
התפעול' א יח"תשפ

בעלות תפקיד ביחידהיחידת התפעול

יחידת התפעול תהווה את העוגן המקצועי והלוגיסטי של האגודה הן בקיומם של אירועים 

דבר היוביל , בקמפוס ובמעונות והן בשגרת חיים שוטפת ונעימה לעובדי ועובדות האגודה

לשיפור וייעול תהליכים פנים וחוץ ארגוניים ויצירת קשרים עם ספקים ונותני שירות על 

מנת למקסם את חווית השירות והתכנים המסופקים לסטודנטים והסטודנטיות בקמפוס 

.והפניית משאבי האגודה לרווחת הסטודנטים באמצעות המחלקות השונות

מורן בן עמי                                                                           - מנהלת יחידת התפעול

דור שוקוף                                                                          -         אחראי תחום רכש

רועי ויזינגר                                                           -                    אחראי תחום תפעול

מנצור עמאש                                                          -                          אחראי תחזוקה

ציון חממי                                                   -                                 אחראי פינות קפה

דניאל קפלן-                                               אחראי פינות קפה

יעדים אופרטיביםמטרות היחידה

.(מה)המטרה היא היכן אנו רוצים להיות 

 TOP)יחדיתנו /מתוך חזון האגודה ומטרות האגודה נגזור את המטרות למחלקתנו

DOWN).

:מספר כללים להגדרת המטרות

 מטרות עיקריות שנרצה לממש בשנה הקרובה ושנוגעות לכל תחום העשייה 4-6נגדיר בין 

.יחידה/של המחלקה

.ספציפית ויהיו מדידות, המטרות ינוסחו בשפה חיובית

.מטרה יכולה להיות כמותית או איכותנית

.(איך) היעדים הם הצעדים שיש לצעוד כדי להגיע לשם 

?האם היעד ריאלי

?האם הוא עונה על המטרה

?האם היעד בר ביצוע

?למה הגדרתי דווקא את היעד הזה

?ת ליעד זה/ת מחובר/ה והרכז/האם את

יחידת התפעול תהווה בסיס לכל האירועים של האגודה מבחינה לוגיסטית ובכך תאפשר 

למחלקות האגודה להשקיע משאבים בתוכן רלוונטי ומותאם עבור קהל הסטודנטים 

.והסטודנטיות

סיוע במתן אישורים על ידי גורמים שונים , תיאום ספקים, אספקה של ציוד מתאים

(אבות בית, ביטחון, דקנאט)באוניברסיטה 

יחידת התפעול תדאג ליצירת סביבת עבודה נעימה לעובדי ועובדות האגודה דבר היוביל 

.לאפקטיביות בעבודה השוטפת ובמענה לצרכים של קהל הסטודנטים והסטודנטיות

שימוש בריקשה, מיזוג, ציוד משרדי ואחר הנדרש לעבודה השוטפת, תחזוק המטבחון

יחידת התפעול תדאג לבצע רכש על פי צרכי האגודה בצורה אפקטיבית וחסכונית על מנת 

להפנות את משאבי האגודה ליצירת תוכן רלוונטי ומותאם עבור קהל הסטודנטים 

.והסטודנטיות

מעבר על חשבוניות ובדיקה של התאמה בין , בחינת ספקים באופן תמידי, סקרי שוק

מיחזור ושימוש בציוד בלתי מתכלה, תשלום לתמורה

יחידת התפעול תיצור קשר רציף ואיכותי עם ספקים ונותני שירות שונים על מנת למקסם 

.את התועלת הניתנת לסטודנטים במינימום השקעה

תעדוף , שליליות בהתאם לשירותים שניתנו/ניהול טבלת ספקים עם חוות דעת חיוביות

ספקים מומלצים

יחידת התפעול בשיתוף מחלקת רווחה ומעונות תפעל לשיפור ושימור מתקני רווחה שונים 

בקמפוס לתועלת קהל הסטודנטים והסטודנטיות בקמפוס בתחומים שונים הנלווים לחיים 

הסטודנטיאליים

הקמה ותפעול של מועדוני , תפעול ושדרוג פינות קפה ופינות ישיבה ברחבי הקמפוס

שדרוג ותפעול מקלחות רוכבים, סטודנטים בפקולטות השונות

יחידת התפעול תשמר ותחזק קשרים  על מנת לספק את הצרכים הסטודנטיאליים בסיוע 

.גורמים אוניברסיטאיים

חיזוק הקשר , השתתפות קבועה בועדות משקיות והשמעת קול הסטודנטים והסטודנטיות

מול אגף הנדסה וחתירה ליצירת פרויקטים משותפים נוספים



2020אוקטובר 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

אחת ממטרות המחלקה שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

המטרה שהצבנו לשנה 

הקרובה
נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעד

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

.לתקצב גם את הפעילות השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך 

פעולה חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

תחזוק המטבחון
דאגה למלאי של כלים ומוצרים לשימוש העובדים , ניקיון המטבחון אחת לשבוע

והעובדות
150אחראי תחזוקה

מילוי ציוד , ניקיון של המטבחון ביום קבוע

מתכלה ולא מתכלה לפחות אחת לשבוע 

(בהתאם לצורך)

הזמנת ציוד משרדי ואחר
אחת לחודש תבוצע רכישה של ציוד משרדי שוטף בהתאם לרשימה שתתקבל על 

חים ומנהלי יחידות"ידי רמ
2500אחראי רכש

, ביצוע הזמנה אחת לחודש לפי רשימה

צמצום הזמנות לא מתוכננות הדורשות 

.מינימום הזמנה

ז ריקשה"ניהול לו
תיעדוף לפי חשיבות , ז ריקשה בהתאם לבקשות המחלקות השונות"ניהול לו

וצרכי אגודה רוחביים
ללא עלותמנהלת יחידת תפעול

שימוש מיטבי בריקשה ללא התנגשויות בין 

צרכים

תקלה בריקשה , שימוש בריקשה ללא ידיעה

שמשביתה שימוש

מעבר על חשבוניות ובדיקה 

של עלות ותמורה

מוצרים עבורם נדרשים /טרם העברת חשבוניות לתשלום בדיקה שאכן השירות

לשלם סופקו במלואם ועונים על צרכי האגודה
מנהלת יחידת תפעול

, 5700ניקיון : הוצאות שוטפות

טלפוניה , 2800מים וחשמל 

, 850צילומים , 150דואר , 1700

11300כ "סה. 125חניה בקמפוס 

בקרה שוטפת על החשבונות וצמצום 

חשבוניות שאינן תואמות את המסופק
הוצאות לא מתוכננות החורגות מהתקציב

סקר שוק
. שירותים נדרשים על ידי האגודה באופן שוטף או בקשות מיוחדות/בחינה של ציוד

סקר שוק ותיוק כל הצעות המחיר בקלסר מרוכז לפי נושאים
ללא עלותאחראי רכש

מציאת ספקים ונותני שירות העונים על 

צרכי האגודה

ללא עלותאחראי תפעולניהול מלאי, חוסרים, סדר- אחת לשבוע תבוצע ביקורת מחסניםניהול מלאי מחסנים
אשר תושווה , ניהול טבלת מלאי שוטפת

אחת לרבעון לספירת המלאי

ניהול טבלת ספקים
תוכנס לטבלה חוות דעת על ידי , לאחר כל מפגש עם ספקים או נותני שירות

בהתאם לטבלה יהיה תיעדוף של ספקים. המחלקה או היחידה שעבדה מול הספק
ללא עלותאחראי רכש

שימוש בטבלה לשביעות רצון המחלקות 

השונות

ללא עלותמנהלת יחידת תפעולמציאת פרונות עבור מקרים חריגים בחללים השייכים לאגודה: שגרת קורונה
מציאת פתרונות לכל הצרכים שה וצפו 

בהתאם למדיניות האגודה בתקופה זו

ניהול מערכת הזמנת חדרים פנים אגודתית ומול : שגרת לימודים בקמפוס

מציאת חדרים לפי צרכים של המחלקות . הגורמים הרלוונטיים באוניברסיטה

.חים האחראים"תאי הסטודנטים ומועדונים בתיאום מלא מול הרמ, השונות

ללא עלותאחראי רכש

מתן מענה לכל הפניות בנושא חדרים תוך 

שבועיים מיום הבקשה בהתאם לנוהל 

הזמנת חדרים

קושי בעבודה מול הגורם הרלוונטי 

יש לשאוף לקבלת דרישות - באוניברסיטה

מים"מוקדם ככל האפשר כדי להימנע מבלת

להגיע לכל המועדונים אחת לחודשללא עלותאחראי תפעול.אחת לחודש תבוצע ביקורת במועדונים ברחבי הקמפוס על מנת לוודא תקינותםתפעול מועדוני סטודנטים

להגיע לכל פינות הקפה אחת לחודשללא עלותאחראי תפעולמעבר אחת לשבוע בפינות השונות כדי לוודא תקינות: שגרת קורונה

ניהול , ניהול מערך מלגאים לתחזוק וניקיון פינות הקפה: שגרת לימודים בקמפוס

הזמנת חלב ומוצרים , חלוקה יומית של מצרכים וציוד- צוות עובדי פינות הקפה

.איסוף הכסף מפינות הקפה והכנתם לקראת הפקדה. נלווים דרושים

3000אחראי תפעול

להגיע לכל פינות הקפה אחת לשבוע 

איסוף הכסף מפינות , לצורך חידוש מלאי

הקפה ובדיקת התאמה להוצאות המצרכים

. הכנסה לא מספקת. חוסרים במצרכים

תקלות בציוד החשמלי

ח הפקדה והעברת הכסף למרכז "הכנת דו, ספירת הכסף: שגרתלימודים בקמפוס

השירות לצורך הפקדה בבנק
הפקדה אחת לשבועייםללא עלותמנהלת יחידת תפעול

יחידת התפעול תשמר ותחזק קשרים עם גורמים 

שונים באוניברסיטה על מנת להגדיל את השירותים 

החומריים המסופקים לסטודנטים והסטודנטיות 

.בקמפוס

השמעת קול הסטודנטים 

בוועדה המשקית
.נוכחות בכל הישיבותללא עלותמנהלת יחידת תפעולהשתתפות קבועה ופעילה

קיום אירועים פרונטליים בשגרת קורונהמנהלת יחידת תפעולאיושרי אוניברסיטה, תיאום ספקים, אספקת ציוד*ניהול לוגיסטי של דייט ראשון

מציאת אפשרויות חלוקה , עבודה מול נכס בנושא- חלוקת מתנות וירטואלית

.במקרה הצורך
קיום אירועים פרונטליים בשגרת קורונהמנהלת יחידת תפעול

הוצאת מתנות בהתאם , רישום, אחסונם, קבלת המתנות- חלוקת מתנות פיזית

מציאת נקודת חלוקה בהתאם למגבלות . לצורך מהאחסון לנקודת החלוקה

ניהול מלאי ועדכון חוסרים בזמן אמת. איוש נקודת החלוקה. הקורונה

מנהלת יחידת תפעול
ניהול ממתינים ללא . מציאת מקום מתאים

התקהלות

יחידת התפעול תדאג ליצירת סביבת עבודה נעימה 

לעובדי ועובדות האגודה דבר היוביל לאפקטיביות 

בעבודה השוטפת ובמענה לצרכים של קהל 

.הסטודנטים והסטודנטיות

תווי חניה עובדים
הוצאת תווי חניה מתאימים , בהתאם לרשימה שתתקבל ממנהלת משאבי אנוש

לעובדים מול מחלקת ביטחון
ללא עלותאחראי רכש

קבלת כל התווים הנדרשים לפי צרכי 

האגודה

צמצום התווים הניתנים על ידי מחלקת ביטחון 

או שינוי הסוג לא לשביעות רצון האגודה

30000אחראי רכשהצעות מחיר להקמת מועדון סטודנטים בפקולטה להנדסההקמת מועדון סטודנטים
 ספקים לפחות לפי רשימת 3-הצעות מחיר מ

