
הסברה' א מח"תשפ

מחלקת הסברה 

ונועדה "  של אגודת הסטודנטים והסטודנטיותהקריאייטיבמשרד "מחלקת הסברה ופרסום הינה 

מחלקת הסברה . מחלקות האגודה והיחידות השונות,  לנציגי החוגיםפרסומי ושיווקילתת מענה 

 ותבצע תפקיד זה לציבור הסטודנטיאלי  כל זרועות האגודה המתווך ביןכגשררואה עצמה 

.יעילות ומהירות תגובה, המידע הרלוונטי לסטודנטיםהבנת , תוך הקפדה על שקיפות מירבית

מטרות המחלקה

.(מה)המטרה היא היכן אנו רוצים להיות 

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

:מספר כללים להגדרת המטרות

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

.יחידה/המחלקה

.ספציפית ויהיו מדידות, המטרות ינוסחו בשפה חיובית

.מטרה יכולה להיות כמותית או איכותנית

חברי מחלקת הסברה ופרסום יהיו מקצועיים 

רלוונטית ואיכותית, רמת התוכן של האגודה לציבור הסטודנטיאלי תהיה גבוהה

האגודה תהיה שקופה לציבור הסטודנטיאלי דרך הפלטפורמות השונות עליהן אחראית מחלקת 

הסברה



הסברה' א מח"תשפ

בעלות תפקיד במחלקה

, לוודא שהמחלקה עומדת ביעדים שהוצבו לה, תפקידו לנהל את פעילות המחלקה-ח"רמ

. כמו גם על הקשר השירותי בין המחלקות האחרות למחלקת הסברה

עיצובים פיזיים ועיצובים , אחראית על העיצובים הגרפיים באגודה-מעצבת גרפית

. דיגיטליים

אחראית על הניהול השוטף של האתר ועל תפעול שוטף של -מנהלת אתר ואפליקציה

 TAUאפליקצית 

פייסבוק )אחראית על ניהול הפלטפורמות הדיגיטליות החברתיות -מנהלת דיגיטל

 (ואינסטגרם

על יצירת סקרים ומציאת תוכן אקטואלי למחלקה , אחראי על הניוזלטר-מנהל תוכן

ולסטודנטים 

בין אם סרטוני , כתיבה והגייה של סרטי הוידאו של האגודה, אחראי על הפקה-עורך וידאו

ידע ובין אם סרטוני שיווק

יעדים אופרטיבים

.(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

.מתן כלי עבודה איכותיים לכלל הרכזים. 1

.הכשרה קבוצתית מקצועית של כלל חברי המחלקה עם יועץ חיצוני. 2

פ בין מחלקות האגודה למחלקת הסברה"חיזוק השת. 3

הגדלת מעורבות הסטודנטים בפעילות האגודה . 1

שיתוף הסטודנטים במגוון התוכן של האגודה בפלטפורמות השונות. 2

.הקמת מערך סרטוני וידאו שילווה את החיים הסטודנטיאליים. 3

הקמת מערך ליווי חיצוני לפלטפורמות הדיגיטליות ולרכזים האחראיים. 4

יצירת אתר חדש ואיכותי יותר. 5

הגדלת מעורבות הסטודנטים בישיבות המועצה. 1

הגברת מהירות התגובות לפניות הסטודנטים בפלטפורמות השונות. 2

מתן כלים דוברותיים לכלל חברי המועצה. 3

יצירת מערך סקרים מקצועי. 4



תקנים

תפקיד תקן קיים תקן מבוקש פירוט

רמח 128 128 -

מנהלת דיגיטל 90 98

הקדשה 

כ "של סה

שעתיים 

בשבוע 

לבדיקה 

בצריכים 

משהו 

ובדפים 

מקבילים 

לחקר 

והשראה

מנהלת אתר ואפליקציה 90 110

הקדשה 

 5כ "של סה

שעות 

בשבוע 

למציאת 

תכנים 

אקטואלים 

וכתיבתם 

עבור 

העלאה 

לאתר

מעצבת גרפית 125 125 -

מנהל תוכן 80 84

ניטור של 

מידע 

מבוקש 

ואיכותי 

למטרות 

פרסום של 

תכנים 

אקטואלים 

המתבסס 

על שיחה 

של מנהל 

התוכן עם 

גורמים 

רלוונטיים  

כמו תאים 

ומועדונים

רכז וידאו 80 80 -

פרוייקטור תרגום ערבית - 50-70

פרוייקטור תרגום אנגלית - 50-70

תקנים



2020אוקטובר 

מטרה

אחת ממטרות המחלקה שגיבשנו לפני 

כתיבת תוכנית העבודה

רמת התוכן של האגודה לציבור 

רלוונטית , הסטודנטיאלי תהיה גבוהה

ואיכותית

שוטף/כללי

האגודה תהיה שקופה לציבור 

הסטודנטיאלי דרך הפלטפורמות 

השונות עליהן אחראית מחלקת 

הסברה



2020אוקטובר 

רמת התוכן של האגודה לציבור 

רלוונטית , הסטודנטיאלי תהיה גבוהה

ואיכותית

האגודה תהיה שקופה לציבור 

הסטודנטיאלי דרך הפלטפורמות 

השונות עליהן אחראית מחלקת 

הסברה

חברי מחלקת הסברה ופרסום יהיו 

מקצועיים

פרויקטים/משימות

האגודה תהיה שקופה לציבור 

הסטודנטיאלי דרך הפלטפורמות 

השונות עליהן אחראית מחלקת 

הסברה

רמת התוכן של האגודה לציבור 

רלוונטית , הסטודנטיאלי תהיה גבוהה

ואיכותית



2020אוקטובר 

חברי מחלקת הסברה ופרסום יהיו 

מקצועיים

..

רמת התוכן של האגודה לציבור 

רלוונטית , הסטודנטיאלי תהיה גבוהה

ואיכותית



2020אוקטובר 

יעד אופרטיבי

אחד מהיעדים שעונים על המטרה שהצבנו לשנה הקרובה

גיוס מלגאי תוכן

שוטף/כללי

הגדלת מעורבות הסטודנטים בישיבות המועצה



2020אוקטובר 

הגדלת מעורבות הסטודנטים יהיו מעורבים בפעילות האגודה

 יצירת מערך סקרים מקצועי

יצירת אתר חדש ואיכותי יותר

פרויקטים/משימות

הגדלת מעורבות הסטודנטים בישיבות המועצה

הכשרה קבוצתית מקצועית של כלל חברי המחלקה עם יועץ 

.חיצוני



2020אוקטובר 

פ בין מחלקות האגודה למחלקת הסברה"חיזוק השת

יצירת אתר חדש ואיכותי יותר

.הקמת מערך סרטוני וידאו שילווה את החיים הסטודנטיאליים



2020אוקטובר 

(פעילות)משימות לביצוע 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעד

העלאת תקן למנהל תוכן ואתר/גיוס פרוייקטור תוכן

העברת ישיבות המועצה לפייסבוק לייב 

פייסבוק, ניוזלטר, פרסום מועד ישיבת המועצה באסמס

שוטף/כללי



2020אוקטובר 

(ליצור תקן לפוסט כזה)פרסום סיכום ישיבת המועצה מיד עם סיומה 

מקום ייעודי בניוזלטר השבועי לעדכוני האגודה

לדוגמה עם שאלה כמו האם אתה ) חודשים 3יצירת סקרי מצב לנציגים אחת ל

(?מודע למתנהל במחאת המעונות

פרויקטים/משימות

ביצוע סמינר מחלקתי

 אחוז מהאתר מוכנים50-בתחילת אוקטובר

אתר מוכן-בסוף אוקטובר



2020אוקטובר 

לוחות שנה וארונות, מיתוג דלתות משרדים

 אחוז מהאתר מוכנים50-בתחילת אוקטובר

אתר מוכן-בסוף אוקטובר

צילום ופרסום סרטון וידאו חודש אוקטובר



2020אוקטובר 

בעל אחריות 

במחלקה
סעיף תקציבי ועלות משוערת

– 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

מלגאיםח מנהלת אתר"רמ

איןמנהלת דיגיטל

מנהלת דיגיטל. 1

מנהלת תוכן. 2

מנהל תוכן. 3

מנהל תוכן. 4

ח הסברה"רמ. 5

מדיות והשקעות 

10,000₪ 

שוטף/כללי



2020אוקטובר 

איןמנהלת דיגיטל

מעצבת גרפית. 1

מנהל תוכן. 2
אין

איןח"מנהל תוכן ורמ

2500-8000

ח מנהלת אתר "רמ

ומעצבת גרפית

פרויקטים/משימות

הקמת אתר חדש 

לשנה ₪ 600

ח"רמ



2020אוקטובר 

איןעורך וידאו

איןח"רמ

מלגאיםמנהל תוכן ודיגיטל

מעצבת גרפית
מיתוג 

10,000₪ 

ח מנהלת אתר "רמ

ומעצבת גרפית

הקמת אתר חדש 

לשנה ₪ 600



2020אוקטובר 

ניהול סיכוניםמדד להצלחה
סטטוס 

ביצוע

: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 /פערים/אתגריים/קשיים

בקבוק ונתכנן תוכנית מגירה 

.שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה 

נתכנן דרך פעולה חלופית 

ומפורטת

בסוף 

, הפעילות

במקביל 

לכתיבת 

, תיק אירוע

נרשום את 

סטאטוס 

הביצוע על 

פי מדדי 

ההצלחה 

.שהגדרנו

מעל מועמד אחד לתפקיד בסוף החודש. 1

העלאת הדרישה מוקדם . 1

ככל הניתן כמו גם בדיקת 

אופציית גיבוי של עורך וידאו 

וכלל חברי ההנהלה

ביצוע ללא תקלות
עם מנהלת " חזרה גנרלית. "1

הדיגיטל יומיים לפני הישיבה

ביצוע ללא תקלות

להכין את הפוסט שבוע . 1

לפני קיום הישיבה

הכנת דף הסבר מדוע . 2

אנחנו מבצעים את הפעילות 

בצורה הזאת

הכנת הניוזלטר שבוע לפני . 4

קיום הישיבה

יצירת מסמך בדרייב שיכיל . 5

את רשימת המשתתפים

שוטף/כללי



2020אוקטובר 

איןביצוע ללא תקלות

פגישה שבועית לעדכוניםביצוע ללא תקלות

 אחוז מהנציגים70תשובה של למעלה מ

-במקרה ולא תהיה היענות

להמשיך להעלות את 

החשיבות של התשובה

במקרה בו ההיענות תהיה 

-לוקה בחסר ברמה חמורה

 

