודנטיאליים בפעילותם
השוטפת ומתן עזרה לוגיסטית וכלכלית

תמיכה כלכלית במועדונים

אירועים המיועדים לקהל יעד כללי-רוחבי

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

פגישות עבודה אפקטיביות עם  2נציגים
או סטודנטים לפחות ,סגירת 2
הפסקולטות לסמסטר א'

שליחת ניוזלטר ייעודי

לא

ללא

אחוזי פתיחה של לפחות 50%

ללא

ללא

ללא

תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה הערבית

רכזת סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

להבהיר ולהנגיש את השירותים שהאגודה מציעה
בניוזלטר ובפרסומים השונים בשפה הערבית.

ללא

ללא

עלייה באחוזי הפנייה לרכז סטודנטים
ערבים  +משוב מפורט לכל סטודנט
שפונה

קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על החלוקה תקציבית

רכזת סטודנטים ערבים

ללא

ללא

ללא

שיתוף פעולה עקבי לאורך השנה
באירועי המחלקה  -מאטצ'ינג
מהדקאנט לסכום שהאגודה מקצה
עבור האירועים המרכזיים

סגירת שעות המלגאים  +הכרת תודה על תרומתם השנה

אירוח של לפחות  15סטודנטים בינ"ל
ו 15סטודנטים ישראלים בשבוע
צוות ישראלים המשתתפים
בהתאם לתכנון השבוע
הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות+ריקשה
הבינ"ל בישראל ,תוך עמידה בתכנון
בשבוע הבינ"ל שיעבדו כצוות
וברצון המשתתפים

הכנות לשבוע בינ"ל בישראל (אוגוסט)

רכז קשרי חוץ

הוצאת סטודנטים לשבועות בינ" ל בעולם במסגרת תכנית IW

רכז קשרי חוץ

הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות

ללא

ללא

הוצאת סטודנט או שניים לכל שבוע
בינלאומי שמוצע
מתן פלטפורמת היכרות נרחבת
לסטודנטים אל מול מועדוני האגודה
אישור כלל הצעות המחיר ,סגירת
ביטוח ואישר לו"ז

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר ועוד +
הקמת דוכנים בדייט ראשון

לא

לא

הכנה לכנס מודל האו"ם (אוגוסט)

רמ"ח תרבות

ללא

ללא

ללא

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

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

לא

לא

תיאום חדרים
לפעילויות המועדונים
והשאלת ציוד

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט

בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים :תחרויות ,משלחות ועוד

רמ"ח תרבות

בהתאם ליוזמה

בהתאם ליוזמה :רכזי
המחלקה ,מלגאים ,עבודה
מול נכס ,מחלקה משפטית
וכו'

בהתאם ליוזמה:
חדרים ,ציוד וכו'

המועדונים השונים יציגו שיפורים
משמעותיים מהשנה החולפת ,יארחו
כנסים ,יגדילו את ההכנסות שלהם וכו'

רמ"ח תרבות

ללא

ללא

ללא

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש

ללא

ללא

מציאת אומן בתקציב

ציוד :שולחן ,גלגלות
חשמל ,מכונת פופקורן

הגעה של כ 1100-אורחים ,מתוכם
לפחות  600סטודנטים

ללא

דקירת אירועים חשובים בלו"ז לשנה
הבאה

תמיכה לוגיסטית במועדונים

קידום ופיתוח המועדונים ויוזמות מטעמם

ללא

ללא

ללא

דקירת אירועים חשובים בלו"ז לשנה
הבאה
המשכיות של פרוייקטים מצליחים
ובניית פרוייקטים חדשים

מיצוי  95%שעות המלגאים לפחות +
לקיחת חלק באירוע מלגאים

יצירת קשרים עם סטודנטים וסטודנטיות מהעולם

יצירת פלטפורמת פרסום עבור כלל המועדונים

קיום אירועים ופעילויות תרבות ,שיעודדו חיי חברה והווי
עפ"י חתכי קהלים

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט

להבהיר ולהנגיש את השירותים שהאגודה מציעה
בניוזלטר ובפרסומים השונים בשפה הערבית.

