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זהות ארגונית
הקדמה
אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה הינה הגוף הנבחר והמייצג של
הסטודנטים הלומדים בה .האגודה נוסדה בשנת  ,2009כתולדה של רצון למתן
ביטוי ומענה לצרכי הסטודנטים .האגודה זכתה לליווי ,סיוע והכרה של
האוניברסיטה הפתוחה ומכירה בה כשותפה לדרך.
ציבור הסטודנטים הלומד באוניברסיטה הפתוחה הינו הטרוגני וכולל קבוצות
אוכלוסייה רבות ,הקיימות בחברה הישראלית והמאופיינות בטווח גילאים
רחב ,פיזור גיאוגרפי ארצי (ואף סטודנטים הלומדים בחו"ל) וכן בגיוון מגזרי.

ערכים
הערכים המנחים את פעילות האגודה:
 שייכות לקהילה הסטודנטיאלית של האוניברסיטה הפתוחה . גאוות יחידה לאגודת הסטודנטים של האו"פ. מקצועיות. התפתחות וצמיחה אישית וחברתית.ערכים אלו מהווים בסיס לקביעת סדר העדיפויות של האגודה.
כל יוזמה ,פעולה ,שיתוף פעולה ופרויקט של האגודה הינם תוצר של ערכים
אלה.

הערכים המנחים את אנשי האגודה:
 -דמוקרטיזציה

 -שקיפות

 פתיחות והקשבהלצורכי הסטודנט

 -אמון

 חתירה למצוינות שרותיות יסודיות מוסר עבודה גבוה -מצוינות
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ערכים אלה מנחים את פועלם של האנשים המרכיבים את האגודה לרבות
הנהלת האגודה ,נציגיה ,מתנדביה ועובדיה.
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חזון האגודה
אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה תהיה אמונה על רווחת חבריה
והעצמתם כפרטים ,כסטודנטים ,וכאזרחים.

מטרות האגודה
אגודה
 האגודה תפעל לשיפור נגישות האגודה לסטודנטים ותהווה כתובתראויה ויעילה לפניות הסטודנטים.
 האגודה תשאף להגדיל את מספר חבריה ואת מספר הסטודנטיםהמשלמים דמי רווחה.
 האגודה תרחיב ותגדיל את מעגל הפעילים ,המתנדבים והנציגים מקרבהסטודנטים ,תוך ייצוג כלל האוכלוסייה המגוונת הלומדת
באוניברסיטה הפתוחה.
 האגודה תפעל למיצובו והחדרתו של המותג "אגודת הסטודנטים" תוךחיזוק ושיפור תודעת קיומה ותדמיתה ופעילויותיה בקרב הסטודנטים.

רווחה:
 האגודה תפעל לשיפור והרחבת השירותים והפעילויות לכללהסטודנטים הלומדים אוניברסיטה הפתוחה לרבות סטודנטים
המתגוררים באיזורי הפריפריה.
 -יצירת סל הטבות אשר יתגמל את הסטודנטים המשלמים דמי הרווחה.

העצמה כפרט:
 מתן סל שירותי פרט לסטודנטים ,לרבות שירותים פסיכולוגייםומשפטיים.
 סיוע לסטודנטים בהשתלבות בשוק העבודה. בניה והרחבה של פעילות פנאי ,תרבות וההעשרה א-פורמאליים על-מנת לתת כליםלביטוי ,מימוש ,הגשמה והעצמה אישית.
 גישור פערי תרבות הנובעים מהבדלי גיל ,דת וגזע ,דרך בניית תוכניות עםאופי מתאים.
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העצמה כסטודנט:
 טיפוח ההווי הסטודנטיאלי וחיזוק תחושת השייכות של הסטודנט. מיצוב התואר באו"פ ב שוק העבודה ובעיני כלל הגורמים החיצונייםהרלוונטיים.
 קישור בין קהל הסטודנטים של האו"פ ולבין סגל האקדמי שלה. שיפור מתמיד של ההישגים הלימודיים בקרב הסטודנטים. המצאת קורסי הכשרה והעשרה במגוון תחומים. -הענקת ערך מוסף ביצירת סביבת הלמידה נוחה יותר.

עצמה כאזרח:
 חיזוק המודעות החברתית של הסטודנטים בארץ ובחו"ל. סיוע לסטודנטים המעוניינים להתנדב ולהשתלב בפרויקטים חברתייםוקהילתיים.
 -שיפור תדמיתה של האו"פ כארגון המעורב בחברה הישראלית.