פרויקטים/משימות

בדיקת מוכנות לגיוס . 1

פרוייקטורים לצורך עזרה 

בהעברת הקבצים מהאתר 

הקודם לחדש ובסיוע בעבודה 

השוטפת של מנהלת האתר 

והאפליקציה

-ליין לשינויים באתר-דד. 2

15.10

רוב חברי ההנהלה חושבים שהאתר יותר 

טוב מהקודם

האתר מוכן להעלאה לרשת



2020אוקטובר 

קביעת דד ליין לתסריטים 

קביעת דד ליין לימי צילום

כמות הסרטונים שיצאו

כמות הצפיות

כמות הלייקים לסרטון

בדיקת מוכנות לגיוס . 1

פרוייקטורים לצורך עזרה 

בהעברת הקבצים מהאתר 

הקודם לחדש ובסיוע בעבודה 

השוטפת של מנהלת האתר 

והאפליקציה

-ליין לשינויים באתר-דד. 2

15.10

רוב חברי ההנהלה חושבים שהאתר יותר 

טוב מהקודם



2020אוקטובר 

 1-5תיעדוף  

סדר עולה

, בסוף הפעילות

במקביל 

לכתיבת תיק 

נרשום , אירוע

את סטאטוס 

הביצוע על פי 

מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו



2020אוקטובר 

5

5



2020אוקטובר 

4

4

3

3

5



2020נובמבר 

מטרה

אחת ממטרות המחלקה שגיבשנו לפני כתיבת תוכנית העבודה

שוטף/כללי

חברי מחלקת הסברה ופרסום יהיו מקצועיים 

האגודה תהיה שקופה לציבור הסטודנטיאלי דרך הפלטפורמות השונות עליהן אחראית מחלקת 

הסברה



2020נובמבר 

האגודה תהיה שקופה לציבור הסטודנטיאלי דרך הפלטפורמות השונות עליהן אחראית מחלקת 

הסברה

האגודה תהיה שקופה לציבור הסטודנטיאלי דרך הפלטפורמות השונות עליהן אחראית מחלקת 

הסברה

האגודה תהיה שקופה לציבור הסטודנטיאלי דרך הפלטפורמות השונות עליהן אחראית מחלקת 

הסברה

רלוונטית ואיכותית, רמת התוכן של האגודה לציבור הסטודנטיאלי תהיה גבוהה

פרויקטים/משימות

חברי מחלקת הסברה ופרסום יהיו מקצועיים

האגודה תהיה שקופה לציבור הסטודנטיאלי דרך הפלטפורמות השונות עליהן אחראית מחלקת 

הסברה



2020נובמבר 

יעד אופרטיבי

אחד מהיעדים שעונים על המטרה שהצבנו לשנה הקרובה

שוטף/כללי

פ בין מחלקות האגודה למחלקת הסברה" חיזוק השת

הגדלת מעורבות הסטודנטים בישיבות המועצה



2020נובמבר 

הגברת מהירות התגובות לפניות הסטודנטים 

בפלטפורמות השונות

מתן כלי עבודה איכותיים לכלל הרכזים

 הכשרה קבוצתית מקצועית של כלל חברי המחלקה עם 

.יועץ חיצוני

שיתוף הסטודנטים במגוון התוכן של האגודה 

בפלטפורמות השונות

הקמת מערך סרטוני וידאו שילווה את החיים 

.הסטודנטיאליים

יצירת אתר חדש ומעבר לאתר חדש ואיכותי -שינוי האתר

יותר

יצירת מערך סקרים מקצועי

מתן כלים דוברותיים לכלל חברי המועצה

פרויקטים/משימות

הגדלת מעורבות הסטודנטים בישיבות המועצה



2020נובמבר 

(פעילות)משימות לביצוע 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעד

חים האחרים"ח הסברה לרמ"חים פעם בשבועיים בין רמ"שיחות רמ

ח תרבות לשאר מחלקת הסברה ליצירת סינכרון עבור הארועים העתידיים"פגישה בין רמ

העברת ישיבות המועצה לפייסבוק לייב

פייסבוק, ניוזלטר, פרסום מועד ישיבת המועצה באסמס

שוטף/כללי



2020נובמבר 

(ליצור תקן לפוסט כזה)פרסום סיכום ישיבת המועצה מיד עם סיומה 

ר ודובר"ר סיו"פגישה בנושא יחד עם מנהלת משאבי אנוש יו

יצירת תכנית דוברותית לשאלות נפוצות לכלל חברי המועצה

ח לנציגים"קיום דלת פתוחה עם נציגי המועצה אחת לחודש בין הרמ

הבאת הצעות מחיר להנהלה עבור הציוד לעורך הודיאו

חברת ייעוץ לסמינר מחלקתי/קביעת מפגש עם יועץ

יצירת מקבץ תוכן לדף המזללה

יצירת סרטון וידאו לחודש נובמבר

התחלת הרצה של האתר

יצירת פיילוט סקרי אגודה

פרויקטים/משימות



2020נובמבר 

בעל אחריות במחלקה

ח"רמ

ח"רמ

רמח

מנהל תוכן+רמח

שוטף/כללי



2020נובמבר 

מנהל תוכן+רמח

מנהל תוכן+רמח

מנהל תוכן+רמח

ח"רמ

רמח עורך וידאו מנהלת אתר ומנהלת תוכן

מנהלת אתר

מנהל תוכן

פרויקטים/משימות

כל המחלקה



2020נובמבר 

מדד להצלחהסעיף תקציבי ועלות משוערת

– 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

ביצוע השיחותאין

ביצוע הפגישהאין

רמת מעורבות גבוההאין

מדיות והשקעות 

 בשנה25,000

רמת מעורבות גבוהה והגעה רבה של 

משתתפים לישיבה

שוטף/כללי



2020נובמבר 

כמות לייקים לפוסטאין

ביצוע הפגישה והתחלה של הקמת המערךאין

ביצוע הפגישה ויצירת טיוטא לתכניתאין

מדיות והשקעות 

רישון זום
הגעה רבה של נציגים לפגישה

 לכלל הציוד מערך 10,000בערך 

וידאו
החלטה על ציוד מתאים לרכישה

חברה מתאימה וקביעת מועד/מציאת יועץ5,000מדיה והשקעות 

פתיחת המזללהאין

פרסום הסרטוןאין

מספר התקלות באתר

יצירת הפיילוט6000דוברות 

פרויקטים/משימות



2020נובמבר 

ניהול סיכונים

נחשוב בגדול היכן אנחנו צופים 

צווארי בקבוק ונתכנן תוכנית מגירה /פערים/אתגריים/קשיים

.שעונה על סיכונים אלו

לאירועים עם סבירות גבוהה נתכנן דרך פעולה חלופית 

ומפורטת

חים"תיאום ציפיות בין רכז לרמ

ח"לבקש עדכון חודשי מהרמ-במידה ולא ניתן לקיים שיחה

שוטף/כללי



2020נובמבר 

שליחת הודעה במייל לכלל -במידה ויבוטל באופן פתאומי

חברי המועצה

במידה ולא הוחלט לאשר את הציוד יש לחפש אלטרנטיבות 

(כשצריך)אחרות כמו השאלה קבועה של ציוד 

להגות , במידה ולא נמצא יועץ לפגישה בטווח הזמן המיידי

ר על מנת "מיני סמינר בעצמי עם מנהלת משאבי אנוש וסיו

לחדד נהלי עבודה והירתמות מחלקתית

לבצע פגישות תכופות עם מנהלת האתר -אין מספיק תוכן

במידה ואין מספיק תוכן נייצר , כדי לראות מה מצבנו

תוכן" תחרות"

הרצת האתר בגרסת בטא על ידי חברי ההנהלה ועובדי 

האגודה

פרויקטים/משימות



2020נובמבר 

תידעוףסטטוס ביצוע

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

שוטף/כללי



2020נובמבר 

4

4

5

3

5

פרויקטים/משימות



2020דצמבר 

יעד אופרטיבימטרה

אחת ממטרות המחלקה שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

המטרה שהצבנו לשנה הקרובה

הקמת מערך ליווי חיצוני 

לפלטפורמות הדיגיטליות 

ולרכזים האחראיים

הגדלת מעורבות הסטודנטים 

בפעילות האגודה

שוטף/כללי

רמת התוכן של האגודה לציבור הסטודנטיאלי תהיה 

רלוונטית ואיכותית, גבוהה



2020דצמבר 

הקמת מערך סרטוני וידאו 

שילווה את החיים 

.הסטודנטיאליים

 יצירת אתר חדש ואיכותי יותר

הגדרה ויצירה של מסמך 

לכל המחלקה " בקשת פרסום"