הדרישות שתתקבל ממחלקת רווחה ומעונות

אחראי תפעולמעבר על כל פינות הישיבה בקמפוס ועדכון היכן יש צורך לחדש מיתוג אגודהמיתוג
חידוש מיתוג והוספה . הצבת מיתוג בפינות חדשות

ניהול קובץ פינות . בהתאם לצורך בפינות קיימות

ישיבה עם תאריכי ביקורת והצבת מיתוג

התקזזות מול האוניברסיטה- ללא עלותאחראי רכשהצעות מחיר לשיפוץ מקלחות הרוכביםמקלחות רוכבים
העברת הצעת המחיר לאגף הנדסה של 

.האוניברסיטה

מפלט
עלויות שוטפות ללא פעילויות ועלויות , בדיקת היתכנות לאופן הפעלת המקום

הפעלה בהתאם לחלופות השונות
ללא עלותמנהלת יחידת תפעול

, קיום פגישות מקצועיות בנושא מול מחלקה משפטית

.מחלקת כספים ואגף הנדסה באוניברסיטה

יחידת התפעול תשמר ותחזק קשרים עם גורמים 

שונים באוניברסיטה על מנת להגדיל את השירותים 

החומריים המסופקים לסטודנטים והסטודנטיות 

.בקמפוס

מנהלת יחידת תפעולהזמנה של פינות ישיבה נוספות לקמפוס לפי צרכיםפינות ישיבה
התקזזות מלאה מול - ללא עלות

האוניברסיטה
עיכוסב באישור ובהזמנה על ידי האוניברסיטההצבה של לפחות פינת  ישיבה  אחת

יחידת התפעול בשיתוף מחלקת רווחה ומעונות 

תפעל לשיפור ושימור מתקני רווחה שונים בקמפוס 

לתועלת קהל הסטודנטים והסטודנטיות בקמפוס 

בתחומים שונים הנלווים לחיים הסטודנטיאליים

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות

יחידת התפעול תדאג ליצירת סביבת עבודה נעימה 

לעובדי ועובדות האגודה דבר היוביל לאפקטיביות 

בעבודה השוטפת ובמענה לצרכים של קהל 

.הסטודנטים והסטודנטיות

יחידת התפעול תדאג לבצע רכש על פי צרכי 

האגודה בצורה אפקטיבית וחסכונית על מנת 

להפנות את משאבי האגודה ליצירת תוכן רלוונטי 

.ומותאם עבור קהל הסטודנטים והסטודנטיות

תפעול פינות קפה

יחידת התפעול בשיתוף מחלקת רווחה ומעונות 

תפעל לשיפור ושימור מתקני רווחה שונים בקמפוס 

לתועלת קהל הסטודנטים והסטודנטיות בקמפוס 

בתחומים שונים הנלווים לחיים הסטודנטיאליים

הזמנת חדרים

יחידת התפעול תיצור קשר רציף ואיכותי עם ספקים 

ונותני שירות שונים על מנת למקסם את התועלת 

.הניתנת לסטודנטים במינימום השקעה

*ש"ניהול של פפ

יחידת התפעול תהווה בסיס לכל האירועים בקמפוס 

ובמעונות מבחינה לוגיסטית ובכך תאפשר 

למחלקות האגודה להשקיע משאבים בתוכן רלוונטי 

.ומותאם עבור קהל הסטודנטים והסטודנטיות



2020נובמבר 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

אחת ממטרות המחלקה שגיבשנו לפני כתיבת תוכנית העבודה
אחד מהיעדים שעונים על 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעדהמטרה שהצבנו לשנה הקרובה

נשים לב – נתקצב כל משימה ופרויקט 

שאנחנו לא שוכחים לתקצב גם את 

.הפעילות השוטפת

:על מנת להגיע להערכה מדויקת ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה בשלוש השנים . 1

(ביצוע)האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

.עדיף כמותית של ביצוע הפעולה, ציינו את אופן המדידה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את הפעולה ולא את הפעולה 

.עצמה

. חשוב לציין את הערך למדד שיחשב להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן גם לציין ערך 

.השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך פעולה 

חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

תחזוק המטבחון
דאגה למלאי של כלים ומוצרים לשימוש העובדים , ניקיון המטבחון אחת לשבוע

והעובדות
150אחראי תחזוקה

מילוי ציוד מתכלה ולא מתכלה , ניקיון של המטבחון ביום קבוע

(בהתאם לצורך)לפחות אחת לשבוע 

הזמנת ציוד משרדי ואחר
אחת לחודש תבוצע רכישה של ציוד משרדי שוטף בהתאם לרשימה שתתקבל על 

חים ומנהלי יחידות"ידי רמ
2500אחראי רכש

צמצום הזמנות לא , ביצוע הזמנה אחת לחודש לפי רשימה

.מתוכננות הדורשות מינימום הזמנה

ז ריקשה"ניהול לו
תיעדוף לפי חשיבות וצרכי , ז ריקשה בהתאם לבקשות המחלקות השונות"ניהול לו

אגודה רוחביים
שימוש מיטבי בריקשה ללא התנגשויות בין צרכיםללא עלותמנהלת יחידת תפעול

תקלה בריקשה , שימוש בריקשה ללא ידיעה

שמשביתה שימוש

מעבר על חשבוניות ובדיקה 

של עלות ותמורה

מוצרים עבורם נדרשים /טרם העברת חשבוניות לתשלום בדיקה שאכן השירות

לשלם סופקו במלואם ועונים על צרכי האגודה
מנהלת יחידת תפעול

מים וחשמל , 5700ניקיון : הוצאות שוטפות

, 150דואר , 1700טלפוניה , 2800

כ "סה. 125חניה בקמפוס , 850צילומים 

11300

בקרה שוטפת על החשבונות וצמצום חשבוניות שאינן תואמות 

את המסופק
הוצאות לא מתוכננות החורגות מהתקציב

סקר שוק
. שירותים נדרשים על ידי האגודה באופן שוטף או בקשות מיוחדות/בחינה של ציוד

סקר שוק ותיוק כל הצעות המחיר בקלסר מרוכז לפי נושאים
מציאת ספקים ונותני שירות העונים על צרכי האגודהללא עלותאחראי רכש

ללא עלותאחראי תפעולניהול מלאי, חוסרים, סדר- אחת לשבוע תבוצע ביקורת מחסניםניהול מלאי מחסנים
אשר תושווה אחת לרבעון לספירת , ניהול טבלת מלאי שוטפת

המלאי

ניהול טבלת ספקים
תוכנס לטבלה חוות דעת על ידי , לאחר כל מפגש עם ספקים או נותני שירות

בהתאם לטבלה יהיה תיעדוף של ספקים. המחלקה או היחידה שעבדה מול הספק
שימוש בטבלה לשביעות רצון המחלקות השונותללא עלותאחראי רכש

ללא עלותמנהלת יחידת תפעולמציאת פרונות עבור מקרים חריגים בחללים השייכים לאגודה: שגרת קורונה
מציאת פתרונות לכל הצרכים שה וצפו בהתאם למדיניות 

האגודה בתקופה זו

ניהול מערכת הזמנת חדרים פנים אגודתית ומול הגורמים : שגרת לימודים בקמפוס

תאי , מציאת חדרים לפי צרכים של המחלקות השונות. הרלוונטיים באוניברסיטה

.חים האחראים"הסטודנטים ומועדונים בתיאום מלא מול הרמ

ללא עלותאחראי רכש
מתן מענה לכל הפניות בנושא חדרים תוך שבועיים מיום 

הבקשה בהתאם לנוהל הזמנת חדרים

קושי בעבודה מול הגורם הרלוונטי 

יש לשאוף לקבלת דרישות - באוניברסיטה

מים"מוקדם ככל האפשר כדי להימנע מבלת

להגיע לכל המועדונים אחת לחודשללא עלותאחראי תפעול.אחת לחודש תבוצע ביקורת במועדונים ברחבי הקמפוס על מנת לוודא תקינותםתפעול מועדוני סטודנטים

להגיע לכל פינות הקפה אחת לחודשללא עלותאחראי תפעולמעבר אחת לשבוע בפינות השונות כדי לוודא תקינות: שגרת קורונה

ניהול , ניהול מערך מלגאים לתחזוק וניקיון פינות הקפה: שגרת לימודים בקמפוס

הזמנת חלב ומוצרים , חלוקה יומית של מצרכים וציוד- צוות עובדי פינות הקפה

.איסוף הכסף מפינות הקפה והכנתם לקראת הפקדה. נלווים דרושים

3000אחראי תפעול
איסוף , להגיע לכל פינות הקפה אחת לשבוע לצורך חידוש מלאי

הכסף מפינות הקפה ובדיקת התאמה להוצאות המצרכים

תקלות . הכנסה לא מספקת. חוסרים במצרכים

בציוד החשמלי

ח הפקדה והעברת הכסף למרכז "הכנת דו, ספירת הכסף: שגרתלימודים בקמפוס

השירות לצורך הפקדה בבנק
הפקדה אחת לשבועייםללא עלותמנהלת יחידת תפעול

.נוכחות בכל הישיבותללא עלותמנהלת יחידת תפעולהשתתפות קבועה ופעילההשמעת קול הסטודנטים יחידת התפעול תשמר ותחזק קשרים עם גורמים שונים 
קיום אירועים פרונטליים בשגרת קורונהמנהלת יחידת תפעול*תלוי בצרכי המחלקות השונותיחידת התפעול תהווה בסיס לכל האירועים בקמפוס ובמעונות 

יחידת התפעול תדאג ליצירת סביבת עבודה נעימה לעובדי 

ועובדות האגודה דבר היוביל לאפקטיביות בעבודה השוטפת 

.ובמענה לצרכים של קהל הסטודנטים והסטודנטיות

כתיבת נהלים פנים אגודתיים
כתיבה של נהלים בכל תחומי האחריות של היחידה הן לשגרת קורונה והן לשדגרת 

שימוש בריקשה ועוד, ציוד,הזמנת חדרים: לימודים בקמפוס
מנהלת יחידת תפעול

אחראי רכשעבודות שיפוץ להקמת מועדון סטודנטים בפקולטה להנדסההקמת מועדון סטודנטים

אחראי רכשעבודת שיפוץ מקלחות רוכביםמקלחות רוכבים

מנהלת יחידת תפעולהכנה לשימושמפלט

יחידת התפעול תשמר ותחזק קשרים עם גורמים שונים 

באוניברסיטה על מנת להגדיל את השירותים החומריים 

.המסופקים לסטודנטים והסטודנטיות בקמפוס

קבלת הטפסים מהזוכים , ביצוע ההגרלה יחד עם מבקר האגודה, רישום להגרלההגרלת תווי חניה

