
 

 

11/3/2018 

  #2מס'  הסברהסיכום ישיבת ועדת 

 .משרד של מזכ"ל המועצהב 8/3/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 18:00זמן סיום:  14:30זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 רבינוביץ', כרם סעדיעידן קנר, דורין עדה: חברי הו

 משקיפים:

 רמ"ד הסברה: צביקה לוש

 הדר סוידועדת ביקורת:  תחבר

  חסרים:

 אסלאם אלקרינאוי, שי שביט

 

 עיקרי הישיבה

 

 נושאים לדיון:

 עדכונים של יו"ר הועדההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 :הערות

בחירת יו"ר האגודה, מכרזים לרמ"דים ורכזים חדשים, סדנת  :לתקופה הקרובההכנת חברי הוועדה  •

 הכשרה למכרזים.

 תוהדגשת חשיבות ועדת ביקורת, דו"חות ביקורת והצגה של דו"חות הביקורת שצפויים לישיב •

 .ות ואפשרות הגעתם לדיון בועדת הסברההמליאה הבא

דקות לדיונים והצעות החלטה על הסברת  20-כיו"ר הועדה ציין כי מעתה בכל ישיבת ועדה יוקצו  •

 המועצה.

אחת המטרות של ועדת הסברה השנה היא למצוא דרך הסברתית חדשנית וייחודית לאגודת  •

 הסטודנטים.

 הצגת האחריות של ועדת הסברה בכל הנוגע למכתבי בוחרים. •

 

חברי  -דיון ציפיות של הנוכחים מהגורמים הבאים הנושא: 

 הועדה, רמ"ד הסברה וחברת ועדת ביקורת הועדה עצמה, יו"ר

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 :הערות

שקורה במדור  לרוב חברי הועדה ציפיות זהות, עיקרן ציפיתם מהיו"ר שידאג שיהיו מעודכנים ממה •

עדכונים הקשורים , וכמובן גם אם העדכונים נראים לא חשובים או קטנים ובאופן כללי באגודה,

 .להחלטות שקיבלנו בועדה ומה קורה עם החלטות אלו והאם וכיצד מיושמות

 לתת לחברי הועדה משימות שייבצעו כדי להיות יותר מעורבים.הייתה ציפיה מיו"ר הועדה בנוסף, 



 

 

שהועדה תגדיר מדיניות ומטרות ברורות וממוקדות למדור הסברה ולא הרמ"ד הסביר כי מאוד חשוב  •

 .יותר עומק ופרקטיות – נושאים כללייםלתת 

 בנוסף, הרמ"ד הדגיש את החשיבות שחברי הועדה יהיו מעודכנים ויבואו מוכנים לישיבות.

הציגה את מהות תפקידה, חברת ועדת ביקורת הדגישה את חשיבות הביקורת על כל הנעשה בועדה,  •

להסברה שהיא כותבת ואמור על דו"חות ביקורת באופן כללי ועל דו"ח ביקורת הקשור  סבירההו

 .לעבור למליאה בתקופה הקרובה

 

מדור  כיום ישנם מספר פערים הנובעים מאופן חלוקת בעלי התפקידים, אופיים, ותחומי האחריות בתוך

הוספה של תחומי ו . זאת בשל שינויים באתר האגודה החדש, תחומי אחריות חופפים בין בעלי תפקידיםהסברה

 חוץ.אחריות במשרד קשרי 

כל אלו  תוך אפיון בעקבות זאת, עלה רצון לשנות ולייעל את מדור הסברה, המבנה שלו ובעלי התפקידים בו

 תחומי אחריותם. והגדרתבצורה ברורה 

לסיכום זה מצורף נספח עדכון תקנים ותפקידים במדור הסברה, ובו מפורט ומוסבר על כל התהליך של שינוי 

 .2017/18ד הסברה רמ" –תודה ענקית לצביקה לוש  .לעומקר מבנה המדו

 

 החלטה:הצעות 

אפיון מחדש של תקן "עורך/ת הנושא: 

שינוי מספר שעות  -משנה אתר" 

חודשיות, שינוי שמו והגדרת אחראויותיו 

 מחדש.

"ועדת הסברה מאשרת הורדת שעות תקן נוסח ההצעה: 

שעות חודשיות.  40-שעות חודשיות ל 55-'עורך/ת משנה אתר' מ

ך/ת תוכן 'עור -ועדת הסברה מאשרת שינוי שם התקן הנ"ל ל

 אתר'".

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 הערות: 

, רואים כי בשנתיים האחרונותהממוצע לחודש בעבור תפקיד זה שעות ה לאחר בדיקה של מספר •

 חודשיות בממוצע.שעות  30-התקן מגיע לכ

מאחר והועברה חלק מהאחריות של עריכת התוכן ממנהל אתר האגודה לעורך משנה, הוחלט לא  •

 שעות חודשיות. 40-שעות חודשיות, אלא ל 30-להוריד את מספר השעות ל

 אפיון התפקיד: •

 .כתיבת ועריכת תוכן לאתר האגודה בשפה העברית ✓
 

אפיון מחדש של תקן "מידען הנושא: 

שינוי מספר שעות חודשיות,  - אנגלית"

 שינוי שמו והגדרת אחראויותיו מחדש.

"ועדת הסברה מאשרת העלאת שעות תקן מידען נוסח ההצעה: 

שעות חודשיות. ועדת  30-שעות חודשיות ל 20-אנגלית" מ

'עורך/ת תוכן אתר  -הסברה מאשרת שינוי שם התקן הנ"ל ל

 אנגלית'".

 -נמנעים:  -גד: קולות נ פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 הערות: 



 

 

שינוי אופי בעל התפקיד הנ"ל ממידען לעורך תוכן הינה קפיצת מדרגה, כאשר כרגע תהיה חשיבות  •

 יותר גדולה לתקן זה.