וברזולוציות מתאימות לכל 

פלטפורמה

חברי מחלקת הסברה ופרסום יהיו מקצועיים

רמת התוכן של האגודה לציבור הסטודנטיאלי תהיה 

רלוונטית ואיכותית, גבוהה



2020דצמבר 

חברי מחלקת הסברה ופרסום יהיו מקצועיים

הגדלת מעורבות הסטודנטים 

בישיבות המועצה

פ בין מחלקות " חיזוק השת

האגודה למחלקת הסברה

האגודה תהיה שקופה לציבור הסטודנטיאלי דרך 

הפלטפורמות השונות עליהן אחראית מחלקת 

הסברה



2020דצמבר 

מתן כלים דוברותיים לכלל 

חברי המועצה

יצירת מערך סקרים מקצועי

האגודה תהיה שקופה לציבור הסטודנטיאלי דרך 

הפלטפורמות השונות עליהן אחראית מחלקת 

הסברה

פרויקטים/משימות

 מתן כלי עבודה איכותיים 

לכלל הרכזים

הגדלת מעורבות הסטודנטים 

בישיבות המועצה

חברי מחלקת הסברה ופרסום יהיו מקצועיים

האגודה תהיה שקופה לציבור הסטודנטיאלי דרך 

הפלטפורמות השונות עליהן אחראית מחלקת 

הסברה



2020דצמבר 

(פעילות)משימות לביצוע 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעד

מעין מסמך תיק חפיפה-יצירת מסמך סטנרדטים לפייסבוק אינסטגרם וניוזלטר

המשך בניית מאגר התוכן 

שוטף/כללי



2020דצמבר 

צילום ופרסום סרטון חודש דצמבר

ביצוע סקר לחברי המועצה מה הם חושבים על האתר החדש

לכל המחלקה וברזולוציות מתאימות " בקשת פרסום"הגדרה ויצירה של מסמך 

לכל פלטפורמה



2020דצמבר 

חים האחרים"ח הסברה לרמ"חים פעם בשבועיים בין רמ" שיחות רמ

ח תרבות עם כלל חברי המחלקה"פגישה של רמ

העברת ישיבות המועצה בפייסבוק לייב

פייסבוק, ניוזלטר, פרסום מועד ישיבת המועצה באסמס



2020דצמבר 

(ליצור תקן לפוסט כזה)פרסום סיכום ישיבת המועצה מיד עם סיומה 

מקום ייעודי בניוזלטר השבועי לעדכוני האגודה

רכישת הציוד לעורך הוידאו

יצירת תיק חפיפה לכל פריט

התחלת הכשרה של עורך הוידאו עם הציוד

יצירת תכנית דוברותית לשאלות נפוצות לכלל חברי המועצה הנבחרים

פגישה עם איש מקצוע המתמחה ביצירת סקרים והתחלה בגיבוש הפלטפורמה

פרויקטים/משימות



2020דצמבר 

בעל אחריות 

במחלקה
סעיף תקציבי ועלות משוערת

– 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

ח"רמ+מנהל דיגיטל

איןמנהלת אתר

שוטף/כללי



2020דצמבר 

איןרכז וידאו

מנהלת אתר ומנהל 

תוכן
אין

איןכלל חברי המחלקה



2020דצמבר 

איןרמח

איןרמח

אין

מדיות והשקעות

כלל חברי המחלקה



2020דצמבר 

אין

אין

וידאו/מדיות והשקעותרמח

איןרמח ורכז וידאו

איןרמח ורכז וידאו

רמח דובר מעצבת 

גרפית והנהלה
אין

איןרמח ומנהל תוכן

כלל חברי המחלקה

פרויקטים/משימות



2020דצמבר 

ניהול סיכוניםמדד להצלחה

: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

כמות תוכן גבוהה. 1

תוכן מקבל ביקורות חיוביות מחברי . 2

ההנהלה 

יצירת תוכן באופן עצמאי במידה ואין . 1

מספיק תוכן

הסרה של תוכן לא איכותי. 2

שוטף/כללי



2020דצמבר 

צילום הסרטון ופרסומו
לדחות את הפרסום , במקרה ואין נושא לסרטון

ולבצע חישוב מסלול מחדש

השלמת יצירת הסקר ושליחתו

הפרוטוקול הוטמע לכלל חברי ההנהלה



2020דצמבר 

ביצוע הפגישה



2020דצמבר 

הציוד נרכש

השלמת התיק

רמת המקצועיות שעורך הוידאו מרגיש עם 

הציוד שלו

פרויקטים/משימות



2020דצמבר 

תיעדוףסטטוס ביצוע

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

שוטף/כללי



2020דצמבר 



2020דצמבר 



2020דצמבר 

3

3

3

5

5

פרויקטים/משימות



2021ינואר 

יעד אופרטיבימטרה

אחת ממטרות המחלקה שגיבשנו לפני כתיבת תוכנית 

העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

המטרה שהצבנו לשנה הקרובה

חברי מחלקת הסברה ופרסום יהיו מקצועיים

הכשרה קבוצתית מקצועית של 

כלל חברי המחלקה עם יועץ 

.חיצוני

שוטף/כללי

רמת התוכן של האגודה לציבור הסטודנטיאלי תהיה 

רלוונטית ואיכותית, גבוהה

חברי מחלקת הסברה ופרסום יהיו מקצועיים

שיתוף הסטודנטים במגוון 

התוכן של האגודה 

בפלטפורמות השונות

פ בין מחלקות "חיזוק השת

האגודה למחלקת הסברה



2021ינואר 

יצירת מערך סקרים מקצועי

חברי מחלקת הסברה ופרסום יהיו מקצועיים
 מתן כלי עבודה איכותיים 

לכלל הרכזים

רמת התוכן של האגודה לציבור הסטודנטיאלי תהיה 

רלוונטית ואיכותית, גבוהה

הקמת מערך סרטוני וידאו 

שילווה את החיים 

הסטודנטיאליים

מתן כלים דוברותיים לכלל 

חברי המועצה

יצירת מערך סקרים איכותי

האגודה תהיה שקופה לציבור הסטודנטיאלי דרך 

הפלטפורמות השונות עליהן אחראית מחלקת הסברה

פרויקטים/משימות

הגדלת מעורבות הסטודנטים 

בישיבות המועצה האגודה תהיה שקופה לציבור הסטודנטיאלי דרך 

הפלטפורמות השונות עליהן אחראית מחלקת הסברה

חברי מחלקת הסברה ופרסום יהיו מקצועיים
פ בין מחלקות "חיזוק השת

האגודה למחלקת הסברה



2021ינואר 

(פעילות)משימות לביצוע 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעד

בדיקה שחברי המחלקה עומדים בסטנדרטים שנקבעו בפגישת הייעוץ

תחילת פעילות של דף המזללה

איסוף שוטף של תוכן

בדיקה של איכות התוכן

בניוזלטר השבועי בו יתפרסמו יצירות של סטודנטים" הפינה שלכם"יצירת 

בדיקת יעילות מסמך נהלי עבודה

חים בתחילת וסוף חודש"ביצוע שיחה עם רמ

שוטף/כללי



2021ינואר 

ח תרבות עם כלל חברי המחלקה"פגישה של רמ

העברת ישיבות המועצה בפייסבוק לייב

פייסבוק, ניוזלטר, פרסום מועד ישיבת המועצה באסמס

(ליצור תקן לפוסט כזה)פרסום סיכום ישיבת המועצה מיד עם סיומה 

מקום ייעודי בניוזלטר השבועי לעדכוני האגודה

הדרכה של פלטפורמת הסקרים החדשה לכלל חברי המועצה

בדיקה עם עורך הוידאו אם הציוד עונה על הצרכים

פרסום-צילום-הכנת תסריט לסרטון

יצירת תכנית דוברותית לשאלות נפוצות לכלל חברי המועצה בדגש על תקופת 

המבחנים

הטמעת הפלטפורמה החדשה והכנסתה לתיק חפיפה לתפקיד מנהל התוכן

פרויקטים/משימות



2021ינואר 

בעל אחריות 

במחלקה
סעיף תקציבי ועלות משוערת

– 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

איןרמח

אין

אין

אין

מנהל תוכן ומנהלת 

אתר
אין

איןכלל חברי המחלקה

איןרמח

מנהלת אתר

שוטף/כללי



2021ינואר 

איןרמח

איןרמח מנהל תוכן

איןרמח עורך וידאו

 600₪קמפיינים דיגיטלים רכז וידאו

איןרמח דובר ומנהל תוכן

איןרמח ומנהל תוכן

אין

פרויקטים/משימות

כלל חברי המחלקה



2021ינואר 

ניהול סיכוניםמדד להצלחה

: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

חברי המחלקה מיישמים את העצות 

שקיבלו בסמינר המחלקתי

בירור הבעיות וחשיבה -אילו לא הוטמעו

מחודשת איך מטמיעים את העצות בצורה 

מיטבית

כמות תוכן גבוהה
יצירת תוכן באופן עצמאי במידה ואין מספיק 

תוכן

תוכן מקבל ביקורות חיוביות מחברי 

ההנהלה
הסרה של תוכן לא איכותי

כמות , כמות הקלקות על הפינה שלכם

פניות להוספת תוכן

הפרוטוקול הוטמע לכלל חברי ההנהלה

שוטף/כללי



2021ינואר 

ביצוע הפגישה

הנציגים מבינים את הפלטפורמה החדשה 

לסקרים

כמו גם החלטה , הפצה חזקה יותר של הסקר

לפרסום הנציגים שלא השיבו

עורך הוידאו מרוצה מהציוד
במידה ואינו מרוצה יש לבצע הערכה מחודשת 

של הציוד לו הוא זקוק

צילום הסרטון ופרסומו
לדחות את הפרסום , במקרה ואין נושא לסרטון

ולבצע חישוב מסלול מחדש

פרויקטים/משימות



2021ינואר 

תיעדוףסטטוס ביצוע

תיעדוף

