מחלקת תרבות וקשרי חוץ

1
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מחלקת תרבות וקשרי חוץ אמונה על יצירת הווי סטודנטיאלי ועיבוי חיי החברה בקרב הסטודנטים במהלך לימודיהם בקמפוס.
בעלי תפקידים
רמ"ח תרבות וקש"ח :ליאת כהן
רכזת תרבות והפקות :רותם גרוסמן
רכזת סטודנטים ערבים :מרח סארג'י
רכזת קשרי חוץ :ענבר מרציני
יעדים אופרטיבים
מטרות המחלקה
אירועים המיועדים לקהל יעד כללי-רוחבי
קיום אירועים ופעילויות תרבות ,שיעודדו חיי
אירועים המיועדים לקהל יעד מצומצם ומובחן
חברה והווי עפ"י חתכי קהלים
טקסי זכרון
מערך הפסקולטות
ליווי והנחיית נציגים וסטודנטים בארגון אירועים
אירועי נציגים וימים מיוחדים
עבור הסטודנטים .הנגשת אירועי האגודה
לפקולטות והחוגים השונים
יוזמות סטודנטיאליות

3

שימור ושיפור הקשר בין אוכלוסיות הסטודנטים
דוברי הערבית בקמפוס לשירותי האגודה תוך
יצירת פעילויות ואירועים מכווני קהל זה

4

יצירת הווי ומסגרת חברתית לסטודנטים
בינלאומיים בקמפוס וחיזוק הקשר בין סטודנטים
ישראלים וסטודנטים מהעולם

5

ליווי והנחיית מועדוני הסטודנטים בפעילותם
השוטפת ומתן עזרה לוגיסטית וכלכלית

מטרה

1

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

יעד אופרטיבי
אירועים המיועדים לקהל
יעד כללי-רוחבי

ציון חגי האוכלוסיה הערבית
אירועים אוניברסיטאיים-רוחביים
שימור וחיזוק הקשר עם סטודנטים דוברי ערבית ע"י פרסום שירותי האגודה באופן ייעודי
קידום והגדלה של הפעילויות והאירועים לסטודנטים ערבים בקמפוס
סדנאות מקצועיות והעשרה
שימור וחיזוק היחסים מול ביה"ס הבינ"ל
יצירת קשרים עם סטודנטים מהעולם
יצירת פלטפורמת פרסום עבור כלל המועדונים
תמיכה לוגיסטית במועדונים
קידום ופיתוח המועדונים ויוזמות מטעמם
תמיכה כלכלית במועדונים

משימה לביצוע (פעילות)
קיום הופעה בפפ"ש
מסיבת פתיחת שנה

בעל אחריות במחלקה
כללי
רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס
רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס +
מוסדות נוספים

מדד הצלחה
הגעת  2,000סטודנטים להופעה
הגעה של כ 1000-אורחים ,מתוכם לפחות
 600סטודנטים

סטטוס ביצוע בסוף חודש
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2

3

4

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

אירועים המיועדים לקהל
יעד מצומצם ומובחן

קיום סדנה

רכז\ת תרבות והפקות

מכירת  90%מהכרטיסים לסדנה

טקסי זכרון

טקס רבין ,טקס יום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל וטקס יום השואה

רכז/ת תרבות  +רמ"ח תרבות

הגעת  500משתתפים ,מתוכם 300
סטודנטים

מערך הפסקולטות

קיום  2הפסקולטות בחודש

רכז\ת תרבות והפקות  +נציגי
חוגים

הגעת לפחות  100סטודנטים להפסקה

ליווי והנחיית נציגים
וסטודנטים בארגון
אירועי נציגים וימים
אירועים עבור
מיוחדים
הסטודנטים .הנגשת
יוזמות סטודנטיאליות
אירועי האגודה
לפקולטות והחוגים
תיאום ותכנון אירועי נציגים
השונים
והפסקולטות להמשך שנה"ל

חלוקת סופגניות לקראת חנוכה
בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

רכז תרבות  +רמ"ח תרבות

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט

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

רמ"ח תרבות  +רכז/ת תרבות
והפקות

פגישות עבודה אפקטיביות עם  3נציגים
לפחות

ציון חגי האוכלוסיה הערבית

קריסמס ,רמדאן

רכזת סטודנטים ערבים

הגעה של כ 300-סטודנטים

אירועים אוניברסיטאיים-
רוחביים

קיום אירוע פתיחת שנה :סטנד-
אפ\הופעה

רכז\ת סטודנטים דוברי ערבית
 -שת"פ דקאנט

הגעה של  500איש ,מתוכם  400סטודנטים

שליחת ניוזלטר ייעודי אחת לשבועיים

רכז סטודנטים ערבים +
מחלקת הסברה

אחוזי פתיחה של לפחות 50%

רכז סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

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

רכזת סטודנטים ערבים

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

סדנאות מקצועיות
ופעילויות העשרה
לסטודנטים ערבים

קיום סדנה או פעילות העשרה

רכזת סטודנטים ערבים

הגעה של לפחות  200סטודנטים

שימור וחיזוק היחסים מול
ביה"ס הבינ"ל

קיום פגישה עם צוות ביה"ס הבינ"ל

רכז\ת קשרי חוץ  +רמ"ח

תיאום ציפיות  +גאנט עבודה משותף
לסמסטר

שימור ושיפור הקשר שימור וחיזוק הקשר עם
בין אוכלוסיות
סטודנטים דוברי ערבית ע"י
דוברי
הסטודנטים
תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה
פרסום שירותי האגודה
בקמפוס
הערבית
ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה
באופן ייעודי
תוך
האגודה
לשירותי
הערבית
יצירת פעילויות
ואירועים מכווני קהל
קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום
קידום והגדלה של
זה
פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על
הפעילויות והאירועים
החלוקה תקציבית
לסטודנטים ערבים בקמפוס