שלא נמצאים באתר )קשר עם רכז/ת  אחריות בתרגום תכניםבנוסף לנאמר, על עורך התוכן  •

 שעות חודשיות. 30-, ולכן הוחלט להעלות לתקן זה את מספר השעות לסטודנטים בינלאומיים(

 אפיון התפקיד: •

 .כתיבת ועריכת תוכן לאתר האגודה בשפה האנגלית ✓

 .תרגום תכנים רלוונטיים מעברית לאנגלית ✓

 .עבודה צמודה עם רכז/ת סטודנטים בינלאומיים ✓

 

אפיון מחדש של תקן "מידען הנושא: 

שינוי מספר שעות חודשיות,  -ערבית" 

 שינוי שמו והגדרת אחראויותיו מחדש.

"ועדת הסברה מאשרת העלאת שעות תקן 'מידען נוסח ההצעה: 

שעות חודשיות. ועדת  30-שעות חודשיות ל 22-ערבית' מ

'עורך/ת תוכן אתר  -הסברה מאשרת שינוי שם התקן הנ"ל ל

 בית'".ער

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 הערות: 

שינוי אופי בעל התפקיד הנ"ל ממידען לעורך תוכן הינה קפיצת מדרגה,  -בדומה למידען אנגלית  •

 גדולה לתקן זה.כאשר כרגע תהיה חשיבות יותר 

בנוסף לנאמר, על עורך התוכן אחריות בתרגום תכנים שלא נמצאים באתר )קשר עם רכז/ת  •

 שעות חודשיות. 30-סטודנטים ערבים(, ולכן הוחלט להעלות לתקן זה את מספר השעות ל

 אפיון התפקיד: •

 .כתיבת ועריכת תוכן לאתר האגודה בשפה הערבית ✓

 .לערביתתרגום תכנים רלוונטיים מעברית  ✓

 .עבודה צמודה עם רכז/ת סטודנטים ערבים ✓

 

 ביטול תקן "פרוייקטור סקרים".הנושא: 
"ועדת הסברה ממליצה לבטל את תקן נוסח ההצעה: 

 'פרוייקטור סקרים'".

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 הערות: 

כחלק משינוי מבנה המדור, אנו רואים בסקרים ככלי שצריך להיות בידו של הדובר, ולכן הוחלט  •

ביצוע סקרים על ידי בעל תפקיד שלא  לבטל את התקן הנ"ל ולהעביר את תחום אחריותו לדובר/ת.

 צריך להימצא, ולכן כלי זה ישתמש בנתונים ורק יעביר אותם הלאה לבעלי תפקיד אחרים אינו יעיל

 הוא ידע להכווין לסקרים הכרחיים וידע להשתמש בנתוניהם בהתאם.ובידי הדובר, 

לא נמצא תיעוד כלשהו על הקמת תקן זה, ולכן לאחר ביטולו בועדה נבקש לבטלו גם במליאת  •

 המועצה.



 

 

 

הורדת שעות תקן "אחראי/ת הנושא: 

 מיתוג וקמפיינים".

הסברה מאשרת הורדת שעות תקן  "ועדתנוסח ההצעה: 

שעות  65-שעות חודשיות ל 80-'אחראי/ת מיתוג וקמפיינים' מ

 חודשיות".

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 הערות: 

וצלם וידאו תחת אחראי/ת מיתוג וקמפיינים לאחריות דובר/ת הוחלט להעביר את צוות הצלמים  •

עקב הורדת משקל  65-ל 80-ורמ"ד בהתאם, ולכן ראינו לנכון להוריד את מספר השעות החודשיות מ

 רב מבעל התפקיד הנ"ל.

 קשר בין מיתוג והקמת קמפיינים באגודה ובין צוות הצלמים וניהולו.מהסיבה שאין החלטה זו נובעת  •

 תפקיד:אפיון ה •

 .אחריות על מיתוג האגודה ופועלה, לרבות במהלך אירועים ומיתוג קבוע ✓

 .פרסום פרונטלי )תליינות בלוח מודעות ובחמורים( ✓

הפקת וניהול קמפיינים אגודתיים והפקה של ירידי אגודה )יריד פתיחת שנה, האפנינג  ✓

 אגודה יוצאת החוצה וכדומה(.

 

אפיון מחדש של תקן "דובר/ת הנושא: 

שינוי מספר שעות  -מדיה" -ומנהל/ת ניו

חודשיות,שינוי שמו והגדרת אחראויותיו 

 מחדש.

"ועדת הסברה מאשרת הורדת שעות תקן נוסח ההצעה: 

שעות  65-שעות חודשיות ל 120-מדיה' מ-'דובר/ת ומנהל/ת ניו

 -ועדת הסברה מאשרת שינוי שם התקן הנ"ל ל חודשיות.

 'דובר/ת'".

 -נמנעים:  -קולות נגד:  אחדפה קולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 הערות: 

מדיה. למרות -שעות חודשיות, כאשר הוא אחראי על דוברות ועל ניהול ניו 120כיום לתקן דובר יש  •

אינו  לבדו שעות חודשיות(, בעל התפקיד 150 –כמות השעות הגדולה )כמעט בסדר גודל של רמ"ד 

יכול להשלים משימות רבות בתחום רחב זה של אחראויות. מכאן עולה הצורך במיקוד שני התחומים 

שעות  65מדיה, ולכן הוחלט לפצל את תקן דובר/ת לשני תקנים עם -דוברות וניהול ניו –הנ"ל 

 חומו.חודשיות כל אחד, כאשר כל אחד מהם יתמקד ויעסוק בת

כפי שצויין, הדובר/ת  יהיה אחראי על כתיבת וניתוח סקרים, במקום פרוייקטור סקרים. ובנוסף,  •

 , במקום אחראי/ת מיתוג וקמפיינים.צוות הצלמים יהיה תחת אחריותו

בעקבות הוספת תחומי האחריות על צוות הצלמים וכתיבת סקרים, חבר ועדה הציע להעלות את  •

 שעות חודשיות. 70/75-תקן זה למספר השעות החודשיות של 

 אפיון התפקיד: •

 .אחריות על קשר שוטף עם גורמי תקשורת מקומית וארצית ✓

 .אחריות על ניהול ימי אוריינטציה בשיתוף מדור אקדמיה ✓



 

 

 .העברת סיורים בקמפוס ✓

 .של ניוזלטר שבועי לציבור הסטודנטים הוהפצה כתיב ✓

 .מיילים ייעודיים שיווקיים ה שלוהפצ הכתיב ✓

 .רות פנים אגודתית ופנים אוניברסיטאיתדוב ✓

 .כתיבת וניתוח סקרים )הועבר מפרוייקטור/ית סקרים( ✓

 .כתיבת נאומים ליו"ר האגודה ✓

 .ניהול צוות הצלמים באגודה )הועבר מאחראי/ת מיתוג וקמפיינים( ✓

 

העלאת שעות תקן "צלם ועורך הנושא: 

 וידאו ארט".

