
 

  

  ועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחהמ 

  

  8 'פרוטוקול מס

  תל אביב, פ רמת אביב"האובקמפוס  081.27.ישיבה שהתקיימה ביו� 

מיכל , שרו��אלי גולדשטיי�, דביר גולדשטיי�, אמל'איימ� ג, חור�שגיא ב�, ואסל�רי� אבו :נוכחי�
, טוטימור� מ, אורי ליבנה, מיכל כה�, מ�'תורג�אלעד יופה, שי זיו, יהודה דויטש, אלו� דוד, גורל

, חנה רקח, תמיר קרקסו�, דוד קגנו�, איליה פרינס, לקו פינקס'ז, לירו� משול�, אליהו מרקובצקי
  .אביבה של�

  .גיא הדר, שלומי פרחי :ג� נכחו

אליר� , דוד סיירס, מירב לוי, לב�ליאור כוכב, אמנו� הלל, יוסי דיי�, אפרתי�רוחמה דאוד :נעדרו
  .מ�'אריאל תורג, י שקולניקאלכסי, איל� שאול, שי קרפלס, פנחס

חבר הוועד לענייני� אקדמיי� עדכ� את המועצה . נשיא המועצהסגנית הישיבה נפתחה בדברי 
אחד לבית הדי� הגבוה (סטודנטי�  4נבחרו . לגבי תהלי� הבחירה לחברות בועדת המשמעת

  ).לוועדת המשמעת ושלושהלערעורי� 

ראשו� . הצגת תכנית העבודה למחלקות השונותהישיבה החלה . הוצג סדר היו� לישיבת המועצה
בתכנית  .מר אלו� דוד, הציג את תכנית העבודה של מחלקתו חבר הוועד לענייני מעורבות חברתית

זו הוצגו הפעילויות המתוכננות לשנה הקרובה וכ� תפיסת העול� של חבר הוועד לענייני מעורבות 
  .חברתית

הוצגו . חנה רקח' גב, חברת הוועד לענייני הסברה, שנייה הציגה את תכנית העבודה של מחלקתה
 .כלל הפעילויות שבוצעו בתקופה האחרונה וכ� הפעילויות העתידיות המתוכננות במחלקה זו

חברי המועצה התבקשו לתרו� מרעיונותיה�  .פורטה ההתקדמות בנושא האתר הקבוע לאגודה
  .לטובת אפיו� אתר האגודה

חברת הוועד לענייני הסברה הודיעה כי אי� . הערבית בפורו� הועלה נושא פרסו� הודעות בשפה
מניעה לפרסו� של הודעות בשפה הערבית בכפו� לכ� שיימצא מי שיפקח על התכני� המפורסמי� 

   .הועלתה הצעה לחפש מנהל פורו� בקרב המתנדבי� אשר יתאי� לתפקיד זה. בשפה זו

האתרי� המשות� לאגודות  בהמש� לאפשרות שהועלתה בישיבות הקודמות לגבי מיז�
ר הוועד כי הפרויקט כרגע איננו מתקד� וכי אי� צפי להתקדמות בנושא "הבהיר יו, הסטודנטי�

הוחלט לא להתייחס למיז� זה כאופציה לעתיד ולהתקד� לעבר אתר עצמאי של , אי לכ�. זה
  .האגודה

המועצה התבקשה  .לקו פנקס'מר ז, חבר הוועד לענייני� אקדמיי�, שלישי הציג את מחלקתו
  .להעביר רעיונות לקידו� הפעילות אליו

יהודה ביקש ליידע את . מר יהודה דויטש, חבר הוועד סיוע כלכלי, רביעי הציג את מחלקתו
ר "הציג יו, בהמש� לדברי� אלו. המועצה כי ברצונו לסיי� את תפקידו בוועד בחודש הקרוב

שעומד מאחורי תכנית העבודה ככלי להמשכיות באגודה חור את הרציונאל � מר שגיא ב�, הוועד
כ� הציג �כמו .שכ� היא מאפשרת העברת השרביט באופ� מסודר ממלא תפקידי� אחד למשנהו

  .ר הוועד את תכניותיו למחלקת סיוע כלכלי"יו



. מור� מטוטי' גב, חברת הוועד לענייני תרבות ורווחת הסטודנט, חמישית הציגה את מחלקתה
וונה לקד� את נושא רווחת הסטודנט יותר וזאת בנוס� לפעילויות התרבותיות הועלתה הכ
  .חברי המועצה הוזמנו להציע פעילויות נוספות .המתוכננות

הוצגה תפיסת . ר הוועד סיכ� את תכנית העבודה בהצגת העקרונות המנחי� בפעילות הוועד"יו
את הבסיס לפעילות הציבורית העול� של עידוד ציבור הסטודנטי� למעורבות חברתית המהווה 

  .ר הוועד את הרכב התקציב וכ� את הרציונאל העומד מאחוריו"הסביר יו, כ�� כמו .של האגודה

  .התקציב המוצע הועלה להצבעה

  0 :נמנעו    0: הצביעו נגד    21 :הצביעו בעד

 עלתה בקשה לאשר לוועדת כספי� מרווח העברות בי� סעיפי� .לאשר את התקציבאי לכ� הוחלט 
  .והוחלט לדחות את הדיו� בנושא לישיבה הבאה

חבר הוועד לענייני� אקדמיי� דיווח למועצה לגבי ההטבות לחיילי המילואי� ששרתו במבצע 
כל הבקשות להקלות אושרו למעט הבקשה לקיצו) בחומר . וכ� ללומדי� בדרו�" עופרת יצוקה"