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

שוטף/כללי



2021ינואר 

5

4

5

5

פרויקטים/משימות



2021פברואר 

יעד אופרטיבימטרה

אחת ממטרות המחלקה שגיבשנו 

לפני כתיבת תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

המטרה שהצבנו לשנה הקרובה

מתן כלי עבודה איכותיים לכלל 

.הרכזים

הכשרה קבוצתית מקצועית של 

כלל חברי המחלקה עם יועץ 

חיצוני

שוטף/כללי

חברי מחלקת הסברה ופרסום יהיו 

מקצועיים

שיתוף הסטודנטים במגוון 

התוכן של האגודה 

בפלטפורמות השונות

רמת התוכן של האגודה לציבור 

, הסטודנטיאלי תהיה גבוהה

רלוונטית ואיכותית



2021פברואר 

 הגדלת מעורבות הסטודנטים 

בפעילות האגודה

יצירת אתר חדש ואיכותי יותר

רמת התוכן של האגודה לציבור 

, הסטודנטיאלי תהיה גבוהה

רלוונטית ואיכותית

הקמת מערך סרטוני וידאו 

שילווה את החיים 

.הסטודנטיאליים

פרויקטים/משימות

האגודה תהיה שקופה לציבור 

הסטודנטיאלי דרך הפלטפורמות 

השונות עליהן אחראית מחלקת 

הסברה

הגדלת מעורבות הסטודנטים 

בישיבות המועצה

חברי מחלקת הסברה ופרסום יהיו 

מקצועיים

שיתוף הסטודנטים במגוון 

התוכן של האגודה 

בפלטפורמות השונות

רמת התוכן של האגודה לציבור 

, הסטודנטיאלי תהיה גבוהה

רלוונטית ואיכותית

פ בין מחלקות "חיזוק השת

האגודה למחלקת הסברה



2021פברואר 

(פעילות)משימות לביצוע 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעד

בדיקת תקינות של הציוד הנרכש עבור עורך הוידאו

בדיקה שחברי המחלקה עומדים בסטנדרטים שנקבעו בפגישת הייעוץ

בדיקת תקלות והאם תיק , הערכת מצב ובדיקה עם הרכזים בדבר העבודה

החפיפה החדש הוטמע בצורה טובה

בדיקה שבועית של דף המזללה

איסוף שוטף של תוכן

בדיקה של איכות התוכן

שוטף/כללי



2021פברואר 

כניסות תגובות ופניות להוספת תוכן, "הפינה שלך"בדיקה של 

בדיקה של נתוני הפלטפורמות

בדיקת מצב האתר מבחינת כניסות הקלקות ומשך השהייה

תיקון בהתאם והערות לשולחי בקשות , בדיקת יעילות מסמך הבקשות לפרסום

שלא עבדו לפי הפרוטוקול

חים בתחילת וסוף חודש"ביצוע שיחה עם רמ

ח תרבות עם כלל חברי המחלקה"פגישה של רמ

העברת ישיבות המועצה לפייסבוק לייב

פייסבוק, ניוזלטר, פרסום מועד ישיבת המועצה באסמס

(ליצור תקן לפוסט כזה)פרסום סיכום ישיבת המועצה מיד עם סיומה 

מקום ייעודי בניוזלטר השבועי לעדכוני האגודה

פרסום סרטון סוף תקופת מבחנים

פרויקטים/משימות



2021פברואר 

בעל אחריות 

במחלקה
סעיף תקציבי ועלות משוערת

– 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

איןרמח עורך וידאו

איןרמח

רמח מנהל תוכן 

ומנהל דיגיטל
אין

אין

אין

אין

מנהלת אתר

שוטף/כללי



2021פברואר 

מנהל תוכן ומנהלת 

אתר
אין

רמח מנהל דיגיטל 

ומנהל תוכן
אין

איןמנהלת אתר

איןכלל חברי המחלקה

איןרמח

איןרמח

 600₪קמפיינים דיגיטלים רכז וידאו

פרויקטים/משימות

אין כלל חברי המחלקה



2021פברואר 

ניהול סיכוניםמדד להצלחה

: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

הציוד תקין
לבדוק אם יש אפשרות לתקן -במידה ואינו תקין

תחת אחריות יצרן

חברי המחלקה מיישמים את העצות 

שקיבלו בסמינר המחלקתי

בירור הבעיות וחשיבה -אילו לא הוטמעו

מחודשת איך מטמיעים את העצות בצורה 

מיטבית

הרכזים החדשים נכנסו לתפקיד בצורה 

טובה

יום -במידה ולא נכנסו לתפקיד בצורה טובה

חפיפה עם כל רכז כדי לסגור את כל הפערים

כמות תוכן גבוהה
יצירת תוכן באופן עצמאי במידה ואין מספיק 

תוכן

תוכן מקבל ביקורות חיוביות מחברי 

ההנהלה
הסרה של תוכן לא איכותי

שוטף/כללי



2021פברואר 

כמות , כמות הקלקות על הפינה שלכם

פניות להוספת תוכן

הנתונים השתפרו מהתקופה המקבילה 

בשנה שעברה ומהחודש הקודם

תחקור של  השוני -במידה והנתונים יורדים

בפלטפורמה לעומת החודש הקודם

קידום ממומן

הכניסות לאתר גבוהות מהשנה שעברה 

ומהחודש שעבר

במידה והכניסות לא עלו יש לבצע חשיבה 

כיצד ניתן להעלות את הכניסות

הפרוטוקול הוטמע לכלל חברי ההנהלה

ביצוע הפגישה

כמות הצפיות, פרסום הסרטון
לדחות את הפרסום , במקרה ואין נושא לסרטון

ולבצע חישוב מסלול מחדש

פרויקטים/משימות



2021פברואר 

תיעדוףסטטוס ביצוע

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

שוטף/כללי



2021פברואר 

5

פרויקטים/משימות



2021מרץ 

יעד אופרטיבימטרה

אחת ממטרות המחלקה שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

המטרה שהצבנו לשנה הקרובה

חברי מחלקת הסברה ופרסום יהיו מקצועיים

הכשרה קבוצתית מקצועית של 

כלל חברי המחלקה עם יועץ 

חיצוני

הגדלת מעורבות הסטודנטים 

בפעילות האגודה

שוטף/כללי

רמת התוכן של האגודה לציבור הסטודנטיאלי 

רלוונטית ואיכותית, תהיה גבוהה

שיתוף הסטודנטים במגוון 

התוכן של האגודה 

בפלטפורמות השונות



2021מרץ 

הקצאת מילגאים למנהלת 

האתר למציאת תוכן איכותי 

"המזללה"לפינת ה

יצירת אתר חדש -שינוי האתר

ומעבר לאתר חדש ואיכותי יותר

 הגברת מהירות התגובות 

לפניות הסטודנטים 

בפלטפורמות השונות

 מתן כלים דוברותיים לכלל 

חברי המועצה

הקמת מערך סרטוני וידאו 

שילווה את החיים 

.הסטודנטיאליים

הפקת פורימון

רמת התוכן של האגודה לציבור הסטודנטיאלי 

רלוונטית ואיכותית, תהיה גבוהה

פרויקטים/משימות

האגודה תהיה שקופה לציבור הסטודנטיאלי דרך 

הפלטפורמות השונות עליהן אחראית מחלקת 

הסברה

הגדלת מעורבות הסטודנטים 

בישיבות המועצה

העלאת רמת התוכן של האגודה 

, פייסבוק, אתר)בפלטפורמות המחלקה 

(ניוזלטר, אינסטגרם

חברי מחלקת הסברה ופרסום יהיו מקצועיים
פ בין מחלקות "חיזוק השת

האגודה למחלקת הסברה



2021מרץ 

(פעילות)משימות לביצוע 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעד

בדיקה שחברי המחלקה עומדים בסטנדרטים שנקבעו בפגישת הייעוץ

בדיקה שבועית של דף המזללה

איסוף שוטף של תוכן

בדיקה של איכות התוכן

כניסות תגובות ופניות להוספת תוכן, בדיקה של הפינה שלך

בדיקה של נתוני הפלטפורמות

שוטף/כללי



2021מרץ 

ביצוע הערכה עם מנהלת האתר על יעילות המלגאים

בדיקת מצב האתר מבחינת כניסות הקלקות ומשך השהייה

תיקון בהתאם והערות לשולחי בקשות שלא , בדיקת יעילות מסמך בקשות פרסום

עבדו לפי הפרוטוקול

חים בתחילת וסוף חודש"ביצוע שיחה עם רמ

ח תרבות עם כלל חברי המחלקה"פגישה של רמ

העברת ישיבות המועצה לפייסבוק לייב

פייסבוק, ניוזלטר, פרסום מועד ישיבת המועצה באסמס

(ליצור תקן לפוסט כזה)פרסום סיכום ישיבת המועצה מיד עם סיומה 

מקום ייעודי בניוזלטר השבועי לעדכוני האגודה

בדיקת המערך יעילותו ותפוקתו

בדיקת מצב הנציגים לאחר תקופת המבחנים

פרסום-צילום-הכנת תסריט לסרטון

הפקת פורימון

פרויקטים/משימות



2021מרץ 

בעל אחריות 

במחלקה
סעיף תקציבי ועלות משוערת

– 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

איןרמח

אין

אין

אין

מנהל תוכן ומנהלת 

אתר
אין

רמח מנהל דיגיטל 

ומנהל תוכן
אין

מנהלת אתר

שוטף/כללי



2021מרץ 

איןמנהלת אתר ורמח

איןמנהלת אתר

איןכלל חברי המחלקה

איןרמח

איןרמח

איןרמח מנהלת דיגיטל

איןרמח דובר ומנהל תוכן

 600₪קמפיינים דיגיטלים רכז וידאו

קמפיינים דיגיטליים ₪ 500

עבור פרסום פיזי ₪ 800

(תקציב פורימון)