שעות תקן 'צלם "ועדת הסברה מאשרת העלאת נוסח ההצעה: 

 שעות חודשיות". 55-שעות חודשיות ל 50-ועורך וידאו ארט' מ

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 הערות: 

האגודה החלה ליצור יותר סרטונים  בעל התפקיד הנ"ל מקבל בשנים האחרונות יותר חשיבות, שכן •

שעות  5וקטעי וידאו. מכאן נבע הצורך להעביר תקן זה לתחת אחריותו של רמ"ד הסברה, והוספת 

 שעות חודשיות. 55חודשיות כך שיעמוד על 

 אפיון התפקיד: •

 .צילום ועריכה של סרטוני וידאו ✓
 

מדיה" -יצירת תקן "רכז ניוהנושא: 

 במדור הסברה.

-"ועדת הסברה ממליצה על יצירת תקן 'רכז ניונוסח ההצעה: 

שעות חודשיות וייבחר  65מדיה' במדור הסברה. תקן זה יכלול 

 במכרז".

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 הערות: 

מדיה לשני תקנים, כאשר כל אחד מהם -של "פיצול" תקן דובר/ת ומנהל/ת ניובהמשך להחלטה  •

מדיה. על כן, הוחלט להמליץ למליאת המועצה על הקמה של תקן -דוברות וניו –מתמקד בתחום אחד 

 מדיה".-"רכז ניו –חדש 

בכל  בקמפוס הסטודנטיםעם של בעל תפקיד זה קשר ישיר  נויש, שכן מכרזהתקן הנ"ל ייבחר ע"י  •

 .של האגודה הפלטפורמות הדיגטליות

 שעות חודשיות. 65תקן זה יהיה תחת אחריותו של רמ"ד הסברה, ויהיה ברמת רכז, כאשר ייקבעו לו  •

 אפיון התפקיד: •

 .ניהול ופיתוח מערך הדוברות הדיגיטלית של אגודת הסטודנטים ברשתות החברתיות ✓

 .פייסבוק של אגודת הסטודנטיםניהול ויצירת תוכן עבור עמודי ה ✓

 .ניהול ויצירת תוכן עבור עמודי האינסטגרם של אגודת הסטודנטים ✓

 .ניהול ערוץ היוטוב של אגודת הסטודנטים ✓



 

 

 .ניהול חשבון הלינקדאין של אגודת הסטודנטים ✓

דת הסטודנטים )נגטיב, פוזיטיב, גוליווי, חניכה ובקרה על עמודי הפייסבוק הלווייניים בא ✓

 .חוב, קשרי חוץ, האקתון וכו'(עושים ר

 

המלצה להעברת משרד קשרי הנושא: 

"מנהל/ת קשרי חוץ", "אחראי/ת  –חוץ 

 "פרוייקטור שדה בוקר".-קשרי חוץ" ו

"ועדת הסברה ממליצה על העברת משרד קשרי נוסח ההצעה: 

חוץ ופעילותו למדור מעורבות. האחריות על אירוע 'חבר 

 אחריותו של מדור הסברה".הנאמנים' תשאר תחת תחום 

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 הערות: 

מפיק אירועים  :לא רלוונטיים למהותו של מדור זהמדור הסברה מתעסק יתר על המידה בנושאים  •

לסטודנטים בינלאומיים, מתעסק בקמפוס שדה בוקר, משלחות, משלחת האגודה לפולין, תגלית 

וכו'... נושאים אלו מקומם אינו במדור הסברה שכן מדור זה אחראי על פרסום, שיווק והסברת 

רושה, האגודה לסטודנטים וגורמים חיצוניים אחרים. התעסקות זו מונעת מהמדור לתפקד בצורה הד

אפילו תקציב משרד קשרי חוץ ין כי יוגורמת לו להשקיע בה משאבים וזמן רבים. בנוסף, חשוב לצ

 עולה על תקציב כל שאר התחומים במדור הסברה.

הוסכם על ידי חברי הועדה כי מיקום משרד זה יתאים יותר במדור מעורבות. כאשר חלקם ראו  •

 לחת פולין, תגלית, וכו'...(.במדור תרבות כמיקום אפשרי לתחום המשלחות )מש

האחריות על אירוע "חבר הנאמנים" תשאר תחת מדור הסברה, שכן זהו המדור המתאים בו אירוע  •

זה ינוהל, כי מטרת האירוע היא לשווק את אגודת הסטודנטים לתורמי האוניברסיטה, וחשוב 

 שההסברה תהיה נכונה ושיווקית. 

 

 שימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומ

 אין

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 ידה וכלל ההחלטות ייאושרו, יש לבחון יצירת תקן "מוביל חבר הנאמנים".במ •

 בחודש דצמבר ועדת הסברה תבחן את כלל השינויים שאישרה. •

 

 

 

 בברכה,

 כרם סעדי

 הסברהיו"ר ועדת 



 

 

 מדור הסברה –נים ותפקידים עדכון תק

 :רקע ומצב נוכחי

במגוון הפלטפורמות הדיגיטליות והפיזיות באמצעות מדור הסברה, אמון על פרסום אירועי ושירותי האגודה 
שימור ותחזוקת תדמית האגודה כמו גם הנגשה ופרסום של העומדות לרשות אגודת הסטודנטים ואחראי על 

בעלי תפקידים עם תחומי  13-כיום מדור הסברה מורכב מ .אירועים, שירותים ופעילויות לסטודנטים בקמפוס
אחריות שונים בהובלת ראש מדור הסברה. רמ"ד הסברה מנהל את כלל בעלי התפקידים במדור הן באופן ישיר 

דוברות וניו מדיה, מיתוג האגודה ואירועיה, קמפיינים, אתר האגודה, מערך  –אחד במקצועו והן באופן עקיף, כל 
  קשרי החוץ, סקרים, וידאו ועוד.