העברת התווים למרכז , והוצאת התווים מול מחלקת ביטחון של האוניברסיטה

השירות ועדכון הסטודנטים

אחראי רכש

שוטף/כללי

יחידת התפעול תדאג ליצירת סביבת עבודה נעימה לעובדי 

ועובדות האגודה דבר היוביל לאפקטיביות בעבודה השוטפת 

.ובמענה לצרכים של קהל הסטודנטים והסטודנטיות

יחידת התפעול תדאג לבצע רכש על פי צרכי האגודה בצורה 

אפקטיבית וחסכונית על מנת להפנות את משאבי האגודה 

ליצירת תוכן רלוונטי ומותאם עבור קהל הסטודנטים 

.והסטודנטיות

פרויקטים/משימות

יחידת התפעול בשיתוף מחלקת רווחה ומעונות תפעל לשיפור 

ושימור מתקני רווחה שונים בקמפוס לתועלת קהל הסטודנטים 

והסטודנטיות בקמפוס בתחומים שונים הנלווים לחיים 

הסטודנטיאליים

יחידת התפעול תיצור קשר רציף ואיכותי עם ספקים ונותני 

שירות שונים על מנת למקסם את התועלת הניתנת לסטודנטים 

הזמנת חדרים.במינימום השקעה

יחידת התפעול בשיתוף מחלקת רווחה ומעונות תפעל לשיפור 

ושימור מתקני רווחה שונים בקמפוס לתועלת קהל הסטודנטים 

והסטודנטיות בקמפוס בתחומים שונים הנלווים לחיים 

תפעול פינות קפההסטודנטיאליים



2020דצמבר 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעדהמטרה שהצבנו לשנה הקרובה

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

.לתקצב גם את הפעילות השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך 

פעולה חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

תחזוק המטבחון
דאגה למלאי של כלים ומוצרים לשימוש העובדים , ניקיון המטבחון אחת לשבוע

והעובדות
150אחראי תחזוקה

מילוי ציוד , ניקיון של המטבחון ביום קבוע

מתכלה ולא מתכלה לפחות אחת לשבוע 

(בהתאם לצורך)

הזמנת ציוד משרדי ואחר
אחת לחודש תבוצע רכישה של ציוד משרדי שוטף בהתאם לרשימה שתתקבל על 

חים ומנהלי יחידות"ידי רמ
2500אחראי רכש

, ביצוע הזמנה אחת לחודש לפי רשימה

צמצום הזמנות לא מתוכננות הדורשות 

.מינימום הזמנה

ז ריקשה"ניהול לו
תיעדוף לפי חשיבות , ז ריקשה בהתאם לבקשות המחלקות השונות"ניהול לו

וצרכי אגודה רוחביים
ללא עלותמנהלת יחידת תפעול

שימוש מיטבי בריקשה ללא התנגשויות 

בין צרכים

תקלה בריקשה , שימוש בריקשה ללא ידיעה

שמשביתה שימוש

מעבר על חשבוניות ובדיקה 

של עלות ותמורה

מוצרים עבורם נדרשים /טרם העברת חשבוניות לתשלום בדיקה שאכן השירות

לשלם סופקו במלואם ועונים על צרכי האגודה
מנהלת יחידת תפעול

, 5700ניקיון : הוצאות שוטפות

טלפוניה , 2800מים וחשמל 

, 850צילומים , 150דואר , 1700

בקרה שוטפת על החשבונות וצמצום 

חשבוניות שאינן תואמות את המסופק
הוצאות לא מתוכננות החורגות מהתקציב

סקר שוק
שירותים נדרשים על ידי האגודה באופן שוטף או בקשות /בחינה של ציוד

סקר שוק ותיוק כל הצעות המחיר בקלסר מרוכז לפי נושאים. מיוחדות
ללא עלותאחראי רכש

מציאת ספקים ונותני שירות העונים על 

צרכי האגודה

ללא עלותאחראי תפעולניהול מלאי, חוסרים, סדר- אחת לשבוע תבוצע ביקורת מחסניםניהול מלאי מחסנים
אשר תושווה , ניהול טבלת מלאי שוטפת

אחת לרבעון לספירת המלאי

ניהול טבלת ספקים
תוכנס לטבלה חוות דעת על ידי , לאחר כל מפגש עם ספקים או נותני שירות

בהתאם לטבלה יהיה תיעדוף של ספקים. המחלקה או היחידה שעבדה מול הספק
ללא עלותאחראי רכש

שימוש בטבלה לשביעות רצון המחלקות 

השונות

ללא עלותמנהלת יחידת תפעולמציאת פרונות עבור מקרים חריגים בחללים השייכים לאגודה: שגרת קורונה
מציאת פתרונות לכל הצרכים שה וצפו 

בהתאם למדיניות האגודה בתקופה זו

קושי בעבודה מול הגורם הרלוונטי מתן מענה לכל הפניות בנושא חדרים תוך ללא עלותאחראי רכשניהול מערכת הזמנת חדרים פנים אגודתית ומול : שגרת לימודים בקמפוס
להגיע לכל המועדונים אחת לחודשללא עלותאחראי תפעול.אחת לחודש תבוצע ביקורת במועדונים ברחבי הקמפוס על מנת לוודא תקינותםתפעול מועדוני סטודנטים

להגיע לכל פינות הקפה אחת לחודשללא עלותאחראי תפעולמעבר אחת לשבוע בפינות השונות כדי לוודא תקינות: שגרת קורונה
תקלות . הכנסה לא מספקת. חוסרים במצרכיםלהגיע לכל פינות הקפה אחת לשבוע 3000אחראי תפעולניהול , ניהול מערך מלגאים לתחזוק וניקיון פינות הקפה: שגרת לימודים בקמפוס
הפקדה אחת לשבועייםללא עלותמנהלת יחידת תפעולח הפקדה והעברת הכסף למרכז "הכנת דו, ספירת הכסף: שגרתלימודים בקמפוס

יחידת התפעול תשמר 

ותחזק קשרים עם גורמים 

שונים באוניברסיטה על 

מנת להגדיל את 

השירותים החומריים 

המסופקים לסטודנטים 

.והסטודנטיות בקמפוס

השמעת קול הסטודנטים 

בוועדה המשקית
.נוכחות בכל הישיבותללא עלותמנהלת יחידת תפעולהשתתפות קבועה ופעילה

יחידת התפעול תהווה 

בסיס לכל האירועים 

בקמפוס ובמעונות 

מבחינה לוגיסטית ובכך 

תאפשר למחלקות 

האגודה להשקיע משאבים 

בתוכן רלוונטי ומותאם 

עבור קהל הסטודנטים 

.והסטודנטיות

קיום אירועים פרונטליים בשגרת קורונהמנהלת יחידת תפעול*תלוי בצרכי המחלקות השונות

יחידת התפעול תדאג 

ליצירת סביבת עבודה 

נעימה לעובדי ועובדות 

האגודה דבר היוביל 

לאפקטיביות בעבודה 

השוטפת ובמענה לצרכים 

של קהל הסטודנטים 

.והסטודנטיות

צילומים
בדיקת אופן השימוש של המחלקות השונות ומציאת פתרונות הדפסה מותאמים 

יותר

מנהלת יחידת תפעול 

ואחראי רכש
ללא עלות

אחראי רכשפתיחת המועדון לשימוש- מועדון הנדסההקמת מועדון סטודנטים

אחראי תפעולמעבר על כל פינות הישיבה בקמפוס ועדכון היכן יש צורך לחדש מיתוג אגודהמיתוג
חידוש מיתוג והוספה . הצבת מיתוג בפינות חדשות

ניהול קובץ פינות . בהתאם לצורך בפינות קיימות

ישיבה עם תאריכי ביקורת והצבת מיתוג

שיכפול מפתחות והעברה למרכז שירות1500אחראי רכשפתיחה לשימוש- מקלחות רוכביםמקלחות רוכבים

מנהלת יחידת תפעולפתיחה לשימושמפלט

יחידת התפעול תשמר 

ותחזק קשרים עם גורמים 

שונים באוניברסיטה על 

מנת להגדיל את 

השירותים החומריים 

המסופקים לסטודנטים 

.והסטודנטיות בקמפוס

מנהלת יחידת תפעולהזמנה של פינות ישיבה נוספות לקמפוס לפי צרכיםפינות ישיבה
התקזזות מלאה מול - ללא עלות

האוניברסיטה
עיכוסב באישור ובהזמנה על ידי האוניברסיטההצבה של לפחות פינת  ישיבה  אחת

יצירת קטלוג מוצרים כולל מלאיללא עלותכלל היחידהספירתם וסידור המחסנים מחדש לפי נושאים, קטלוג כל המוצרים הקיימים במחסניםניהול מלאי מחסנים יחידת התפעול תדאג 

לבצע רכש על פי צרכי 

האגודה בצורה אפקטיבית 

שוטף/כללי

יחידת התפעול תדאג 

ליצירת סביבת עבודה 

נעימה לעובדי ועובדות 

האגודה דבר היוביל 

לאפקטיביות בעבודה 

השוטפת ובמענה לצרכים 

של קהל הסטודנטים 

.והסטודנטיות

יחידת התפעול תדאג 

לבצע רכש על פי צרכי 

האגודה בצורה אפקטיבית 

וחסכונית על מנת להפנות 

את משאבי האגודה 

ליצירת תוכן רלוונטי 

ומותאם עבור קהל 

.הסטודנטים והסטודנטיות

פרויקטים/משימות

יחידת התפעול בשיתוף 

מחלקת רווחה ומעונות 

תפעל לשיפור ושימור 

מתקני רווחה שונים 

בקמפוס לתועלת קהל 

הסטודנטים והסטודנטיות 

יחידת התפעול תיצור 

קשר רציף ואיכותי עם 

ספקים ונותני שירות 

שונים על מנת למקסם את 

התועלת הניתנת 

לסטודנטים במינימום 

.השקעה

הזמנת חדרים

יחידת התפעול בשיתוף 

מחלקת רווחה ומעונות 

תפעל לשיפור ושימור 
תפעול פינות קפה



2021ינואר 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

פינות קפה *

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעדהמטרה שהצבנו לשנה הקרובה

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

.לתקצב גם את הפעילות השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך פעולה 

חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

הזמנת חדרים*

תחזוק המטבחון
דאגה למלאי של כלים ומוצרים לשימוש העובדים , ניקיון המטבחון אחת לשבוע

והעובדות
150אחראי תחזוקה

מילוי ציוד , ניקיון של המטבחון ביום קבוע

מתכלה ולא מתכלה לפחות אחת לשבוע 

(בהתאם לצורך)

הזמנת ציוד משרדי ואחר
אחת לחודש תבוצע רכישה של ציוד משרדי שוטף בהתאם לרשימה שתתקבל על 

חים ומנהלי יחידות"ידי רמ
2500אחראי רכש

, ביצוע הזמנה אחת לחודש לפי רשימה

צמצום הזמנות לא מתוכננות הדורשות 

.מינימום הזמנה

ז ריקשה"ניהול לו
תיעדוף לפי חשיבות וצרכי , ז ריקשה בהתאם לבקשות המחלקות השונות"ניהול לו