שימור וחיזוק הקשר עם האוכלוסייה דוברת הערבית ע"י
פרסום שירותי האגודה באופן ייעודי

יצירת הווי ומסגרת חברתית לאוכלוסייה הבינלאומית
בקמפוס וחיזוק הקשר בין סטודנטים וסטודנטיות
מישראל לעולם

הגעת לפחות  50%מהסטודנטים
בפקולטה או בחוג להפסקה

ציוד :ריקשה ,גלגלות
חשמל ,מים ,שולחנות,
אל-בד

שליחת ניוזלטר ייעודי אחת לשבועיים

שימור ושיפור הקשר בין האוכלוסיה הערבית בקמפוס
לשירותי האגודה תוך יצירת פעילויות ואירועים מכווני
קהל זה

הד בקמפוס  -מעבר בכל הנקודות
המוגדרות

ללא

קיום אירועים ופעילויות תרבות ,שיעודדו חיי חברה והווי
עפ"י חתכי קהלים

ליווי וסיוע בהפקת אירועים עבור הסטודנטים
והסטודנטיות .הנגשת אירועי האגודה לפקולטות והחוגים
השונים

פרסום ומכירת  1000כרטיסים לפחות

ללא

אירועים המיועדים לקהל יעד כללי-רוחבי

קיום אירועים ופעילויות תרבות ,שיעודדו חיי חברה והווי
עפ"י חתכי קהלים

המועדונים השונים יציגו שיפורים
משמעותיים מהשנה החולפת ,יארחו
כנסים ,יגדילו את ההכנסות שלהם וכו'

עלייה באחוזי הפנייה לרכז סטודנטים
ערבים  +משוב מפורט לכל סטודנט
שפונה

תמיכה כלכלית במועדונים

יצירת הווי ומסגרת חברתית לאוכלוסייה הבינלאומית
בקמפוס וחיזוק הקשר בין סטודנטים וסטודנטיות
מישראל לעולם

קיום פגישה עם כל אחד מראשי
המועדונים ,קבלת הצרכים של כל
מועדון וקבלת רשימת המשתתפים
העדכנית לשנה

הגעה של כ 200-סטודנטים

ליווי והנחיית מועדונים סטודנטיאליים בפעילותם
השוטפת ומתן עזרה לוגיסטית וכלכלית

שימור ושיפור הקשר בין האוכלוסיה הערבית בקמפוס
לשירותי האגודה תוך יצירת פעילויות ואירועים מכווני
קהל זה

שיבוץ משרד סיו"ר

ריקשה  +בידורית

בהתאם להפסקה.
עובד אחד ממחלקה נוספת
 +מלגאי תרבות +מלגאי בדר"כ :ריקשה ,גלגלות
חשמל ,שולחן ,אלבד
צילום
בהתאם לבקשת הנציג או בהתאם לבקשת הנציג
או הסטודנט
הסטודנט

הוצאת סטודנט או שניים לכל שבוע
בינלאומי שמוצע
מתן פלטפורמת היכרות נרחבת
לסטודנטים אל מול מועדוני האגודה

פגישות עבודה אפקטיביות עם  3נציגים
לפחות

קיום פעילויות חודשיות עם תכניות הפרטנרס ,הבאדיס ותגלית

ליווי וסיוע בהפקת אירועים עבור הסטודנטים
והסטודנטיות .הנגשת אירועי האגודה לפקולטות והחוגים
השונים

לא

חדר

בין  2-3פעילויות לפרטנרס ולבאדיס

מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם  -תשלום על הדפסות ,רכישת
ציוד ועוד
אוגוסט( 2020 ,חופשת קיץ)
הכנות להופעה בפפ"ש
הכנות למסיבת פתיחת שנה