מעגלי שייכות
 .1אגודה
 .2סטודנטים
 .3אוניברסיטה
 .4העולם האקדמאי
 .5סביבה חברתית
מעגלי השייכות מהווים את הכלים להשגת חזון האגודה ומטרותיה.
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יעדים ופעילויות על מחלקתיות:
 הגעה אל כל מרכזי הלימוד בארץ בהם לומדים מעל ל 500סטודנטים :באר שבע,ירושלים ,תל אביב ,רמת גן ,חיפה ,בית ברל ,אשדוד ,פתח תקווה ,ראשון לציון ורעננה.
 יצירת קשר ראשוני ובניית שיתופי פעולה עם כלל אגודות הסטודנטים שלהאוניברסיטאות והמכללות הגדולות תוך בניית ערוץ תקשורת פעיל ופתוח בין בעלי
התפקיד המקבילים באגודות השונות (יו"ר אל מול יו"ר ,רמ"ח אל מול רמ"ח וכיו"ב).
 הקמת רשת זרועות אזוריות אשר תכלול מנהלי אזורים ונציגים בקמפוסים. יצירת קשר ושיתופי פעולה עם כלל מנהלי הקמפוסים השונים של האוניברסיטההפתוחה.
 התחלת עבודה על מערכת הבחירות של שנת  2014וכן איפיון המערכת לטובת מערכותבחירות עצמאית עתידית.
 הטמעת מערכת פניות סטודנטים אלקטרונית. בניית מערך רכזים מקצועיים לפי תחומים :סטודנטים חדשים ,חיילים ומערךהמילואים ,חרדים ,ערבים ,אופ"ק ,לימודי תואר שני ,הורים והורים שבדרך ועוד.
 איתור צרכים מקיף ויסודי אשר יכלול סקר ופילוח של הסטודנטים במטרה להתייעללכיוון צורכי הסטודנט.
 יצירת קשר ראשוני ובניית תשתית עבודה משותפת אל מול התאחדות הסטודנטיםבמטרה להצטרף להתאחדות.
 חלוקת שי לכל סטודנט המשלם דמי רווחה. חיזוק הקשר עם האו"פ והתנהלות מקצועית ואחראית תוך ראייה מתמשכת על טובתהסטודנט.
 ביטוח כל הסטודנטים המשלמים דמי רווחה בביטוח תאונות אישיות.  PickAppאפליקציה אשר תהווה רשת חברתית עבור הסטודנטים בכל הקשור לטרמפיםוהסעות אל הקמפוסים השונים ובכלל.
 בחינת שירותי הקפיטריות בקמפוסים השונים ברחבי הארץ והענקת הנחות משתנותלסטודנטים המשלמים דמי רווחה.
 -גיוס חסויות ומלגות במטרה להגדיל את הכנסות האגודה ולהרחיב את פעילותה.
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 העצמת תחושת השייכות וגאוות היחידה של חברי המועצה תוך יצירת גיבוש בניהםומעורבות בעשיית האגודה.
 סיור של חברי המועצה באוניברסיטה הפתוחה ומפגש עם ההנהלה הבכירהבאוניברסיטה.
 העמדת לוח מודעות של האגודה בכל קמפוס ותחזוקו לאורך השנה. ייצוג סטודנטים בועדות המשמעת. נוכחות האגודה באירועי פתיחת סמסטר המתקיימים בקמפוסים השונים ברחבי הארץמטעם הנהלת הקמפוס.
 הפקה ופרסום קליפ מוזיקלי של אגודת הסטודנטים אשר יופץ ברשת. הרמת כוסית לחגים השונים לחברי המועצה ,עובדיה ומתנדביה. פרויקט "סטודנט שומר טבע" בשיתוף פעולה עם רשות שמורות הטבע והגנים .פרויקטחברתי אשר יעודד סטודנטים לשמירת הטבע והסביבה ,ויעלה בקרבם את המודעות
לערכים אלה .תגמול הסטודנטים בכניסות חינם לאתרי הטבע ברחבי הארץ.
 תהליך בנית זהות ארגונית לאגודת הסטודנטים אשר ישלב בתוכו את נשיאות האגודה ,הנהלתהאגודה וחברי המועצה.
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התנהלות:

הנהלה -ישיבות הנהלה ועבודת צוות יתקיימו אחת לשבוע .בישיבות יבחנו היעדים והמטרות
השבועיות תוך בחינה של יעדים אלו בראיה שנתית.
עדכונים ושקיפות – עדכונים חודשיים שוטפים אודות העשיה ,הקשיים ,הצרכים ,ההצלחות
וכיו"ב אל חברי המועצה ומתנדביה.
מנהלי איזורים -עדכון שבועי וישיבות אחת לחודשיים .הישיבות ינוהלו במטרה להתעדכן ולפתח
למידה והתפתחות מניסיונם של איזורים אחרים .הצבת יעדים ומטרות לתקופה הקרובה ,הבנת
צרכיהם של הסטודנטים על פי איזור גיאוגרפי ,למידה ממנהלי איזורים אחרים על דרכי
התפתחות ובחינה של המטרות שהצבנו לעמנו עד כה.
רכזים מקצועיים -פגישות אישיות אחת לחודשיים .מטרת הפגישות תהיה הצבת יעדים ובחינתם
לאורך תקופת זמן ועדכונים על שינויים שהתקיימו לקבוצות אוכלוסייה שונות.
תיק פרויקט – בניית תיק פרויקט לכל אחד מהפרויקטים והפעילויות באגודה אשר יכלול את
מהות הפרויקט ומטרותיו ,הפקחת לקחים ,אנשי קשר ,לוחות זמנים ,לוגו ,וכיו"ב.
האוניברסיטה הפתוחה .קשר שוטף ועבודה בשיתוף פעולה עם היחידות והמחלקות הרלוונטיות
באו"פ.
אגודות סטודנטים .קשר שוטף ועבודה בשיתוף פעולה עם אגודות הסטודנטים השונות ברחבי
הארץ.
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מחלקת אקדמיה
מטרות המחלקה:
 מחלקת אקדמיה ,כחלק בלתי נפרד ממערכת האגודה ,תהיה החוליה המקשרת בין קהלהסטודנטים של האו"פ ולבין סגל האקדמי שלה.
 המחלקה תפעל לשיפור מתמיד של ההישגים הלימודיים בקרב הסטודנטים. המחלקה תספק לסטודנטים ייצוג משפטי הולם בעת הצורך, האגודה תדאג להמצאת קורסי הכשרה והעשרה במגוון תחומים. המחלקה תעניק ערך מוסף ביצירת סביבת הלמידה נוחה יותר. סיוע לסטודנטים להשתלב בשוק העבודה ועל ידי כך להעלות את יוקרתו של התוארבאו"פ.


יש לציין כי מחלקת אקדמיה לא תהווה תחליף לשירותיה המקצועיים של האוניברסיטה
הפתוחה ותדאג להפנות את הסטודנטים בהתאם לסדר היררכי ברור ויעיל.

יעדים ופעילויות
 מענה לכל פנייה בנושאים אקדמיים ולימודיים הן מהסטודנט והן מכל גורםאחר במגזרים השונים.
 מתן ייצוג משפטי לסטודנטים בועדת משמעת. מתן ייעוץ משפטי כללי ללא תשלום וייצוג משפטי במחיר סמלי. פיתוח ותחזוק מאגר תרגומים שדרוג ועדכון מאגר סיכומים ומעבר לשירותי ענן פתיחת חוגי העשרה והכשרה במגוון תחומים מקצועיים קיום מרתונים במגוון תחומים אקדמיים בפריסה ארצית בתקופות המבחנים. קיום קורסי הכנה למבחני פטור באנגלית ובערבית. פיתוח ותחזוקה של פרויקט החזרת ספרי לימוד. הוזלת העלות של הזמנת מחברות בחינה עבור סטודנטים משלמי דמי רווחה נוכחות בטקסי הענקת תארים לאורך השנה ודאגה לגלימה וכובע לבוגרים. קיום וטיפוח הפרויקט "סטודנטים יוצרים" בכל המגזרים ובפריסה ארצית. הרחבת פרויקט "המתמחים" בשת"פ עם דיקן הסטודנטים של האו"פ. מתן שירותים בתחום האקדמי לאסירים. פרסום ללא עלות לסטודנטים במאגר מורים פרטיים תוך בקרה על מקצועיות וסףמחירים נמוך.
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לוח זמנים לפעילות המחלקה:
פרויקטים המתקיימים מידי סמסטר (א' ,ב' ,ג':)1123 ,
 קורס פיתוח אפליקציות לאנדרואיד (שיתוף פעולה עם  11שיפ). קורס פיתוח משחקים (שיתוף פעולה עם  11שיפ). הכנה למבחן פטור באנגלית (שיתוף פעולה עם "קידום"). הכנה למבחן פטור בערבית  -בצורה מקוונת. מרתונים מקוונים של (שיתוף פעולה עם "גול"). מרתונים בפריסה ארצית של (שיתוף פעולה עם טרגט). גלריית "סטודנטים יוצרים" – סדרה של גלריה נודדת ברחבי הארץ. סדנא של עו"ד ישי גלילי ליסודות המשפט. סיור במסגרת פרויקט המתמחים. סדנא במסגרת פרויקט המתמחים והצבת מתנדבים במשרדי הממשלה הוזלת עלויות של הזמנת מחברות בחינה. פרויקט החזרת ספרי לימוד. נוכחות בטקס הענקת תארים התואר.פרויקטים0פעילות בעלי אופי מתמשך
 יעוץ משפטי בועדת משמעת. סיוע אקדמאי לסטודנטים אסירים. הרחבה ותחזוק מאגר תרגומים וסיכומים. מורים פרטיים מענה שוטף לפניות הסטודנטים.מבנה המחלקה ודרך עבודה
רמ"ח וסגן רמ"ח אשר יופקדו על ההתנהלות השוטפת ופיתוח השירותים האקדמיים הניתנים
לסטודנט .בנוסף גיוס מתנדבים ועובדים בשכר לטובת פעילויות לוגיסטיות הנדרשות לשם הענקת
השירותים לסטודנטים.
מדי חודש יבחנו היעדים והמטרות של המחלקה על ידי הרמ"ח ויועלו בישיבת ההנהלה