 

פרסום ומיתוג  –בתוך מדור הסברה ישנם שלושה תחומי עיסוק מרכזיים בהם מתרכזת מרבית עבודת המדור 
 בתקנים שונים, שלעיטים חופפים, ריבוי בעלי תפקידיםהאגודה ואירועיה, ניהול אתר האגדה ומערך קשרי החוץ. 

 מחדש ואפיון מהותו של מדור הסברה.כמו גם סמכויות ותחומי עיסוק שהתווספו עם השנים דורשים חשיבה 
במסמך זה אפרט אודות תחומי אחריותו של המדור ובעלי התפקידים בו, המורכבויות הנובעות מכך ולבסוף אציע 

 דור.מבנה ואפיון חדש למ

 

 שעות גלובלי 150תקן של  – ראש מדור הסברה

 גיבוש והוצאה לפועל של תפיסת הסברה כוללת עבור אגודת הסטודנטים, אירועיה, שירותיה ופעולה •

 אחראיות על תדמית האגודה, על הקשר ועל המידע הזורם בין האגודה לבין ציבור הסטודנטים •

 בכל מקום בו מופיע לוגו האגודהאחראיות על פרסומים, הצהרות ודוברות האגודה ו •

 אחראיות על דוברות האגודה מול התקשורת הארצית והמקומית ודוברות פנימית בתוך האגודה •

משרד אינטרנט, דוברות, ניו מדיה, קשרי  –אחראיות ישירה ומלאה על כלל זרועות וכוח האדם במדור  •
 חוץ, צוות צלמים, וידאו ארט וסקרים

 ה של מנהלי המשרדים ובעלי תפקידים במדורניהול ישיר, ליווי וחניכ •

 אחראיות על מתחם חלוקת המתנות בשבוע פתיחת שנה, כמו גם על ירידי אגודה לאורך השנה •

 בעל זכות הצבעה בישיבות הנהלה, השתתפות במכרזים –הנהלה של אגודת הסטודנטים חבר  •

ועדה המלווה את פעילות המדור, מציבה ומאשרת את  -הסברה של מועצת הסטודנטים  משקיף בועדת •
 יעדי המדור ותכנית העבודה ומבקרת את הפעילות המקצועית של המדור

 

 

 :פרסום ומיתוג האגודה

 –בעלי תפקידים 

עמודי הדיגיטלי ) הפרסוםשעות. אחראיות על ניהול מערך  120תקן חודשי של  – דובר ומנהל ניו מדיה •
תקשורת  פייסבוק, אינטסגרם, ניוזלטר שבועי, ערוץ יוטוב(, כמו גם ניהול מערך הדוברות של האגודה

מול דובר האוניברסיטה, ערוצי תקשורת מקומיים וארציים, כתיבת תגובות והודעות רשמיות, כתיבת 
 במהלך חודשי הקיץ. ליו"ר האגודה וניהול והעברת ימי האוריינטציה נאומים

פועלה, לרבות שעות. אחראיות על מיתוג האגודה ו 80תקן חודשי של  – ת מיתוג וקמפייניםאחראי •

וגליונות(. אחריות על  A3במהלך אירועים, מיתוג קבוע, פרסום פרונטלי הן בירידי אגודה ופוסטרים )
 ניהול והקצאת צלמים לאירועים והפקת סרטוני וידאו לכלל הגורמים באגודה.

 שעות. צילום ועריכה של סרטוני וידאו. 55תקן חודשי של  – רטצלם ועורך וידאו א •

שעות. צילום ועריכה של תמונות סטילס במהלך אירועי  400בנק שעות שנתי של  – צוות צלמי סטילס •
 האגודה.



 

 

שעות. אחריות על כתיבת וניתוח סקרי דעת קהל במגוון  25תקן חודשי של  – פרוייקטורית סקרים •
 נושאים. 

 

 :אינטרנטמשרד 

  –בעלי תפקידים 

שעות. אחריות על ניהול ותיקוף אתר האינטרנט של האגודה,  75תקן חודשי של  – מנהל אתר אגודה •
ניהול צוות עורכים, העברת הדרכות לעובדי אגודה אודות שימוש באתר, מיצוב אתר האגודה ככלי 

 רלוונטי ומרכזי להעברת מידע לסטודנטים

שעות. אחריות על העלאת ואישור תכנים בשפה העברית  55תקן חודשי של  – עורכת משנה אתר אגודה •
 באתר האגודה.

שעות. אחריות על העלאת וכתיבת תוכן באתר בערבית כמו גם תרגומי  22תקן חודשי של  – מידען ערבית •
 תוכן מעברית לערבית.

באנגלית כמו גם שעות. אחריות על העלאת וכתיבת תוכן באתר  20תקן חודשי של  – מידען אנגלית •
 תרגומי תוכן מעברית לאנגלית.

 

 :משרד קשרי חוץ

  –בעלי תפקידים 

שעות. אחריות על ניהול משרד קשרי חוץ, בקרה על אירועיו  110תקן חודשי של  – מנהלת קשרי חוץ •
ושירותיו, ליווי לוגיסטי של מועדון מודל האו"ם, הובלת והפקת ערב הסטודנטים באירועי חבר נאמנים, 

 הול כוח האדם במשרד.ני

שעות. איש הקשר של סטודנטים בינלאומיים בתוך האגודה,  72תקן חודשי של  – אחראית קשרי חוץ •
, הנגשת מידעאחריות על הפקת אירועים עבור סטודנטים בינלאומיים, ניהול עמוד הפייסבוק באנגלית, 

 שירותים ואירועי האגודה לסטודנטים בינלאומיים.