  .הלימוד עליו יבחנו הסטודנטי�

מ ע� המרצי� ובמקביל על "ר הוועד עדכ� באשר להתקדמות המו"יו, לגבי הסכסו� ע� המרצי�
הועלתה הצעה לקבוע ישיבה שלא מ� המניי� על מנת לתת . ההשבתות במרכזי הלימוד השוני�

  .לנציגי המרצי� במה להצגת עמדותיה�

ר הוועד באשר למצב שאליו נקלעה האוניברסיטה כאשר "עדכ� יו, בנושא קיצו) שעות הלימוד
ג דורשת מהאוניברסיטה לקצ) בשעות "בעקבות כ� המל. משעות הלימוד המותרות לה היא חרגה

האוניברסיטה התחייבה להעביר רשימה של  .ע� ניקוד אקדמי נמו�הלימוד בחלק מהקורסי� 
  .הקורסי� המקוצצי�

הוצג מצבו העדכני של סל ההטבות לסטודנטי� על מנת לאפשר את נושא דמי הרווחה 
  .וונת לגבות החל משנת הלימודי� הבאהמתכשהאוניברסיטה 

  

  :נספחי� לפרוטוקול

  .מצגת עדכוני ועד

  .ט"תכנית העבודה לשנת תשס

  .ט"הצעת התקציב לשנת תשס

  
  

  :אישור

  .י נשיאות המועצה"ע 15.2.08הפרוטוקול אושר ביו� 

  

  

  :על החתו�

  

  דביר גולדשטיי�מר                  חור� מר שגיא ב�
  נשיא מועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחה          ר הוועד"יו   



  מצגת עדכוני ועד

מועצת הסטודנטים של 

האוניברסיטה הפתוחה

29.1.09–8' ישיבה מס

  
  

8' ישיבת מועצת הסטודנטים מס

עדכוני הועד

סכסוך העבודה•

.נוכח המצב בדרום, פעילות •

עדכון בנושא צמצום שעות ההוראה המוגברת•

גיבוש סל ההטבות כנגד תשלומי הרווחה•

  
  



8' ישיבת מועצת הסטודנטים מס

סל ההטבות  המתגבש
  

מגוון תוכנות של מייקרוסופט•
.מרכזי ספורט ורשת חדרי כושר•
רשת בתי קפה•
"התאחדות הסטודנטים בישראל"משלחות וחילופי סטודנטים של , מלגות•
 EXTRAפ עם "שיעורי עזר ומרתונים במסגרת השת,קורסים, מגוון חוגים•

STUDENT.
.ביטוח תאונות אישיות•
.ל"מתנת פתיחת שנה•
.ודיונון דיפואופי -הנחה קבועה ברשתות הציוד המשרדי והספרים•
.ביניהם באירועים וימי סטודנט, הנחות בשירותי האגודה השונים•
.הרשאה לכניסה למאגר הסיכומים וקבלת סיסמא לאתר האגודה•

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ט"תכנית העבודה לשנת תשס

  

  

  

  

  

  

  

  

  אגודת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחה

  

  

  תכנית עבודה והצעת תקציב

  ט"ל תשס"לשנה

  

  

  לאישור המועצה

  

  

  

  

  

  

  

  29.1.08מוגש להצבעה בתארי" 



  :תוכ$ ענייני�

  

  3..............................................................מטרות ויעדי� כלליי�

  4............................מחלקת תרבות ורווחת הסטודנטל תוכנית עבודה

  6.............................................סיוע כלכלימחלקת ל תוכנית עבודה

  7............................................סיוע אקדמימחלקת ל תוכנית עבודה

  11....................................מעורבות חברתיתמחלקת ל תוכנית עבודה

  13....................................מחלקת הסברה ותקשורתתכנית עבודה ל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מטרות ויעדי� כלליי�

  

כפי , במטרות לשמה היא קמההאגודה תעמוד בכל היעדי� והמטרות שהציבה לעצמה ה�  .1
בכל  2008�2009שמצוי� בתקנו� וה� במטרות וביעדי� שהוצבו בתכנית העבודה לשנת 

 .הכללית והמחלקתית: הרמות

 

האגודה תשי� דגש על הרחבת פעילותה והרחבת השירותי� בשלוחות הנמצאות  .2
 .תייצג ותערב פעילי� ונציגי� בפעילויותיה ובמוסדותיה, בפריפריה ותגייס

 

 .האגודה תשא� בכל עת להגדיל את מספר חבריה ולשת� את מירב הסטודנטי� במפעליה .3

 

תו� . המתנדבי� והנציגי� מקרב הסטודנטי�, האגודה תרחיב ותגדיל את מעגל הפעילי� .4
מרכז  �שימת דגש לייצוג ועירוב הול� לכל שדרות ורובדי האוכלוסייה הסטודנטיאלית

, בני הקיבו) העיר והמושב, נשי� וגברי�, ויהודי� ערבי�, עולי� וותיקי�, ופריפריה
 '  דתיי� וחילוניי� וכו

 

 .דמוקרטיזציה ופתיחות והקשבה לצרכי הסטודנט, שירותיות, האגודה תשא� למצוינות .5

 

תדאג לעמוד בקריטריוני� לקבלת תעודת ניהול תקי� מרש� , פי החוק�האגודה תפעל על .6
 .העמותות

 

מינוי , ועדת ביקורת: וגופי בקרה ,ויציבי�דמוקרטיי� , האגודה תפעיל גופי� נבחרי� .7
דמוקרטי , חוקי, לנהל את ענייניה באופ� מסודר, "יישר קו"ד ורואה חשבו� ותשא� ל"עו