מחלקת מלגות ,מעורבות חברתית וקשרי חוץ
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מטרת המחלקה:
-

שיפור רווחתם של הסטודנטים

 הענקת הזדמנויות לסטודנטים אשר זקוקים לעזרת האגודה בהתמודדות עם הנטלהכלכלי של התואר ו/או סטודנטים המעוניינים לתרום לקהילה.
 גיוס כספים המיועדים לשימוש על-ידי האגודה עבור הסטודנטים ,הענקת מלגות ,וכןפיתוח פרויקטים חברתיים.
 חיזוק המודעות החברתית של הסטודנטים בארץ ובחו"ל וסיוע לסטודנטים המעונייניםלהתנדב ולהשתלב בפרויקטים חברתיים וקהילתיים.
 שיפור תדמיתה של האו"פ כארגון המעורב בחברה הישראלית. יצירת שיתופי פעולה עם ארגונים ומוסדות ברחבי העולם.יעדים ומשימות המחלקה:
 סיוע לסטודנטים בנגישות אל מלגות הלימודים המוצעות בישראל. גיוס כספים לסטודנטים המתקשים כלכלית או מעורבים חברתית. שיתוף פעולה עם קרנות מלגות חיצוניות במטרה לסייע לסטודנטים להשתלב בפעילויותחברתיות ולשפר את מצבם הכלכלי של סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה.
 יצירת תכניות ופרויקטים ייחודיים בעלי ערך אישי וחברתי בשלל נושאים מכל גווניהקשת החברתית ,הפוליטית ופעילות ירוקה.
 יצירת קשרים ,שיתופי פעולה ויחסי גומלין עם עמותות ,ארגונים חברתיים וגופיםציבוריים בארץ ובעולם (הסוכנות היהודית ,מד"א ,תנועות נוער ,עיריות ,משרד החינוך,
ארגונים התנדבותיים ,ארגוני סטודנטים ועוד).
 פיתוח המודעות החברתית ,הפוליטית והקהילתית בקרב קהל הסטודנטים ועידודסולידריות חברתית ,תוך כדי חיבור הסטודנט לנושאים החברתיים העומדים על סדר
היום הציבורי.
 שילובם של מספר רב ככל הניתן של סטודנטים במגוון רחב של פרויקטים ,תוך כדיהגדלת מספר החברים הפעילים באגודה.
 הוצאת משלחות לחו"ל בנושאים שונים :רקע היסטורי ,הידברות עם סטודנטיםמהעולם ,הסברה והתנדבות.
 המחלקה תסייע לסטודנטים אשר נקלעו למצוקה אישית או נתקלים בבעיה או זקוקיםלסיוע כלכלי ,חברתי ,נפשי או אחר
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אופן העבודה במחלקה
המחלקה תפעל בשלושה מישורים :מלגות וסיוע כלכלי ,מעורבות חברתית וקשרי חוץ.
בראש המחלקה יעמוד ראש המחלקה ולצידו סגן .הרמ"ח אחראי על ניהול והתנהלות המחלקה
וסגנו יהיה יד ימינו ויסייע לו ככל הנדרש .לכל פרויקט במחלקה ימצא מתנדב/רכז ,אשר יסייע
להפיק את הפרויקט ,הרכז יהיה אחראי להתנהלות השוטפת של הפרויקט :הרשמה ומיונים,
הזמנת כיתות ,הכנת מפגשים וכד'.
ראש המחלקה אחראי על ביצוע תכנית העבודה ,קשר עם שאר המחלקות וגורמים באגודה ,ייזום
תכניות חדשות ,יצירת קשרי עבודה עם גורמים שונים ,עמידה ביעדים ועזרה לרכזים בעבודתם
השוטפת.