פרויקטים/משימות

אין כלל חברי המחלקה



2021מרץ 

ניהול סיכוניםמדד להצלחה

: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

חברי המחלקה מיישמים את העצות 

שקיבלו בסמינר המחלקתי

בירור הבעיות וחשיבה -אילו לא הוטמעו

מחודשת איך מטמיעים את העצות בצורה 

מיטבית

כמות תוכן גבוהה
יצירת תוכן באופן עצמאי במידה ואין מספיק 

תוכן

תוכן מקבל ביקורות חיוביות מחברי 

ההנהלה
הסרה של תוכן לא איכותי

כמות , כמות הקלקות על הפינה שלכם

פניות להוספת תוכן

הנתונים השתפרו מהתקופה המקבילה 

בשנה שעברה ומהחודש הקודם

תחקור של  השוני -במידה והנתונים יורדים

בפלטפורמה לעומת החודש הקודם

קידום ממומן

שוטף/כללי



2021מרץ 

מנהלת אתר מרוצה מההתנהלות ועומדת 

בתקן השעות יחד עם המלגאים

יחידוד נהלים -במידה וקיימת אי שביעות רצון

וחשיבה מחודשת להתנהלות העתידית

הכניסות לאתר גבוהות מהשנה שעברה 

ומהחודש שעבר

במידה והכניסות לא עלו יש לבצע חשיבה 

כיצד ניתן להעלות את הכניסות

הפרוטוקול הוטמע לכלל חברי ההנהלה

ביצוע הפגישה

צילום הסרטון ופרסומו
לדחות את הפרסום , במקרה ואין נושא לסרטון

ולבצע חישוב מסלול מחדש

פרויקטים/משימות



2021מרץ 

תיעדוףסטטוס ביצוע

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

שוטף/כללי



2021מרץ 

5

5

פרויקטים/משימות



2021אפריל 

יעד אופרטיבימטרה

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

המטרה שהצבנו לשנה הקרובה

מתן כלי עבודה איכותיים לכלל 

הרכזים

 הכשרה קבוצתית מקצועית .

 של כלל חברי המחלקה עם

יועץ חיצוני

הגדלת מעורבות הסטודנטים 

בפעילות האגודה

שוטף/כללי

חברי מחלקת הסברה 

ופרסום יהיו מקצועיים

שיתוף הסטודנטים במגוון 

התוכן של האגודה 

בפלטפורמות השונות

רמת התוכן של האגודה 

לציבור הסטודנטיאלי 

רלוונטית , תהיה גבוהה

ואיכותית



2021אפריל 

יצירת אתר חדש ואיכותי יותר

 הגברת מהירות התגובות 

לפניות הסטודנטים 

בפלטפורמות השונות

 מתן כלים דוברותיים לכלל 

חברי המועצה

רמת התוכן של האגודה 

לציבור הסטודנטיאלי 

רלוונטית , תהיה גבוהה

ואיכותית

הקמת מערך סרטוני וידאו 

שילווה את החיים 

.הסטודנטיאליים

חברי מחלקת הסברה 

ופרסום יהיו מקצועיים

רמת התוכן של האגודה 

לציבור הסטודנטיאלי 

רלוונטית , תהיה גבוהה

ואיכותית

פ בין מחלקות "חיזוק השת

האגודה למחלקת הסברה

פרויקטים/משימות

האגודה תהיה שקופה 

לציבור הסטודנטיאלי דרך 

הפלטפורמות השונות 

עליהן אחראית מחלקת 

הסברה

הגדלת מעורבות הסטודנטים 

בישיבות המועצה



2021אפריל 

(פעילות)משימות לביצוע 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעד

בדיקת תקינות של ציוד הוידאו

בדיקה שחברי המחלקה עומדים בסטנדרטים שנקבעו בפגישת הייעוץ

בדיקה שבועית של דף המזללה

איסוף שוטף של תוכן עבור המזללה

בדיקה של איכות התוכן בדף המזללה

כניסות תגובות ופניות להוספת תוכן, "הפינה שלך"בדיקה של 

הגדלת מספר העוקבים באינסטגרם ובפייסבוק על ידי -במקרה שהמצב מדרדר

קידום ממומן

שוטף/כללי



2021אפריל 

בדיקת מצב האתר מבחינת כניסות הקלקות ומשך השהייה

תיקון בהתאם והערות לשולחי בקשות שלא עבדו , בדיקת יעילות המסמך בקשות

לפי הפרוטוקול

חים בתחילת וסוף חודש"ביצוע שיחה עם רמ

ח תרבות עם כלל חברי המחלקה"פגישה של רמ

העברת ישיבות המועצה לפייסבוק לייב

פייסבוק, ניוזלטר, פרסום מועד ישיבת המועצה באסמס

(ליצור תקן לפוסט כזה)פרסום סיכום ישיבת המועצה מיד עם סיומה 

מקום ייעודי בניוזלטר השבועי לעדכוני האגודה

בדיקת המערך יעילותו ותפוקתו

בדיקת התוקף של התכנית

הפצה של סרטון הוידאו על ידי קידום ממומן עם השוואה של יעילות הפרסום 

ביחס לסרטונים הקודמים

פרסום-צילום-הכנת תסריט לסרטון

פרויקטים/משימות



2021אפריל 

בעל אחריות 

במחלקה
סעיף תקציבי ועלות משוערת

– 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

איןרמח עורך וידאו

איןרמח

אין

אין

אין

מנהל תוכן ומנהלת 

אתר
אין

₪ 600רמח מנהל דיגיטל

מנהלת אתר

שוטף/כללי



2021אפריל 

איןמנהלת אתר

איןכלל חברי המחלקה

איןרמח

איןרמח

איןרמח מנהלת דיגיטל

איןרמח דובר ומנהל תוכן

 600₪קמפיינים דיגיטלים רכז וידאו

איןרכז וידאו

פרויקטים/משימות

אין כלל חברי המחלקה



2021אפריל 

ניהול סיכוניםמדד להצלחה

: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

הציוד תקין
לבדוק אם יש אפשרות לתקן -במידה ואינו תקין

תחת אחריות יצרן

חברי המחלקה מיישמים את העצות 

שקיבלו בסמינר המחלקתי

בירור הבעיות וחשיבה -אילו לא הוטמעו

מחודשת איך מטמיעים את העצות בצורה 

מיטבית

כמות תוכן גבוהה
יצירת תוכן באופן עצמאי במידה ואין מספיק 

תוכן

תוכן מקבל ביקורות חיוביות מחברי 

ההנהלה
הסרה של תוכן לא איכותי

כמות , כמות הקלקות על הפינה שלכם

פניות להוספת תוכן

כמות העוקבים עלתה

תחקור של  השוני -במידה והנתונים יורדים

בפלטפורמה לעומת החודש הקודם

קידום ממומן

שוטף/כללי



2021אפריל 

הכניסות לאתר גבוהות מהשנה שעברה 

ומהחודש שעבר

במידה והכניסות לא עלו יש לבצע חשיבה 

כיצד ניתן להעלות את הכניסות

הפרוטוקול הוטמע לכלל חברי ההנהלה

ביצוע הפגישה

כמות הצפיות, פרסום הסרטון

לדחות את הפרסום , במקרה ואין נושא לסרטון

במקרה וכמות , ולבצע חישוב מסלול מחדש

להחיל את הקידום הממומן של -הצפיות עולה

הסרטונים מעתה והלאה

צילום הסרטון ופרסומו
לדחות את הפרסום , במקרה ואין נושא לסרטון

ולבצע חישוב מסלול מחדש

פרויקטים/משימות



2021אפריל 

תיעדוףסטטוס ביצוע

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

שוטף/כללי



2021אפריל 

5

5

פרויקטים/משימות



2021מאי 

יעד אופרטיבימטרה

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

המטרה שהצבנו לשנה הקרובה

מתן כלי עבודה איכותיים לכלל 

הרכזים

 הכשרה קבוצתית מקצועית .