אגודה רוחביים
ללא עלותמנהלת יחידת תפעול

שימוש מיטבי בריקשה ללא התנגשויות בין 

צרכים

תקלה בריקשה , שימוש בריקשה ללא ידיעה

שמשביתה שימוש

מעבר על חשבוניות ובדיקה 

של עלות ותמורה

מוצרים עבורם נדרשים /טרם העברת חשבוניות לתשלום בדיקה שאכן השירות

לשלם סופקו במלואם ועונים על צרכי האגודה
מנהלת יחידת תפעול

מים , 5700ניקיון : הוצאות שוטפות

, 1700טלפוניה , 2800וחשמל 

חניה , 850צילומים , 150דואר 

בקרה שוטפת על החשבונות וצמצום 

חשבוניות שאינן תואמות את המסופק
הוצאות לא מתוכננות החורגות מהתקציב

סקר שוק
. שירותים נדרשים על ידי האגודה באופן שוטף או בקשות מיוחדות/בחינה של ציוד

סקר שוק ותיוק כל הצעות המחיר בקלסר מרוכז לפי נושאים
ללא עלותאחראי רכש

מציאת ספקים ונותני שירות העונים על 

צרכי האגודה

ללא עלותאחראי תפעולניהול מלאי, חוסרים, סדר- אחת לשבוע תבוצע ביקורת מחסניםניהול מלאי מחסנים
אשר תושווה , ניהול טבלת מלאי שוטפת

אחת לרבעון לספירת המלאי

ניהול טבלת ספקים
תוכנס לטבלה חוות דעת על ידי , לאחר כל מפגש עם ספקים או נותני שירות

בהתאם לטבלה יהיה תיעדוף של ספקים. המחלקה או היחידה שעבדה מול הספק
ללא עלותאחראי רכש

שימוש בטבלה לשביעות רצון המחלקות 

השונות

ללא עלותמנהלת יחידת תפעולמציאת פרונות עבור מקרים חריגים בחללים השייכים לאגודה: שגרת קורונה
מציאת פתרונות לכל הצרכים שה וצפו 

בהתאם למדיניות האגודה בתקופה זו

קושי בעבודה מול הגורם הרלוונטי מתן מענה לכל הפניות בנושא חדרים תוך ללא עלותאחראי רכשניהול מערכת הזמנת חדרים פנים אגודתית ומול הגורמים : שגרת לימודים בקמפוס
להגיע לכל המועדונים אחת לחודשללא עלותאחראי תפעול.אחת לחודש תבוצע ביקורת במועדונים ברחבי הקמפוס על מנת לוודא תקינותםתפעול מועדוני סטודנטים

להגיע לכל פינות הקפה אחת לחודשללא עלותאחראי תפעולמעבר אחת לשבוע בפינות השונות כדי לוודא תקינות: שגרת קורונה
תקלות . הכנסה לא מספקת. חוסרים במצרכיםלהגיע לכל פינות הקפה אחת לשבוע 3000אחראי תפעולניהול , ניהול מערך מלגאים לתחזוק וניקיון פינות הקפה: שגרת לימודים בקמפוס
הפקדה אחת לשבועייםללא עלותמנהלת יחידת תפעולח הפקדה והעברת הכסף למרכז "הכנת דו, ספירת הכסף: שגרתלימודים בקמפוס

יחידת התפעול תשמר 

ותחזק קשרים עם גורמים 

שונים באוניברסיטה על 

מנת להגדיל את 

השירותים החומריים 

המסופקים לסטודנטים 

.והסטודנטיות בקמפוס

השמעת קול הסטודנטים 

בוועדה המשקית
.נוכחות בכל הישיבותללא עלותמנהלת יחידת תפעולהשתתפות קבועה ופעילה

יחידת התפעול תהווה 

בסיס לכל האירועים 

בקמפוס ובמעונות מבחינה 

לוגיסטית ובכך תאפשר 

למחלקות האגודה 

להשקיע משאבים בתוכן 

רלוונטי ומותאם עבור קהל 

.הסטודנטים והסטודנטיות

קיום אירועים פרונטליים בשגרת קורונהמנהלת יחידת תפעול*תלוי בצרכי המחלקות השונות

שוטף/כללי

יחידת התפעול תדאג 

ליצירת סביבת עבודה 

נעימה לעובדי ועובדות 

האגודה דבר היוביל 

לאפקטיביות בעבודה 

השוטפת ובמענה לצרכים 

של קהל הסטודנטים 

.והסטודנטיות

יחידת התפעול תדאג 

לבצע רכש על פי צרכי 

האגודה בצורה אפקטיבית 

וחסכונית על מנת להפנות 

את משאבי האגודה 

ליצירת תוכן רלוונטי 

ומותאם עבור קהל 

.הסטודנטים והסטודנטיות

פרויקטים/משימות

יחידת התפעול תיצור קשר 

רציף ואיכותי עם ספקים 

ונותני שירות שונים על 

מנת למקסם את התועלת 

הניתנת לסטודנטים 

.במינימום השקעה

הזמנת חדרים

יחידת התפעול בשיתוף 

מחלקת רווחה ומעונות 

תפעל לשיפור ושימור 
תפעול פינות קפה



2021פברואר 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

פינות קפה *

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעדהמטרה שהצבנו לשנה הקרובה

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

.לתקצב גם את הפעילות השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך פעולה 

חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

הזמנת חדרים*

תחזוק המטבחון
דאגה למלאי של כלים ומוצרים לשימוש העובדים , ניקיון המטבחון אחת לשבוע

והעובדות
150אחראי תחזוקה

מילוי ציוד , ניקיון של המטבחון ביום קבוע

מתכלה ולא מתכלה לפחות אחת לשבוע 

(בהתאם לצורך)

הזמנת ציוד משרדי ואחר
אחת לחודש תבוצע רכישה של ציוד משרדי שוטף בהתאם לרשימה שתתקבל על 

חים ומנהלי יחידות"ידי רמ
2500אחראי רכש

, ביצוע הזמנה אחת לחודש לפי רשימה

צמצום הזמנות לא מתוכננות הדורשות 

.מינימום הזמנה

ז ריקשה"ניהול לו
תיעדוף לפי חשיבות וצרכי , ז ריקשה בהתאם לבקשות המחלקות השונות"ניהול לו

אגודה רוחביים
ללא עלותמנהלת יחידת תפעול

שימוש מיטבי בריקשה ללא התנגשויות בין 

צרכים

תקלה בריקשה , שימוש בריקשה ללא ידיעה

שמשביתה שימוש

מעבר על חשבוניות ובדיקה 

של עלות ותמורה

מוצרים עבורם נדרשים /טרם העברת חשבוניות לתשלום בדיקה שאכן השירות

לשלם סופקו במלואם ועונים על צרכי האגודה
מנהלת יחידת תפעול

מים , 5700ניקיון : הוצאות שוטפות

, 1700טלפוניה , 2800וחשמל 

חניה , 850צילומים , 150דואר 

בקרה שוטפת על החשבונות וצמצום 

חשבוניות שאינן תואמות את המסופק
הוצאות לא מתוכננות החורגות מהתקציב

סקר שוק
. שירותים נדרשים על ידי האגודה באופן שוטף או בקשות מיוחדות/בחינה של ציוד

סקר שוק ותיוק כל הצעות המחיר בקלסר מרוכז לפי נושאים
ללא עלותאחראי רכש

מציאת ספקים ונותני שירות העונים על 

צרכי האגודה

ללא עלותאחראי תפעולניהול מלאי, חוסרים, סדר- אחת לשבוע תבוצע ביקורת מחסניםניהול מלאי מחסנים
אשר תושווה , ניהול טבלת מלאי שוטפת

אחת לרבעון לספירת המלאי

ניהול טבלת ספקים
תוכנס לטבלה חוות דעת על ידי , לאחר כל מפגש עם ספקים או נותני שירות

בהתאם לטבלה יהיה תיעדוף של ספקים. המחלקה או היחידה שעבדה מול הספק
ללא עלותאחראי רכש

שימוש בטבלה לשביעות רצון המחלקות 

השונות

ללא עלותמנהלת יחידת תפעולמציאת פרונות עבור מקרים חריגים בחללים השייכים לאגודה: שגרת קורונה
מציאת פתרונות לכל הצרכים שה וצפו 

בהתאם למדיניות האגודה בתקופה זו

קושי בעבודה מול הגורם הרלוונטי מתן מענה לכל הפניות בנושא חדרים תוך ללא עלותאחראי רכשניהול מערכת הזמנת חדרים פנים אגודתית ומול הגורמים : שגרת לימודים בקמפוס
להגיע לכל המועדונים אחת לחודשללא עלותאחראי תפעול.אחת לחודש תבוצע ביקורת במועדונים ברחבי הקמפוס על מנת לוודא תקינותםתפעול מועדוני סטודנטים

להגיע לכל פינות הקפה אחת לחודשללא עלותאחראי תפעולמעבר אחת לשבוע בפינות השונות כדי לוודא תקינות: שגרת קורונה
תקלות . הכנסה לא מספקת. חוסרים במצרכיםלהגיע לכל פינות הקפה אחת לשבוע 3000אחראי תפעולניהול , ניהול מערך מלגאים לתחזוק וניקיון פינות הקפה: שגרת לימודים בקמפוס
הפקדה אחת לשבועייםללא עלותמנהלת יחידת תפעולח הפקדה והעברת הכסף למרכז "הכנת דו, ספירת הכסף: שגרתלימודים בקמפוס

יחידת התפעול תשמר 

ותחזק קשרים עם גורמים 

שונים באוניברסיטה על 

מנת להגדיל את 

השירותים החומריים 

המסופקים לסטודנטים 

.והסטודנטיות בקמפוס

השמעת קול הסטודנטים 

בוועדה המשקית
.נוכחות בכל הישיבותללא עלותמנהלת יחידת תפעולהשתתפות קבועה ופעילה

יחידת התפעול תהווה 

בסיס לכל האירועים 

בקמפוס ובמעונות מבחינה 

לוגיסטית ובכך תאפשר 

למחלקות האגודה 

להשקיע משאבים בתוכן 

רלוונטי ומותאם עבור קהל 

.הסטודנטים והסטודנטיות

קיום אירועים פרונטליים בשגרת קורונהמנהלת יחידת תפעול*תלוי בצרכי המחלקות השונות

אחראי תפעולמעבר על כל פינות הישיבה בקמפוס ועדכון היכן יש צורך לחדש מיתוג אגודהמיתוגיחידת התפעול בשיתוף 
חידוש מיתוג והוספה . הצבת מיתוג בפינות חדשות

ניהול קובץ פינות . בהתאם לצורך בפינות קיימות
יחידת התפעול תשמר 

ותחזק קשרים עם גורמים 

שונים באוניברסיטה על 

מנת להגדיל את 

השירותים החומריים 

המסופקים לסטודנטים 

.והסטודנטיות בקמפוס

מנהלת יחידת תפעולהזמנה של פינות ישיבה נוספות לקמפוס לפי צרכיםפינות ישיבה
התקזזות מלאה מול - ללא עלות

האוניברסיטה
עיכוסב באישור ובהזמנה על ידי האוניברסיטההצבה של לפחות פינת  ישיבה  אחת

שוטף/כללי

יחידת התפעול תדאג 

ליצירת סביבת עבודה 

נעימה לעובדי ועובדות 

האגודה דבר היוביל 

לאפקטיביות בעבודה 

השוטפת ובמענה לצרכים 

של קהל הסטודנטים 

.והסטודנטיות

יחידת התפעול תדאג 

לבצע רכש על פי צרכי 

האגודה בצורה אפקטיבית 

וחסכונית על מנת להפנות 

את משאבי האגודה 

ליצירת תוכן רלוונטי 

ומותאם עבור קהל 

.הסטודנטים והסטודנטיות

פרויקטים/משימות

יחידת התפעול תיצור קשר 

רציף ואיכותי עם ספקים 

ונותני שירות שונים על 

מנת למקסם את התועלת 

הניתנת לסטודנטים 

.במינימום השקעה

הזמנת חדרים

יחידת התפעול בשיתוף 

מחלקת רווחה ומעונות 

תפעל לשיפור ושימור 
תפעול פינות קפה
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(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