פעילויות המחלקה:
 .2פרויקט 'בשביל ישראל'
פרויקט שנתי שמטרתו לעודד מעורבות חברתית ואקטיביזם ,מתוך שאיפה להשפיע ולשפר את
הנוף החברתי הסובב אותנו.
הפרויקט כולל  13מפגשים ,מתוכם שלושה ימי סיור העוסקים בנושאי ליבה ,שסעים ומחלוקות
בחברה הישראלית .המפגשים יועברו ע"י חברי כנסת ,אנשי אקדמיה ,פוליטיקאים ואישים
נוספים מתחומי התקשורת והפעילות החברתית -סביבתית.
בין נושאי המפגשים :מנהיגות ,חינוך ,פוליטיקה ,יהודים-ערבים ,דתיים-חילונים ,איכות
הסביבה ,הדרת נשים וכו'.
לפרויקט יבחרו  00סטודנטים מכל רחבי הארץ לאחר שיעברו ראיון עם רכז הפרויקט.
כל סטודנט יקבל מלגה על סך ( ₪ 1550שווי קורס אחד) ,תמורת השתתפות במפגשים וכן תמורת
 00שעות התנדבות בארגון שיבחר מתוך מאגר התנדבויות או לחילופין בארגון שיבחר ע"פ רצונו
בתנאי שיקבל אישור של רכז התנדבויות.
כל סטודנט מהפריפריה יקבל החזר נסיעות של  ₪ 300בסוף הפרויקט.
 .1פרויקט 'לפיד'
פרויקט שנתי שמטרתו לסייע לניצולי השואה בישראל ולהעביר מסר של אחריות ומחויבות כלפי
אלה הזקוקים לסיוע .הסטודנטים ייפגשו עם הניצול על בסיס שבועי ,יארחו לו חברה ,יעניקו לו
תשומת לב ויעזרו מעט בהפגת תחושת הבדידות.
הפרויקט כולל  4-5מפגשים.
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לפרויקט יבחרו  30סטודנטים מכל הארץ אשר יעברו ריאיון עם רכז הפרויקט.
כל סטודנט יקבל מלגה בשווי קורס אחד ,תמורת השתתפות במפגשים וכן תמורת  00שעות
התנדבות עם ניצול שואה .הסטודנט ייפגש עם הניצול בביתו או בבית אבות בו הוא נמצא ,פעם
אחת בשבוע למשך שעתיים.
כל סטודנט מהפריפריה יקבל החזר נסיעות בהתאם לחשבוניות שיגיש.
הפרויקט יתקיים בשיתוף עם "הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל" כאשר אלה יספקו הכשרה,
ליווי ופיקוח .הסטודנטים יקבלו הכנה ,הדרכה וליווי אישי לכל אורך תקופת ההתנדבות,
באמצעות אנשי מקצוע שיסופקו ע"י הקרן.
 .3פעילויות בבתי חולים
פעילות התנדבותית של סטודנטים עם ילדים בבתי חולים.
בפעילות יקחו חלק כ 45-סטודנטים (כ 15-סטודנטים בכל אירוע) אשר יפנקו את הילדים בשלל
מתנות .במסגרת האירוע יהנו הילדים מפינות יצירה והפעלות מגוונות שהסטודנטים יקימו
עבורם.
 .4תגלית
מטרת הפרויקט היא יצירת קשר חזק של הכרות וחברות בין סטודנטים ישראלים לבין סטודנטים
יהודים מהתפוצות .מטרה נוספת היא שהסטודנטים השבים אל בתיהם וקהילותיהם יצרו רשת
של תמיכה במדינת ישראל וייקחו חלק פעיל בהסברה בקמפוסים ברחבי העולם.
הסטודנטים הישראלים מלווים את הקבוצה במסע של מס' ימים ברחבי הארץ במהלכם יבקרו
הסטודנטים באתרי מורשת ואתרים לאומיים ,ירושלים ,דרום הארץ (המכתשים ,ים המלח
ומצדה) ,תל אביב ,גליל ורמת הגולן.
 .5מצדיעים למילואים
מטרת הפרויקט היא סיוע לסטודנטים המשרתים במערך המילואים והוקרת תודה והערכה עבור
תרומתם למדינה באמצעות הענקת מלגות ותעודות הוקרה.
את המלגה ותעודת ההוקרה יקבלו הסטודנטים בטקס הוקרה שיתקיים בסוף השנה או לחלופין
ביום הסטודנט.
טקס חלוקת מלגות :ביום הסטודנט (מאי-יוני) או בטקס מכובד ברעננה.
 .1המסע לפולין
מטרת המשלחת היא חיזוק השייכות הלאומית והזיקה להיסטוריה ולמורשת.
למסע ייבחרו  45סטודנטים +שני מלווים מטעם אגודת הסטודנטים.
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חברי המשלחת יעברו מיונים ומפגש חשיפה.
הסטודנטים שיצאו למשלחת יעברו כ 4-מפגשים לפני היציאה כאשר אחד מהם הוא סיור לימודי
בלוחמי הגטאות.
בין נושאי המפגשים :מיסטיפיקציה של השואה ,דילמות מחיי הגטו ,עדות של ניצול/ת שואה
וכד'.
לאחר מפגשים אלו ,תצא המשלחת למסע של שבוע ימים ולאחריו יעברו הסטודנטים מפגש
סיכום.
בכוונתנו להגדיל השנה את מספר הסטודנטים שיוצאים למסע לפולין ולהוציא שתי משלחות.
 .7העצמה נשית
מטרת הפרויקט היא העצמת סטודנטיות הלומדות באו"פ ,יצירת שוויון הזדמנויות בין המינים
ועידוד הגשמה עצמית של נשים ללא קשר למעמדן הכלכלי או החברתי.
מסיבה זו ,העלות לסטודנטית לא תעבור את ה.₪ 200-
הסדנה כוללת כ 10-מפגשים שבועיים כאשר כל קבוצה תכלול  15-20סטודנטיות.