 .ולעמוד בתקנו� האגודה ושקו)

 

האגודה תני� את נושא המעורבות החברתית כדגל מרכזי ה� בנפח הפעילות וה� בסדרי  .8
 .העדיפויות התקציביי�

  

האגודה תגיע לאיזו� תקציבי ותשא� ותדאג לספק את הכלי� והמשאבי� הנדרשי�  .9
האגודה תדאג  , כמו כ�. לקיו� הפעילות ויישו� המטרות שהוצבו בתכנית עבודה זו

לכיסוי ההוצאות של פעיליה ומתנדביה וכמידת האפשר תשא� לתגמול והכרת תודה 
 .הולמת וצנועה לפעיליה ומתנדביה

 

  

  

  

  



  מחלקת תרבות ורווחת הסטודנטל עבודהתוכנית 

  מטרות המחלקה. 1

שירותי� "המחלקה תמפה ותזהה צרכי� ובעיות בשירותי� התומכי� והנלווי� ל .1

באוניברסיטה ובקמפוס במטרה להגדיל את רווחת הסטודנט ולהקל ולפשט " האקדמיי�

  .את חייו הסטודנטיאליי�

וייצוג אל מול הגורמי� המטפלי� י פנייה "ע, המחלקה תספק פתרונות לבעיות אלו .2

 .י בניית תשתית שירותי� מוספי� ומיטביי�"ו ע/פ או"באו

תרבות וההעשרה אשר אינה חלק מעול� התוכ� האקדמי , המחלקה תיזו� פעילות פנאי .3

 .הגשמה וההעשרה עצמית, מימוש, מנת לתת כלי� לביטוי�על, הפורמאלי של הסטודנט

מודלי� וכלי� שיעשירו את , תיצור מבני�המחלקה תבנה תשתית פעילות אשר  .4

 .האינטראקציה הבי� אישית  וחיי החברה באוניברסיטה

המחלקה תסייע לסטודנטי� אשר נקלעו למצוקה אישית או נתקלי� בבעיה או זקוקי�  .5

 .נפשי או אחר, חברתי, לסיוע כלכלי

  

  יעדי המחלקה. 2

o לסטודנטי� שירותי�  מנת לספק�ר עלהנופש  והבידו, שיתופי פעולה ע� גורמי� בעול� התרבות

 .'בתי מלו� וכו, פסטיבלי�, הצגות, מוזלי� והנחות במופעי�

o  ייזו� אירועי תרבות ובידור של אגודת הסטודנטי� למע� הסטודנטי�  

  .טיולי�, מסיבות, ימי סטודנט � בדמות� של     

  :עבודה על פי החלוקה הבא

  אירועי�. א

i.  בקמפוס : 

 ' א 2009תחילת    :אירועי הפנינג  3 �

  'ב 2009סו� סמסטר     

  'א 2010סמסטר  –פתיחת שנת לימודי�     

 דוכני נשי� :יו� האישה הבינלאומי �

בהתא� (בשיתו� מגמה ירוקה וארגוני� ירוקי� נוספי� : יו� איכות הסביבה �

  ).לצור�

ii.  מרכז האר((מחו( לקמפוס :( 

רת כרטיסי� מכי. 'ב 2009בתחילת סמסטר  17אירוע השקה במועדו� האומ�  �

  ).סליקה(באמצעות האינטרנט 

 .הפקה של צוות האוניברסיטה הפתוחה בחסות האגודה –יו� הסטודנט  �



    טיולי�. ב

  .שנייה/ מגוו� טיולי� לסטודנטי� שנה ראשונה   

  ימי עיו$ וסמינרי�. ג

  .באחריות שגיא ב� חור –יו� עיו� בנושא  השואה  

  תרבות. ד

i. מגוו� הרצאות בחינ� –' תרבות יו� ד. 

ii.  פ ע� אגודת הסטודנטי� בתל אביב ועוד"שת –הופעות שונות.. 

iii. מוזיאוני�, הסכמי התקשרות ע� מוסדות תרבות שוני� ובכלל� תיאטראות.  

  רווחת הסטודנט. ה

i.  הצילו� והקפיטריות בקמפוסי� השוני� ובמוסדות   , השוואת מחירי החנייהסקר

והורדת המחירי� לרמה הסבירה והנהוגה במוסד מקבילי� אחרי� ודאגה להשוואת 

 .לימודי� אקדמי

ii.  נגישות לנכי�. 

iii. פרויקט יו� הולדת. 

 

  : ז"גר) אירועי� ולו. 3

שנת  - חודש 
2009  

  אירוע

  א"ת 17אומ�  �אירוע השקה  •  מר)

  יו� האישה הבנילאומי •  אפריל

  יו� עיו� בנושא השואה •
  יו� איכות הסביבה •  מאי

  'ב 2009הפנינג סו� סמסטר  •
  פ"יו� הסטודנט באו •  יוני

    יולי

    אוגוסט

    ספטמבר

  הפנינג פתיחת שנת הלימודי�  •  אוקטובר

    נובמבר

    דצמבר

  

  



  מבנה ארגוני. 4

  .בהתא� ליעדי המחלקה, יש צור� לגייס מספר רכזי�

  .רכז תרבות, רכז רווחת סטודנט, רכז ימי עיו� וסמינרי�, רכז אירועי�, רכז הפנינג 

  

  

