
 

 

 
 9ישיבה מס' סיכום  - עד מנהלו

 
 שבבניין בית הסטודנט.במשרד המועצה  520/605/13הישיבה התקיימה בתאריך 

 . 8/:16,  זמן סיום:  3/:14זמן תחילת הישיבה: 

 נוכחים:

 יועד סספורטה.שי סלעליאור ירוס, סטס גורבוביצקי,  ערן לדור, דנה גל, ,קטיה אברבוך , 

 משקיפים:

  אלינור זגורי –מזכ"ל המועצה 

  איתי פורמן –המועצה חבר 

 אבי בן הלל  - יו"ר האגודה 

 איתי בן יאיר – חבר ועדת ביקורת 

 עיקר תוכן הישיבה:

 .הסבר על תהליך בניית תקציב. )נספחים א', ב' ( .1

 נספח ג'() עדכונים .2

הצגת מכתב שנשלח מפלוני להנהלת האוניברסיטה ולחברי המועצה המוחה כנגד החלטת המועצה  .3

במאי, בדבר אי עבודה של האגודה עם עסקים המתנים את הכניסה  1-ישיבתה החמישית שנערכה במ

 אליהם בהצגת תעודת סטודנט יותר משלושה ימים בשבוע.

 לקראת ישיבת המועצה  .4

 :שהתקבלו החלטות

 ., חברת ועדת ביקורתאיתי בן יאירנכח  ותהצבעבבכל 

 בכל ההצבעות נעדר ח"מ ערן לדור.

 כמורשי החתימה באגודה. נקס וארנה פ אבי בן הלל, איתי זמיר ל מאשר אתהועד המנה  .1

 , יועד סספורטהבעד: קטיה אברבוך, דנה גל, סטס גורבוביצקי, ליאור ירוס, שי סלע

 -הועד המנהל מאשר את שינוי התקנים הבאים במדור הסברה  .2

 שעות, /6 -שעות, עורך ניו מדיה /4 -עורכת משנה של האתר  -קיצוץ התקנים 

 -שעות, דוברת 52-שעות, עורכת משנה ראשית  2 -שעות, מידענית /5 -רכזת הסברה –הרחבת התקנים 

 שעות /2

 , יועד סספורטהבעד: קטיה אברבוך, דנה גל, סטס גורבוביצקי, ליאור ירוס, שי סלע

 '(דנספח שעות חודשיות ) /3-מאשר את שינוי התקן של רכזת משאבי אנוש והגדלת התקן בהועד המנהל  .3

 , יועד סספורטהבעד: קטיה אברבוך, דנה גל, סטס גורבוביצקי, ליאור ירוס, שי סלע



 

 

" בשנה 'ושות כהן, ערב"משרד עו"ד ההתקשרות עם  אשר את הארכת מליץ למועצה להועד המנהל מ .4

 נוספת, וזאת בהתחשב בחוות דעתו החיובית של יו"ר האגודה.

 , יועד סספורטהביצקי, שי סלעבעד: קטיה אברבוך, דנה גל, סטס גורבו

 נעדרה: ליאור ירוס

 .5/11הועד המנהל ממליץ למועצה לאשרר את השינויים התקנוניים שעברו מאז דצמבר  .5

 , יועד סספורטהבעד: קטיה אברבוך, דנה גל, סטס גורבוביצקי, ליאור ירוס, שי סלע

 בברכה,
 יועד סספורטה

 עד המנהלהויו"ר 
 

 



 

 

 
 

 נספח א'
 יעדים לדוגמא

 
 המדור יספק שירות ותמיכה לכל יוזמה סטודנטיאלית בעלת אופי חברתי ויפעל להגברת המודעות לשירותיו.