 של כלל חברי המחלקה עם

יועץ חיצוני

הגדלת מעורבות הסטודנטים 

בפעילות האגודה

יצירת אתר חדש ואיכותי יותר

שוטף/כללי

חברי מחלקת הסברה 

ופרסום יהיו מקצועיים

רמת התוכן של האגודה 

לציבור הסטודנטיאלי 

רלוונטית , תהיה גבוהה

ואיכותית

שיתוף הסטודנטים במגוון 

התוכן של האגודה 

בפלטפורמות השונות

חברי מחלקת הסברה 

ופרסום יהיו מקצועיים

פ בין מחלקות "חיזוק השת

האגודה למחלקת הסברה

האגודה תהיה שקופה 

לציבור הסטודנטיאלי דרך 

הפלטפורמות השונות 

עליהן אחראית מחלקת 

הסברה

הגדלת מעורבות הסטודנטים 

בישיבות המועצה



2021מאי 

 הגברת מהירות התגובות 

לפניות הסטודנטים 

בפלטפורמות השונות

 מתן כלים דוברותיים לכלל 

חברי המועצה

פרויקטים/משימות

רמת התוכן של האגודה 

לציבור הסטודנטיאלי 

רלוונטית , תהיה גבוהה

ואיכותית

הקמת מערך סרטוני וידאו 

שילווה את החיים 

.הסטודנטיאליים

האגודה תהיה שקופה 

לציבור הסטודנטיאלי דרך 

הפלטפורמות השונות 

עליהן אחראית מחלקת 

הסברה

הגדלת מעורבות הסטודנטים 

בישיבות המועצה



2021מאי 

(פעילות)משימות לביצוע 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעד

בדיקת תקינות של ציוד הוידאו

בדיקה שחברי המחלקה עומדים בסטנדרטים שנקבעו בפגישת הייעוץ

בדיקה שבועית של דף המזללה

איסוף שוטף של תוכן עבור המזללה

בדיקה של איכות התוכן בדף המזללה

כניסות תגובות ופניות להוספת תוכן, "הפינה שלך"בדיקה של 

הגדלת מספר העוקבים באינסטגרם ובפייסבוק על ידי -במקרה שהמצב מדרדר

קידום ממומן

בדיקת מצב האתר מבחינת כניסות הקלקות ומשך השהייה

תיקון בהתאם והערות לשולחי בקשות שלא עבדו , בדיקת יעילות המסמך בקשות

לפי הפרוטוקול

חים בתחילת וסוף חודש"ביצוע שיחה עם רמ

ח תרבות עם כלל חברי המחלקה"פגישה של רמ

העברת ישיבות המועצה לפייסבוק לייב

שוטף/כללי



2021מאי 

פייסבוק, ניוזלטר, פרסום מועד ישיבת המועצה באסמס

(ליצור תקן לפוסט כזה)פרסום סיכום ישיבת המועצה מיד עם סיומה 

מקום ייעודי בניוזלטר השבועי לעדכוני האגודה

בדיקת המערך יעילותו ותפוקתו

בדיקת התוקף של התכנית

הפצה של סרטון הוידאו על ידי קידום ממומן עם השוואה של יעילות הפרסום 

ביחס לסרטונים הקודמים

פרסום-צילום-הכנת תסריט לסרטון

פרויקטים/משימות



2021מאי 

בעל אחריות 

במחלקה
סעיף תקציבי ועלות משוערת

– 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

איןרמח עורך וידאו

איןרמח

אין

אין

אין

מנהל תוכן ומנהלת 

אתר
אין

₪ 600רמח מנהל דיגיטל

איןמנהלת אתר

איןכלל חברי המחלקה

איןרמח

איןרמח

שוטף/כללי

מנהלת אתר

איןכלל חברי המחלקה



2021מאי 

איןרמח מנהלת דיגיטל

איןרמח דובר ומנהל תוכן

 600₪קמפיינים דיגיטלים רכז וידאו

איןרכז וידאו

פרויקטים/משימות

איןכלל חברי המחלקה



2021מאי 

ניהול סיכוניםמדד להצלחה

: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

הציוד תקין
לבדוק אם יש אפשרות לתקן -במידה ואינו תקין

תחת אחריות יצרן

חברי המחלקה מיישמים את העצות 

שקיבלו בסמינר המחלקתי

בירור הבעיות וחשיבה -אילו לא הוטמעו

מחודשת איך מטמיעים את העצות בצורה 

מיטבית

כמות תוכן גבוהה
יצירת תוכן באופן עצמאי במידה ואין מספיק 

תוכן

תוכן מקבל ביקורות חיוביות מחברי 

ההנהלה
הסרה של תוכן לא איכותי

כמות , כמות הקלקות על הפינה שלכם

פניות להוספת תוכן

כמות העוקבים עלתה

תחקור של  השוני -במידה והנתונים יורדים

בפלטפורמה לעומת החודש הקודם

קידום ממומן

הכניסות לאתר גבוהות מהשנה שעברה 

ומהחודש שעבר

במידה והכניסות לא עלו יש לבצע חשיבה 

כיצד ניתן להעלות את הכניסות

הפרוטוקול הוטמע לכלל חברי ההנהלה

ביצוע הפגישה

שוטף/כללי



2021מאי 

כמות הצפיות, פרסום הסרטון

לדחות את הפרסום , במקרה ואין נושא לסרטון

במקרה וכמות , ולבצע חישוב מסלול מחדש

להחיל את הקידום הממומן של -הצפיות עולה

הסרטונים מעתה והלאה

צילום הסרטון ופרסומו
לדחות את הפרסום , במקרה ואין נושא לסרטון

ולבצע חישוב מסלול מחדש

פרויקטים/משימות



2021מאי 

תיעדוףסטטוס ביצוע

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

שוטף/כללי



2021מאי 

5

5

פרויקטים/משימות



2021יוני 

יעד אופרטיבימטרה

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

המטרה שהצבנו לשנה הקרובה

רמת התוכן של האגודה 

לציבור הסטודנטיאלי 

רלוונטית , תהיה גבוהה

ואיכותית

הקמת מערך ליווי חיצוני 

לפלטפורמות הדיגיטליות 

ולרכזים האחראיים

מתן כלי עבודה איכותיים לכלל 

הרכזים

הכשרה קבוצתית מקצועית של 

כלל חברי המחלקה עם יועץ 

חיצוני

שוטף/כללי

רמת התוכן של האגודה 

לציבור הסטודנטיאלי 

רלוונטית , תהיה גבוהה

ואיכותית

חברי מחלקת הסברה 

ופרסום יהיו מקצועיים

שיתוף הסטודנטים במגוון 

התוכן של האגודה 

בפלטפורמות השונות



2021יוני 

 יצירת אתר חדש ואיכותי יותר

חברי מחלקת הסברה 

ופרסום יהיו מקצועיים

פ בין מחלקות "חיזוק השת

האגודה למחלקת הסברה

 הגברת מהירות התגובות 

לפניות הסטודנטים 

בפלטפורמות השונות

הקמת מערך סרטוני וידאו 

שילווה את החיים 

ם.הסטודנטיאליים

 יצירת אתר חדש ואיכותי יותר

חברי מחלקת הסברה 

ופרסום יהיו מקצועיים

פ בין מחלקות "חיזוק השת

האגודה למחלקת הסברה

האגודה תהיה שקופה 

לציבור הסטודנטיאלי דרך 

הפלטפורמות השונות 

 מתן כלים דוברותיים לכלל 

חברי המועצה

רמת התוכן של האגודה 

לציבור הסטודנטיאלי 

רלוונטית , תהיה גבוהה

ואיכותית

הגדלת מעורבות הסטודנטים 

בישיבות המועצה

פרויקטים/משימות

האגודה תהיה שקופה 

לציבור הסטודנטיאלי דרך 

הפלטפורמות השונות 

עליהן אחראית מחלקת 

הסברה

רמת התוכן של האגודה 

לציבור הסטודנטיאלי 

רלוונטית , תהיה גבוהה

ואיכותית



2021יוני 

(פעילות)משימות לביצוע 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעד

בדיקה שהרכזים הרלוונטיים מיישמים את ההמלצות שניתנו בחודש יוני

בדיקת תקינות של ציוד הוידאו

בדיקה שחברי המחלקה עומדים בסטנדרטים שנקבעו בפגישת הייעוץ

בדיקה שבועית של דף המזללה

איסוף שוטף של תוכן

בדיקה של איכות התוכן

גיבוש תוכן ייעודי לכל תקופת המבחנים

שוטף/כללי



2021יוני 

היערכות תכנים באתר לתקופת המבחנים

חים לתקופת המבחנים"ביצוע יישור קו עם רמ

העברת ישיבות המועצה לפייסבוק לייב

פייסבוק, ניוזלטר, פרסום מועד ישיבת המועצה באסמס

(ליצור תקן לפוסט כזה)פרסום סיכום ישיבת המועצה מיד עם סיומה 

מקום ייעודי בניוזלטר השבועי לעדכוני האגודה

בדיקת המערך יעילותו ותפוקתו והתאמתו לתקופת המבחנים

פרסום סרטון הוידאו לתקופת המבחנים

הכנת האתר לתקופת המבחנים מבחינת תוכן אקטואלי

עדכון נהלי עבודה לתקופת המבחנים

הפצת חוברת דוברותית לנציגי האגודה המותאמת לתקופת המבחנים

פרויקטים/משימות



2021יוני 

בעל אחריות 

במחלקה
סעיף תקציבי ועלות משוערת

– 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

רמח מנהל תוכן 

ומנהל דיגיטל
אין

איןרמח עורך וידאו

איןרמח

אין

אין

אין

מנהל תוכן ומנהלת 

אתר
אין

מנהלת אתר

שוטף/כללי



2021יוני 

איןרמח מנהל דיגיטל

איןרמח

איןרמח מנהלת דיגיטל

רכז וידאו
קמפיינים דיגיטלים

300₪ 

איןמנהלת אתר

איןכלל חברי המחלקה

 300₪קמפיינים דיגיטלים רמח דובר ומנהל תוכן

אין

פרויקטים/משימות

כלל חברי המחלקה



2021יוני 

ניהול סיכוניםמדד להצלחה