 .8מגמה ירוקה
שיתוף פעולה עם מגמה ירוקה ארצי ,שיתוף פעולה עם עמותת "אחריות חברתית"
מדובר בפעילות בהתהוות ,בחודשים הקרובים תיערך פגישה עם עמותת מגמה ירוקה/עמותות
אחרות העוסקות בפעילות ירוקה.
 .21מועדון הדיבייט
הרצת מועדון הדיבייט הארצי וסיוע בתקשורת של המועדון מול האגודה .ישנה שותפות של 30
סטודנטים במועדון ותקשורת טובה בין המועדון לאגודה.
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מחלקת תרבות
מטרות המחלקה
 הגברת הנראות אגודת הסטודנטים ,בעיניי כל הלומדים באו"פ ובתוך כך להגביר אתכמות חבריה וכמות משלמי דמי הרווחה.
 הגברת הקשר עם מרכזי הלימוד השונים ברחבי הארץ (בשנה זו ,עם המרכזים הגדולים). מיפוי וזיהוי צרכי הסטודנטים ,לפי פריסה גיאוגרפית ,לפי שיוך דתי ולפי גיל ,על מנתלפתח תוכניות המתאימות להם בשטחים הא-פורמאליים.
 בניה והרחבה של פעילות פנאי ,תרבות וההעשרה א-פורמאליים על-מנת לתת כליםלביטוי ,מימוש ,הגשמה והעצמה אישית.
 שאיפה ליצור חוויה סטודנטיאלית אצל הלומדים באו"פ. גישור פערי תרבות הנובעים מהבדלי גיל ,דת וגזע ,דרך בניית תוכניות עם אופי מתאים.יעדים ופעילויות
 שיתופי פעולה עם גורמים בעולם התרבות ,הנופש והבידור על-מנת לספק לסטודנטים שירותיםמוזלים והנחות במופעים ,הצגות ,פסטיבלים ,נופשים וכו'.
 קיום אירועי תרבות ובידור של אגודת הסטודנטים למען הסטודנטים בדמותם של -ימיסטודנט ,מסיבות ,טיולים.
 הקמת זרוע שיווק ,הפקה וחסויות .הזרוע תסייע בהפקת אירועי האגודה בעלות נמוכה יותר,וכן גיוס חסויות ושיווק האגודה במטרה להעלות את הכנסות האגודה משירותים אלו.
 פריסת אירועי התרבות על פני כל הארץ .הפקת אירועים ויצירת שיתופי פעולה עם גופים בכלהארץ על מנת לספק חוויה תרבותית בעלת ערך מוסף גם לסטודנטים מהפריפריה.
 אירועים המתקיימים במרכז הארץ יקיימו נגישות ללא עלות לתושבי הפריפריה ,ולהפך. אירוע פורים. ימי סיור -סיור סליחות (ת"א ואשדוד) ,סיורי העשרה (בחלקים שונים של הארץ). אירוע יום הסטודנט – פריסה ארצית ,תוך שת"פ עם האוניברסיטאות/מכללות הגדולותו/או קיום שלושה ימי סטודנט בו זמנית ,ברחבי הארץ.
לוח זמנים לפעילות המחלקה:
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סמסטר א' :1123
 חלוקת שי לסטודנטים חלוקת שי – יום המשפחה סיור העשרה בנית מאגר "חוויות" אשר ישותפו על ידי הסטודנטים.סמסטר ב' :1123
 מסיבת פורים יום סטודנט סיור better place חלוקת שי לסטודנטים חדשים תכנון מתנה לסטודנט תשע"ד. העשרה ופנאי לפריפריה הדרומית ,הצפונית ולמרכז.סמסטר ג' 1123
 חלוקת שי – יום האהבה סיור סליחות סיורי העשרה וידוא מתנת סטודנט ,קשירת קצוותפרויקטים0פעילות בעלי אופי מתמשך
 הסכמי התקשרות עם מוסדות תרבות תרבות יום – סיורים/הרצאות העשרה מפגשים וחוויות תרבותיות בתוך הקמפוסים.מבנה המחלקה ודרך עבודה
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בראש המחלקה עומדת סיו"ר האגודה והיא אחראית על העמידה בתוכנית העבודה וההתנהלות
השוטפת .המפתח להצלחה בשנה הקרובה יהיה עבודה אינטנסיבית ויצירת הנראות אל מול כל
הסטודנטים הלומדים באו"פ ,בקמפוסים השונים ,ברחבי הארץ תוך חיזוק הקשרים עם מנהלי
הקמפוסים השונים וכן עם מנהלי איזור.
למחלקה שני מתנדבים רציניים ומקצועיים ,המוכנים לסייע להצלחתה של התוכנית.
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מחלקת הסברה ותקשורת
מטרות המחלקה:
 פרסום פעילויות ותכניות האגודה במישור המקומי והארצי הן כלפי פנים בקרבהסטודנטים :באתר ,עיתון האגודה ובדואר האלקטרוני והן כלפי חוץ :בתקשורת
האלקטרונית והכתובה הארצית והמקומית.
 מתן כלי ובמה למחלקות השונות באגודה לפרסום שירותים ומפעלים שונים המוצעיםלסטודנטים :משלחות ,מלגות ,גיוס לפרויקטים של מעורבות חברתית ,סדנאות ,מרתונים
למבחנים ,ימי סטודנט וכו'.
 בניית פלטפורמות אשר יאפשרו אינטראקציה דו-סטרית בין כל גורמי האגודה,הסטודנטים והאו"פ.
 המחלקה תדאג לשפר את תדמית האגודה ,האו"פ ,הסטודנטים והתואר באו"פ ,בקרבהציבור הרחב ובייחוד בשוק העבודה ובעולם האקדמי.