 המדור ירכז צרכי ההתנדבות בבאר שבע והסביבה ויהווה צינור מקשר בינם לבין ציבור הסטודנטים
 מדור תרבות.המדור יפעל להגברת המודעות החברתית על ידי שיתופי פעולה חוצי מדורים ובפרט עם 

 
 המדור יפעל לייעול הטיפול בסטודנטים המשרתים במילואים

 המדור יפעל למיסוד וחיזוק וועדי הכיתות ומעמדם
מאגר בחינות וסיכומים, היצע קורסים חיצוניים לסטודנטים המדור יפעל לשיפור וקידום השירותים הניתנים על ידו: 

 .וספריית השאלה
 בפרט את תחום מישוב הערכת הסגל"י האוניברסיטה בתחום האקדמי, המנהלי והמדור יבחן את השירות הניתן ע

 
 .הכנסת נהלי עבודה המאפשרים תיעוד, מעקב והפקת דו"חות שונים באופן רציף

 שיפור רמת המקצועיות והשירותיות של משרד שיווק
 .הרחבת נפח ההנחות וההטבות הניתנות לסטודנטים

 .פרסום נוספים הגדלת נפח ההכנסות ויצירת אפיקי
 .תחזוק ושיפור חזות אפיקי הפרסום הקיימים

 
 

 תבנית תקציב

 
מטרה

)יעדי משנה(

מועדמשימות

לביצוע

מס' ש"ע מדדים להצלחה

הנדרשות 

למשימה

מעבר לתקן

מרכיבי עלות הערות

המשימה

 עלות סופית  עלות המרכיב

של המשימה

 1,000      ₪ אבטחה

 300         ₪ ניקיון

 1,000      ₪ כיבוד

 100,000  ₪ מרצה אורח

1( מדד 1 למשימה 2חציון אמשימה 2

עלות האירוע 

לפי מדור 

תרבות

 ₪    90,000 

 10,000    ₪ צ'ופרים

 1,000      ₪ אבטחה

 300         ₪ ניקיון

 1,000      ₪ כיבוד

 100,000  ₪ מרצה אורח

1( מדד 1 למשימה 2חציון אמשימה 2

 ₪  306,290 

 1,000      ₪ אבטחה

 300         ₪ ניקיון

 1,000      ₪ כיבוד

 200         ₪ הזמנות

 ₪      2,500 

60

 ₪  345,000 

 ₪    15,000 

 ₪      2,000 

 ₪  670,790 

עלות הוצאות משרדיות במדור

פירוט היעד הראשון

פירוט היעד השני

עלות הוצאות טלפון במדור

מדד 1 למשימה 2

1( מדד 1 למשימה 1

2( מדד 2 למשימה 1

3( מדד 3 למשימה 1

15 06.06.2014 משימה 1

1( מדד 1 למשימה 06.06.20143משימה 1יעד משנה מס' 2 102,825  ₪ 

2( מדד 2 למשימה 3

3( מדד 3 למשימה 3

15

יעד משנה מס' 1 102,825  ₪ 

יום הוקרה משימה 3 100,640  ₪ 

למילואים

1( מדד 1 למשימה 1

2( מדד 2 למשימה 1

20

סך הוצאות המדור

 1,200      ₪ חציון אמשימה 2

סה"כ עלות היעד

סה"כ עלות היעד

עלות הוצאות שכר במדור

1( מדד 1 למשימה06.06.20141משימה 1יעד משנה מס' 1

2( מדד 2 למשימה 1

3( מדד 3 למשימה 1

10 ₪      1,300 

סך שעות עבודה לא מתוקננות:

 
 

 

 
 



 

 

 'בנספח 
 

 לוח זמנים
 
 



 

 

 'גנספח 
 עדכונים

 תפעול

 כללי .1

  המשך בדיקת האפשרויות העומדות לפנינו )בתקווה שתתקבל החלטה  –פלאפונים

 בשבוע הבא(.

 3/06 – .פרזנטציות למתנות פתיחה 

 שיווק .2

 סדנת מכירות ליועצי השיווק החדשים. התקיימה אתמול 

 .לקראת סוף שלב החפיפה 

 :הגענו להסדר עם הגורמים הבאים 

פיצוי באפיקי פרסום לשנה הבאה על כמות האנשים המועטה  //52 –מאנצילה 

 מהמצופה בבירה ונשירה.