: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

התפוקה נותרה זהה
במידה והתפוקה לא זהה יש למדוד את 

הפערים ולשים עליהם דגש במהלך החודש

הציוד תקין
לבדוק אם יש אפשרות לתקן -במידה ואינו תקין

תחת אחריות יצרן

חברי המחלקה מיישמים את העצות 

שקיבלו בסמינר המחלקתי

בירור הבעיות וחשיבה -אילו לא הוטמעו

מחודשת איך מטמיעים את העצות בצורה 

מיטבית

כמות תוכן גבוהה
יצירת תוכן באופן עצמאי במידה ואין מספיק 

תוכן

תוכן מקבל ביקורות חיוביות מחברי 

ההנהלה

לגבש בעצמנו-במידה ואין מספיק תוכןקיים מספיק תוכן לפרסום לכל התקופה

הסרה של תוכן לא איכותי

שוטף/כללי



2021יוני 

כמות העוקבים עלתה

תחקור של  השוני -במידה והנתונים יורדים

בפלטפורמה לעומת החודש הקודם

קידום ממומן

יש לעבוד לפי הגאנטפרסום הסרטון

האתר מתעדכן באופן שוטף גם בתקופת 

המבחנים

במידה ואין אפשרות לעדכן בשל אילוצי זמנים 

יש לשקול לתגבר את ניהול האתר על ידי 

שיתוף פעולה בין הרכזים במחלקה

פרויקטים/משימות



2021יוני 

תיעדוףסטטוס ביצוע

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

שוטף/כללי



2021יוני 

5

4

5

3

פרויקטים/משימות



2021יולי 

יעד אופרטיבימטרה

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

המטרה שהצבנו לשנה הקרובה

רמת התוכן של האגודה 

לציבור הסטודנטיאלי 

רלוונטית , תהיה גבוהה

ואיכותית

הקמת מערך ליווי חיצוני 

לפלטפורמות הדיגיטליות 

ולרכזים האחראיים

מתן כלי עבודה איכותיים לכלל 

הרכזים

הכשרה קבוצתית מקצועית של 

כלל חברי המחלקה עם יועץ 

חיצוני

שוטף/כללי

חברי מחלקת הסברה 

ופרסום יהיו מקצועיים

שיתוף הסטודנטים במגוון 

התוכן של האגודה 

בפלטפורמות השונות

רמת התוכן של האגודה 

לציבור הסטודנטיאלי 

רלוונטית , תהיה גבוהה

ואיכותית



2021יולי 

הקמת מערך סרטוני וידאו 

שילווה את החיים 

.הסטודנטיאליים

יצירת אתר חדש ואיכותי יותר

חברי מחלקת הסברה 

ופרסום יהיו מקצועיים

פ בין מחלקות "חיזוק השת

האגודה למחלקת הסברה

 הגברת מהירות התגובות 

לפניות הסטודנטים 

בפלטפורמות השונות

מתן כלים דוברותיים לכלל 

חברי המועצה

הגדלת מעורבות הסטודנטים 

בישיבות המועצה

פרויקטים/משימות

האגודה תהיה שקופה 

לציבור הסטודנטיאלי דרך 

הפלטפורמות השונות 

עליהן אחראית מחלקת 

האגודה תהיה שקופה 

לציבור הסטודנטיאלי דרך 

הפלטפורמות השונות 

עליהן אחראית מחלקת 

הסברה

שיתוף הסטודנטים במגוון 

התוכן של האגודה 

בפלטפורמות השונות

רמת התוכן של האגודה 

לציבור הסטודנטיאלי 

רלוונטית , תהיה גבוהה

ואיכותית

הגדלת מעורבות הסטודנטים 

בישיבות המועצה



2021יולי 

(פעילות)משימות לביצוע 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעד

בדיקת התפוקה של הרכזים מבחינת לחץ מבחנים

בדיקת תקינות של הציוד

בדיקה שחברי המחלקה עומדים בסטנדרטים שנקבעו בפגישת הייעוץ

בדיקת נתונים והפקת לקחים ותובנות, תחזוק דף המזללה באתר

שוטף/כללי



2021יולי 

בדיקת איכות התוכן והגעת התוכן והערכת מצב לחודשים הקרובים

המשך קידום סרטון הוידאו לתקופת המבחנים

בדיקה שהאתר עומד בסטנדרטים שהוצבו לתקופת המבחנים

בדיקה שנהלי העבודה לתקופת המבחנים מתבצעים בצורה מיטבית

העברת ישיבות המועצה לפייסבוק לייב

פייסבוק, ניוזלטר, פרסום מועד ישיבת המועצה באסמס

(ליצור תקן לפוסט כזה)פרסום סיכום ישיבת המועצה מיד עם סיומה 

מקום ייעודי בניוזלטר השבועי לעדכוני האגודה

בדיקת המערך יעילותו ותפוקתו והתאמתו לתקופת המבחנים

הפצת קול קורא לבחירות להנהלה בווצאפ

פרסום בחירות להנהלה

פרויקטים/משימות



2021יולי 

בעל אחריות 

במחלקה
סעיף תקציבי ועלות משוערת

– 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

איןרמח

איןרמח עורך וידאו

איןרמח

איןמנהלת אתר

שוטף/כללי



2021יולי 

מנהל תוכן ומנהלת 

אתר
אין

איןרכז וידאו מנהל דיגיטל

איןמנהלת אתר

איןכלל חברי המחלקה

איןרמח מנהלת דיגיטל

רמח דובר ומנהל 

דיגיטל
אין

רמח מנהל תוכן 

ומנהל דיגיטל
 600₪קמפיין דיגיטלי 

פרויקטים/משימות

אין כלל חברי המחלקה



2021יולי 

ניהול סיכוניםמדד להצלחה

: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

הירידה בתפוקה לא פוגעת בהסברה
ר ולדרוש "במידה ויש פגיעה יש לדווח לסיו

תגבור

הציוד תקין
לבדוק אם יש אפשרות לתקן -במידה ואינו תקין

תחת אחריות יצרן

חברי המחלקה מיישמים את העצות 

שקיבלו בסמינר המחלקתי

בירור הבעיות וחשיבה -אילו לא הוטמעו

מחודשת איך מטמיעים את העצות בצורה 

מיטבית

כמות תוכן גבוהה
יצירת תוכן באופן עצמאי במידה ואין מספיק 

תוכן

שוטף/כללי



2021יולי 

לגבש בעצמנו-במידה ואין מספיק תוכןקיים מספיק תוכן לפרסום לכל התקופה

יש לעבוד לפי הגאנטפרסום הסרטון

האתר מתעדכן באופן שוטף גם בתקופת 

המבחנים

במידה ואין אפשרות לעדכן בשל אילוצי זמנים 

יש לשקול לתגבר את ניהול האתר על ידי 

שיתוף פעולה בין הרכזים במחלקה

פרויקטים/משימות



2021יולי 

תיעדוףסטטוס ביצוע

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

שוטף/כללי



2021יולי 

4

5

פרויקטים/משימות



2021אוגוסט 

יעד אופרטיבימטרה

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת 

תוכנית העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

המטרה שהצבנו לשנה הקרובה

חברי מחלקת הסברה 

ופרסום יהיו מקצועיים

הכשרה קבוצתית מקצועית של 

כלל חברי המחלקה עם יועץ 

חיצוני

שוטף/כללי

רמת התוכן של האגודה 

לציבור הסטודנטיאלי 

רלוונטית , תהיה גבוהה

ואיכותית

יצירת אתר חדש ואיכותי יותר

פרויקטים/משימות

הגברת השקיפות בין 

האגודה לסטודנטים

הגדלת מעורבות הסטודנטים 

בישיבות המועצה



2021אוגוסט 

רמת התוכן של האגודה 

לציבור הסטודנטיאלי 

רלוונטית , תהיה גבוהה

ואיכותית

הקמת מערך ליווי חיצוני 

לפלטפורמות הדיגיטליות 

ולרכזים האחראיים

חברי מחלקת הסברה 

ופרסום יהיו מקצועיים

מתן כלי עבודה איכותיים לכלל 

הרכזים

שיתוף הסטודנטים במגוון 

התוכן של האגודה 

בפלטפורמות השונות

הקמת מערך סרטוני וידאו 

שילווה את החיים 

.הסטודנטיאליים

יצירת אתר חדש ואיכותי יותר

חברי מחלקת הסברה ופרסום יהיו מקצועיים 
פ בין מחלקות "חיזוק השת

האגודה למחלקת הסברה

הגברת מהירות התגובות 

לפניות הסטודנטים 

בפלטפורמות השונות

מתן כלים דוברותיים לכלל 

חברי המועצה

הגדלת מעורבות הסטודנטים 

בישיבות המועצה

שלום שנה א

רמת התוכן של האגודה 

לציבור הסטודנטיאלי 

רלוונטית , תהיה גבוהה

ואיכותית

האגודה תהיה שקופה 

לציבור הסטודנטיאלי דרך 

הפלטפורמות השונות 

עליהן אחראית מחלקת 

הסברה



2021אוגוסט 

(פעילות)משימות לביצוע 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעד

בדיקה שחברי המחלקה עומדים בסטנדרטים שנקבעו בפגישת הייעוץ

העברת ישיבות המועצה לפייסבוק לייב

פייסבוק, ניוזלטר, פרסום מועד ישיבת המועצה באסמס

(ליצור תקן לפוסט כזה)פרסום סיכום ישיבת המועצה מיד עם סיומה 

מקום ייעודי בניוזלטר השבועי לעדכוני האגודה

שוטף/כללי

בדיקת נתונים והפקת לקחים ותובנות, תחזוק דף המזללה באתר

פרויקטים/משימות



2021אוגוסט 

בדיקה בראייה לאחור של השנה החולפת לגבי תועלת הליווי

האם , בדיקת תקינות של הציוד וחשיבה מחודשת האם הציוד ענה על הצרכים

צריך ציוד נוסף