אחריות הנגשת מידע אודות פרוייקטים והזדמנויות  שעות. 35תקן חודשי של  – בינאום פרוייקטורית •
הפקת ערב זרקור ומיונים למשתתפים,  –בינלאומיות לסטודנטים ישראלים לרבות פרוייקט תגלית 

 פרסום משלחות לסטודנטים ישראלים

פוס שדה בוקר. הפקת איש הקשר של אגודה בקמ שעות. 20תקן חודשי של  – פרוייקטור שדה בוקר •
 אירועים וטיולים, טיפול בבעיות סטודנטים הנמצאים בקמפוס.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 פערים מרכזיים 

זאת  אופן חלוקת בעלי התפקידים, אופיים, ותחומי האחריות בתוך המדור.כיום ישנם מספר פערים הנובעים מ
פקידים, הוספה של תחומי אחריות בשל שינויים באתר האגודה החדש, תחומי אחריות חופפים בין בעלי ת

 וסמכויות במשרד קשרי חוץ.

 

 :צוות פרסום והסברה

תחת רמ"ד הסברה ישנם מספר בעלי תפקידים שמהותם היא פרסום, מיתוג ושימור תדמית האגודה הן באמצעים 
הדיגיטליים והן במובן הפרונטלי. בעלי תפקידים אלה הינם דובר האגודה המשמש גם כמנהל הניו מדיה, 

מו גם פרוייקטורית אחראית מיתוג קמפיינים שתחתיה נמצאים צוות צלמי הסטילס ועורך הווידאו ארט כ
תפקיד כפול של מנהל הניו  –הסקרים, כשלכל אחד תקן חודשי שונה. בצוות זה ישנם מספר פערים מרכזיים 

מדיה ודובר, חפיפה של תחומי האחריות בין דובר ואחראית מיתוג וקמפיינים, ואפקטיביות הסקרים המופצים 
 על ידי האגודה. 

יה, תקפיד מאגד שני תחומי אחריות שונים ומגוונים, הדורשים יכולות ראשית אתמקד בתקן דובר ומנהל ניו מד
ותכונות אופי שונות תחת בעל תפקיד אחד. תקן זה, ביחד עם רמ"ד הסברה ויו"ר האגודה אמונים על שימור 
תדמיתו של הארגון בכלל הרשתות והפרסומים המופצים באמצעי התקשורת. בשנתיים האחרונות, התמקדו שני 

שאיישו תפקיד זה בתחום הניו מדיה, לרבות הפייסבוק, כמו גם שליחת ניוזלטר שבועי לציבור האנשים 
הסטודנטים, כשיתר תחומי האחריות כמו יצירה ושמירה על קשר עם גופי תקשורת הן בשוטף והן לקראת 

ליים. כאמור, ובמהלך אירועי שיא, כמו גם ליווי ובקרה של עמודי הפייסבוק המשניים של האגודה, נדחקו לשו
עבור כל אחד משני כובעים אלו ישנם תכונות נדרשות שונות מהותית, כאשר למנהל ניו מדיה נדרש להבין 
ולהתמצאות בחידושים ופיתוחים המתרחשים ברשתות החברתיות, שימוש בשפה סטודנטיאלית והבנה של איזה 

ת החברתית. הדובר, לעומת זאת, נדרש פרסומים יהיו יותר מוצלחים הן מבחינת הסטודנטים והן מבחינת הרש
לעבוד מול אנשי מקצוע בתחום התקשרת, הן המודפסת והן המקוונת כאשר דימוי האגודה ופרסומה החיובי 
הינה ההצלחה הנדרשת. נוסף על כך, על דובר האגודה להיות דמות ייצוגית עם יכולות עמידה מול קהל וכושר 

 ר מזו של הרשתות החברתיות.ביטוי בכתב ובעל פה בשפה פורמלית יות

הפער השני במכלל צוות פרסום והסברה, הינו תקן אחראית מיתוג וקמפיינים )לשעבר רכז הסברה(, תפקיד 
שאופיו שונה בשנה האחרונה. בעבר תפקיד זה התמקד בסיוע לבעלי התפקידים באגודה להוציא לפועל קמפיינים 

בין אם בהקצאת צלמים, ציוד מיתוגי כמו דגלוני אגודה, ואירועים בכל הקשור לפן המיתוגי והפרונטלי, 
שמשוניות, רולאפים, כמו גם תכנון והוצאה לפועל של אירועי מיתוג אגודתיים בדמות מתחם אגודה בשבוע 
פתיחת שנה והאפנינג אגודה יוצאת החוצה שהתקיים בסמסטר א'. תחת תקן זה ישב גם ניהול חשבון 

אחריות שהועבר למנהל ניו מדיה. בשנה האחרונה, כחלק מייעול חלוקת תחומי האינסטגרם של האגודה, תחום 
האחריות במדור, הועבר ניהולו של צלם ועורך הוידאו תחת אחראית המיתוג, כמו גם מיצובה כסמכות 

בנוסף על תחומי אחריות אלה, ישנם תחומי חפיפה בין מיתוג אירועים ואופן הצגת  הקריאטיב של האגודה.
העולים ומופצים בעצרי במובן הפרונטלי לבין דימוי האגודה, כמו גם תמונות הסטילס וסרטוני הוידאו האגודה 

 הפרסום המקוונים.

ברשתות החברתיות, הפער השלישי איתו אנו מתמודדים כיום הוא השימוש הנרחב יותר בסרטוני וידאו 
בשנה האחרונה הופקו  .ות, תלוי תוכןשע 25-ל 15בין סרטון באורך דקה לוקח  צילום ועריכה של כשבממוצע

פרוייקט עושים רחוב ובימים אלה אנו סרטוני תדמית עבור מערך החוגים, קולנוע נגטיב, מופע פתיחת שנה, 
אס"א, כמו גם ההאקתון, מסיבת פורים, יום הסטודנט ויום עובדים על סרטוני תדמית עבור סטודיו פוזיטיב ו

 המעשים הטובים.