  סיוע כלכלימחלקת ל עבודהתוכנית 

להקל ולפשט את חייו הסטודנטיאלי� במטרה שיצליח , להגדיל את רווחת הסטודנט :מטרת על
  .בלימודיו ובכ� תרומתו לחברה הישראלית תגדל

  : מטרות

ארנונה ודמי : המחלקה תזהה ותמפה צרכי� ובעיות בשירותי� של גורמי� חיצוניי� כגו� .1
דמי , תנאי העסקה, ביטוח לאומי: ל"ופריוילגיות בתחומי� הנתחבורה ובקבלת הקלות 

 .�"ימי מילואי� וולת, אבטלה

המחלקה תספק פתרונות לצרכי� ובעיות אלו תו� פנייה ויצוג הסטודנטי� מול הגורמי�  .2
י מציאת תנאי� "י בניית תשתית שירותי� מוספי� ומיטיבי� וע"הרלוונטי� ע

� באוניברסיטה הפתוחה לזכות בשוויו� זכויות וקריטריוני� אשר יאפשרו לסטודנטי
 .בתחומי� שלעיל

 .המחלקה תסייע לסטודנטי� בנגישות אל מלגות הלימודי� המוצעות בישראל .3

  : יעדי� ומשימות המחלקה

  :יעדי� כלליי�

 .' רכז מלגות וכדו, רכז מילואי�: וגיוס רכזי�  גיוס מתנדבי�: הקמת תשתיות המחלקה .1

י אגודות הסטודנטי� השונות באר) "השירותי� הניתני� לסטודנטי� עחקר מעמיק של  .2
 .והתאמת� לאוכלוסיית הסטודנטי� באוניברסיטה הפתוחה

 .גיוס הו� להקמת קר� מלגות לסטודנטי� המתקשי� כלכלית או מעורבי� חברתית .3

שיתו� פעולה ע� קרנות מלגות חיצוניות במטרה להשוות את מעמד� של סטודנטי�  .4
יטה הפתוחה למעמד הסטודנטי� במוסדות הלימוד האחרי� ומניעת המש� באוניברס

 .האפליה והקיפוח הקיימי�

  
  :יעדי� ספציפיי�

 

ייצוג הסטודנטי� מול הרשויות המקומיות בנושא הארנונה במטרה להשוות את מעמד�  .1
של סטודנטי� באוניברסיטה הפתוחה למעמד הסטודנטי� במוסדות הלימוד האחרי� 

 .האפליה והקיפוח הקיימי� ומניעת המש�

 .ייצוג הסטודנטי� מול חברות התחבורה השונות הפרוסות באר) במטרה להנמי� עלויות .2

  

  

  



  סיוע אקדמימחלקת ל תוכנית עבודה

להוות נציגות של הסטודנט  אל מול האוניברסיטה ולהוות הגו)  :מטרת על של המחלקה

המחלקה תטפל בפניות בנושא בעיות בה� נתקלי�  .המסייע בכל הקשור לתחו� האקדמי

תספק עזרה בענייני וועדת , פתיחת קבוצות לימוד,מטלות מנחה, סטודנטי� בנוגע למבחני�

ימי , חוגי העשרה, סיכומי� אקדמי" בנק: "ותדאג לספק שירותי� החשובי� לסטודנט, משמעת

   .מערכת פניותמרתוני� וכמוב� ,עיו� 

כיוו� שזו דרכה של המחלקה המועילה , מיוחד לפעילותה של המחלקהמערכת הפניות חשובה ב

, עקב כ�, ולסייע לסטודנטי�, ביותר לדעת את המתרחש ברחבי הקמפוסי� בנושאי� אקדמיי�

  .בצורה מיטבית יותר

המחלקה לענייני� אקדמיי� תדאג ג� לייצג ולקד� פתרונות לבעיות הייחודיות לסקטורי� 

וסטודנטי� , ערבי�, עולי�, בני נוער, לקוי למידה, תי� מילואי� בצבאסטודנטי� המשר: השוני�

  .הלומדי� לתואר שני באוניברסיטה הפתוחה

  

  :יעדי�

  מת� שירותי� אקדמיי� לסטודנט*

 מת� שירותי המחלקה באמצעי� מקווני� *

  מענה לכל פנייה בנושאי� אקדמיי� ולימודיי�*

 מת� שירותי� בכל הקשור לענייני ועדת המשמעת *

  

  :נושאי� מרכזיי� לפעילות

  

 מאגר סיכומי�בניית  •

  בחינות לדוגמאבניית מאגר  •

 קורסי עזר וחוגי העשרהפתיחת  •

 ימי עיו$קיו�  •

 לפני תקופת המבחני�, מרתוני�קיו�  •

  ועדת המשמעתסיוע בענייני  •

 של ציוד וחומרי עזר רכישה קבוצתית •

  

  

  

  

  



  וכנית ביצוע מפורטתת

  דרכי פעולה   יעדי�

  ותהליכי    

  עבודה           

ז "לו
  בחודשי� 

  2008/9-ב

  עלות כספית

  ח"בש

  מדד להצלחה

פתיחת קורסי  קורסי עזר/מרתוני�
מרתוני� לסטודנטי� /עזר

בשיתו� ע� יחידת 
הקורסי� של אגודת 

הסטודנטי� של 
  .אוניברסיטת תל אביב

עלות כספית   פברואר
צפויה  לא

מאחר 
והמעונייני� 

ללמוד קורסי� 
אלה ישלמו 
  תשלו� סמלי

היעד  2009עד מר) 
 3של המחלקה הינו 

קורסי� שוני� לפחות 
  .אביב�בעיר תל

בכוונת המחלקה למנות      מינוי רכזי�
 .רכז לכל תחו� בנפרד

רכזי� לענייני ועדת 
משמעת ובית הדי� 

רכזי� למאגר , לערעורי�
לפניות  רכז, סיכומי�

רכז לחוגי ,  הסטודנטי�
העשרה מרתוני� וקורסי 

רכז לתאומי� , עזר
לוגיסטיי� ועבודה 

רכז , אדמיניסטרטיבית
  .לימי עיו�

מאחר ורכזי�   פברואר
יעבדו 

בהתנדבות 
מלאה לא 
צפויה עלות 

  כספית

לכל תחו� לפחות רכז 
  אחד

  בניית מאגר סיכומי�

  