בניית תוכנית עבודה שנתית

ללא
רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס
הסברה :רשתות חברתיות ,הדפסת
איוש דוכן המכירה במהלך
רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס  +פלאיירים+פלוטרים+ריקשה .דוכן אגודה קידום
הפפ" ש ובמהלך אירוע דייט
ממומן  +הקמת דוכן מכירה באירוע דייט ראשון
מוסדות נוספים
ראשון
ובפפ"ש
רמ"ח תרבות

ללא

ללא

תכנית עבודה מחלקת תרבות וקשרי חוץ תש"ף

ליווי וסיוע בהפקת אירועים עבור הסטודנטים
והסטודנטיות .הנגשת אירועי האגודה לפקולטות והחוגים
השונים

יוזמות סטודנטיאליות

הפקת לקחים מהשנה החולפת ובניית ת"ע לשנה הבאה

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

ללא

ללא

ללא

המשכיות של פרוייקטים מצליחים
ובניית פרוייקטים חדשים

תיאום ותכנון אירועי נציגים והפסקולטות לשנה"ל הבאה

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

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

ללא

ללא

ללא

פגישות עבודה אפקטיביות עם  2נציגים
או סטודנטים לפחות ,סגירת 2
הפסקולטות לסמסטר א'

שליחת ניוזלטר ייעודי

לא

ללא

אחוזי פתיחה של לפחות 50%

ללא

ללא

ללא

תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה הערבית

רכזת סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

להבהיר ולהנגיש את השירותים שהאגודה מציעה
בניוזלטר ובפרסומים השונים בשפה הערבית.

ללא

ללא

קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על החלוקה תקציבית

רכזת סטודנטים ערבים

ללא

ללא

ללא

תכנון גאנט שנתי ותכנון אירועי פתיחת שנה

שימור ושיפור הקשר בין האוכלוסיה הערבית בקמפוס
לשירותי האגודה תוך יצירת פעילויות ואירועים מכווני
קהל זה

שימור וחיזוק הקשר עם האוכלוסייה דוברת הערבית ע"י
פרסום שירותי האגודה באופן ייעודי

קידום והגדלה של הפעילויות והאירועים לאוכלוסיה הערבית
בקמפוס

יצירת הווי ומסגרת חברתית לאוכלוסייה הבינלאומית
בקמפוס וחיזוק הקשר בין סטודנטים וסטודנטיות
מישראל לעולם

סגירת שעות המלגאים  +הכרת תודה על תרומתם השנה

רכזת סטודנטים ערבים +
מחלקת הסברה
רכזת סטודנטים ערבים +
מחלקת מעורבות חברתית

אירוח של לפחות  15סטודנטים בינ"ל
ו 15סטודנטים ישראלים בשבוע
צוות ישראלים המשתתפים
בהתאם לתכנון השבוע
הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות+ריקשה
הבינ"ל בישראל ,תוך עמידה בתכנון
בשבוע הבינ"ל שיעבדו כצוות
וברצון המשתתפים

קיום שבוע בינ"ל בישראל (אוגוסט)

רכז קשרי חוץ

הוצאת סטודנטים לשבועות בינ" ל בעולם במסגרת תכנית IW

רכז קשרי חוץ

הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר ועוד +
הקמת דוכנים בדייט ראשון

לא

ללא

קיום כנס מודל האו"ם (אוגוסט)

רמ"ח תרבות

ללא

ללא

ללא

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

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

ללא

ללא

תיאום חדרים
לפעילויות המועדונים
והשאלת ציוד

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט

רמ"ח תרבות

בהתאם ליוזמה

בהתאם ליוזמה :רכזי
המחלקה ,מלגאים ,עבודה
מול נכס ,מחלקה משפטית
וכו'

בהתאם ליוזמה:
חדרים ,ציוד וכו'

המועדונים השונים יציגו שיפורים
משמעותיים מהשנה החולפת ,יארחו
כנסים ,יגדילו את ההכנסות שלהם וכו'