יצירת הווי ומסגרת
חברתית לסטודנטים
בינלאומיים בקמפוס
וחיזוק הקשר בין
סטודנטים ישראלים

רכז\ת תרבות והפקות  +נציגי הגעה לכלל הפקולטות .חלוקת הסופגניות
ע"י הנציגים ב 70%-מהחוגים.
חוגים

קיום פעילויות חודשיות עם תכניות
הפרטנרס ,הבאדיס ותגלית

רכז/ת קשרי חוץ בשיתוף
מלגאים

בין  2-3פעילויות לפרטנרס ולבאדיס

הוצאת סטודנטים לשבועות בינ"ל
בעולם במסגרת תכנית IW

רכזת קש"ח

הוצאת סטודנט או שניים לכל שבוע
בינלאומי שמוצע

קיום שבוע בינ"ל בישראל

רכזת קש"ח

אירוח של לפחות  15סטודנטים בינ"ל ו15
סטודנטים ישראלים בשבוע הבינ"ל
בישראל ,תוך עמידה בתכנון וברצון
המשתתפים

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת
השונים של האגודה מול הסטונדטים

רמ"ח תרבות  +רכז/ת תרבות

מתן פלטפורמת היכרות נרחבת
לסטודנטים אל מול מועדוני האגודה
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יצירת הווי ומסגרת
חברתית לסטודנטים
בינלאומיים בקמפוס
וחיזוק הקשר בין
סטודנטים ישראלים
וסטודנטים מהעולם

5

תיאום חדרים ,מתן תמיכה בקשר מול
ליווי והנחיית מועדוני תמיכה לוגיסטית במועדונים האוניברסיטה ,השאלת מיחמים וציוד
נוסף
הסטודנטים
בפעילותם השוטפת
ומתן עזרה לוגיסטית
קידום ופיתוח המועדונים בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים:
וכלכלית
תחרויות ,משלחות ועוד
ויוזמות מטעמם

יצירת קשרים עם
סטודנטים מהעולם

יצירת פלטפורמת פרסום
עבור כלל המועדונים

תמיכה כלכלית במועדונים

קיום פגישה עם כל אחד מראשי
רמ"ח תרבות  +רכז\ת תרבות
המועדונים ,קבלת הצרכים של כל מועדון
והפקות
וקבלת רשימת המשתתפים העדכנית לשנה

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

רמ"ח תרבות

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

רמ"ח תרבות

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש

אוקטובר

1
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קיום אירועים
ופעילויות תרבות,
שיעודדו חיי חברה
והווי עפ"י חתכי
קהלים
ליווי והנחיית נציגים
וסטודנטים בארגון
אירועים עבור
הסטודנטים .הנגשת
אירועי האגודה
לפקולטות והחוגים

אירועים המיועדים לקהל
יעד כללי-רוחבי
אירועים המיועדים לקהל
יעד מצומצם ומובחן

קיום הופעה בפפ"ש

רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס

הגעת  2,000סטודנטים להופעה

קיום מסיבה בחוג הצפוני בדייט ראשון

רמ"ח תרבות

הגעה של כ 150-סטודנטים למסיבה

טקסי זכרון

טקס רבין

רכז/ת תרבות  +רמ"ח תרבות

הגעת  500משתתפים ,מתוכם 300
סטודנטים

יוזמות סטודנטיאליות

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

רכז תרבות  +רמ"ח תרבות

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט

2

ליווי והנחיית נציגים
וסטודנטים בארגון
אירועים עבור
הנגשת
הסטודנטים.
תיאום ותכנון אירועי נציגים
האגודה
אירועי
והפסקולטות להמשך שנה"ל
לפקולטות והחוגים
השונים

3

שימור וחיזוק הקשר עם
שימור ושיפור הקשר סטודנטים דוברי ערבית ע"י
בין אוכלוסיות
פרסום שירותי האגודה
תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה
הסטודנטים דוברי
באופן ייעודי
ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה
הערבית בקמפוס
הערבית
לשירותי האגודה תוך
יצירת פעילויות
ואירועים מכווני קהל
קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום
קידום והגדלה של
זה
פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על
הפעילויות והאירועים
החלוקה תקציבית
לסטודנטים ערבים בקמפוס
שימור וחיזוק היחסים מול
ביה"ס הבינ"ל

4

יצירת הווי ומסגרת
חברתית לסטודנטים
בינלאומיים בקמפוס
וחיזוק הקשר בין
סטודנטים ישראלים
וסטודנטים מהעולם

5

ליווי והנחיית מועדוני
הסטודנטים
בפעילותם השוטפת
ומתן עזרה לוגיסטית
וכלכלית

יצירת קשרים עם
סטודנטים מהעולם

יצירת פלטפורמת פרסום
עבור כלל המועדונים

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

רמ"ח תרבות  +רכז/ת תרבות
והפקות

פגישות עבודה אפקטיביות עם  2נציגים
או סטודנטים לפחות

שליחת ניוזלטר פתיחת שנה  +ניוזלטר
ייעודי לסטודנטים שנה א'

רכז סטודנטים ערבים +
מחלקת הסברה

אחוזי פתיחה של לפחות 50%

רכז סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

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

רכזת סטודנטים ערבים

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

רכז\ת קשרי חוץ  +רמ"ח

תיאום ציפיות  +גאנט עבודה משותף
לסמסטר

קיום פגישה עם צוות ביה"ס הבינ"ל

קיום פעילויות חודשיות עם תכניות
הפרטנרס ,הבאדיס ותגלית

רכז/ת קשרי חוץ בשיתוף
מלגאים

הוצאת סטודנטים לשבועות בינ"ל
בעולם במסגרת תכנית IW

רכזת קש"ח

הוצאת סטודנט או שניים לכל שבוע
בינלאומי שמוצע

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת
השונים של האגודה מול הסטונדטים