המוצפים על ידי האגודה. כיום ישנם מספר סקרים  אחרון בו אתמקד הינו נושא הסקריםלבסוף, הפער ה
שיוצאים במהלך שנת הלימודים עליהם סטודנטים עונים ואנו כאגודה יכולים לקבל מידע חשוב על רחשיהם 

ניתוח  שאיןבמרבית הסקרים, שיעור ההיענות הינו נמוך מאוד ובנוסף לכך . אולם, מסוימיםבנוגע לנושאים 
נתונים והסקת מסקנות הולם, משאב זה אינו מנוצל באופן מיטבי. הסקרים היחידים עליהם ישנה היענות גבוהה 

סקרים ב, כאשר וסקר איכות הזכיינים בקמפוס הינם סקרי האמנים לקראת מופע פתיחת שנה ויום הסטודנט
, סטודנטים עונים 400דעי הבריאות )סקר מכמות העונים הייתה נמוכה מאוד  אחרים שבוצעו בשנה האחרונה

 .(עונים 100-פחות מ וסקר בירוקרטיה עונים 150 ערבים



 

 

 

 משרד אינטרנט

, עם עלייתו לאוויר של אתר האגודה החדש, התווספו אליו שני עולמות תוכן שלא היו קיימים קודם 2017בקיץ 
לכן, עמוד ייעודי בשפה האנגלית ועמוד ייעודי בשפה הערבית. זאת על מנת להנגיש את אירועי ושירותי האגודה 

 .לסטודנטים שאינם דוברים עברית

עברה האחריות הניהולית והמקצועית של המידענים )באנגלית וערבית( תחת לכן, עם גיוס בעלי התפקידים, הו
משרד אינטרנט. בנוסף, בשל הצורך להטמיע את החשיבה וההבנה כי עולמות התוכן באתר, הן בעברית והן 
באנגלית היא אחריותם של בעלי תפקידים אלה, נדרשת חשיבה והגדרה מחדש אל אופיים והיקף התקן שלהם. 

יות זה, המתווסף לאחריותם לתרגום תכנים באנגלית וערבית לעברית. כך גם לגבי תקן של עורכת תחום אחר
משנה אתר, שגם בעלת התפקיד הנוכחית כמו גם קודמה לא הגיעו למלוא התקן המלא. תהליך זה הינו המשך 

 שעות חודשיות. 25ישיר של שינוי ועדכון הגדרת התפקיד של מנהל האתר, שהיקף השעות החודשי שלו הוקטן ב

 

 משרד קשרי חוץ

משרד קשרי חוץ באגודת הסטודנטים נוצר לפני מספר שנים, בעקבות בקשה ותמיכה של נשיאת האוניברסיטה 
פרופסור רבקה כרמי. תחילה ישב המשרד תחת מדור מעורבות חברתית ולפני כחמש שנים עבר תחת אחריותו של 

השנים, התווספו למשרד  מדור הסברה, בשל ניהול והפקת ערב הסטודנטים במהלך אירועי חבר הנאמנים. עם
תחומי עיסוק ואחריות, כמו ליווי מועדון מודל האו"ם, גיוס ומיון של סטודנטים למשלחות של תגלית, הפקת 
אירועים עבור סטודנטים בינלאומיים, הנגשת מידע ותוכן סטודנטיאלי עבור סטודנטים בינלאומיים )לדוגמא 

יעודית לסטודנטים דוברי אנגלית למציאת יוצת פייסבוק המדריך המלא לסטודנט, המדריך למציאת דירה, קב
פעילויות האגודה הרלוונטיים לסטודנטים בינלאומיים בשפה דירות ועוד(, כמו גם הנגשת אירועי, שירותי ו

 האנגלית.

כיום, מונה משרד קשרי חוץ מספר רב של בעלי תפקידים ומלגאים החולשים על תחומים רבים, מפיקים אירועים 
ופי שונים לאוכלוסיות שונות ותקציבו של המשרד, המגיע כמעט במלואו מלשכת הנשיאה, הינו גדול יותר בעלי א

מתקציב המדור. בנוסף, בשנתיים האחרונות, חרט משרד קשרי חוץ של האגודה על דגלו להיות ביתם של 
קליטתם בעיר. הסטודנטים הבינלאומיים בקמפוס, זאת בשל היעדר סמכות מרכזת אחת בקמפוס הדואגת ל

מתוקף כך, החל המשרד להקדיש משאבים רבים, הן חומריים והן אנושיים, לליווי, קליטה ושהייתם של 
כאשר מרביתם  הסטודנטים בבאר שבע, כמו גם הפקת אירועי תרבות וטיולים ייעודיים עבור סטודנטים אלה

האירועים ותחומי העיסוק של המשרד  . ריבוינעשים בשיתוף פעולה עם מדור מעורבות חברתית או מדור תרבות
 קשב רב ממדור הסברה והרמ"ד בפרט.גובים 

לכן נדרשת חשיבה מחדש על אופי ומהות המשרד, כמו גם העברת תחומי אחריות של טיפול בסטודנטים 
מפיק אירועים  . מדור זהבינלאומיים ואוכלוסיות קצה )לדוגמא קמפוס שדה בוקר( למדור מעורבות חברתית

גודל שונים באופן תדיר ותחת אחריותו כיום נמצאת הרכזת לסטודנטים ערבים הדואגת להנגשת המידע  בסדרי
, לרבות הפקת ערב הסטודנטים באירועי בחבר יתר תחומי האחריות של המשרד ורווחתם של סטודנטים מהמגזר.

את משלחות )כולל המשלחת לפרוייקט תגלית, ליווי מועדון מודל האו"ם והוצגיוס ומיון סטודנטים הנאמנים, 
 חלופה נוספת היא העברת כלל המשרד תחת אחריותו של מדור מעורבות לפולין( יישארו תחת מדור הסברה.

 כאשר רק הפקת ערב הסטודנטים במהלך אירועי חבר הנאמנים יישאר תחת מדור הסברה.



 

 

 פתרונות מוצעים

ותחומי על מנת לפתור את הפערים שהוצגו לעיל, אציע לבצע ארגון מחדש של מדור הסברה יחד עם חלוקת שעות 
 אחריות מחודשת בין תפקידי המדור.