פעילות המחלקה:
פעילות פנים:
 הפקת עיתון :המחלקה תפיק עיתון שיופץ אחת לסמסטר .עיתון האגודה יחולקבקמפוסים וישלח ישירות לבתי הסטודנטים באמצעות ערכות הלימוד .העיתון ישמש
במה תקשורתית להצגת תוכן שנוצר על ידי הסטודנטים של האו"פ.
 שיפור אתר האגודה ,ועדכונו לאורך כל השנה :האתר משמש כפני האגודה .במשך מרבהשנה מהווה האתר כמקור המידע המרכזי לחשיפת הסטודנטים לפעילויות האגודה
ולהטבות המגיעות להם .בנוסף ,האתר מהווה כלי תקשורת עבור האגודה והסטודנטים,
ובין הסטודנטים לבינם .התקשורת תתקיים בנושאים אקדמיים ,יצירת פתרונות
משותפים לבעיות נקודתיות ,החלפת חוויות ,שיתופי פעולה עסקיים ,סיוע בחיפוש עבודה
וכן מתן במה לנושאים שעולים על הסדר היום וראויים לדיון .האתר ,יהווה אמצעי
לתקשורת דו-כיוונית בין האגודה לסטודנטים במטרה לייעל את פעילויות האגודה ואת
השירותים הניתנים לסטודנטים.
 תחזוקת דף פייסבוק :דף הפייסבוק מהווה כלי תקשורתי נוסף להעברת מידע לציבורהסטודנטים אודות פרסומי האגודה השונים .דף הפייסבוק יאפשר לסטודנטים להעלות
שאלות להנהלת האגודה.
 ניוזלטר :המחלקה תשלח הודעת דוא"ל "ניוזלטר" אחת לשבוע ביום קבוע לכללהסטודנטים .הניוזלטר יכלול :הודעות ועדכונים אודות פעילות האגודה ,מבצעים ,מסרים
וכו' .כיום ,הניוזלטר נכתב על ידי האגודה ,אך מופץ לסטודנטים על ידי משרד דיקן
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הסטודנטים .מוטב יהיה אם האגודה תגיע להסכם עם האוניברסיטה ,כך שהאגודה
תפיץ את הניוזלטר בצורה ישירה וללא תיווך משרד דיקן הסטודנטים.
 פרסום בקמפוסים :המחלקה אחראית לפרסום ועדכון הסטודנטים באמצעות לוחותמודעות והפצת חומרי הסברה ומידע בכל הקמפוסים ברחבי הארץ .הפרסומים יכללו
מידע על מלגות ,משלחות ,אירועים ,מבצעים ועוד .באחריות המחלקה לעבוד מול מנהלי
האזורים של האגודה ,להפצת מידע אודות האגודה והטבות אזוריות.
 *חדש* בניית מערך "רישות-עסקי" ( :)Networkingאחד היתרונות הבולטים שלהאו" פ קשור לעובדה שרוב הסטודנטים והבוגרים הנם אנשים עובדים .במטרה לעודד
שיתופי-פעולה עסקיים בין הסטודנטים והבוגרים ,על האגודה לאסוף נתונים מקצועיים
אודות ציבור הסטודנטים והבוגרים .נתונים אלה ישמשו לבניית מערך "רישות-עסקי"
שיציע קורסים מקצועיים על פי תחומי עיסוק ,מאגר מחפשי/מציעי עבודה ,ספר-טלפונים
מקצועי שיכלול תחום-עיסוק ,שם חברה ואת תפקיד הבוגר .למען הקמת המיזם ,יהיה
צורך להעסיק רכז בתשלום.
פעילות חוץ:
 פרסום פעילות האגודה בתקשורת הארצית והמקומית (הכתובה והאלקטרונית) ע"י צוותהדוברות המחלקתית ו/או באמצעות חברת יחסי-ציבור.
 פעילות הסברה משולבת עם מחלקת הסיוע הכלכלי הן בקרב ועדות הכנסת ,המל"ג,צה"ל ושוק העבודה והן בכנסי הסברה ,במטרה לשבור סטראוטיפים וסטיגמות אודות
הסטודנטים והתואר באו"פ ,מתוך מטרה למתג את הסטודנט ואת בוגר האו"פ כאדם
עצמאי ,גמיש ,משכיל ואטרקטיבי בשוק העבודה.
 קידום מערך "הרישות העסקי" אל מול גורמים מחוץ לאוניברסיטה. -קידום שיתופי פעולה עם אגודות סטודנטים באוניברסיטאות אחרות.
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לוח זמנים לפעילות המחלקה:
סמסטר א' :2013
 שדרוג טכני של אתר האגודה. תחילת איסוף מידע לטובת מערך "רישות עסקי" הוצאת עיתון האגודה.סמסטר ב' :2013
 תחילת פעילות "רישות עסקי" ( )Networkingלבוגרים ולסטודנטים. חתימת הסכם עם משרד יחסי-ציבור ותחילת עבודה משותפת הוצאת עיתון האגודהפרויקטים ופעילות בעלי אופי מתמשך:
 הפקה ושליחת ניוזלטר אחת לשבוע ביום קבוע. עדכון ,תפעול והזנת תכנים באתר האגודה. שיפור והרחבת התקשורת עם הסטודנטים בתוך הקמפוסים על ידי הצבת סטנדיםולוחות מודעות והפקת חומרי הסברה לאירועי האגודה השונים.
 כינון הסכם עם הנהלת האוניברסיטה בדבר הפצת הניוזלטר בצורה ישירה על ידיהאגודה.
 תפעול ,תחזוק ועדכון שוטף ,תקין והולם של אתר האינטרנט ודף הפייסבוק. -קיום פעילות יחסי-ציבור במטרה לשפר את תדמית התואר ,הסטודנטים והאגודה.