פינות קפה *

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעדהמטרה שהצבנו לשנה הקרובה

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

.לתקצב גם את הפעילות השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך פעולה 

חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

הזמנת חדרים*

תחזוק המטבחון
דאגה למלאי של כלים ומוצרים לשימוש העובדים , ניקיון המטבחון אחת לשבוע

והעובדות
150אחראי תחזוקה

מילוי ציוד , ניקיון של המטבחון ביום קבוע

מתכלה ולא מתכלה לפחות אחת לשבוע 

(בהתאם לצורך)

הזמנת ציוד משרדי ואחר
אחת לחודש תבוצע רכישה של ציוד משרדי שוטף בהתאם לרשימה שתתקבל על 

חים ומנהלי יחידות"ידי רמ
2500אחראי רכש

, ביצוע הזמנה אחת לחודש לפי רשימה

צמצום הזמנות לא מתוכננות הדורשות 

.מינימום הזמנה

ז ריקשה"ניהול לו
תיעדוף לפי חשיבות וצרכי , ז ריקשה בהתאם לבקשות המחלקות השונות"ניהול לו

אגודה רוחביים
ללא עלותמנהלת יחידת תפעול

שימוש מיטבי בריקשה ללא התנגשויות בין 

צרכים

תקלה בריקשה , שימוש בריקשה ללא ידיעה

שמשביתה שימוש

מעבר על חשבוניות ובדיקה 

של עלות ותמורה

מוצרים עבורם נדרשים /טרם העברת חשבוניות לתשלום בדיקה שאכן השירות

לשלם סופקו במלואם ועונים על צרכי האגודה
מנהלת יחידת תפעול

מים , 5700ניקיון : הוצאות שוטפות

, 1700טלפוניה , 2800וחשמל 

חניה , 850צילומים , 150דואר 

בקרה שוטפת על החשבונות וצמצום 

חשבוניות שאינן תואמות את המסופק
הוצאות לא מתוכננות החורגות מהתקציב

סקר שוק
. שירותים נדרשים על ידי האגודה באופן שוטף או בקשות מיוחדות/בחינה של ציוד

סקר שוק ותיוק כל הצעות המחיר בקלסר מרוכז לפי נושאים
ללא עלותאחראי רכש

מציאת ספקים ונותני שירות העונים על 

צרכי האגודה

ללא עלותאחראי תפעולניהול מלאי, חוסרים, סדר- אחת לשבוע תבוצע ביקורת מחסניםניהול מלאי מחסנים
אשר תושווה , ניהול טבלת מלאי שוטפת

אחת לרבעון לספירת המלאי

ניהול טבלת ספקים
תוכנס לטבלה חוות דעת על ידי , לאחר כל מפגש עם ספקים או נותני שירות

בהתאם לטבלה יהיה תיעדוף של ספקים. המחלקה או היחידה שעבדה מול הספק
ללא עלותאחראי רכש

שימוש בטבלה לשביעות רצון המחלקות 

השונות

ללא עלותמנהלת יחידת תפעולמציאת פרונות עבור מקרים חריגים בחללים השייכים לאגודה: שגרת קורונה
מציאת פתרונות לכל הצרכים שה וצפו 

בהתאם למדיניות האגודה בתקופה זו

קושי בעבודה מול הגורם הרלוונטי מתן מענה לכל הפניות בנושא חדרים תוך ללא עלותאחראי רכשניהול מערכת הזמנת חדרים פנים אגודתית ומול הגורמים : שגרת לימודים בקמפוס
להגיע לכל המועדונים אחת לחודשללא עלותאחראי תפעול.אחת לחודש תבוצע ביקורת במועדונים ברחבי הקמפוס על מנת לוודא תקינותםתפעול מועדוני סטודנטים

להגיע לכל פינות הקפה אחת לחודשללא עלותאחראי תפעולמעבר אחת לשבוע בפינות השונות כדי לוודא תקינות: שגרת קורונה
תקלות . הכנסה לא מספקת. חוסרים במצרכיםלהגיע לכל פינות הקפה אחת לשבוע 3000אחראי תפעולניהול , ניהול מערך מלגאים לתחזוק וניקיון פינות הקפה: שגרת לימודים בקמפוס
הפקדה אחת לשבועייםללא עלותמנהלת יחידת תפעולח הפקדה והעברת הכסף למרכז "הכנת דו, ספירת הכסף: שגרתלימודים בקמפוס

יחידת התפעול תשמר 

ותחזק קשרים עם גורמים 

שונים באוניברסיטה על 

מנת להגדיל את 

השירותים החומריים 

המסופקים לסטודנטים 

.והסטודנטיות בקמפוס

השמעת קול הסטודנטים 

בוועדה המשקית
.נוכחות בכל הישיבותללא עלותמנהלת יחידת תפעולהשתתפות קבועה ופעילה

יחידת התפעול תהווה 

בסיס לכל האירועים 

בקמפוס ובמעונות מבחינה 

לוגיסטית ובכך תאפשר 

למחלקות האגודה 

להשקיע משאבים בתוכן 

רלוונטי ומותאם עבור קהל 

.הסטודנטים והסטודנטיות

קיום אירועים פרונטליים בשגרת קורונהמנהלת יחידת תפעולאיושרי אוניברסיטה, תיאום ספקים, אספקת ציוד*תלוי בצרכי המחלקות השונות

 ספקים לפחות לפי רשימת 3-הצעות מחיר מ30000אחראי רכשהצעות מחיר להקמת מועדון סטודנטים לפי דרישת מחלקת רווחה ומעונותהקמת מועדון סטודנטים

תאימות בין במלאי הרשום למלאי הנספר בפועלללא עלותכלל היחידהספירת מלאי של הציוד במחסנים לפי הקטלוג והשוואה בין המלאי בפועל למלאי הרשוםניהול מלאי מחסנים

שוטף/כללי

יחידת התפעול תדאג 

ליצירת סביבת עבודה 

נעימה לעובדי ועובדות 

האגודה דבר היוביל 

לאפקטיביות בעבודה 

השוטפת ובמענה לצרכים 

של קהל הסטודנטים 

.והסטודנטיות

יחידת התפעול תדאג 

לבצע רכש על פי צרכי 

האגודה בצורה אפקטיבית 

וחסכונית על מנת להפנות 

את משאבי האגודה 

ליצירת תוכן רלוונטי 

ומותאם עבור קהל 

.הסטודנטים והסטודנטיות

יחידת התפעול תיצור קשר 

רציף ואיכותי עם ספקים 

ונותני שירות שונים על 

מנת למקסם את התועלת 

הניתנת לסטודנטים 

.במינימום השקעה

הזמנת חדרים

יחידת התפעול בשיתוף 

מחלקת רווחה ומעונות 

תפעל לשיפור ושימור 
תפעול פינות קפה

פרויקטים/משימות

יחידת התפעול בשיתוף 

מחלקת רווחה ומעונות 

תפעל לשיפור ושימור 
יחידת התפעול תדאג 

לבצע רכש על פי צרכי 

האגודה בצורה אפקטיבית 



2021אפריל 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

פינות קפה *

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעדהמטרה שהצבנו לשנה הקרובה

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

.לתקצב גם את הפעילות השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך פעולה 

חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

הזמנת חדרים*

תחזוק המטבחון
דאגה למלאי של כלים ומוצרים לשימוש העובדים , ניקיון המטבחון אחת לשבוע

והעובדות
150אחראי תחזוקה

מילוי ציוד , ניקיון של המטבחון ביום קבוע

מתכלה ולא מתכלה לפחות אחת לשבוע 

(בהתאם לצורך)

הזמנת ציוד משרדי ואחר
אחת לחודש תבוצע רכישה של ציוד משרדי שוטף בהתאם לרשימה שתתקבל על 

חים ומנהלי יחידות"ידי רמ
2500אחראי רכש

, ביצוע הזמנה אחת לחודש לפי רשימה

צמצום הזמנות לא מתוכננות הדורשות 

.מינימום הזמנה

ז ריקשה"ניהול לו
תיעדוף לפי חשיבות וצרכי , ז ריקשה בהתאם לבקשות המחלקות השונות"ניהול לו

אגודה רוחביים
ללא עלותמנהלת יחידת תפעול

שימוש מיטבי בריקשה ללא התנגשויות בין 

צרכים

תקלה בריקשה , שימוש בריקשה ללא ידיעה

שמשביתה שימוש

מעבר על חשבוניות ובדיקה 

של עלות ותמורה

מוצרים עבורם נדרשים /טרם העברת חשבוניות לתשלום בדיקה שאכן השירות

לשלם סופקו במלואם ועונים על צרכי האגודה
מנהלת יחידת תפעול

מים , 5700ניקיון : הוצאות שוטפות

, 1700טלפוניה , 2800וחשמל 

חניה , 850צילומים , 150דואר 

בקרה שוטפת על החשבונות וצמצום 

חשבוניות שאינן תואמות את המסופק
הוצאות לא מתוכננות החורגות מהתקציב

סקר שוק
. שירותים נדרשים על ידי האגודה באופן שוטף או בקשות מיוחדות/בחינה של ציוד

סקר שוק ותיוק כל הצעות המחיר בקלסר מרוכז לפי נושאים
ללא עלותאחראי רכש

מציאת ספקים ונותני שירות העונים על 

צרכי האגודה

ללא עלותאחראי תפעולניהול מלאי, חוסרים, סדר- אחת לשבוע תבוצע ביקורת מחסניםניהול מלאי מחסנים
אשר תושווה , ניהול טבלת מלאי שוטפת

אחת לרבעון לספירת המלאי

ניהול טבלת ספקים
תוכנס לטבלה חוות דעת על ידי , לאחר כל מפגש עם ספקים או נותני שירות

בהתאם לטבלה יהיה תיעדוף של ספקים. המחלקה או היחידה שעבדה מול הספק
ללא עלותאחראי רכש

שימוש בטבלה לשביעות רצון המחלקות 

השונות

ללא עלותמנהלת יחידת תפעולמציאת פרונות עבור מקרים חריגים בחללים השייכים לאגודה: שגרת קורונה
מציאת פתרונות לכל הצרכים שה וצפו 

בהתאם למדיניות האגודה בתקופה זו

קושי בעבודה מול הגורם הרלוונטי מתן מענה לכל הפניות בנושא חדרים תוך ללא עלותאחראי רכשניהול מערכת הזמנת חדרים פנים אגודתית ומול הגורמים : שגרת לימודים בקמפוס
להגיע לכל המועדונים אחת לחודשללא עלותאחראי תפעול.אחת לחודש תבוצע ביקורת במועדונים ברחבי הקמפוס על מנת לוודא תקינותםתפעול מועדוני סטודנטים