רמ"ח תרבות  +רכז/ת תרבות

מתן פלטפורמת היכרות נרחבת
לסטודנטים אל מול מועדוני האגודה

פעילות פתיחה לפרטנרס ולבאדיס

5

1

תיאום חדרים ,מתן תמיכה בקשר מול
ליווי והנחיית מועדוני תמיכה לוגיסטית במועדונים האוניברסיטה ,השאלת מיחמים וציוד
נוסף
הסטודנטים
בפעילותם השוטפת
ומתן עזרה לוגיסטית
קידום ופיתוח המועדונים בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים:
וכלכלית
תחרויות ,משלחות ועוד
ויוזמות מטעמם

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

תמיכה כלכלית במועדונים

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

אירועים המיועדים לקהל
יעד כללי-רוחבי

מסיבת פתיחת שנה

אירועים המיועדים לקהל
יעד מצומצם ומובחן

ליווי והנחיית נציגים
וסטודנטים בארגון
אירועים עבור
יוזמות סטודנטיאליות
הסטודנטים .הנגשת
אירועי האגודה
תיאום ותכנון אירועי נציגים
לפקולטות והחוגים
והפסקולטות להמשך שנה"ל
השונים
מערך הפסקולטות

2

אירועים אוניברסיטאיים-
רוחביים

3

שימור ושיפור הקשר שימור וחיזוק הקשר עם
סטודנטים דוברי ערבית ע"י
בין אוכלוסיות
פרסום שירותי האגודה
הסטודנטים דוברי
באופן ייעודי
הערבית בקמפוס
לשירותי האגודה תוך
יצירת פעילויות
ואירועים מכווני קהל
זה

קיום פגישה עם כל אחד מראשי
רמ"ח תרבות  +רכז\ת תרבות
המועדונים ,קבלת הצרכים של כל מועדון
והפקות
וקבלת רשימת המשתתפים העדכנית לשנה

רמ"ח תרבות

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

רמ"ח תרבות

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש

נובמבר
רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס +
מוסדות נוספים

הגעה של כ 1000-אורחים ,מתוכם לפחות
 600סטודנטים

קיום סדנה

רכז\ת תרבות והפקות

מכירת  90%מהכרטיסים לסדנה

קיום  2הפסקולטות בחודש

רכז\ת תרבות והפקות  +נציגי
חוגים

הגעת לפחות  50%מהסטודנטים
בפקולטה או בחוג להפסקה

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

רכז תרבות  +רמ"ח תרבות

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט

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

רמ"ח תרבות  +רכז/ת תרבות
והפקות

פגישות עבודה אפקטיביות עם  2נציגים
או סטודנטים לפחות

קיום אירוע פתיחת שנה :סטנד-
אפ\הופעה

רכז\ת סטודנטים דוברי ערבית
 -שת"פ דקאנט

הגעה של  500איש ,מתוכם  400סטודנטים

שליחת ניוזלטר ייעודי אחת לשבועיים

רכז סטודנטים ערבים +
מחלקת הסברה

אחוזי פתיחה של לפחות 50%

תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה
ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה
הערבית

רכז סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

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

3

שימור ושיפור הקשר
בין אוכלוסיות
הסטודנטים דוברי
הערבית בקמפוס
לשירותי האגודה תוך
יצירת פעילויות
ואירועים מכווני קהל
זה

4

יצירת הווי ומסגרת
חברתית לסטודנטים
בינלאומיים בקמפוס
וחיזוק הקשר בין
סטודנטים ישראלים
וסטודנטים מהעולם

5

תיאום חדרים ,מתן תמיכה בקשר מול
ליווי והנחיית מועדוני תמיכה לוגיסטית במועדונים האוניברסיטה ,השאלת מיחמים וציוד
נוסף
הסטודנטים
בפעילותם השוטפת
ומתן עזרה לוגיסטית
קידום ופיתוח המועדונים בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים:
וכלכלית
תחרויות ,משלחות ועוד
ויוזמות מטעמם

רכזת סטודנטים ערבים

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

קיום סדנה או פעילות העשרה

רכזת סטודנטים ערבים

הגעה של לפחות  200סטודנטים

קיום פגישה עם צוות ביה"ס הבינ"ל

רכז\ת קשרי חוץ  +רמ"ח

שמירה על קשר רציף ושיתוף פעולה מול
ביה"ס הבינ"ל

קיום פעילויות חודשיות עם תכניות
הפרטנרס ,הבאדיס ותגלית

רכז/ת קשרי חוץ בשיתוף
מלגאים

בין  2-3פעילויות לפרטנרס ולבאדיס

הוצאת סטודנטים לשבועות בינ"ל
בעולם במסגרת תכנית IW

רכזת קש"ח

הוצאת סטודנט או שניים לכל שבוע
בינלאומי שמוצע

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת
השונים של האגודה מול הסטונדטים

רמ"ח תרבות  +רכז/ת תרבות

מתן פלטפורמת היכרות נרחבת
לסטודנטים אל מול מועדוני האגודה

קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום
קידום והגדלה של
פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על
הפעילויות והאירועים
החלוקה תקציבית
לסטודנטים ערבים בקמפוס
סדנאות מקצועיות
ופעילויות העשרה
לסטודנטים ערבים
שימור וחיזוק היחסים מול
ביה"ס הבינ"ל
יצירת קשרים עם
סטודנטים מהעולם
יצירת פלטפורמת פרסום
עבור כלל המועדונים