רמ"ח תרבות

ללא

ללא

ללא

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש

רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס

ללא

ללא

ללא

מציאת אומן בתקציב

הכנות למסיבת פתיחת שנה

הסברה :רשתות חברתיות ,הדפסת
איוש דוכן המכירה במהלך
רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס  +פלאיירים+פלוטרים+ריקשה .דוכן אגודה קידום
הפפ" ש ובמהלך אירוע דייט
ממומן  +הקמת דוכן מכירה באירוע דייט ראשון
מוסדות נוספים
ראשון
ובפפ"ש

ציוד :שולחן ,גלגלות
חשמל ,מכונת פופקורן

הגעה של כ 1100-אורחים ,מתוכם
לפחות  600סטודנטים

הכנות לטקס רבין

הסברה :רשתות חברתיות ,הדפסת פוסטרים,
באנרים של האגודה.
עיצוב חיצוני של האוניברסיטה  +פרסום דרך
צינורות האוניברסיטה

ללא

חדר חזרות לנגנים
ולזמרים

קיום פגישות עם הביטחון ,קשרי חוץ
אוניברסיטה ,סגערת ליין אפ ודוברים
חיצונים ופנימיים ,ומציאת להקה

בניית תוכנית עבודה שנתית

רמ"ח תרבות

ללא

ללא

ללא

יוזמות סטודנטיאליות

הפקת לקחים מהשנה החולפת ובניית ת"ע לשנה הבאה

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

ללא

ללא

ללא

תיאום ותכנון אירועי נציגים והפסקולטות לשנה"ל הבאה

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

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

ללא

ללא

ללא

פגישות עבודה אפקטיביות עם  2נציגים
או סטודנטים לפחות ,סגירת 2
הפסקולטות לסמסטר א'

שליחת ניוזלטר ייעודי

לא

ללא

אחוזי פתיחה של לפחות 50%

ללא

ללא

ללא

תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה הערבית

רכזת סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

להבהיר ולהנגיש את השירותים שהאגודה מציעה
בניוזלטר ובפרסומים השונים בשפה הערבית.

ללא

ללא

קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על החלוקה תקציבית

רכזת סטודנטים ערבים

ללא

ללא

ללא

יצירת קשרים עם סטודנטים וסטודנטיות מהעולם

תמיכה לוגיסטית במועדונים
ליווי והנחיית מועדונים סטודנטיאליים בפעילותם
השוטפת ומתן עזרה לוגיסטית וכלכלית
קידום ופיתוח המועדונים ויוזמות מטעמם

תמיכה כלכלית במועדונים

ליווי וסיוע בהפקת אירועים עבור הסטודנטים
והסטודנטיות .הנגשת אירועי האגודה לפקולטות והחוגים
השונים

בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים :תחרויות ,משלחות ועוד
מתן תקציב שנתי למועדונים לצורך המשך קיום פעילותם וצמיחתם  -תשלום על הדפסות ,רכישת
ציוד ועוד
ספטמבר( 2020 ,חופשת קיץ)
הכנות להופעה בפפ"ש

אירועים המיועדים לקהל יעד כללי-רוחבי

תכנון גאנט שנתי ותכנון אירועי פתיחת שנה

שימור ושיפור הקשר בין האוכלוסיה הערבית בקמפוס
לשירותי האגודה תוך יצירת פעילויות ואירועים מכווני
קהל זה

שימור וחיזוק הקשר עם האוכלוסייה דוברת הערבית ע"י
פרסום שירותי האגודה באופן ייעודי

קידום והגדלה של הפעילויות והאירועים לאוכלוסיה הערבית
בקמפוס
יצירת הווי ומסגרת חברתית לאוכלוסייה הבינלאומית
בקמפוס וחיזוק הקשר בין סטודנטים וסטודנטיות
מישראל לעולם

שיתוף פעולה עקבי לאורך השנה
באירועי המחלקה  -מאטצ'ינג
מהדקאנט לסכום שהאגודה מקצה
עבור האירועים המרכזיים