 

 :צוות פרסום והסברה

 , אבקש לעשות את השינויים הבאים:חריותבמקום שני בעלי תפקידים המחזיקים בריבוי סמכויות ותחומי א

. זאת בשל אופיים השונה שעות כל אחד 65לשני תקנים של שעות(  120)מנהל ניו מדיה פיצול תקן דובר ו .1
הממשקים השונים. פיצולם לשני בעלי תפקידים יאפשר התמקצעות רבה של כל אחד מתחומי האחריות ו

 מים.תחואחד מהיותר בכל 

ברשתות  טוני וידאו. זאת בשל השימוש הנרחב יותר בסרשעות 55-ל 50-הגדלת תקן צלם ועורך וידאו מ .2
 החברתיות והאפקטיביות הרבה שלהם.

. העברת חלק מהסמכויות לדובר ורמ"ד שעות 65-שעות ל 80-הקטנת תקן אחראי/ת מיתוג וקמפיינים מ .3
 .הסברה. איזון התקן עם יתר בעלי התפקידים במדור

 והעברת תחום האחריות לדובר האגודה. סקרים ית/ביטול תקן פרוייקטור .4

 

 :כדלקמןחלוקת תחומי האחריות בין בעלי התפקידים תהיה 

 ניהול ישיר על ידי רמ"ד הסברה.. שעות חודשיות 65תקן של  – ת/דובר .1

a.  עם גורמי תקשורת מקומית וארציתשוטף קשר אחריות על 

b. בשיתוף מדור אקדמיה אחריות על ניהול ימי אוריינטציה 

c.  בקמפוסהעברת סיורים 

d. שבועי לציבור הסטודנטיםניוזלטר של  תהפצכתיבת ו 

e.  מיילים ייעודיים שיווקייםכתיבת והפצת 

f. פנים אוניברסיטאיתדוברות פנים אגודתית ו 

g. הועבר מפרוייקטור/ית סקרים( כתיבת וניתוח סקרים( 

h. כתיבת נאומים ליו"ר האגודה 

i. הועבר מאחראי/ת מיתוג וקמפיינים( ניהול צוות הצלמים באגודה( 

 ניהול ישיר על ידי רמ"ד הסברה.שעות חודשיות.  65תקן של  –ניו מדיה  ת/רכז .2

a. ניהול ופיתוח מערך הדוברות הדיגיטלית של אגודת הסטודנטים ברשתות החברתיות 

b. של אגודת הסטודנטים הפייסבוק יעמוד ויצירת תוכן עבור ניהול 

c.  של אגודת הסטודנטיםניהול ויצירת תוכן עבור עמודי האינסטגרם 

d. של אגודת הסטודנטים ניהול ערוץ היוטוב 

e. ניהול חשבון הלינקדאין של אגודת הסטודנטים 

f. נגטיב, פוזיטיב, עושים  ליווי, חניכה ובקרה על עמודי הפייסבוק הלווייניים באוגדת הסטודנטים(
 רחוב, קשרי חוץ, האקתון וכו'(

 ניהול ישיר על ידי רמ"ד הסברה. שעות חודשיות. 65תקן  –אחראי/ת מיתוג קמפיינים  .3



 

 

a. ומיתוג קבוע ראיות על מיתוג האגודה ופועלה, לרבות במהלך אירועיםאח 

b. תליינות בלוח מודעות ובחמורים( פרסום פרונטלי( 

c. אפנינג אגודה הפקת וניהול קמפיינים אגודתיים והפקה של ירידי אגודה )יריד פתיחת שנה, ה
 יוצאת החוצה וכדומה(.

 שעות. ניהול ישיר על ידי רמ"ד הסברה. 55תקן חודשי של  –צלם ועורך וידאו ארט  .4

a. צילום ועריכה של סרטוני וידאו 

 

ויאפשר להם  ייעל את עבודת בעלי התפקידיםארגון מחדש של תקנים ותחומי האחריות בצוות פרסום והסברה 
גייס בעלי תפקידים עם התכונות הנדרשות לכל להתמקד בתחומי העיסוק שלהם ויאפשר לאגודת הסטודנטים ל

שינויים אלו יביאו לכדי איזון במאזן הכוחות בין בעלי התפקידים כאשר לכל אחד יש את תחומי תפקיד. בנוסף, 
  , תוך ניצול נכון של כוח האדם במדור.האחריות שלו

 

 משרד אינטרנט

תר אגודה, יש להמשיך את התהליך עבור יתר עם עדכון תקן מנהל א 2018בהמשך לתהליך שהחל בחודש ינואר 
 :לתקף את שעות העבודה ותחומי האחראיותעובדי המשרד 

אתר < עורך תוכן --< עורכת תוכן אתר, מידען אנגלית --עורכת משנה אתר אגודה  :שינוי שמות התקנים .1
 < עורך תוכן אתר ערבית--ערבית אנגלית, מידען 

 25-ל 20-שעות חודשיות, עורך תוכן אתר אנגלית מ 40-ל 55-מ אתר:  עורכת תוכן עדכון שעות התקנים .2
 שעות חודשיות. 25-ל 22-שעות חודשיות ועורך תוכן אתר ערבית מ

 

 קמן:לחלוקת תחומי האחריות בין בעלי התפקידים תהיה כד

 שעות חודשיות. ניהול ישיר על ידי מנהל אתר אגודה 40ך/ת תוכן אתר: תקן של עור .1

a.  תוכן לאתר האגודה בשפה העבריתכתיבת ועריכת 

 שעות חודשיות. ניהול ישיר על ידי מנהל אתר אגודה 25עורך/ת תוכן אתר אנגלית: תקן של  .2

a. אנגליתכתיבת ועריכת תוכן לאתר האגודה בשפה ה 

b. תרגום תכנים רלוונטיים מעברית לאנגלית 

c. או רכז/ת סטודנטים בינלאומיים עבודה צמודה עם משרד קשרי חוץ 

 שעות חודשיות. ניהול ישיר על ידי מנהל אתר אגודה 25תוכן אתר ערבית: תקן של עורך/ת  .3

a. כתיבת ועריכת תוכן לאתר האגודה בשפה הערבית 

b. תרגום תכנים רלוונטיים מעברית לערבית 

c.  רכז/ת סטודנטים ערביםעבודה צמודה עם 

 

כן בשפות השונות על עולמות באמצעות ארגון מחדש של משרד אינטרנט, ישנו דגש על אחריותם של עורכי התו
הצהרה של האגודה כי היא מקדישה את המשאבים הנדרשים לצורך התוכן השונים באתר האגודה, כמו גם 

 תחזוקה של אתרי התוכן בשפות האנגלית וערבית, על מנת להיות רלוונטית לכלל האוכלוסיות בקמפוס.