Barim.co.il – 52// .פיצוי על שריפת מכונות הקפה שלהם במסיבת הבריכה 

 נגטיב .3

 שבוע שעבר: 

 איש( /2הרצאה בנושא הפליטים ) + סרט –יום א' 

 סרטי בנושא שבוע הגאווה )היענות לא גבוהה(

  איש עד כה( צפויה  המשך תנועה גדולה במהלך  //6מילואמניקים ) –שבוע אקדמיה

 השבוע.

  "יונתן פז. –מפגש עם במאי הסרט "החיים של סורקין 

  ( מנויים ע /5תחילת מכירת מנויים לשנה הבאה)ד כה 

 תפעול .4

  :הנחיות בעקבות תלונות של משק אוניברסיטה 

 אסור לאכול באף אחת מהכיתות שאנחנו מזמינים

 להזמין ניקיון או לוודא שהמקום נשאר נקי ומצוחצח. –במידה ויש אירוע עם אוכל 

 "(עבודות שבשגרה )שבוע אקדמיה, יריד חוגים, "יום הספר הערבי 

 בין השורות .2

  העיתון, נבחרו השבוע כל הכתבים.הושלמה בניית צוות 

 מחשוב .6

  צור ואזה. –נבחר רכז מחשוב חדש 

 .בעייתיות בחפיפה, רכז המחשוב הקודם לא רוצה כרגע לבצעה, בודקים פתרונות 

 הסברה

 + תמונות לתחרות עד כה, מוגדר כהצלחה/6 –תחרות אינסטגרם  .1

 עדיין ממשיךתמונות, הפרוייקט קיבל חשיפה רבה ו /2מעל  –תערוכת קעקועים  .5



 

 

 עלייה משמעותית בכמות הלייקים והמעורבות של סטודנטים –פייסבוק  .3

 תקופת מבחנים .4

 חלוקת שוקולדים 

 קורבנות אקדמיה 

 תחילת עבודה על תכנית קיץ .2

 שיחה עם המדור על יעדים 

 במדור: תפקידים חדשים .6
 מנהל אתר טכני 

 5 צלמים 

 וידאו ארט 

 טנמנהלת משרד אינטר 

 עורך משנה.מכרזים באים: מתכנת ו 

 + עונים והחל ניתוח.//52סקר שירותי אגודה נסגר על  .5

 בעיצומה. הנפקת כרטיסי ביקור .8

 אקדמיה

 כניסות לתפקידים: .1

 .כל התפקידים אוישו במכרזים מהחודש האחרון וכל החפיפות נגמרו 

  מנהל סיוע אקדמי: יובל חרץ; מנהלת מיזמים אקדמיים: יעל מוכתר; מנהל משרד

 ורהפטיג.מילואים: איתמר 

 רכזים:  .5

 טבע, ודים -הנדסה, תמר מורלי -כל רכזי האקדמיה התחלפו )טל גורינג וטל ריפא- 

הנדסה,  -רוח, חברה וניהול(; רכזות מילואים )מאיה צימרמן -בריאות ודנה קלישוב

טבע, בריאות ומכינות( נכנסו לתפקיד  -רוח, חברה וניהול, אופיר שרף -אורטל צ'יפרוט

וי. כל אחת קיבלה מייל ויוזר כדי להקל ולסדר את העבודה. במקביל והמשרד עבר שינ

 המייל הישן ממשיך להיות תחת טיפולו של איתמר ויש הודעה אוטומטית.

 .בימים אלה מתגבש פורום הנהלת מדור 

 עדכונים כללים: .3

   השבוע יש ועדה מצומצמת. ישנו מסמך של בעיות ופתרונות  -הועדה לרישום ממוחשב

 כמה פתרונות יש לה, מה היישימות ומה הכדאיות של כל אחד. -ודנים בכל בעיה

  ועדה נוספת צריכה להתכנס על מנת לדון בסקר ההוראה  –הועדה לשיפור סקר ההוראה

 סקר ההוראה.האחרון שהתקיים ולהתחיל לדון בתכנים של 

  התקיימה לפני כשבועיים ישיבה בה נכחו  –נוהל אי חשיפת מבחן מרובה ברירות

המזכיר האקדמי, סגן הדיקן של הפקולטה למדעי הבריאות )פרופ' דורון זגר(, מנהלת 

(, נציגי האגודה וניו"ר אסר"ן. נקבע כי הנוהל ריזנברג קלריס דר'בית הספר לרפואה )