תמיכה כלכלית במועדונים

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

אירועים המיועדים לקהל
יעד מצומצם ומובחן

קיום סדנה

אירועים המיועדים לקהל
יעד מצומצם ומובחן

הרשמות לפאנג'ויה

מערך הפסקולטות

קיום  2הפסקולטות בחודש

קיום פגישה עם כל אחד מראשי
רמ"ח תרבות  +רכז\ת תרבות
המועדונים ,קבלת הצרכים של כל מועדון
והפקות
וקבלת רשימת המשתתפים העדכנית לשנה

רמ"ח תרבות

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

רמ"ח תרבות

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש

דצמבר

1

2

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

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

רכז\ת תרבות והפקות

מכירת  90%מהכרטיסים לסדנה

רכז/ת תרבות  +רמ"ח תרבות הרשמה של כ 1500-סטודנטים מתל אביב
רכז\ת תרבות והפקות  +נציגי
חוגים

הגעת לפחות  50%מהסטודנטים
בפקולטה או בחוג להפסקה

2

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

3

שימור וחיזוק הקשר עם
שימור ושיפור הקשר סטודנטים דוברי ערבית ע"י
בין אוכלוסיות
פרסום שירותי האגודה
דוברי
הסטודנטים
באופן ייעודי
תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה
בקמפוס
הערבית
ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה
תוך
האגודה
לשירותי
הערבית
יצירת פעילויות
ואירועים מכווני קהל
קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום
קידום והגדלה של
זה
פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על
הפעילויות והאירועים
החלוקה תקציבית
לסטודנטים ערבים בקמפוס

4

יצירת הווי ומסגרת
חברתית לסטודנטים
בינלאומיים בקמפוס
וחיזוק הקשר בין
סטודנטים ישראלים
וסטודנטים מהעולם

5

ליווי והנחיית מועדוני
הסטודנטים
בפעילותם השוטפת
ומתן עזרה לוגיסטית
וכלכלית

אירועי נציגים וימים
מיוחדים

חלוקת סופגניות לקראת חנוכה

רכז\ת תרבות והפקות  +נציגי הגעה לכלל הפקולטות .חלוקת הסופגניות
ע"י הנציגים ב 70%-מהחוגים.
חוגים

יוזמות סטודנטיאליות

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט

רכז תרבות  +רמ"ח תרבות

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט

ציון חגי האוכלוסיה הערבית

כריסמס

רכזת סטודנטים ערבים

הגעה של כ 300-סטודנטים

שליחת ניוזלטר ייעודי אחת לשבועיים

רכז סטודנטים ערבים +
מחלקת הסברה

אחוזי פתיחה של לפחות 50%

רכז סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

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

רכזת סטודנטים ערבים

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

סדנאות מקצועיות
ופעילויות העשרה
לסטודנטים ערבים

קיום סדנה או פעילות העשרה

רכזת סטודנטים ערבים

הגעה של לפחות  200סטודנטים

שימור וחיזוק היחסים מול
ביה"ס הבינ"ל

קיום פגישה עם צוות ביה"ס הבינ"ל

רכז\ת קשרי חוץ  +רמ"ח

שמירה על קשר רציף ושיתוף פעולה מול
ביה"ס הבינ"ל

קיום פעילויות חודשיות עם תכניות
הפרטנרס ,הבאדיס ותגלית
הוצאת סטודנטים לשבועות בינ"ל
בעולם במסגרת תכנית IW
פרסום המועדונים בערוצי התקשורת
השונים של האגודה מול הסטונדטים

רכז/ת קשרי חוץ בשיתוף
מלגאים

בין  2-3פעילויות לפרטנרס ולבאדיס

יצירת קשרים עם
סטודנטים מהעולם
יצירת פלטפורמת פרסום
עבור כלל המועדונים

רכזת קש"ח
רמ"ח תרבות  +רכז/ת תרבות

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

5

תיאום חדרים ,מתן תמיכה בקשר מול
ליווי והנחיית מועדוני תמיכה לוגיסטית במועדונים האוניברסיטה ,השאלת מיחמים וציוד
נוסף
הסטודנטים
בפעילותם השוטפת
ומתן עזרה לוגיסטית קידום ופיתוח המועדונים בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים:
וכלכלית
תחרויות ,משלחות ועוד
ויוזמות מטעמם
תמיכה כלכלית במועדונים

קיום פגישה עם כל אחד מראשי
רמ"ח תרבות  +רכז\ת תרבות
המועדונים ,קבלת הצרכים של כל מועדון
והפקות
וקבלת רשימת המשתתפים העדכנית לשנה

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

רמ"ח תרבות

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

רמ"ח תרבות

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש

ינואר

1

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

2

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

3

שימור ושיפור הקשר שימור וחיזוק הקשר עם
סטודנטים דוברי ערבית ע"י
בין אוכלוסיות
תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה
פרסום שירותי האגודה
דוברי
הסטודנטים
ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה
באופן ייעודי
בקמפוס
הערבית
הערבית
לשירותי האגודה תוך
יצירת פעילויות
קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום
קידום והגדלה של
ואירועים מכווני קהל
פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על
הפעילויות והאירועים
זה
החלוקה תקציבית
לסטודנטים ערבים בקמפוס

אירועים המיועדים לקהל
יעד מצומצם ומובחן

קיום סדנה

רכז\ת תרבות והפקות

מכירת  90%מהכרטיסים לסדנה

מערך הפסקולטות

קיום הפסקולטה

רכז\ת תרבות והפקות  +נציגי
חוגים

הגעת לפחות  50%מהסטודנטים
בפקולטה או בחוג להפסקה

אירועי נציגים וימים
מיוחדים

חלוקת קרמבו לקראת סוף הסמסטר

יוזמות סטודנטיאליות

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט
שליחת ניוזלטר ייעודי אחת לשבועיים

4

יצירת הווי ומסגרת
חברתית לסטודנטים
בינלאומיים בקמפוס
וחיזוק הקשר בין
סטודנטים ישראלים
וסטודנטים מהעולם

שימור וחיזוק היחסים מול
ביה"ס הבינ"ל

קיום פגישה עם צוות ביה"ס הבינ"ל

רכז\ת תרבות והפקות  +נציגי הגעה לכלל הפקולטות .חלוקת הסופגניות
ע"י הנציגים ב 70%-מהחוגים.
חוגים
רכז תרבות  +רמ"ח תרבות
רכז סטודנטים ערבים +
מחלקת הסברה

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט
אחוזי פתיחה של לפחות 50%

רכז סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

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

רכזת סטודנטים ערבים

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

רכז\ת קשרי חוץ  +רמ"ח

שמירה על קשר רציף ושיתוף פעולה מול
ביה"ס הבינ"ל

4

יצירת הווי ומסגרת
חברתית לסטודנטים
בינלאומיים בקמפוס
וחיזוק הקשר בין
סטודנטים ישראלים
וסטודנטים מהעולם

יצירת קשרים עם
סטודנטים מהעולם
יצירת פלטפורמת פרסום
עבור כלל המועדונים

5

קיום פעילויות חודשיות עם תכניות
הפרטנרס ,הבאדיס ותגלית
הוצאת סטודנטים לשבועות בינ"ל
בעולם במסגרת תכנית IW
פרסום המועדונים בערוצי התקשורת
השונים של האגודה מול הסטונדטים

תיאום חדרים ,מתן תמיכה בקשר מול
ליווי והנחיית מועדוני תמיכה לוגיסטית במועדונים האוניברסיטה ,השאלת מיחמים וציוד
נוסף
הסטודנטים
בפעילותם השוטפת
ומתן עזרה לוגיסטית קידום ופיתוח המועדונים בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים:
וכלכלית
תחרויות ,משלחות ועוד
ויוזמות מטעמם
תמיכה כלכלית במועדונים

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

רכז/ת קשרי חוץ בשיתוף
מלגאים
רכזת קש"ח
רמ"ח תרבות  +רכז/ת תרבות

3

4

יצירת הווי ומסגרת
חברתית לסטודנטים
בינלאומיים בקמפוס
וחיזוק הקשר בין
סטודנטים ישראלים
וסטודנטים מהעולם

הוצאת סטודנטים לשבועות בינ"ל
בעולם במסגרת תכנית IW

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

קיום פגישה עם כל אחד מראשי
רמ"ח תרבות  +רכז\ת תרבות
המועדונים ,קבלת הצרכים של כל מועדון
והפקות
וקבלת רשימת המשתתפים העדכנית לשנה
רמ"ח תרבות

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

רמ"ח תרבות

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש

פברואר
רכז סטודנטים ערבים +
שליחת ניוזלטר ייעודי אחת לשבועיים
מחלקת הסברה

שימור ושיפור הקשר שימור וחיזוק הקשר עם
סטודנטים דוברי ערבית ע"י
בין אוכלוסיות
תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה
פרסום שירותי האגודה
דוברי
הסטודנטים
ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה
באופן ייעודי
בקמפוס
הערבית
הערבית
לשירותי האגודה תוך
יצירת פעילויות
קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום
קידום והגדלה של
ואירועים מכווני קהל
פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על
הפעילויות והאירועים
זה
החלוקה תקציבית
לסטודנטים ערבים בקמפוס

בין  1-2פעילויות לפרטנרס ולבאדיס

אחוזי פתיחה של לפחות 50%

רכז סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

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

רכזת סטודנטים ערבים

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

רכזת קש"ח

הוצאת סטודנט או שניים לכל שבוע
בינלאומי שמוצע

יצירת פלטפורמת פרסום
עבור כלל המועדונים

5

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת
השונים של האגודה מול הסטונדטים

תיאום חדרים ,מתן תמיכה בקשר מול
ליווי והנחיית מועדוני תמיכה לוגיסטית במועדונים האוניברסיטה ,השאלת מיחמים וציוד
נוסף
הסטודנטים
בפעילותם השוטפת
ומתן עזרה לוגיסטית קידום ופיתוח המועדונים בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים:
וכלכלית
תחרויות ,משלחות ועוד
ויוזמות מטעמם
תמיכה כלכלית במועדונים

רמ"ח תרבות  +רכז/ת תרבות

מתן פלטפורמת היכרות נרחבת
לסטודנטים אל מול מועדוני האגודה

קיום פגישה עם כל אחד מראשי
רמ"ח תרבות  +רכז\ת תרבות
המועדונים ,קבלת הצרכים של כל מועדון
והפקות
וקבלת רשימת המשתתפים העדכנית לשנה

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

רמ"ח תרבות

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

רמ"ח תרבות

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש

מרץ
1

2

3

קיום אירועים
ופעילויות תרבות,
שיעודדו חיי חברה
והווי עפ"י חתכי
קהלים
ליווי והנחיית נציגים
וסטודנטים בארגון
אירועים עבור
הסטודנטים .הנגשת

אירועים המיועדים לקהל
יעד כללי-רוחבי
אירועים המיועדים לקהל
יעד מצומצם ומובחן
מערך הפסקולטות
יוזמות סטודנטיאליות
אירועים אוניברסיטאיים-
רוחביים

קיום הופעה בפפ"ס

רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס

הגעת  2,000סטודנטים להופעה

קיום סדנה

רכז\ת תרבות והפקות

מכירת  90%מהכרטיסים לסדנה

רכז\ת תרבות והפקות  +נציגי
קיום  2הפסקולטות בחודש
חוגים
רכז תרבות  +רמ"ח תרבות
בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט
קיום אירוע פתיחת סמסטר :סטנד -רכז\ת סטודנטים דוברי ערבית
 שת"פ דקאנטאפ\הופעה
רכז סטודנטים ערבים +
שליחת ניוזלטר ייעודי אחת לשבועיים
מחלקת הסברה

שימור וחיזוק הקשר עם
שימור ושיפור הקשר סטודנטים דוברי ערבית ע"י
תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה
בין אוכלוסיות
פרסום שירותי האגודה
ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה
הסטודנטים דוברי
באופן ייעודי
הערבית
הערבית בקמפוס
לשירותי האגודה תוך
קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום
קידום והגדלה של
יצירת פעילויות
פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על
הפעילויות והאירועים
ואירועים מכווני קהל
החלוקה תקציבית
לסטודנטים ערבים בקמפוס
זה
סדנאות מקצועיות
ופעילויות העשרה
לסטודנטים ערבים

קיום סדנה או פעילות העשרה

רכז סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

הגעת לפחות  50%מהסטודנטים
בפקולטה או בחוג להפסקה
בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט
הגעה של כ 300-איש
אחוזי פתיחה של לפחות 50%
עלייה באחוזי הפנייה לרכז סטודנטים
ערבים  +משוב מפורט לכל סטודנט שפונה

רכזת סטודנטים ערבים

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

רכזת סטודנטים ערבים

הגעה של לפחות  200סטודנטים

4

יצירת הווי ומסגרת
חברתית לסטודנטים
בינלאומיים בקמפוס
וחיזוק הקשר בין
סטודנטים ישראלים
וסטודנטים מהעולם

שימור וחיזוק היחסים מול
ביה"ס הבינ"ל
יצירת קשרים עם
סטודנטים מהעולם
יצירת פלטפורמת פרסום
עבור כלל המועדונים

5

קיום פגישה עם צוות ביה"ס הבינ"ל

רכז\ת קשרי חוץ  +רמ"ח

שמירה על קשר רציף ושיתוף פעולה מול
ביה"ס הבינ"ל

קיום פעילויות חודשיות עם תכניות
הפרטנרס ,הבאדיס ותגלית
הוצאת סטודנטים לשבועות בינ"ל
בעולם במסגרת תכנית IW
פרסום המועדונים בערוצי התקשורת
השונים של האגודה מול הסטונדטים

רכז/ת קשרי חוץ בשיתוף
מלגאים

בין  2-3פעילויות לפרטנרס ולבאדיס

תיאום חדרים ,מתן תמיכה בקשר מול
ליווי והנחיית מועדוני תמיכה לוגיסטית במועדונים האוניברסיטה ,השאלת מיחמים וציוד
נוסף
הסטודנטים
בפעילותם השוטפת
ומתן עזרה לוגיסטית קידום ופיתוח המועדונים בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים:
וכלכלית
תחרויות ,משלחות ועוד
ויוזמות מטעמם
תמיכה כלכלית במועדונים

רכזת קש"ח
רמ"ח תרבות  +רכז/ת תרבות

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

קיום פגישה עם כל אחד מראשי
רמ"ח תרבות  +רכז\ת תרבות
המועדונים ,קבלת הצרכים של כל מועדון
והפקות
וקבלת רשימת המשתתפים העדכנית לשנה

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

רמ"ח תרבות

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

רמ"ח תרבות

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש

אפריל

1

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

אירועים המיועדים לקהל
יעד מצומצם ומובחן

ליווי והנחיית נציגים
וסטודנטים בארגון
אירועים עבור
יוזמות סטודנטיאליות
הסטודנטים .הנגשת
אירועי האגודה
תיאום ותכנון אירועי נציגים
והחוגים
לפקולטות
והפסקולטות להמשך שנה"ל
השונים
מערך הפסקולטות

2

3

שימור וחיזוק הקשר עם
סטודנטים דוברי ערבית ע"י
שימור ושיפור הקשר פרסום שירותי האגודה
באופן ייעודי
בין אוכלוסיות
הסטודנטים דוברי
הערבית בקמפוס
לשירותי האגודה תוך
יצירת פעילויות

קיום סדנה

קיום  2הפסקולטות בחודש
בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט
פגישות עם נציגים ומיפוי הרצונות
והצרכים של הנציג אל מול האגודה
בנוגע לאירועים עתידיים
שליחת ניוזלטר ייעודי אחת לשבועיים

רכז\ת תרבות והפקות

מכירת  90%מהכרטיסים לסדנה

רכז\ת תרבות והפקות  +נציגי
חוגים
רכז תרבות  +רמ"ח תרבות

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

רמ"ח תרבות  +רכז/ת תרבות
והפקות

פגישות עבודה אפקטיביות עם  3נציגים
לפחות

רכז סטודנטים ערבים +
מחלקת הסברה

אחוזי פתיחה של לפחות 50%

3

4

שימור וחיזוק הקשר עם
סטודנטים דוברי ערבית ע"י
תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה
שימור ושיפור הקשר פרסום שירותי האגודה
ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה
באופן ייעודי
בין אוכלוסיות
הערבית
הסטודנטים דוברי
הערבית בקמפוס
קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום
קידום והגדלה של
לשירותי האגודה תוך
פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על
הפעילויות והאירועים
יצירת פעילויות
החלוקה תקציבית
ואירועים מכווני קהל לסטודנטים ערבים בקמפוס
זה
סדנאות מקצועיות
קיום סדנה או פעילות העשרה
ופעילויות העשרה
לסטודנטים ערבים
יצירת הווי ומסגרת
חברתית לסטודנטים
בינלאומיים בקמפוס
וחיזוק הקשר בין
סטודנטים ישראלים
וסטודנטים מהעולם

שימור וחיזוק היחסים מול
ביה"ס הבינ"ל
יצירת קשרים עם
סטודנטים מהעולם
יצירת פלטפורמת פרסום
עבור כלל המועדונים

5

רכז סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

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

רכזת סטודנטים ערבים

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

רכזת סטודנטים ערבים

הגעה של לפחות  200סטודנטים

קיום פגישה עם צוות ביה"ס הבינ"ל

רכז\ת קשרי חוץ  +רמ"ח

שמירה על קשר רציף ושיתוף פעולה מול
ביה"ס הבינ"ל

קיום פעילויות חודשיות עם תכניות
הפרטנרס ,הבאדיס ותגלית
הוצאת סטודנטים לשבועות בינ"ל
בעולם במסגרת תכנית IW
פרסום המועדונים בערוצי התקשורת
השונים של האגודה מול הסטונדטים

רכז/ת קשרי חוץ בשיתוף
מלגאים

בין  2-3פעילויות לפרטנרס ולבאדיס

תיאום חדרים ,מתן תמיכה בקשר מול
ליווי והנחיית מועדוני תמיכה לוגיסטית במועדונים האוניברסיטה ,השאלת מיחמים וציוד
נוסף
הסטודנטים
בפעילותם השוטפת
ומתן עזרה לוגיסטית קידום ופיתוח המועדונים בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים:
וכלכלית
תחרויות ,משלחות ועוד
ויוזמות מטעמם
תמיכה כלכלית במועדונים

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

אירועים המיועדים לקהל
יעד מצומצם ומובחן

קיום סדנה

רכזת קש"ח
רמ"ח תרבות  +רכז/ת תרבות

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

קיום פגישה עם כל אחד מראשי
רמ"ח תרבות  +רכז\ת תרבות
המועדונים ,קבלת הצרכים של כל מועדון
והפקות
וקבלת רשימת המשתתפים העדכנית לשנה
רמ"ח תרבות

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

רמ"ח תרבות

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש

מאי
1

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

טקסי זכרון

טקס יום הזיכרון וטקס יום שואה

רכז\ת תרבות והפקות
רכז/ת תרבות  +רמ"ח תרבות

מכירת  90%מהכרטיסים לסדנה
הגעת  1,000משתתפים ,מתוכם 500
סטודנטים

אירועים המיועדים לקהל
יעד כללי-רוחבי

יום הסטודנט

רכז/ת תרבות  +רמ"ח תרבות

הגעה של כ 15-אלף סטודנטים

אירועים המיועדים לקהל
יעד מצומצם ומובחן

הוצאת הסעות לפאנג'ויה

רכז/ת תרבות  +רמ"ח תרבות

הוצאת ההסעות ללא איחורים ובצורה
בטוחה

רכז\ת תרבות והפקות  +נציגי
חוגים
רכז תרבות  +רמ"ח תרבות

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

רמ"ח תרבות  +רכז/ת תרבות
והפקות

פגישות עבודה אפקטיביות עם  3נציגים
לפחות

רמדאן

רכזת סטודנטים ערבים

הגעה של כ 200-סטודנטים

שליחת ניוזלטר ייעודי אחת לשבועיים

רכז סטודנטים ערבים +
מחלקת הסברה

אחוזי פתיחה של לפחות 50%

רכז סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

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

רכזת סטודנטים ערבים

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

קיום פגישה עם צוות ביה"ס הבינ"ל

רכז\ת קשרי חוץ  +רמ"ח

שמירה על קשר רציף ושיתוף פעולה מול
ביה"ס הבינ"ל

קיום פעילויות חודשיות עם תכניות
הפרטנרס ,הבאדיס ותגלית
הוצאת סטודנטים לשבועות בינ"ל
בעולם במסגרת תכנית IW
פרסום המועדונים בערוצי התקשורת
השונים של האגודה מול הסטונדטים

רכז/ת קשרי חוץ בשיתוף
מלגאים

בין  2-3פעילויות לפרטנרס ולבאדיס

ליווי והנחיית נציגים
וסטודנטים בארגון
אירועים עבור
יוזמות סטודנטיאליות
הסטודנטים .הנגשת
אירועי האגודה
תיאום ותכנון אירועי נציגים
והחוגים
לפקולטות
והפסקולטות להמשך שנה"ל
השונים
מערך הפסקולטות

2

ציון חגי האוכלוסיה הערבית

3

קיום הפסקולטה
בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט
פגישות עם נציגים ומיפוי הרצונות
והצרכים של הנציג אל מול האגודה
בנוגע לאירועים עתידיים

שימור ושיפור הקשר
שימור וחיזוק הקשר עם
בין אוכלוסיות
הסטודנטים דוברי סטודנטים דוברי ערבית ע"י
תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה
פרסום שירותי האגודה
הערבית בקמפוס
ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה
באופן ייעודי
לשירותי האגודה תוך
הערבית
יצירת פעילויות
ואירועים מכווני קהל
קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום
קידום והגדלה של
זה
פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על
הפעילויות והאירועים
החלוקה תקציבית
לסטודנטים ערבים בקמפוס

4

יצירת הווי ומסגרת
חברתית לסטודנטים
בינלאומיים בקמפוס
וחיזוק הקשר בין
סטודנטים ישראלים
וסטודנטים מהעולם

5

ליווי והנחיית מועדוני
הסטודנטים
בפעילותם השוטפת
ומתן עזרה לוגיסטית
וכלכלית

שימור וחיזוק היחסים מול
ביה"ס הבינ"ל
יצירת קשרים עם
סטודנטים מהעולם
יצירת פלטפורמת פרסום
עבור כלל המועדונים

רכזת קש"ח
רמ"ח תרבות  +רכז/ת תרבות

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

5

תיאום חדרים ,מתן תמיכה בקשר מול
ליווי והנחיית מועדוני תמיכה לוגיסטית במועדונים האוניברסיטה ,השאלת מיחמים וציוד
נוסף
הסטודנטים
בפעילותם השוטפת
ומתן עזרה לוגיסטית קידום ופיתוח המועדונים בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים:
וכלכלית
תחרויות ,משלחות ועוד
ויוזמות מטעמם
תמיכה כלכלית במועדונים

קיום פגישה עם כל אחד מראשי
רמ"ח תרבות  +רכז\ת תרבות
המועדונים ,קבלת הצרכים של כל מועדון
והפקות
וקבלת רשימת המשתתפים העדכנית לשנה

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

רמ"ח תרבות

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

רמ"ח תרבות

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש

יוני

1

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

2

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

אירועים המיועדים לקהל
יעד כללי-רוחבי

יום הסטודנט

רמ"ח תרבות  -שת"פ נכס +
מוסדות נוספים

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

מערך הפסקולטות

קיום הפסקולטה בחודש

רכז\ת תרבות והפקות  +נציגי
חוגים

הגעת לפחות  100סטודנטים להפסקה

אירועי נציגים וימים
מיוחדים

חלוקת ארטיקים לקראת סוף שנה"ל

יוזמות סטודנטיאליות

בהתאם לבקשות הנציג או הסטודנט
שליחת ניוזלטר ייעודי אחת לשבועיים

3

שימור וחיזוק הקשר עם
סטודנטים דוברי ערבית ע"י
תרגום והנגשת מידע מטעם האגודה
שימור ושיפור הקשר פרסום שירותי האגודה
ומתן מענה לפניות אקדמיות בשפה
באופן ייעודי
בין אוכלוסיות
הערבית
הסטודנטים דוברי
הערבית בקמפוס
קשר עם דקאנט הסטודנטים וקיום
קידום והגדלה של
לשירותי האגודה תוך
פגישות ייעודיות לפי אירועים ודיון על
הפעילויות והאירועים
יצירת פעילויות
החלוקה תקציבית
ואירועים מכווני קהל לסטודנטים ערבים בקמפוס
זה

רכז\ת תרבות והפקות  +נציגי הגעה לכלל הפקולטות .חלוקת הסופגניות
ע"י הנציגים ב 70%-מהחוגים.
חוגים
רכז תרבות  +רמ"ח תרבות
רכז סטודנטים ערבים +
מחלקת הסברה
רכז סטודנטים ערבים +
הסברה  +אקדמית

רכזת סטודנטים ערבים

בהתאם לבקשת הנציג או הסטודנט
אחוזי פתיחה של לפחות 50%
עלייה באחוזי הפנייה לרכז סטודנטים
ערבים  +משוב מפורט לכל סטודנט שפונה
שיתוף פעולה עקבי לאורך השנה באירועי
המחלקה  -מאטצ'ינג מהדקאנט לסכום
שהאגודה מקצה עבור האירועים
המרכזיים

3

4

הערבית בקמפוס
לשירותי האגודה תוך
יצירת פעילויות
ואירועים מכווני קהל
זה

יצירת הווי ומסגרת
חברתית לסטודנטים
בינלאומיים בקמפוס
וחיזוק הקשר בין
סטודנטים ישראלים
וסטודנטים מהעולם

סדנאות מקצועיות
ופעילויות העשרה
לסטודנטים ערבים

יצירת קשרים עם
סטודנטים מהעולם

יצירת פלטפורמת פרסום
עבור כלל המועדונים

5

קיום סדנה או פעילות העשרה

רכזת סטודנטים ערבים

הגעה של לפחות  200סטודנטים

קיום פעילויות חודשיות עם תכניות
הפרטנרס ,הבאדיס ותגלית
הוצאת סטודנטים לשבועות בינ"ל
בעולם במסגרת תכנית IW

רכז/ת קשרי חוץ בשיתוף
מלגאים

פעילות באדיס

רכזת קש"ח

הוצאת סטודנט או שניים לכל שבוע
בינלאומי שמוצע

קיום שבוע בינ"ל בישראל

רכזת קש"ח

אירוח של לפחות  15סטודנטים בינ"ל ו15
סטודנטים ישראלים בשבוע הבינ"ל
בישראל ,תוך עמידה בתכנון וברצון
המשתתפים

פרסום המועדונים בערוצי התקשורת
השונים של האגודה מול הסטונדטים

רמ"ח תרבות  +רכז/ת תרבות

מתן פלטפורמת היכרות נרחבת
לסטודנטים אל מול מועדוני האגודה

תיאום חדרים ,מתן תמיכה בקשר מול
ליווי והנחיית מועדוני תמיכה לוגיסטית במועדונים האוניברסיטה ,השאלת מיחמים וציוד
נוסף
הסטודנטים
בפעילותם השוטפת
ומתן עזרה לוגיסטית קידום ופיתוח המועדונים בהתאם לדרישות ובקשות המועדונים:
וכלכלית
תחרויות ,משלחות ועוד
ויוזמות מטעמם
תמיכה כלכלית במועדונים

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

קיום פגישה עם כל אחד מראשי
רמ"ח תרבות  +רכז\ת תרבות
המועדונים ,קבלת הצרכים של כל מועדון
והפקות
וקבלת רשימת המשתתפים העדכנית לשנה
רמ"ח תרבות

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

רמ"ח תרבות

מועדני האגודה יתפקדו ויקיימו את
פעילותם כנדרש