מבנה המחלקה:
בראש המחלקה עומד רמ"ח האחראי על העמידה בתכנית העבודה וההתנהלות השוטפת לאורך
כל השנה .צוות מחלקת ההסברה כולל עובד נוסף בשכר האחראי על ניהול אתר האגודה ,דף
הפייסבוק ועריכת עיתון האגודה.
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צרכים


סגן רמ"ח למחלקת אקדמיה ולמחלקת מלגות ומעורבות חברתית.



מנהל שיווק ופיתוח עסקי .גיוס ותחזוק חסויות ,הטבות ומלגות עבור האגודה ,תחזוק
ופיתוח החנות הוירטואלית ,עבודה אל מול מחלקת הסברה על ערוצי ההפצה השונים של
האגודה.



יועץ ארגוני ופיתוח צוות .סיוע בתהליך ההתמקצעות של האגודה מתן כלים מקצועיים לחברי
ההנהלה



מיסוד ,הבניה וחיזוק המועצה כגוף מקצועי וחזק .עם כל הרצון והמוטיבציה לרוץ קדימה
לעשייה ,עלינו להטמיע באגודה תהליך של מיסוד ולחזק ולהבנות את המועצה כגוף .זאת
מתוך תפיסת של תהליך ארוך יותר אשר לוקח בחשבון את גיל האגודה :הקדנציה הראשונה
מייסדת ,השנייה בונה תשתית ,השלישית ממסדת) .על האגודה לשלב את שני הדברים (הבניה
ועשייה) לפחות ברמה של  ,50% 50%במטרה שבשנה הבאה העשייה תצמח בצורה
דיפרנציאלית יותר וההבניה תקבל נופח משני בלבד .



שיתוף פעולה אקטיבי וביקורתי של חברי המועצה .יש צורך בהגדרה שתשים את חברי
המועצה כמעגל המתנדבים הראשון של האגודה ,תזהה את חברי המועצה כנציגי האזור ובכך
כאחראים עליו מבחינת ערוץ התקשורת ,וכן את האחריות המוטלת עליהם להגיע מוכנים
לישיבות מועצה.



רשת מתנדבים .בניה ותחזוק של רשת מתנדבים המאופיינת בפריסה גיאוגרפית רחבה,
התמחויות מקצועיות שונות ,וייצוג ופעולה למען המגזרים השונים.



העשרת מתנדבים .חיזוק מקצועי למתנדבים באמצעות סדנאות והרצאות .במטרה להעצים
אותם הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית וכן במטרה לשמר בהם את רוח המוטיבציה.



רמ"ח נוסף\ רכז מתנדבים אשר יבנה ויתחזק זרוע חזקה ורחבה של מתנדבים אשר יתנדבו
במסגרת האגודה.