 נתיים אסר"ן בשיתוף המדור מוזמנים להציע מודל טוב יותר.יוקפא בסמסטר הזה ובי



 

 

  אין חדש. –נוהל בחנים 

  בינתיים ההיענות גבוהה, יש אנשים רבים בדוכן ואנשים מתעניינים  –שבוע אקדמיה

 בשירותים השונים המוצעים.

 סיוע אקדמי .4

   בתהליך ניתוח, יסתיים בקיץ. -סקר מזכירויות 

 ות הקרובים הרכזים יבררו על ימי האורינטציה במהלך השבוע -ימי אורינטציה

 במחלקות שלהם. לפני שהם הולכים ליום שכזה הם יקבלו תדרוך מיובל.

 שיפור שימור הידע בוועדות המשמעת. -וועדות משמעת 

 מיזמים אקדמיים: .2

  רוב הנושאים הלוגיסטיים נפתרו, הקורס עומד להפתח. –קורס מתא"ם 

 הספרים למכירה מקבלים פידבקים ממש טובים.חוברות הבחינה ו -שבוע אקדמיה 

 מילואים: .6

 תגובות מאד טובות מהשטח והיענות גבוהה לכרטיסים. -שבוע מילואים בנגטיב 

 יתקיים ביום רביעי הקרוב. -פאנל משרתי מילואים 

  יו"ר האגודה ורמ"ד אקדמיה בתהליכים מול המזכירות האקדמית על  –תקנון מילואים

ימים. הנושא מאד בוער ומאד  /1למשרתי מילואים מתחת למנת שתהייה התייחסות 

 קריטי.

  המידעון כבר כמעט מוכן אבל מתעכב בעקבות כך שהתקנון עוד לא אושר.  –מידעיון

 כנראה שיחולק בפתיחת שנה.

 כספים

מסעיף בצ"מ כספים לסטודנט ₪   //5,5בישיבתה האחרונה אשרה הועדה פיצוי של עד   .1

לטובת סעיף פרויקטור ₪  /3,84גל בליגה של האגודה, העברה של שנפצע במהלך משחק כדור

שעות חודשיות והעברה של עד  /3-לתקנון, ואשרה את הגדלת תקן רכזת משאבי אנוש ב

 בכפוף להחלטת הועד המנהל.₪  /3,12

החל תהליך בניית התקציב לשנת תשע"ד: שלב ראשון: קביעת יעדים ע"י ועדות המועצה.  .5

כנית עבודה ע"י הרמ"דים. שלב שלישי: בניית הערכת הכנסות והעמדתם שלב שני: כתיבת ת

מול ההוצאות, במידה ויש חריגות יתקיים תעדוף של הועד המנהל. חשוב להדגיש כי תעדוף 

 חשיבות לא בהכרח זהה לתעדוף כספי.

 החודש ישולמו פיצויים לעובדים העוזבים.  .3

 חפיפות יסתיימו עד סוף חודש יוני.  .4

 נפתרה בעיית הגיבוי של שרת הנתונים של המדור. עדיין לא  .2

 תקנון

בישיבתה  האחרונה החליטה הועדה לגייס פרוייקטור שיעבור על התקנון ויתקן אותו, בשלב  .1

הראשון יועסק הפרויקטור כפיילוט לשלושה חודשים שלאחריהם תיבחן העבודה ויוחלט על 

 המשך העסקתו.



 

 

 

 'דנספח 
 

 תפקיד רכזת משא"ן עיבוי

 

 גדרת התפקיד:ה

  וליווי  רות חייםפרסום משרות, סינון ומיון קו –אחריות על תהליך גיוס המועמדים לתפקידים באגודה

 תהליך קליטת העובדים החדשים באגודה.

ליבת העיסוק. רכזת המשא"ן מתעסקת היום בעיקר עם תחום המכרזים, פרסום, איסוף קו"ח, סינון  המצב כיום:

 ותיאום המכרזים.