בשלב הראשו� יתבסס 
המאגר על סיכומי המאגר 

וכ� על , של האגודה הישנה
סיכומי� נוספי� פרי עט� 

  . של חברי המועצה

היעד , 2009עד אפריל   ח"ש 7,000  מר)
הוא שמאגר החומרי� 
 יכלול חומרי� מתו�

קורסי� שוני�   20

  לפחות   

  יו� עיו$     

  

לרגל יו� השואה תארג� 
האגודה לסטודנטי� 

בתשלו� , המעונייני� בכ�
יו� . ביקור ביד וש�, סמלי

עיו� זה רלוונטי לתחומי�  
היסטוריה , מדעי המדינה

  וסוציולוגיה

  אפריל

19.04.2009   

  

עלות כספית 
  אינה צפויה

יו� עיו� לרגל יו� 
השואה בתארי� 

19.04.2009     

  

בניית מאגר בחינות 
  לדוגמא

, נוס� על מאגר הסיכומי�
מאגר תקי� המחלקה 

בשלב . בחינות לדוגמא
הראשו� יתבסס המאגר על 
בחינות מתו� המאגר של 

וכ� על , האגדה הישנה
בחינות נוספות שיתקבלו 

  על ידי חברי המועצה

עלות כספית   אפריל
  אינה צפויה

בחינות  5היעד הינו 
דוגמא מקורסי� 

  .שוני� לפחות



  דרכי פעולה   יעדי�

  ותהליכי    

  עבודה           

  ז בחודשי� "לו

  2008/9-ב

  עלות כספית

  ח"בש

  מדד להצלחה

  יו� עיו$   

  

לרגל יו� ירושלי� תארג� 
האגודה לסטודנטי� 

בתשלו� , המעונייני� בכ�
ביקור בירושלי� , סמלי

יו� עיו� . באתרי� חשובי�
זה  רלוונטי לתחומי� 

היסטוריה , מדעי המדינה
  וסוציולוגיה

  מאי 

22.5  

  

וסטודנטי� מאחר 
המעונייני� ביו� 
עיו� זה ישלמו סכו� 
סמלי לרגל 
השתתפות� לא 
  .צפויה עלות כספית

יו� עיו� לרגל יו� 
  ירושלי� בתארי� 

22.5.2009  

קיו� ימי 
  מרתו$ 

  

  

 2009לרגל סיו� סמסטר ב 
המחלקה מעוניינת בקיו� 
ימי מרתו� לקראת מבחני 

  הגמר

  יולי�יוני

  

לא צפויה עלות 
מאחר כספית 

והמעונייני� ישלמו 
  סכו� סמלי

לרגל סיו� סמסטר 
לפני מבחני הגמר היעד 
של המחלקה הינו קיו� 
ימי מרתו� בשני 
קורסי� לפחות בשני 

  .ערי� שונות

 קורסי עזר 

  

המחלקה מעוניינת 
להרחיב את היצע קורסי 
העזר לערי� נוספות מלבד 

  אביב�העיר תל

  

  אוגוסט 

  

  

  

לא צפויה עלות 
  כספית

היעד של המחלקה הינו 
שני ערי� נוספות 
 � לפחות מעבר לעיר תל

  אביב

  

רכש ציוד 
  עזר

רכישה קבוצתית של ציוד 

וחומרי עזר הנחוצי� 

: לקורסי לימוד כגו�

מילו� , מחשבוני�

כלי כתיבה ,ידיגיטאל

ודברי� אחרי� דומי� 

דר� אתר , לאלה

  האינטרנט של האגודה 

  אוגוסט

  

  

עד תו� חודש אוגוסט   
היעד הינו למיז� 
רכישה קבוצתית אחד 

  לפחות

קיו� ימי 
  מרתו$

 2009לרגל סיו� סמסטר ג 
מחלקה לענייני� 
אקדמיי� מעוניינת לקיי� 

  ימי מרתו�

�ספטמבר
  אוקטובר

  

עלות כספית לא 
  צפויה 

מאחר ומדובר בקורס 
קי) היעד הינו מרתו� 
בקורס אחד בעיר אחת 

  .לפחות

  

  

  

  



  :אופ$ העבודה במחלקה

  :למנות רכזי� לכל אחד מהתחומי� שלהל�, בכוונת המחלקה

  .בחינות לדוגמא, שני רכזי מאגר  הסיכומי�* 

  קורסי עזר ומרתוני�  , רכז חוגי העשרה*

  רכזי� לענייני ועדת משמעת  ובית הדי� לערעורי� *

  רכז לענייני ימי העיו�  *

  רכז פניות הסטודנטי� * 

  אדמיניסטרטיבית רכז  תאומי� לוגיסטיי� ועבודה *

המחלקה . לכל אחת ממטרות המחלקה יוקדש זמ� ריאלי לטיפול בלוח הזמני� של המחלקה

כל רכז ייבח� אל מול מטרותיו ויצטר� . תתכנס אחת למספר שבועות וכל מטרה תיבח� בהישגיה