להגיע לכל פינות הקפה אחת לחודשללא עלותאחראי תפעולמעבר אחת לשבוע בפינות השונות כדי לוודא תקינות: שגרת קורונה
תקלות . הכנסה לא מספקת. חוסרים במצרכיםלהגיע לכל פינות הקפה אחת לשבוע 3000אחראי תפעולניהול , ניהול מערך מלגאים לתחזוק וניקיון פינות הקפה: שגרת לימודים בקמפוס
הפקדה אחת לשבועייםללא עלותמנהלת יחידת תפעולח הפקדה והעברת הכסף למרכז "הכנת דו, ספירת הכסף: שגרתלימודים בקמפוס

יחידת התפעול תשמר 

ותחזק קשרים עם גורמים 

שונים באוניברסיטה על 

מנת להגדיל את 

השירותים החומריים 

המסופקים לסטודנטים 

.והסטודנטיות בקמפוס

השמעת קול הסטודנטים 

בוועדה המשקית
.נוכחות בכל הישיבותללא עלותמנהלת יחידת תפעולהשתתפות קבועה ופעילה

יחידת התפעול תהווה 

בסיס לכל האירועים 

בקמפוס ובמעונות מבחינה 

לוגיסטית ובכך תאפשר 

למחלקות האגודה 

להשקיע משאבים בתוכן 

רלוונטי ומותאם עבור קהל 

.הסטודנטים והסטודנטיות

קיום אירועים פרונטליים בשגרת קורונהמנהלת יחידת תפעולאיושרי אוניברסיטה, תיאום ספקים, אספקת ציוד*תלוי בצרכי המחלקות השונות

יחידת התפעול בשיתוף 

מחלקת רווחה ומעונות 

תפעל לשיפור ושימור 

מתקני רווחה שונים 

בקמפוס לתועלת קהל 

הסטודנטים והסטודנטיות 

בקמפוס בתחומים שונים 

הנלווים לחיים 

הסטודנטיאליים

אחראי תפעולמעבר על כל פינות הישיבה בקמפוס ועדכון היכן יש צורך לחדש מיתוג אגודהמיתוג
חידוש מיתוג והוספה . הצבת מיתוג בפינות חדשות

ניהול קובץ פינות . בהתאם לצורך בפינות קיימות

ישיבה עם תאריכי ביקורת והצבת מיתוג

יחידת התפעול תשמר 

ותחזק קשרים עם גורמים 

שונים באוניברסיטה על 

מנת להגדיל את 

השירותים החומריים 

המסופקים לסטודנטים 

.והסטודנטיות בקמפוס

מנהלת יחידת תפעולהזמנה של פינות ישיבה נוספות לקמפוס לפי צרכיםפינות ישיבה
התקזזות מלאה מול - ללא עלות

האוניברסיטה
עיכוסב באישור ובהזמנה על ידי האוניברסיטההצבה של לפחות פינת  ישיבה  אחת

אחראי רכשעבודות שיפוץ להקמת מועדון סטודנטיםהקמת מועדון סטודנטים יחידת התפעול בשיתוף 

מחלקת רווחה ומעונות 

תפעל לשיפור ושימור 

מתקני רווחה שונים 

שוטף/כללי

יחידת התפעול תדאג 

ליצירת סביבת עבודה 

נעימה לעובדי ועובדות 

האגודה דבר היוביל 

לאפקטיביות בעבודה 

השוטפת ובמענה לצרכים 

של קהל הסטודנטים 

.והסטודנטיות

יחידת התפעול תדאג 

לבצע רכש על פי צרכי 

האגודה בצורה אפקטיבית 

וחסכונית על מנת להפנות 

את משאבי האגודה 

ליצירת תוכן רלוונטי 

ומותאם עבור קהל 

.הסטודנטים והסטודנטיות

פרויקטים/משימות

יחידת התפעול תיצור קשר 

רציף ואיכותי עם ספקים 

ונותני שירות שונים על 

מנת למקסם את התועלת 

הניתנת לסטודנטים 

.במינימום השקעה

הזמנת חדרים

יחידת התפעול בשיתוף 

מחלקת רווחה ומעונות 

תפעל לשיפור ושימור 
תפעול פינות קפה



2021מאי 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

פינות קפה *

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעדהמטרה שהצבנו לשנה הקרובה

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

.לתקצב גם את הפעילות השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך פעולה 

חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

הזמנת חדרים*

תחזוק המטבחון
דאגה למלאי של כלים ומוצרים לשימוש העובדים , ניקיון המטבחון אחת לשבוע

והעובדות
150אחראי תחזוקה

מילוי ציוד , ניקיון של המטבחון ביום קבוע

מתכלה ולא מתכלה לפחות אחת לשבוע 

(בהתאם לצורך)

הזמנת ציוד משרדי ואחר
אחת לחודש תבוצע רכישה של ציוד משרדי שוטף בהתאם לרשימה שתתקבל על 

חים ומנהלי יחידות"ידי רמ
2500אחראי רכש

, ביצוע הזמנה אחת לחודש לפי רשימה

צמצום הזמנות לא מתוכננות הדורשות 

.מינימום הזמנה

ז ריקשה"ניהול לו
תיעדוף לפי חשיבות וצרכי , ז ריקשה בהתאם לבקשות המחלקות השונות"ניהול לו

אגודה רוחביים
ללא עלותמנהלת יחידת תפעול

שימוש מיטבי בריקשה ללא התנגשויות בין 

צרכים

תקלה בריקשה , שימוש בריקשה ללא ידיעה

שמשביתה שימוש

מעבר על חשבוניות ובדיקה 

של עלות ותמורה

מוצרים עבורם נדרשים /טרם העברת חשבוניות לתשלום בדיקה שאכן השירות

לשלם סופקו במלואם ועונים על צרכי האגודה
מנהלת יחידת תפעול

מים , 5700ניקיון : הוצאות שוטפות

, 1700טלפוניה , 2800וחשמל 

חניה , 850צילומים , 150דואר 

בקרה שוטפת על החשבונות וצמצום 

חשבוניות שאינן תואמות את המסופק
הוצאות לא מתוכננות החורגות מהתקציב

סקר שוק
. שירותים נדרשים על ידי האגודה באופן שוטף או בקשות מיוחדות/בחינה של ציוד

סקר שוק ותיוק כל הצעות המחיר בקלסר מרוכז לפי נושאים
ללא עלותאחראי רכש

מציאת ספקים ונותני שירות העונים על 

צרכי האגודה

ללא עלותאחראי תפעולניהול מלאי, חוסרים, סדר- אחת לשבוע תבוצע ביקורת מחסניםניהול מלאי מחסנים
אשר תושווה , ניהול טבלת מלאי שוטפת

אחת לרבעון לספירת המלאי

ניהול טבלת ספקים
תוכנס לטבלה חוות דעת על ידי , לאחר כל מפגש עם ספקים או נותני שירות

בהתאם לטבלה יהיה תיעדוף של ספקים. המחלקה או היחידה שעבדה מול הספק
ללא עלותאחראי רכש

שימוש בטבלה לשביעות רצון המחלקות 

השונות

ללא עלותמנהלת יחידת תפעולמציאת פרונות עבור מקרים חריגים בחללים השייכים לאגודה: שגרת קורונה
מציאת פתרונות לכל הצרכים שה וצפו 

בהתאם למדיניות האגודה בתקופה זו

קושי בעבודה מול הגורם הרלוונטי מתן מענה לכל הפניות בנושא חדרים תוך ללא עלותאחראי רכשניהול מערכת הזמנת חדרים פנים אגודתית ומול הגורמים : שגרת לימודים בקמפוס
להגיע לכל המועדונים אחת לחודשללא עלותאחראי תפעול.אחת לחודש תבוצע ביקורת במועדונים ברחבי הקמפוס על מנת לוודא תקינותםתפעול מועדוני סטודנטים

להגיע לכל פינות הקפה אחת לחודשללא עלותאחראי תפעולמעבר אחת לשבוע בפינות השונות כדי לוודא תקינות: שגרת קורונה
תקלות . הכנסה לא מספקת. חוסרים במצרכיםלהגיע לכל פינות הקפה אחת לשבוע 3000אחראי תפעולניהול , ניהול מערך מלגאים לתחזוק וניקיון פינות הקפה: שגרת לימודים בקמפוס
הפקדה אחת לשבועייםללא עלותמנהלת יחידת תפעולח הפקדה והעברת הכסף למרכז "הכנת דו, ספירת הכסף: שגרתלימודים בקמפוס

יחידת התפעול תשמר 

ותחזק קשרים עם גורמים 

שונים באוניברסיטה על 

מנת להגדיל את 

השירותים החומריים 

המסופקים לסטודנטים 

.והסטודנטיות בקמפוס

השמעת קול הסטודנטים 

בוועדה המשקית
.נוכחות בכל הישיבותללא עלותמנהלת יחידת תפעולהשתתפות קבועה ופעילה

יחידת התפעול תהווה 

בסיס לכל האירועים 

בקמפוס ובמעונות מבחינה 

לוגיסטית ובכך תאפשר 

למחלקות האגודה 

להשקיע משאבים בתוכן 

רלוונטי ומותאם עבור קהל 

.הסטודנטים והסטודנטיות

קיום אירועים פרונטליים בשגרת קורונהמנהלת יחידת תפעולאיושרי אוניברסיטה, תיאום ספקים, אספקת ציוד*תלוי בצרכי המחלקות השונות

אחראי רכשפתיחת המועדון לשימושהקמת מועדון סטודנטים יחידת התפעול בשיתוף 

מחלקת רווחה ומעונות 
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יחידת התפעול תדאג 
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ליצירת תוכן רלוונטי 
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.הסטודנטים והסטודנטיות

פרויקטים/משימות

יחידת התפעול תיצור קשר 

רציף ואיכותי עם ספקים 

ונותני שירות שונים על 

מנת למקסם את התועלת 

הניתנת לסטודנטים 

.במינימום השקעה

הזמנת חדרים

יחידת התפעול בשיתוף 

מחלקת רווחה ומעונות 

תפעל לשיפור ושימור 
תפעול פינות קפה
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בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

פינות קפה *

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעדהמטרה שהצבנו לשנה הקרובה

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

.לתקצב גם את הפעילות השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך פעולה 

חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

הזמנת חדרים*

תחזוק המטבחון
דאגה למלאי של כלים ומוצרים לשימוש העובדים , ניקיון המטבחון אחת לשבוע

והעובדות
150אחראי תחזוקה

מילוי ציוד , ניקיון של המטבחון ביום קבוע

מתכלה ולא מתכלה לפחות אחת לשבוע 

(בהתאם לצורך)

הזמנת ציוד משרדי ואחר
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מים , 5700ניקיון : הוצאות שוטפות

, 1700טלפוניה , 2800וחשמל 
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מציאת ספקים ונותני שירות העונים על 

צרכי האגודה

ללא עלותאחראי תפעולניהול מלאי, חוסרים, סדר- אחת לשבוע תבוצע ביקורת מחסניםניהול מלאי מחסנים
אשר תושווה , ניהול טבלת מלאי שוטפת

אחת לרבעון לספירת המלאי

ניהול טבלת ספקים
תוכנס לטבלה חוות דעת על ידי , לאחר כל מפגש עם ספקים או נותני שירות

בהתאם לטבלה יהיה תיעדוף של ספקים. המחלקה או היחידה שעבדה מול הספק
ללא עלותאחראי רכש

שימוש בטבלה לשביעות רצון המחלקות 

השונות

ללא עלותמנהלת יחידת תפעולמציאת פרונות עבור מקרים חריגים בחללים השייכים לאגודה: שגרת קורונה
מציאת פתרונות לכל הצרכים שה וצפו 