בדיקה בראייה לאחור את מספר , ודף המזללה" פינה שלך"סיעור מוחות לגבי ה

'הכניסות וכו, ההקלקות

התחלה של יצירת תסריטים ותכנית עבודה לסרטוני הוידאו לשנה הבאה

בראייה שנתית-בדיקה שהאתר הניב תוצאות טובות יותר מאשר האתר הקודם

מבחינת יעילות-בדיקה שנתית של מסמך בקשות פרסום

לערוך ולשפר לקראת השנה הבאה

בדיקה שהמערך בתפקוד מלא

יצירת סקר עבור חברי המועצה עד כמה היו מועילים הכלים הדוברותיים השנה

פרסום תוצאות הבחירות להנהלה

יצירת חוברת דיגיטלית



2021אוגוסט 

בעל אחריות 

במחלקה
סעיף תקציבי ועלות משוערת

– 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

איןרמח

אין

אין

אין

שוטף/כללי

מנהלת אתר

פרויקטים/משימות

איןכלל חברי המחלקה



2021אוגוסט 

איןרמח

איןרמח עורך וידאו

איןכלל חברי המחלקה

איןעורך וידאו ורמח

איןמנהלת אתר

איןכלל חברי המחלקה

איןרמח מנהלת דיגיטל

איןרמח דובר ומנהל תוכן

רמח מנהל תוכן 

ומנהל דיגיטל
אין

מיתוגרמח



2021אוגוסט 

ניהול סיכוניםמדד להצלחה

: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

חברי המחלקה מיישמים את העצות 

שקיבלו בסמינר המחלקתי

בירור הבעיות וחשיבה -אילו לא הוטמעו

מחודשת איך מטמיעים את העצות בצורה 

מיטבית

כמות תוכן גבוהה
יצירת תוכן באופן עצמאי במידה ואין מספיק 

תוכן

שוטף/כללי

הסרה של תוכן לא איכותי
תוכן מקבל ביקורות חיוביות מחברי 

ההנהלה

פרויקטים/משימות



2021אוגוסט 

קיום הישיבה
במידה ועוד לא ניתן לקיימה יש לדחות לחודש 

הבא

הציוד תקין והרכז נתן תשובות ברורות 

לגבי הציוד לו הוא זקוק

לבדוק אם יש אפשרות לתקן -במידה ואינו תקין

תחת אחריות יצרן

הפינה העלתה את כמות ההקלקות 

בניוזלטר

יש -במידה והפינה לא העלתה את הנתונים

לשקול להסיר את הפינה ולעשות חישוב מחדש

יש להציב דד ליין לתסריטיםיש תסריטי וידאו לכל השנה הבאה

לחפש איש מקצוע לייעוץ-במידה ולאהאתר יותר טוב מהאתר הקודם

המערך בתפקוד מלא

יש להעלות את -במידה ולא בתפקוד מלא

הבעיה לכלל חברי ההנהלה ולבקש סיוע 

לתקופה קצרה

התקבלו תובנות איכותיות
לפנות לנציגי חוגים בפרטי -במידה ואין תובנות

ולדון איתם על הנושא

השלמת החוברת בסוף החודש



2021אוגוסט 

תיעדוףסטטוס ביצוע

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

שוטף/כללי

פרויקטים/משימות



2021אוגוסט 

5

4

4

2

5

3

4

3

5

3



2021ספטמבר 

יעד אופרטיבימטרה

אחת ממטרות המחלקה 

שגיבשנו לפני כתיבת תוכנית 

העבודה

אחד מהיעדים שעונים על 

המטרה שהצבנו לשנה הקרובה

רמת התוכן של האגודה 

לציבור הסטודנטיאלי תהיה 

רלוונטית ואיכותית, גבוהה

יצירת אתר חדש ואיכותי יותר

חברי מחלקת הסברה 

ופרסום יהיו מקצועיים

פ בין מחלקות "חיזוק השת

האגודה למחלקת הסברה

האגודה תהיה שקופה 

לציבור הסטודנטיאלי דרך 

הפלטפורמות השונות עליהן 

אחראית מחלקת הסברה

הגדלת מעורבות הסטודנטים 

בישיבות המועצה

שוטף/כללי

רמת התוכן של האגודה 

לציבור הסטודנטיאלי תהיה 

רלוונטית ואיכותית, גבוהה

שיתוף הסטודנטים במגוון 

התוכן של האגודה 

בפלטפורמות השונות



2021ספטמבר 

הגברת מהירות התגובות 

לפניות הסטודנטים 

בפלטפורמות השונות

הפניית מערך הרשתות 

החברתיות והניוזלטר תחת 

 3נכס לתקופת הרצה של 

במהלכם , חודשים לפחות

,נייצר סטנדרט לכל פלטפורמה

הקניית ציוד טכנולוגי ראוי 

לעורך הוידאו

הכשרה קבוצתית של חברי 

המחלקה עם חברת ייעוץ 

דיגיטלית

האגודה תהיה שקופה 

לציבור הסטודנטיאלי דרך 

הפלטפורמות השונות עליהן 

אחראית מחלקת הסברה

הגדלת מעורבות הסטודנטים 

בישיבות המועצה

פרויקטים/משימות

העלאת המקצועיות של 

חברי המחלקה



2021ספטמבר 

 שינוי תנאי ההעסקה של 

מנהל התוכן , מנהלת האתר

או העסקת )ומנהלת הדיגיטל 

(מילגאים במקום
הקמת מערך סרטוני וידאו 

שילווה את החיים 

.הסטודנטיאליים
צילומי וידאו שוטפים של 

החיים בקמפוס בדגש על 

התנהלות סטודנטים שונים

האגודה תהיה שקופה 

לציבור הסטודנטיאלי דרך 

הפלטפורמות השונות עליהן 

אחראית מחלקת הסברה

מתן כלים דוברותיים לכלל 

חברי המועצה

רמת התוכן של האגודה 

לציבור הסטודנטיאלי תהיה 

רלוונטית ואיכותית, גבוהה

העלאת המקצועיות של 

חברי המחלקה



2021ספטמבר 

(פעילות)משימות לביצוע 

נפרט אילו משימות דרושות מאיתנו על מנת להוציא לפועל את היעד

הכנה לקראת השנה החדשה של התוכן לדף

יישום התובנות מהפגישה בחודש שעבר

יישום התובנות מהבדיקה בחודש שעבר

יצירת מסמך משופר לשנה החדשה

העברת ישיבות המועצה לפייסבוק לייב

שוטף/כללי



2021ספטמבר 

פייסבוק, ניוזלטר, פרסום מועד ישיבת המועצה באסמס

(ליצור תקן לפוסט כזה)פרסום סיכום ישיבת המועצה מיד עם סיומה 

מקום ייעודי בניוזלטר השבועי לעדכוני האגודה

בדיקה שהתגובות והמענה עומדים בדרישות

בדיקת תקינות של תיקי החפיפה למנהל תוכן ודיגיטל

קיום ישיבה לגבי ציוד חדש, בדיקת תקינות הציוד

חיפוש חברת ייעוץ דיגיטלית לשנה החדשה

פרויקטים/משימות



2021ספטמבר 

בדיקה של תנאי ההעסקה מאז ששונו מבחינת תפוקת העבודה והרגשת הרכזים

יצירת תכנית עבודה לשנה החדשה

(שאפשר לצלם כבר)התחלה של הפקת הסרטונים 

יצירת תכנית דוברותית לשאלות נפוצות לכלל חברי המועצה



2021ספטמבר 

בעל אחריות 

במחלקה
סעיף תקציבי ועלות משוערת

– 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

איןמנהלת אתר

איןמנהל תוכן

איןמנהלת אתר

איןכלל חברי המחלקה

כלל חברי המחלקה

שוטף/כללי

 600₪קמפינים דיגיטלים 



2021ספטמבר 

איןרמח מנהלת דיגיטל

רמח מנהל תוכן 

ומנהל דיגיטל
אין

איןרמח עורך וידאו

איןרמח

 600₪קמפינים דיגיטלים כלל חברי המחלקה

פרויקטים/משימות



2021ספטמבר 

איןכלל חברי המחלקה

איןכלל חברי המחלקה

איןעורך וידאו ורמח

איןרמח דובר



2021ספטמבר 

ניהול סיכוניםמדד להצלחה

: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

כמות תוכן גבוהה. 1

תוכן מקבל ביקורות חיוביות מחברי . 2

ההנהלה 

יצירת תוכן באופן עצמאי במידה ואין . 1

מספיק תוכן

הסרה של תוכן לא איכותי. 2

התובנות יושמו בצורה טובה
במידה והתובנות לא יושמו יש לקבוע ישיבה 

ייעודית

יש לקיים ישיבה ייעודית-במידה ולאהתובנות יושמו בהצלחה

שוטף/כללי



2021ספטמבר 

המערך בתפקוד מלא

יש להעלות את -במידה ולא בתפקוד מלא

הבעיה לכלל חברי ההנהלה ולבקש סיוע 

לתקופה קצרה

יש לתקנם-במידה ולאתיקי החפיפה רלוונטיים

הציוד תקין והרכז נתן תשובות ברורות 

לגבי הציוד לו הוא זקוק

לבדוק אם יש אפשרות לתקן -במידה ואינו תקין

תחת אחריות יצרן

יש להמשיך לחפש בחודש הבא גם כן-אילו לא הצעות מחיר3נמצאו לפחות 

פרויקטים/משימות



2021ספטמבר 

שינוי תנאי ההעסקה היטיב עם העובדים 

ועם התפוקה של המחלקה

לבצע חשיבה -במקרה שיש אי שביעות רצון

מחודשת לגבי התנאים

נוצרה תכנית עבודה מגובשת לפלטפורמות
ניתן לזלוג -במידה ואין תכנית עבודה עדיין

לחודש הבא

יש להציב דד ליין ליצירת הסרטוןנוצר סרטון אחד לפחות

התכנית הדוברותית החדשה נוצרה 

בהצלחה

במידה והתכנית מתעכבת יש להמשיך אותה 

בחודש הבא



2021ספטמבר 

תיעדוףסטטוס ביצוע

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

במקביל לכתיבת , בסוף הפעילות

נרשום את סטאטוס , תיק אירוע

הביצוע על פי מדדי ההצלחה 

.שהגדרנו

שוטף/כללי



2021ספטמבר 

5

5

4

פרויקטים/משימות



2021ספטמבר 

4

5

3

4