  .להציג די� וחשבו� קבועי� לראש המחלקה

  .יידונו בסו� כל תקופה מחדש, מטרות המחלקה והפקת לקחי� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מעורבות חברתיתמחלקת ל תוכנית עבודה

  : מטרת העל של המחלקה
פ הלומדי� באר) "המחלקה תפעל כחלק מהאגודה בכדי להוות מסגרת מאחדת לסטודנטי� באו

  .במישור החברתי והאישיהמחלקה תיצור תשתית לפעילות ערכית ולהגברת המודעות . ל"ובחו
  

  :מטרות המחלקה 
  : המחלקה תפעל 

  .ל"של האגודה בקרב הסטודנטי� באר) ובחו לחיזוק המודעות החברתית •
  .פ כארגו� המעורב בחברה הישראלית"לשיפור תדמיתה של האו •
  .להגברת תחושת המעורבות של הסטודנט במעגלי הסביבה בה� הוא פועל •
של פרויקטי� ולהגדלת מספר החברי�  במגוו� רחב סטודנטי� שללשילוב מספר רב  •

  .הפעילי� באגודה
  .פ בעיני הציבור ובעיני גופי� ציבוריי� אחרי�"לשיפור תדמיתו של הסטודנט באו •
  .להקניית מסגרת פעילה ומעניינת לסטודנטי� •
  .ליצירת תכניות בעלות ער� אישי וחברתי בנושאי� מגווני� •

  וני סטודנטי� וארגוני� חברתיי� באר) ובעול�ליצירת קשרי� ע� ארג •

ליצירת שיתופי פעולה ויחסי גומלי� ע� אגודות סטודנטי� אחרות באר) ובעול� יהודיי�  •
  ולא יהודיי�

  על מנת למנ� את הכח של הסטודנטי� לטובת מעורבות חברתית ושינוי חברתי •

  לידריות חברתיתלעורר מודעות חברתית ופוליטית בקרב קהל הסטודנטי� ולעידוד סו •
  
  

  :יעדי המחלקה 

  .הגברת המעורבות של הסטודנט בקהילה בה הוא חי •
חיבור הסטודנט לנושאי� החברתיי� העומדי� על סדר היו� הציבורי ושילובו בתכניות  •

  . העוסקות בנושא
, סביבתיי�, י הסטודנטי� והגברת המודעות בנושאי� חברתיי�"פעילויות הסברה ע •

, מרכזי� קהילתיי�, בתי ספר(בפורומי� שוני� באר) ובעול� , עדתיי� ולאומיי�
  ).ב"חילופי סטודנטי� וכיו, ל"משלחות הסברה והידברות לחו

  .ושילובו בתכניות שונות קידו� החינו� על כל צורותיו •
שיפור (ל בתכניות השונות ולמטרות שונות לפי אופי התכנית "שיתו� סטודנטי� מחו •

  ).נושאי� היסטוריי�, דיתזהות יהו, התדמית של ישראל
ארגוני� וגופי� ציבוריי� לקידו� נושאי� , יצירת קשרי עבודה ע� עמותות •

 ,משרד החינו�, עיריות ,תנועות נוער ,א"מד, הסוכנות היהודית(משותפי�  בפרויקטי�
  ). ארגוני� התנדבותיי� ועוד

  .ייחודיי� לאגודההפרויקטי�  בנייה של •
  .קיימות בארגוני המגזר השלישישיתו� הסטודנטי� בתכניות  •
הידברות ע� סטודנטי� , רקע היסטורי: ל בנושאי� שוני� "הוצאת משלחות לחו •

  התנדבות במדינות חלשות,מהעול�
  .איסו� חסויות לצור� מימו� העבודה ותרומות •

  
   אופ$ העבודה במחלקה

  . מעורבות חברתית וקשרי חו): המחלקה תפעל בשני מישורי�
� ימונה רכז אשר יהיה אחראי להתנהלות השוטפת ולהוספת פרויקטי� לכל אחד מהנושאי

ראש  י שיקול דעתו ובשיתו� ע�"נוספי� בהתא� לרוח המחלקה ולצרכי� העולי� מהשטח עפ
  .המחלקה

ייזו� , קשר ע� שאר המחלקות וגורמי� באגודה, ראש המחלקה אחראי על תכנית העבודה
עמידה ביעדי� ועזרה לרכזי� בעבודת� , רמי� שוני�יצירת קשרי עבודה ע� גו, תכניות חדשות

  .השוטפת



 גר) פעילות ולוחות זמני� 

 
ביסוס קשרי� ע� מסגרות סטודנטיאליות . מינוי רכזי� וחלוקת תפקידי�:  פברואר � ינואר

 באר) וברחבי העול�

"לתת"ו" פתחו� לב"חלוקת מזו� לנזקקי� בפסח בשיתו� ע� עמותות :  מר(  

"מגמה ירוקה"הקמת גינה אורגנית קהילתית במתח� הקמפוס ברעננה בשיתו� ע� :  אפריל  

ל ושמירת קשר רצי� "פ הלומדי� בחו"הקמת פורו� באתר האגודה לסטודנטי� של האו � מאי

קישור לקהילה היהודית , חיבור בי� סטודנטי� הלומדי� באותו אזור, בירור בעיות(אית� 

).באזור�  

).שפותשליטה ב, רקע הדרכתי, גיל(י נתוני� שוני� "לשליחויות וסיווג� עפ בניית מאגר מועמדי�  

יו� הסטודנט באוניברסיטה הפתוחה בסימ� ירוק:  יוני  

 משלחת הסברה וחילופי סטודנטי� ע� אוניברסיטאות מספרד

ני הוצאת משלחת סטודנטי� לפולי� וברלי� בשיתו� האגודות החברות בארגו:  אוקטובר

ומציאת מימו� ) תלוי במעורבות האגודות האחרות �150ל 40דר גודל של בי� ס( הסטודנטי�

.מגורמי� שוני�  

 
 

 מבנה  ארגוני למחלקה

 

 

 
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

ח מעורבות "רמ

  וקשרי חוץ חברתית

רכז מעורבות 

  חברתית

 רכז קשרי חוץ

פרוייקטור 

 ח"מעו

פרוייקטור 

 ח"קש

  רכז פרוייקטים

 

רכז הפעלת 

  מתנדבים

אחראי משלחות  רכז גיוס מתנדבים

 וחילופי סטודנטים

אחראי קשרי 

 ל"ארגונים בחו

אחראי קשרי 

 ארגונים בארץ



  מחלקת הסברה ותקשורתתכנית עבודה ל

  :מטרות המחלקה

פני� תכניות האגודה במישור המקומי והארצי ה� כלפי , המחלקה תפרס� את פעילויות .1
בתקשורת  :עיתו� האגודה ובדואר האלקטרוני וה� כלפי חו), באתר :בקרב הסטודנטי�

 .האלקטרונית והכתובה הארצית והמקומית

המחלקה תשמש כלי למחלקות השונות באגודה לפרסו� שירותי� ומפעלי� שוני�  .2
ימי סטודנט , גיוס לפרויקטי� של מעורבות חברתית, משלחות :המוצעי� לסטודנטי�

 .'וכו

בניית פלטפורמות אשר יאפשרו אינטראקציה דו סטרית בי� נבחרי האגודה ופעיליה לבי�  .3
 .הסטודנטי� ובינ� לבי� עצמ�

בקרב , פ"הסטודנטי� והתואר באו, פ"האו,המחלקה תדאג לשפר את תדמית האגודה  .4
 .וק העבודה ובעול� האקדמיהציבור הרחב ובייחוד בש

  

  :יעדי המחלקה

 :במישור הפנימי .1

 :עבודה באמצעות ארבעה כלי מדיה מרכזיי�

  הפקת עיתו$

עיתו� האגודה יחולק בקמפוסי� . בסמסטר עד פעמיי� המחלקה תפיק עיתו� אשר יצא פע�
  ).דר� ערכות הלימוד(ובשאיפה לחלוקה ישירות לבתי חברי האגודה 

  הקמת אתר

 .אינטראקטיבי ואטרקטיבי, חדשני :תבנה אתר חדש לאגודההמחלקה 

אתר האגודה יתחדש ויכלול תכני� אקטואליי� ואת מירב השירותי� שמספקת  האגודה 
 . בהצגה נגישה ומסודרת

יעילה ופשוטה למע� חיזוק , מהירה, האתר יכיל פורומי� ויאפשר תקשורת רציפה •
 . הקשר בי� הסטודנטי� ובינ� לבי� הנהגת האגודה

 .האתר יהווה שופר לאגודה וערו) משוב ואוז� קשבת לסטודנטי� •

האתר יהווה חלו� ראווה לאגודת הסטודנטי� ויפעל למע� קידו� ומיתוג  •
 .כלפי חו), טה הפתוחההסטודנטי� של האוניברסי

 �האתר יכיל מאגרי סיוע וחומרי עזר אקדמי הניתני� לשימוש אינטראקטיבי מהבית •
 'מאגר סיכומי� הנית� להורדה וכו, קורסי עזר ומרתוני� מצולמי�

תו� ובאמצעות בניית , האתר יכיל עול� תוכ� רחב העונה לצור� של כלל הסטודנטי� •
סטודנטיאליי� נטו ויצירת שיתופי פעולה  ממשקי� מעולמות תוכ� שאינ� בהכרח

הטבות  :מסקרי� שיווקיי�, אקטואליה כללית :ע� אתרי אינטרנט משלימי�
בכ� נהפו� אותו לשמיש ומרכזי בנפח הגלישה  .תרבות, ספורט, והנחות בבתי עסק

תמנ� את " אתר הבית של הסטודנט"הפיכת האתר ל.הכללי של הסטודנט
  .הפוטנציאל הכלכלי שלוהאטרקטיביות ותמצה את 

  
שיתופי , החלפת חוויות, האתר יהווה כלי תקשורת בי� הסטודנטי� לצור� היכרויות

  .סיוע בחיפוש עבודה ובהחלפה של חומר ועזרה בתחו� האקדמי, פעולה עסקיי�
  
  
  
  
  



  עיתו$ אלקטרוני

, אחת לשבועיי� לכלל הסטודנטי�  )NEWS LETTER( ל"הודעת דוא תשלחהמחלקה 

  .'מסרי� וכו, מבצעי�, הודעות ועדכוני�: ולשיכל

לא יותר משלוש פעמי� , כמדיניות המחלקה תשא� לרכז ולשלוח מקב) של הודעות
  .על מנת לא להעמיס ולהטריד את הסטודנטי�, למעט מקרי� חריגי�, בחודש

  פרסו� בקמפוסי�

הסברה המחלקה אחראית לפרסו� ועדכו� ג� באמצעות לוחות מודעות והפצת חומרי 
מבצעי� , אירועי�, משלחות, במידע על מלגות: ומידע בכל הקמפוסי� ברחבי האר) 