ללא

יצירת פלטפורמת פרסום עבור כלל המועדונים

קיום אירועים ופעילויות תרבות ,שיעודדו חיי חברה והווי
עפ"י חתכי קהלים

מיצוי  95%שעות המלגאים לפחות +
לקיחת חלק באירוע מלגאים
עלייה באחוזי הפנייה לרכז סטודנטים
ערבים  +משוב מפורט לכל סטודנט
שפונה

סגירת שעות המלגאים  +הכרת תודה על תרומתם השנה

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

רכזת סטודנטים ערבים +
מחלקת הסברה
רכזת סטודנטים ערבים +
מחלקת מעורבות חברתית

ללא

צוות ישראלים המשתתפים
בהתאם לתכנון השבוע
הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות+ריקשה
בשבוע הבינ"ל שיעבדו כצוות

הוצאת סטודנט או שניים לכל שבוע
בינלאומי שמוצע
מתן פלטפורמת היכרות נרחבת
לסטודנטים אל מול מועדוני האגודה
הצלחת השבוע ,תמיכה שוטפת במהלך
הכנס ,השתתפות באירוע הפתיחה של
הכנס

דקירת אירועים חשובים בלו"ז לשנה
הבאה
המשכיות של פרוייקטים מצליחים
ובניית פרוייקטים חדשים

מיצוי  95%שעות המלגאים לפחות +
לקיחת חלק באירוע מלגאים
עלייה באחוזי הפנייה לרכז סטודנטים
ערבים  +משוב מפורט לכל סטודנט
שפונה
שיתוף פעולה עקבי לאורך השנה
באירועי המחלקה  -מאטצ'ינג
מהדקאנט לסכום שהאגודה מקצה
עבור האירועים המרכזיים

סגירת תשלומים עבור שבוע בינ"ל בישראל

רכז קשרי חוץ

הוצאת סטודנטים לשבועות בינ" ל בעולם במסגרת תכנית IW

רכז קשרי חוץ

הסברה :פרסום התכנית במדיות השונות

ללא

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת השונים של האגודה מול הסטונדטים

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

הסברה :רשתות חברתיות ,ניוזלטר ועוד +
הקמת דוכנים בדייט ראשון

לא

ללא

קיום סגירת תשלומים כנס מודל האו"ם

רמ"ח תרבות

ללא

ללא

ללא

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

רמ"ח תרבות  +רכזת
תרבות והפקות

ללא

ללא

תיאום חדרים
לפעילויות המועדונים
והשאלת ציוד

קידום ופיתוח המועדונים ויוזמות מטעמם

בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים :תחרויות ,משלחות ועוד

רמ"ח תרבות

בהתאם ליוזמה

בהתאם ליוזמה :רכזי
המחלקה ,מלגאים ,עבודה
מול נכס ,מחלקה משפטית
וכו'

בהתאם ליוזמה:
חדרים ,ציוד וכו'

המועדונים השונים יציגו שיפורים
משמעותיים מהשנה החולפת ,יארחו
כנסים ,יגדילו את ההכנסות שלהם וכו'

תמיכה כלכלית במועדונים

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

רמ"ח תרבות

ללא

ללא

ללא

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש

יצירת קשרים עם סטודנטים וסטודנטיות מהעולם

יצירת פלטפורמת פרסום עבור כלל המועדונים

תמיכה לוגיסטית במועדונים
ליווי והנחיית מועדונים סטודנטיאליים בפעילותם
השוטפת ומתן עזרה לוגיסטית וכלכלית

ללא

קבלת כלל חשבוניות המס
הוצאת סטודנט או שניים לכל שבוע
בינלאומי שמוצע
מתן פלטפורמת היכרות נרחבת
לסטודנטים אל מול מועדוני האגודה
קבלת כלל חשבוניות המס ,רב קו,
קבלות וכו'
בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט

