חזון מחלקת מעורבות חברתית
קידום מעורבות סטודנטיאלית בפעילויות חברתיות והתנדבותיות ,והעלאת מודעות לסוגיות העומדות על סדר היום החברתי-פוליטי ,מתוך האמונה בחשיבות הסטודנטים ככוח משמעותי ,משפיע ובעל אחריות חברתית בחברה הישראלית.
בעלי תפקידים
ראש המחלקה ,רכזת קהילות ,רכזת יזמות סטודניאלית ,רכזת קיימות ,רכזת אוכלוסיות
יעדים אופרטיבים
ליווי פרוייקטים ביוזמת סטודנטים.
עידוד יזמות וקידום הרעיונות שלהם במסגרת המלגות
קיום תחרות יזמות חברתית בקמפוס
יצירת פלפטורמות וליווי פרויקטים המייצרים שיח חברתי ופוליטי בקמפוס
קיום אירועיים חברתיים בתוך הקמפוס ,בהתאם לימים חשובים בלוח השנה
סיוע למיסוד והעצמת התאים הפוליטיים והחברתיים
שיבוץ  150מלגאים במלגות מעונות ומנהלת הדיור.
שיפור השת"פ עם הארגונים הפועלים במלגת מעורבות חברתית.
שיפור השת"פ עם הארגונים הפועלים במלגת מעורבות חברתית.
שיפור הליווי לאוכלוסיות שונות
שיתוף פעולה פנים קמפוס
עיסוק באוכלוסיית העדה האתיופית כאוכלוסיית יעד לשנה"ל.
שיתוף פעולה עם גורמים רלוונטים בקמפוס

מטרות המחלקה
המחלקה תפעל לחיזוק היזמות החברתית הסטודנטיאלית בקמפוס ומחוצה לו.

המחלקה תעודד פעילויות פוליטיות וחברתיות בתוך הקמפוס ומחוצה לו

המחלקה תרכז מגוון מלגות עשייה חברתית .באמצעות המלגות השונות יקבל כל סטודנט תמורה מוחשית עבור פעילותו החברתית.

המחלקה תפעל למתן מענה לאוכלוסיות שונות ,בכדי לקיים בניית קהילות והשתלבות מלאה במגוון פעילויות האוניברסיטה.

קידום המודעות הסביבתית בקמפוס

המחלקה תקדם התנהלות סביבתית בת-קיימא באגודה ובקמפוס ,ותקדם את ערכי המשקיות והקיימות.

עידוד מיחזור ,קיימות ושמירה על איכות הסביבה בפעולות האגודה
שיפור הזכרון הארגוני הפנים מחלקתי
חניכה ומשוב
שיפור התרבות הארגונית מול התאים בקמפוס

המחלקה תשפר את התרבות הארגונית ותפעל לקידום עבודה יעילה ומקצועית מבחינת שימור הידע

תכנית עבודה מחלקת :מעורבות חברתית חודש :ספטמבר -אוקטובר
מטרה

יעד אופרטיבי

משימה לביצוע (פעילות)

בעל אחריות במחלקה

מדד הצלחה

קידום היזמות הסטודנטיאלית

ביצוע תחרות יזמות חברתית

הפצת הקול קורא וגיוס משתתפים,
הקמת וועדת שיפוט

רמ"ח

ביצוע התחרות ,הגשה של לפחות  10פרויקטים

הענקת מלגות מעורבות חברתית

הענקת מלגות אגודה

פרסום המלגות בחוברת ובאירועי פתיחת
השנה

רכזת יוזמות

איוש מלא של התקנים

הענקת מלגות מעורבות חברתית

מלגות מעונות

פרסום המלגות באירועי פתיחת שנה,
יריד מלגות מעונות

רכזות מנהלת הדיור ומעונות

איוש מלא של התקנים

מענה לאוכלוסיות שונות

מתן מעטפת וביצוע תיאום ציפיות עם
התאים הסטודנטיאליים הפעילים
בקמפוס.

יצירת קשר עם כלל התאים שקיימים,
קיום כנס ראשי פרויקטים ותאים.

ראש המחלקה +רכזת יזמות

ביצוע פגישות היכרות עם כל התאים עד סוף אוקטובר

קידום התנהלות סביבתית ובת קיימא

תפעול הגינה ההידרופונית

גיוס  2מלגאים לגינה ההידרופונית

רכזת קיימות

סטטוס

שיבוץ של המלגאים ותפעול שוטף של הגינה לכל השנה,
ביצוע  5אירועי גינה במהלך השנה

תכנית עבודה מחלקת :מעורבות חברתית חודש :נובמבר
מטרה

יעד אופרטיבי

משימה לביצוע (פעילות)

בעל אחריות במחלקה

מדד הצלחה

הענקת מלגות מעורבות חברתית

שיבוץ מלגות דיור

שיבוץ במנהלת הדיור ,שיבוץ של מלגאי
מעונות ,ראיונות של מלגות אגודה ושיבוץ
מתנדבים.

כל רכזת והמלגות שלה

איוש ב90%

קידום פעילות חברתית ופוליטית

ליווי פרוייקטים חברתיים ופוליטיים ע"י
מתן שפה משותפת וארז כלים

סמינר ראשי פרויקטים

רמ"ח ,רכזת אוכלוסיות

הגעה של לפחות  15אנשים לסמינר ,משובים

סטטוס

הענקת מלגות מעורבות חברתית

ליווי ומתן מענה לסטודנטים ולארגונים
שלוקחים חלק במערך המלגות( .שמירה
על קשר ,בדיקת שעות ,אירועים חברתיים
וכו')

אירוע פתיחת שנה מלגות דיור

רכזות מלגת מנהלת הדיור

הגעה של  50אחוז מהמשובצים למלגות וטקס מכובד ומעניין

מענה לאוכלוסיות שונות

קיום אירועיים חברתיים בהתאם לימים
חשובים בלוח השנה

חג הסיגד ,ביחד עם הדקאנט ותכנית
אדמאס

רכזת אוכלוסיות

קיום

קידום פעילות חברתית ופוליטית

קיום אירועיים חברתיים בתוך הקמפוס,
בהתאם לימים חשובים בלוח השנה

התרמות דם

רכזת קיימות

לבדוק עם מד"א מה הצפי שלהם

קידום פעילות חברתית ופוליטית

תכנון ותיאום יחד עם התאים

אישור תוכנית עבודה של כל תא

כל המחלקה (כל רכזת עם התאים
הרלוונטיים)

סגירת גאנט סמסטר א' עד סוף אוקטובר  -גאנט משולב
ארגונים

תכנית עבודה מחלקת :מעורבות חברתית חודש :דצמבר
מטרה

יעד אופרטיבי

משימה לביצוע (פעילות)

בעל אחריות במחלקה

מדד הצלחה

מענה לאוכלוסיות שונות

האגודה תהיה פתוחה לקבלת עמותות
וארגונים מחוץ לקפמוס ותעודד את
פעילותה בתוך הקמפוס

הדוכן החברתי – הבאת דוכן חברתי
למכירה בכל יריד דוכנים ביום רביעי –
ללא עלות למוכרים.

רכזת שתהיה אחראית על הדוכנים

הגעה של  5דוכנים בכל סמסטר

קידום פעילות חברתית ופוליטית

קיום אירועיים חברתיים בתוך הקמפוס,
בהתאם לימים חשובים בלוח השנה

אירוע התנדבות חנוכה (לחשוב על
מתכונת מתאימה :או ג'סטה בקמפוס או
אירוע מלגאים או שיתוף עם אחד
התאים/פרויקטים שפעילים.

רכזת קהילות

שיתוף פעולה מוצלח עם מי שיבחר  +התנדבות כיפית ויעילה

מטרה

יעד אופרטיבי

סטטוס

תכנית עבודה מחלקת :מעורבות חברתית חודש :ינואר
משימה לביצוע (פעילות)

בעל אחריות במחלקה

מדד הצלחה

סטטוס

אירוע פוליטי
תכנית עבודה מחלקת :מעורבות חברתית חודש :פברואר
מטרה

יעד אופרטיבי

משימה לביצוע (פעילות)

בעל אחריות במחלקה

הענקת מלגות מעורבות חברתית

ליווי כלל הסטודנטים המשתתפים באחת
המלגות

הכנות לסמסטר ב'-שיחות חתך עם
ארגונים ומלגאים ,ביקורת שעות ,סימון
מלגאים "אדומים|"

כלל הרכזות

תרבות ארגונית

שיפור העבודה המסודרת במחלקה

ביצוע עצור לקחים מחלקתי ,מעבר על
תכנית עבודה ועדכון הגאנט לסמסטר ב'

ראש המחלקה

מדד הצלחה

סטטוס

תכנית עבודה מחלקת :מעורבות חברתית חודש :מרץ
מטרה

יעד אופרטיבי

משימה לביצוע (פעילות)

בעל אחריות במחלקה

מדד הצלחה

קידום פעילות חברתית ופוליטית

קיום אירועיים חברתיים בהתאם לימים
חשובים בלוח השנה

אירוע יום האישה יחד עם הארגונים
השונים בקמפוס

רכזת קהילות

להציב יעד של אנשים לפי האירוע שעושים ,לעלות חשיפה
ומודעות ליום הזה ולבחור קבוצה שרוצים להשקיע בה

קידום פעילות חברתית ופוליטית

קמפיינים ופעילויות אקטיביות בקמפוס
על מנת לעלות מודעות לתחומים השונים.

יריד תרומות  -מח עם ,אד"י ,מד"א,
שיער בגדים

רכזת קיימות

ביצוע  4דוכנים של תרומה לפחות

תכנית עבודה מחלקת :מעורבות חברתית חודש:אפריל

סטטוס

מטרה

יעד אופרטיבי

משימה לביצוע (פעילות)

בעל אחריות במחלקה

קידום פעילות חברתית ופוליטית

קיום אירועיים חברתיים בתוך הקמפוס,
בהתאם לימים חשובים בלוח השנה

אירוע מלגאים לפסח

מוכוון דרום?

המחלקה תקדם התנהלות סביבתית ברת
קיימא באגודה ובאוניברסיטה .

קמפיינים ופעילויות אקטיביות בקמפוס ביצוע יום ירוק -יום הבריאות העולמי 7.4
 /יום כדור הארץ נופל על פסח
על מנת לעלות מודעות לתחומים השונים.

מדד הצלחה

סטטוס

רכזת קיימות

תכנית עבודה מחלקת :מעורבות חברתית חודש :מאי
מטרה

יעד אופרטיבי

משימה לביצוע (פעילות)

בעל אחריות במחלקה

קידום פעילות חברתית ופוליטית

קיום אירועיים חברתיים בתוך הקמפוס,
בהתאם לימים חשובים בלוח השנה

זיכרון בסלון בשיתוף עם הלל

רכזת קהילות

מדד הצלחה

סטטוס

תכנית עבודה מחלקת :מעורבות חברתית חודש :יוני
מטרה

יעד אופרטיבי

משימה לביצוע (פעילות)

בעל אחריות במחלקה

מענה לאוכלוסיות שונות

קיום אירועיים חברתיים בתוך הקמפוס,
בהתאם לימים חשובים בלוח השנה

שבוע הגאווה

רכזת קהילות

מדד הצלחה

סטטוס

תכנית עבודה מחלקת :מעורבות חברתית חודש :יולי
מטרה

יעד אופרטיבי

משימה לביצוע (פעילות)

בעל אחריות במחלקה

מדד הצלחה

הענקת מלגות מעורבות חברתית

ליווי ומתן מענה לסטודנטים ולארגונים
שלוקחים חלק במערך המלגות( .שמירה
על קשר ,בדיקת שעות ,אירועים חברתיים
וכו')

השלמת שעות והכנות לטקס סיום

כולם

הגעה ב 50%ממקבלי המלגה

מטרה

יעד אופרטיבי

משימה לביצוע (פעילות)

הענקת מלגות מעורבות חברתית

ליווי ומתן מענה לסטודנטים ולארגונים
שלוקחים חלק במערך המלגות( .שמירה
על קשר ,בדיקת שעות ,אירועים חברתיים
וכו')

טקס מלגאים

סטטוס

תכנית עבודה מחלקת :מעורבות חברתית חודש :אוגוסט

תרבות ארגונית

סיכומי שנה עם תאים  +פרויקטים+
מלגות והערכות לשנה הבאה

בעל אחריות במחלקה

מדד הצלחה

סטטוס