בהתאם למדיניות האגודה בתקופה זו

קושי בעבודה מול הגורם הרלוונטי מתן מענה לכל הפניות בנושא חדרים תוך ללא עלותאחראי רכשניהול מערכת הזמנת חדרים פנים אגודתית ומול הגורמים : שגרת לימודים בקמפוס
להגיע לכל המועדונים אחת לחודשללא עלותאחראי תפעול.אחת לחודש תבוצע ביקורת במועדונים ברחבי הקמפוס על מנת לוודא תקינותםתפעול מועדוני סטודנטים

להגיע לכל פינות הקפה אחת לחודשללא עלותאחראי תפעולמעבר אחת לשבוע בפינות השונות כדי לוודא תקינות: שגרת קורונה
תקלות . הכנסה לא מספקת. חוסרים במצרכיםלהגיע לכל פינות הקפה אחת לשבוע 3000אחראי תפעולניהול , ניהול מערך מלגאים לתחזוק וניקיון פינות הקפה: שגרת לימודים בקמפוס
הפקדה אחת לשבועייםללא עלותמנהלת יחידת תפעולח הפקדה והעברת הכסף למרכז "הכנת דו, ספירת הכסף: שגרתלימודים בקמפוס
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להשקיע משאבים בתוכן 
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והעובדות
150אחראי תחזוקה

מילוי ציוד , ניקיון של המטבחון ביום קבוע

מתכלה ולא מתכלה לפחות אחת לשבוע 

(בהתאם לצורך)

הזמנת ציוד משרדי ואחר
אחת לחודש תבוצע רכישה של ציוד משרדי שוטף בהתאם לרשימה שתתקבל על 

חים ומנהלי יחידות"ידי רמ
2500אחראי רכש

, ביצוע הזמנה אחת לחודש לפי רשימה

צמצום הזמנות לא מתוכננות הדורשות 

.מינימום הזמנה

ז ריקשה"ניהול לו
תיעדוף לפי חשיבות וצרכי , ז ריקשה בהתאם לבקשות המחלקות השונות"ניהול לו

אגודה רוחביים
ללא עלותמנהלת יחידת תפעול

שימוש מיטבי בריקשה ללא התנגשויות בין 

צרכים

תקלה בריקשה , שימוש בריקשה ללא ידיעה

שמשביתה שימוש

מעבר על חשבוניות ובדיקה 

של עלות ותמורה

מוצרים עבורם נדרשים /טרם העברת חשבוניות לתשלום בדיקה שאכן השירות

לשלם סופקו במלואם ועונים על צרכי האגודה
מנהלת יחידת תפעול

מים , 5700ניקיון : הוצאות שוטפות

, 1700טלפוניה , 2800וחשמל 

חניה , 850צילומים , 150דואר 

בקרה שוטפת על החשבונות וצמצום 

חשבוניות שאינן תואמות את המסופק
הוצאות לא מתוכננות החורגות מהתקציב

סקר שוק
. שירותים נדרשים על ידי האגודה באופן שוטף או בקשות מיוחדות/בחינה של ציוד

סקר שוק ותיוק כל הצעות המחיר בקלסר מרוכז לפי נושאים
ללא עלותאחראי רכש

מציאת ספקים ונותני שירות העונים על 

צרכי האגודה

ללא עלותאחראי תפעולניהול מלאי, חוסרים, סדר- אחת לשבוע תבוצע ביקורת מחסניםניהול מלאי מחסנים
אשר תושווה , ניהול טבלת מלאי שוטפת

אחת לרבעון לספירת המלאי

ניהול טבלת ספקים
תוכנס לטבלה חוות דעת על ידי , לאחר כל מפגש עם ספקים או נותני שירות

בהתאם לטבלה יהיה תיעדוף של ספקים. המחלקה או היחידה שעבדה מול הספק
ללא עלותאחראי רכש

שימוש בטבלה לשביעות רצון המחלקות 

השונות

ללא עלותמנהלת יחידת תפעולמציאת פרונות עבור מקרים חריגים בחללים השייכים לאגודה: שגרת קורונה
מציאת פתרונות לכל הצרכים שה וצפו 

בהתאם למדיניות האגודה בתקופה זו

קושי בעבודה מול הגורם הרלוונטי מתן מענה לכל הפניות בנושא חדרים תוך ללא עלותאחראי רכשניהול מערכת הזמנת חדרים פנים אגודתית ומול הגורמים : שגרת לימודים בקמפוס
להגיע לכל המועדונים אחת לחודשללא עלותאחראי תפעול.אחת לחודש תבוצע ביקורת במועדונים ברחבי הקמפוס על מנת לוודא תקינותםתפעול מועדוני סטודנטים

להגיע לכל פינות הקפה אחת לחודשללא עלותאחראי תפעולמעבר אחת לשבוע בפינות השונות כדי לוודא תקינות: שגרת קורונה
תקלות . הכנסה לא מספקת. חוסרים במצרכיםלהגיע לכל פינות הקפה אחת לשבוע 3000אחראי תפעולניהול , ניהול מערך מלגאים לתחזוק וניקיון פינות הקפה: שגרת לימודים בקמפוס
הפקדה אחת לשבועייםללא עלותמנהלת יחידת תפעולח הפקדה והעברת הכסף למרכז "הכנת דו, ספירת הכסף: שגרתלימודים בקמפוס

יחידת התפעול תשמר 

ותחזק קשרים עם גורמים 

שונים באוניברסיטה על 

מנת להגדיל את 

השירותים החומריים 

המסופקים לסטודנטים 

.והסטודנטיות בקמפוס

השמעת קול הסטודנטים 

בוועדה המשקית
.נוכחות בכל הישיבותללא עלותמנהלת יחידת תפעולהשתתפות קבועה ופעילה

יחידת התפעול תהווה 

בסיס לכל האירועים 

בקמפוס ובמעונות מבחינה 

לוגיסטית ובכך תאפשר 

למחלקות האגודה 

להשקיע משאבים בתוכן 

רלוונטי ומותאם עבור קהל 

.הסטודנטים והסטודנטיות

קיום אירועים פרונטליים בשגרת קורונהמנהלת יחידת תפעולאיושרי אוניברסיטה, תיאום ספקים, אספקת ציוד*תלוי בצרכי המחלקות השונות

פרויקטים/משימות

שוטף/כללי

יחידת התפעול תדאג 

ליצירת סביבת עבודה 

נעימה לעובדי ועובדות 

האגודה דבר היוביל 

לאפקטיביות בעבודה 

השוטפת ובמענה לצרכים 

של קהל הסטודנטים 

.והסטודנטיות

יחידת התפעול תדאג 

לבצע רכש על פי צרכי 

האגודה בצורה אפקטיבית 

וחסכונית על מנת להפנות 

את משאבי האגודה 

ליצירת תוכן רלוונטי 

ומותאם עבור קהל 

.הסטודנטים והסטודנטיות

יחידת התפעול תיצור קשר 

רציף ואיכותי עם ספקים 

ונותני שירות שונים על 

מנת למקסם את התועלת 

הניתנת לסטודנטים 

.במינימום השקעה

הזמנת חדרים

יחידת התפעול בשיתוף 

מחלקת רווחה ומעונות 

תפעל לשיפור ושימור 
תפעול פינות קפה



2021אוגוסט 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

פינות קפה *

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעדהמטרה שהצבנו לשנה הקרובה

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

.לתקצב גם את הפעילות השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך פעולה 

חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

הזמנת חדרים*

תחזוק המטבחון
דאגה למלאי של כלים ומוצרים לשימוש העובדים , ניקיון המטבחון אחת לשבוע

והעובדות
150אחראי תחזוקה

מילוי ציוד , ניקיון של המטבחון ביום קבוע

מתכלה ולא מתכלה לפחות אחת לשבוע 

(בהתאם לצורך)

הזמנת ציוד משרדי ואחר
אחת לחודש תבוצע רכישה של ציוד משרדי שוטף בהתאם לרשימה שתתקבל על 

חים ומנהלי יחידות"ידי רמ
2500אחראי רכש

, ביצוע הזמנה אחת לחודש לפי רשימה

צמצום הזמנות לא מתוכננות הדורשות 

.מינימום הזמנה

ז ריקשה"ניהול לו
תיעדוף לפי חשיבות וצרכי , ז ריקשה בהתאם לבקשות המחלקות השונות"ניהול לו

אגודה רוחביים
ללא עלותמנהלת יחידת תפעול

שימוש מיטבי בריקשה ללא התנגשויות בין 

צרכים

תקלה בריקשה , שימוש בריקשה ללא ידיעה

שמשביתה שימוש

מעבר על חשבוניות ובדיקה 

של עלות ותמורה

מוצרים עבורם נדרשים /טרם העברת חשבוניות לתשלום בדיקה שאכן השירות

לשלם סופקו במלואם ועונים על צרכי האגודה
מנהלת יחידת תפעול

מים , 5700ניקיון : הוצאות שוטפות

, 1700טלפוניה , 2800וחשמל 

חניה , 850צילומים , 150דואר 

בקרה שוטפת על החשבונות וצמצום 

חשבוניות שאינן תואמות את המסופק
הוצאות לא מתוכננות החורגות מהתקציב

סקר שוק
. שירותים נדרשים על ידי האגודה באופן שוטף או בקשות מיוחדות/בחינה של ציוד

סקר שוק ותיוק כל הצעות המחיר בקלסר מרוכז לפי נושאים
ללא עלותאחראי רכש

מציאת ספקים ונותני שירות העונים על 

צרכי האגודה

ללא עלותאחראי תפעולניהול מלאי, חוסרים, סדר- אחת לשבוע תבוצע ביקורת מחסניםניהול מלאי מחסנים
אשר תושווה , ניהול טבלת מלאי שוטפת

אחת לרבעון לספירת המלאי

ניהול טבלת ספקים
תוכנס לטבלה חוות דעת על ידי , לאחר כל מפגש עם ספקים או נותני שירות

בהתאם לטבלה יהיה תיעדוף של ספקים. המחלקה או היחידה שעבדה מול הספק
ללא עלותאחראי רכש

שימוש בטבלה לשביעות רצון המחלקות 

השונות

ללא עלותמנהלת יחידת תפעולמציאת פרונות עבור מקרים חריגים בחללים השייכים לאגודה: שגרת קורונה
מציאת פתרונות לכל הצרכים שה וצפו 

בהתאם למדיניות האגודה בתקופה זו

קושי בעבודה מול הגורם הרלוונטי מתן מענה לכל הפניות בנושא חדרים תוך ללא עלותאחראי רכשניהול מערכת הזמנת חדרים פנים אגודתית ומול הגורמים : שגרת לימודים בקמפוס
להגיע לכל המועדונים אחת לחודשללא עלותאחראי תפעול.אחת לחודש תבוצע ביקורת במועדונים ברחבי הקמפוס על מנת לוודא תקינותםתפעול מועדוני סטודנטים

להגיע לכל פינות הקפה אחת לחודשללא עלותאחראי תפעולמעבר אחת לשבוע בפינות השונות כדי לוודא תקינות: שגרת קורונה
תקלות . הכנסה לא מספקת. חוסרים במצרכיםלהגיע לכל פינות הקפה אחת לשבוע 3000אחראי תפעולניהול , ניהול מערך מלגאים לתחזוק וניקיון פינות הקפה: שגרת לימודים בקמפוס
הפקדה אחת לשבועייםללא עלותמנהלת יחידת תפעולח הפקדה והעברת הכסף למרכז "הכנת דו, ספירת הכסף: שגרתלימודים בקמפוס