 .ועוד

באחריות המחלקה לעבוד מול הרכזי� האזוריי�  של האגודה שידאגו לפיזור והפצת ע� 
 . בקפיטריות ועוד, בקמפוסי�,האינפורמציה הרלוונטית בלוחות מודעות 

 :החיצוניבמישור  .2

� את פעילות האגודה בתקשורת "צוות הדוברות המחלקתי ידאג לפרס� וליחצ �
  . והאלקטרונית, הארצית והמקומית הכתובה

עריכת אירוע השקה והקמה חגיגי  �ע� תו� השלמת רישו� האגודה כעמותה רשומה �
הפוליטיקה והתקשורת אשר , הכלכלה, אשר אליו יוזמנו גורמי� מהאקדמיה

פ והנהלתה וחברי מועצת הסטודנטי� "כמו ג� סגל האו. המשיקי� לפעילות האגוד
פ "צני אשר ימצב וימק� את הסטודנטי� באו"אקט יח :מטרת האירוע. ופעיליה

  .צעיר ודינאמי, איכותי, כחלק מהמפה הסטודנטיאלית בישראל וכציבור הטרוגני
פעילות הסברה משולבת ע� מחלקת הסיוע הכלכלי שתלווה ה� בלובי בועדות  �

  וכנסי הסברה,  וה� בפעולות' ל בשוק העבודה וכו"בצה, ג"במל, תהכנס
      פ ומתו�"במטרה לשבור סטריאוטיפי� וסטיגמות הקיימות על הסטודנטי� באו

משכיל ואטרקטיבי , גמיש, פ כאד� עצמאי"למתג את הסטודנט ואת בוגר האו ,כוונה
ההקלות והתנאי� לה� זכאי� סטודנטי� , להשוות את ההטבות .בשוק העבודה

 .  לאלה שזכאי� לה� כלל הסטודנטי� בישראל

  :גר) פעילות ולוחות זמני�
  

 יעלה לאוויר )הזמני(אתר האגודה  -עד סו) דצמבר •

 )לקראת פתיחת סמסטר(  2009עיתו� ראשו� יופק בינואר  -2009בינואר  •

 החלטה על האתר הקבועמ וקבלת "סיו� מו - עד סו) ינואר •

 .הפקת פורמט קבוע לניוזלטר –עד סו) ינואר  •

 .ני לגורמי חו)"אירוע השקה יחצ -מר(עד סו)  •

 .בסמו� ליו� הסטודנט, של אתר קבוע" עלייה לאוויר"-עד סו) חודש מאי •

בסמו� ליו� הסטודנט אשר בו הוא יחולק  , יופק ניעיתו� ש -מהל" חודש מאי •
ידוור , כמו כ�. בקמפוסי� עת תקופת סו� הסמסטרבהמש� יחולק  .לראשונה

  .בערכות הלימוד של סמסטר קי)
  

  :גאנט
  

  



  מבנה ארגוני למחלקה
  

  : אתר האגודה
   

  רוקח חנה       ח המחלקה  "רמ
  2+ פרינ) איליה     יוע) ואיש טכני 

  3        עורכי משנה 
      4      עורכי תוכ�    

  7           כתבי�      
  6       מנהלי פורו� 

  
  : סדר ארגוני

  

  
  

  )אישית ע� האנשי� באתר תיתכ� חפיפה( :עיתו$ האגודה
  

  2        עורכי משנה 
  3        עורכי תוכ�    
  4        כתבי�          

  
  : סדר ארגוני

 



  ט"הצעת התקציב לשנת תשס

 הוצאות

 הערות סכום מחלקת הסברה ותקשורת

    ₪40,000     הקמת ותחזוקת אתר

    ₪22,000     )בין שניים לשלושה(עיתון האגודה 

    ₪12,000     אירוע השקת אגודה

     מחלקת תרבות ורווחת הסטודנט

    ₪14,000     'אירוע השקה ופתיחת סמסטר ב

    ₪4,000       יום עיון יום השואה

    ₪25,000     הפנינגים

     מחלקת קשר חוץ ומעורבות חברתית

    ₪21,000     מלגות מעורבות חברתית

     סיוע כלכלי ופתוח משאבים,מחלקת מלגות 

    ₪5,000       ערב הוקרה ושי לחיילי מילואים

     המחלקה לעניינים אקדמיים

    ₪7,000       בניית מאגר סיכומים ומקראות

     פעילות מקומית

    ₪3,000       איזור חיפה

    ₪3,000       איזור ירושלים

    ₪3,000       איזור באר שבע

    ₪10,000     איזור תל אביב

    ₪2,500       איזור השרון

    ₪2,500       איזור שפלה

    ₪5,000       איזור הצפון

     קופה קטנה

    ₪8,000       ₪ 5,000הוצאות עד 

     החזר הוצאות חברי ועד מנהל

 פירוט בנספח נפרד    ₪61,060     החזרי הוצאות

     מועצה

  17-20.9.08-התקיים ב   ₪6,000       סמינר פתיחת שנה 

    ₪254,060   כ הוצאות"סה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 הכנסות

 הערות סכום הכנסות

  140,000 ₪  פ"תקציב מהאו
ל ניתנו כהלוואה לחזרה ללא ריבית "ח מתוך הסכום הנ"מאה אלף ש

 2010והצמדה בשנת 

    114,060 ₪  צפי הכנסות מחסויות 

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      

    ₪254,060   כ הכנסות"סה

 