יש צורך להעמיק את העשייה בתחום הגיוס עוד לפני שלב המכרזים לצורך זה יש לבנות תוכנית  ת העתידית:התכני

 -חשיפה שנתית לתפקידים השונים באגודה, תוספת זו תגביר את העיסוק בתחום הגיוס והמיון לא רק לחודשים מאי

 חודשי השנה.ך תקבע אותה כתוכנית סדורה לאור יוני ובמקרים חריגים לאורך השנה אלא

  .מעקב שוטף אחר מצבת כוח האדם 

 אחריות על פרויקט הערכת עובדים ושיחות חתך מדוריות 

 בשנה החולפת הועבר משוב אחד באמצע השנה לכל עובד ע"פ פורמט אחיד בכלל האגודה. המצב כיום:

ם כדי שהתהליך יהיה תהליך המשוב והחניכה הוא קריטי וחשוב ויש לבצע כמה שלבים מקדימי התכנית העתידית:

 אפקטיבי:

 סדנת מישוב וחניכה לרמד"ים ומנהלים. .1

 התאמת פורמט המשוב למדורים0 תפקידים שונים. .5

 משובים בסה"כ(. 3חודשים ) 4ביצוע משוב תקופתי כל  .3

 ליווי המנהלים והעובדים בתהליך, הסקת מסקנות מן התהליך וכו'. .4

 ווחת העובדיםאחריות על ר 

 הווי וגיבוש, מתנות לחגים ועוד. ארגון והפקת פעילויות 

 אירועי הווי וגיבוש לכלל האגודה. 4-בשנה החולפת היו כ המצב כיום:

בשנה, בנוסף יש צורך להשקיע בתוכן של כל אירוע  6יש צורך בהעלאת כמות האירועים ללפחות  התכנית העתידית:

ש צורך במעורבות של רכזת משא"ן באירועי על מנת שתהיה לו יותר משמעות ביצירת גיבוש והווי באגודה. בנוסף י

 גיבוש מדוריים, בתמיכה רעיונית, אירגונית וכדי לעודד את המדורים לבצע אירועים מסוג זה.

 ניהול מו"מ, מתן שירות, ראיונות, ועוד. -אחריות על הכשרות עובדי האגודה  

 ם.בשנה האחרונה בוצעה הכשרה אחת בלבד והיא סדנת ראיונות לרמ"די -מצוי

יש צורך לבנות תוכנית הכשרות בחתך מדורי ובחתך כלל אגודתי לכל בעלי התפקידים ע"מ להכשיר אותם טוב  -רצוי

 .ולהכינם לשוק העבודה בתחום עיסוקם יותר לתפקיד

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 נוסף על הגדרות התפקיד הישנות, יתווספו ההגדרות הבאות:

 

 מופעים קבועים בחתך שבועי- 

 פ.ע קבוע יו"ר

 וע סיו"רפ.ע קב

 והוצאת סיכום לישיבת ההנהלה לשימוש רמ"דים ובעלי תפקידים נוספים באגודה. ישיבת הנהלה

 

 מופעים קבועים בחתך חודשי- 

 כשעתיים כל רמ"ד, אחת לחודש. -שיחת ליווי רמ"דים

 .כשעתיים -שיחת חתך מדורית )מדור משתנה כל חודש(

 ישיבת כ"א בשיתוף כספים.

 ישיבות מועצה.

 הוצאת מכתב מסכם פעילות אגודה לחברי המועצה. -נהלה עם המועצהקשר הה

 

 חודשיים-מופעיים דו- 

 רועים לאורך השנה(.יא 6אירוע הווי וגיבוש פעם בחודשיים )

 

 פרויקטים בחתך שנתי- 

 לחברי הנהלה ומנהלים באגודה. סמינר קיץ

 למנהלים באגודה. הכשרות ייעודיות

 פעמים במהלך השנה. 3 –תהליכי מישוב וחניכה אגודתיים 

 .ניהול ושימור ידע

 .תיקי חפיפה מסודרים ואחידים

 

 