יחידת התפעול תשמר 

ותחזק קשרים עם גורמים 

שונים באוניברסיטה על 

מנת להגדיל את 

השירותים החומריים 

המסופקים לסטודנטים 

.והסטודנטיות בקמפוס

השמעת קול הסטודנטים 

בוועדה המשקית
.נוכחות בכל הישיבותללא עלותמנהלת יחידת תפעולהשתתפות קבועה ופעילה

יחידת התפעול תהווה 

בסיס לכל האירועים 

בקמפוס ובמעונות מבחינה 

לוגיסטית ובכך תאפשר 

למחלקות האגודה 

להשקיע משאבים בתוכן 

רלוונטי ומותאם עבור קהל 

.הסטודנטים והסטודנטיות

קיום אירועים פרונטליים בשגרת קורונהמנהלת יחידת תפעולאיושרי אוניברסיטה, תיאום ספקים, אספקת ציוד*תלוי בצרכי המחלקות השונות

יחידת התפעול בשיתוף 

מחלקת רווחה ומעונות 

תפעל לשיפור ושימור 

מתקני רווחה שונים 

בקמפוס לתועלת קהל 

הסטודנטים והסטודנטיות 

בקמפוס בתחומים שונים 

הנלווים לחיים 

הסטודנטיאליים

אחראי תפעולמעבר על כל פינות הישיבה בקמפוס ועדכון היכן יש צורך לחדש מיתוג אגודהמיתוג
חידוש מיתוג והוספה . הצבת מיתוג בפינות חדשות

ניהול קובץ פינות . בהתאם לצורך בפינות קיימות

ישיבה עם תאריכי ביקורת והצבת מיתוג

יחידת התפעול תשמר 

ותחזק קשרים עם גורמים 

שונים באוניברסיטה על 

מנת להגדיל את 

השירותים החומריים 

המסופקים לסטודנטים 

.והסטודנטיות בקמפוס

מנהלת יחידת תפעולהזמנה של פינות ישיבה נוספות לקמפוס לפי צרכיםפינות ישיבה
התקזזות מלאה מול - ללא עלות

האוניברסיטה
עיכוסב באישור ובהזמנה על ידי האוניברסיטההצבה של לפחות פינת  ישיבה  אחת

פרויקטים/משימות

שוטף/כללי

יחידת התפעול תדאג 

ליצירת סביבת עבודה 

נעימה לעובדי ועובדות 

האגודה דבר היוביל 

לאפקטיביות בעבודה 

השוטפת ובמענה לצרכים 

של קהל הסטודנטים 

.והסטודנטיות

יחידת התפעול תדאג 

לבצע רכש על פי צרכי 

האגודה בצורה אפקטיבית 

וחסכונית על מנת להפנות 

את משאבי האגודה 

ליצירת תוכן רלוונטי 

ומותאם עבור קהל 

.הסטודנטים והסטודנטיות

יחידת התפעול תיצור קשר 

רציף ואיכותי עם ספקים 

ונותני שירות שונים על 

מנת למקסם את התועלת 

הניתנת לסטודנטים 

.במינימום השקעה

הזמנת חדרים

יחידת התפעול בשיתוף 

מחלקת רווחה ומעונות 

תפעל לשיפור ושימור 
תפעול פינות קפה



2021ספטמבר 

(פעילות)משימות לביצוע יעד אופרטיבימטרה
בעל אחריות 

במחלקה
סטטוס ביצועניהול סיכוניםמדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

פינות קפה *

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעדהמטרה שהצבנו לשנה הקרובה

– נתקצב כל משימה ופרויקט 

נשים לב שאנחנו לא שוכחים 

.לתקצב גם את הפעילות השוטפת

על מנת להגיע להערכה מדויקת 

:ככל הניתן

נשווה לתקציב המחלקה . 1

(ביצוע)בשלוש השנים האחרונות 

נערוך סקר שוק . 2

נתייעץ עם סובבינו. 3

:מדד מתאר מדידת הצלחה של תפוקות

עדיף כמותית של , ציינו את אופן המדידה

.ביצוע הפעולה

ציינו את האופן בו ניתן להעריך את 

.הפעולה ולא את הפעולה עצמה

חשוב לציין את הערך למדד שיחשב 

. להצלחה

חשוב לציין ערך לשנה המתוכננת אך ניתן 

.גם לציין ערך השוואתי לשנים קודמות

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן /פערים/אתגריים/קשיים

.תוכנית מגירה שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך פעולה 

חלופית ומפורטת

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

הזמנת חדרים*

תחזוק המטבחון
דאגה למלאי של כלים ומוצרים לשימוש העובדים , ניקיון המטבחון אחת לשבוע

והעובדות
150אחראי תחזוקה

מילוי ציוד , ניקיון של המטבחון ביום קבוע

מתכלה ולא מתכלה לפחות אחת לשבוע 

(בהתאם לצורך)

הזמנת ציוד משרדי ואחר
אחת לחודש תבוצע רכישה של ציוד משרדי שוטף בהתאם לרשימה שתתקבל על 

חים ומנהלי יחידות"ידי רמ
2500אחראי רכש

, ביצוע הזמנה אחת לחודש לפי רשימה

צמצום הזמנות לא מתוכננות הדורשות 

.מינימום הזמנה

ז ריקשה"ניהול לו
תיעדוף לפי חשיבות וצרכי , ז ריקשה בהתאם לבקשות המחלקות השונות"ניהול לו

אגודה רוחביים
ללא עלותמנהלת יחידת תפעול

שימוש מיטבי בריקשה ללא התנגשויות בין 

צרכים

תקלה בריקשה , שימוש בריקשה ללא ידיעה

שמשביתה שימוש

מעבר על חשבוניות ובדיקה 

של עלות ותמורה

מוצרים עבורם נדרשים /טרם העברת חשבוניות לתשלום בדיקה שאכן השירות

לשלם סופקו במלואם ועונים על צרכי האגודה
מנהלת יחידת תפעול

מים , 5700ניקיון : הוצאות שוטפות

, 1700טלפוניה , 2800וחשמל 

חניה , 850צילומים , 150דואר 

בקרה שוטפת על החשבונות וצמצום 

חשבוניות שאינן תואמות את המסופק
הוצאות לא מתוכננות החורגות מהתקציב

סקר שוק
. שירותים נדרשים על ידי האגודה באופן שוטף או בקשות מיוחדות/בחינה של ציוד

סקר שוק ותיוק כל הצעות המחיר בקלסר מרוכז לפי נושאים
ללא עלותאחראי רכש

מציאת ספקים ונותני שירות העונים על 

צרכי האגודה

ללא עלותאחראי תפעולניהול מלאי, חוסרים, סדר- אחת לשבוע תבוצע ביקורת מחסניםניהול מלאי מחסנים
אשר תושווה , ניהול טבלת מלאי שוטפת

אחת לרבעון לספירת המלאי

ניהול טבלת ספקים
תוכנס לטבלה חוות דעת על ידי , לאחר כל מפגש עם ספקים או נותני שירות

בהתאם לטבלה יהיה תיעדוף של ספקים. המחלקה או היחידה שעבדה מול הספק
ללא עלותאחראי רכש

שימוש בטבלה לשביעות רצון המחלקות 

השונות

ללא עלותמנהלת יחידת תפעולמציאת פרונות עבור מקרים חריגים בחללים השייכים לאגודה: שגרת קורונה
מציאת פתרונות לכל הצרכים שה וצפו 

בהתאם למדיניות האגודה בתקופה זו

קושי בעבודה מול הגורם הרלוונטי מתן מענה לכל הפניות בנושא חדרים תוך ללא עלותאחראי רכשניהול מערכת הזמנת חדרים פנים אגודתית ומול הגורמים : שגרת לימודים בקמפוס
להגיע לכל המועדונים אחת לחודשללא עלותאחראי תפעול.אחת לחודש תבוצע ביקורת במועדונים ברחבי הקמפוס על מנת לוודא תקינותםתפעול מועדוני סטודנטים

להגיע לכל פינות הקפה אחת לחודשללא עלותאחראי תפעולמעבר אחת לשבוע בפינות השונות כדי לוודא תקינות: שגרת קורונה
תקלות . הכנסה לא מספקת. חוסרים במצרכיםלהגיע לכל פינות הקפה אחת לשבוע 3000אחראי תפעולניהול , ניהול מערך מלגאים לתחזוק וניקיון פינות הקפה: שגרת לימודים בקמפוס
הפקדה אחת לשבועייםללא עלותמנהלת יחידת תפעולח הפקדה והעברת הכסף למרכז "הכנת דו, ספירת הכסף: שגרתלימודים בקמפוס

יחידת התפעול תשמר 

ותחזק קשרים עם גורמים 

שונים באוניברסיטה על 

מנת להגדיל את 

השירותים החומריים 

המסופקים לסטודנטים 

.והסטודנטיות בקמפוס

השמעת קול הסטודנטים 

בוועדה המשקית
.נוכחות בכל הישיבותללא עלותמנהלת יחידת תפעולהשתתפות קבועה ופעילה

יחידת התפעול תהווה 

בסיס לכל האירועים 

בקמפוס ובמעונות מבחינה 

לוגיסטית ובכך תאפשר 

למחלקות האגודה 

להשקיע משאבים בתוכן 

רלוונטי ומותאם עבור קהל 

.הסטודנטים והסטודנטיות

קיום אירועים פרונטליים בשגרת קורונהמנהלת יחידת תפעולאיושרי אוניברסיטה, תיאום ספקים, אספקת ציוד*תלוי בצרכי המחלקות השונות

יחידת התפעול תשמר 

ותחזק קשרים עם גורמים 

שונים באוניברסיטה על 

מנת להגדיל את 

השירותים החומריים 

המסופקים לסטודנטים 

.והסטודנטיות בקמפוס

פגישת אישרור תווי חניה לשנה הבאה מול מחלקת ביטחוןהיערכות לקראת שנה הבאה

מנהלת יחידת תפעול

תאימות בין במלאי הרשום למלאי הנספר בפועלללא עלותכלל היחידהספירת מלאי של הציוד במחסנים לפי הקטלוג והשוואה בין המלאי בפועל למלאי הרשוםניהול מלאי מחסנים יחידת התפעול תדאג 

לבצע רכש על פי צרכי 

האגודה בצורה אפקטיבית 

פרויקטים/משימות

שוטף/כללי

יחידת התפעול תדאג 

ליצירת סביבת עבודה 

נעימה לעובדי ועובדות 

האגודה דבר היוביל 

לאפקטיביות בעבודה 

השוטפת ובמענה לצרכים 

של קהל הסטודנטים 

.והסטודנטיות

יחידת התפעול תדאג 

לבצע רכש על פי צרכי 

האגודה בצורה אפקטיבית 

וחסכונית על מנת להפנות 

את משאבי האגודה 

ליצירת תוכן רלוונטי 

ומותאם עבור קהל 

.הסטודנטים והסטודנטיות

יחידת התפעול תיצור קשר 

רציף ואיכותי עם ספקים 

ונותני שירות שונים על 

מנת למקסם את התועלת 

הניתנת לסטודנטים 

.במינימום השקעה

הזמנת חדרים

יחידת התפעול בשיתוף 

מחלקת רווחה ומעונות 

תפעל לשיפור ושימור 
תפעול פינות קפה