 

 

 משרד קשרי חוץ

בעבודת משרד קשרי חוץ. חלופה ראשונה הינה קודם, ישנן שתי חלופות לפתרון הפערים הקיימים כפי שהוצג 
כאשר האחריות על הפקת ערב הסטודנטים במהלך  העברת כלל המשרד תחת ניהולו של מדור מעורבות חברתית

בין מדור  במדור הסברה. חלופה שניה הינה פיצול תחומי האחריות של המשרדנשאר  אירועי חבר הנאמנים
 הסברה לבין מדור מעורבות חברתית באופן הבא:

העברת תקן אחראית קשרי חוץ למדור מעורבות חברתית, שינוי שם התקן לרכז/ת סטודנטים  .1
 שעות חודשיות. 85-שעות ל 72-בינלאומיים והגדלת התקן מ

שעות  80-ל 110-עדכון תקן מנהל/ת קשרי חוץ במדור הסברה לרכז/ת קשרי חוץ והקטנת התקן ומ .2
 חודשיות.

 .ביטול תקן פרוייקטור/ית בינאום והעברת תחומי האחריות לרכז/ת קשרי חוץ במדור הסברה .3

 העברת תקן פרוייקטור/ית שדה בוקר תחת ניהולו של מדור מעורבות חברתית. .4

 

 :כדלקמןחלוקת תחומי האחריות בין בעלי התפקידים תהיה 

 ניהול ישיר על ידי רמ"ד הסברה שעות חודשיות. 80רכז/ת קשרי חוץ )מדור הסברה(: תקן של  .1

a. אחריות על הפקת ערב סטודנטים באירועי חבר נאמנים 

b. ליווי מועדון מודל האו"ם 

c. הועבר מפרוייקטור/ית בינאום( גיוס ומיון סטודנטים לפרוייקט תגלית( 

d.  הועבר מפרוייקטור/ית בינאום( מידע אודות משלחות לחו"ל לסטודנטיםהפצה של( 

e.  המשלחת לפולין של אגודת הסטודנטיםריכוז  

ניהול ישיר על ידי  שעות חודשיות. 85רכז/ת סטודנטים בינלאומיים )מדור מעורבות חברתית(: תקן של  .2
 רמ"ד מעורבות חברתית או מנהל/ת אוכלוסיות.

a. הפקה של אירועי תרבות וטיולים לסטודנטים בינלאומיים 

b. ר סטודנטים בינלאומיים בשפה האנגליתהנגשת מידע ותכנים של אגודת הסטודנטים עבו 

c. ליווי וקליטה של סטודנטים בינלאומיים 

 והעברת תחומי האחריות לרכז/ת קשרי חוץ במדור הסברה. פרוייקטור/ית בינאום: ביטול התקן .3

שעות חודשיות. ניהול ישיר על ידי רמ"ד מעורבות חברתית או  20פרוייקטור/ית שדה בוקר: תקן של  .4
 לוסיות.אוכ ת/מנהל

a. איש הקשר של אגודה בקמפוס שדה בוקר 

b. הפקת אירועים וטיולים עבור הסטודנטים הלומדים בקמפוס 

c. .טיפול בבעיות סטודנטים הנמצאים בקמפוס 

 

יתפנה קשב רב של רמ"ד הסברה באמצעות פיצול תחומי האחריות והתקנים בין מדור מעורבות ומדור הסברה, 
 כמדור נותן שירות בתוך האגודה.את מדור הסברה  לפעילות המדור, ויימצב

 



 

 

 טבלת סיכום המלצות לשינויי תקניםנספח א': 

 תפקיד  
תקן 
 נוכחי

אופן 
 בחירה

תפקיד 
 מעודכן

תקן 
 מעודכן

אופן 
 בחירה

מנהל 
 הערות ישיר

הנהלת 
 האגודה

ראש מדור 
 הסברה

150 
שעות 
 גלובלי

ראש מדור  מכרז
 הסברה

150 
שעות 
 גלובלי

יו"ר  מכרז
   אגודה

צוות 
פרסום 
 והסברה

 דובר/ת
120 

 מכרז שעות

רמ"ד  מכרז שעות 65 דובר/ת
פיצול התקן  הסברה

בעלי  2-ל
מנהל ניו  תפקידים

 מדיה
רכז/ת ניו 

רמ"ד  מכרז שעות 65 מדיה
 הסברה

אחראי/ת 
מיתוג 

 וקמפיינים
 ראיון שעות 80

אחראי/ת 
מיתוג 

 וקמפיינים
רמ"ד  ראיון שעות 65

   הסברה

צוות צלמי 
 סטילס

בנק 
שעות 
שנתי 

(400) 

צוות צלמי  ראיון
 סטילס

בנק 
שעות 
שנתי 

(400) 

   דובר/ת ראיון

צלם ועורך 
 וידאו ארט

צלם ועורך  ראיון שעות 50
רמ"ד  ראיון שעות 55 וידאו ארט

   הסברה

פרוייקטור/ית 
 סקרים

 ביטול התקן - - - - ראיון שעות 25

משרד 
 אינטרנט

מנהל משרד 
 אינטרנט

100 
 שעות

מנהל אתר  מכרז
 אגודה

רמ"ד  מכרז שעות 75
 הסברה

שונה 
בתאריך 
23.1.18 

עורך/ת משנה 
עורך/ת תוכן  ראיון שעות 55 אתר

 ראיון שעות 40 אתר
מנהל 
אתר 
 אגודה

  

עורך/ת תוכן  ראיון שעות 20 מידען אנגלית
 ראיון שעות 25 אתר אנגלית

מנהל 
אתר 
 אגודה

  

ערוך/ת תוכן  ראיון שעות 22 מידען ערבית
 ראיון שעות 25 אתר ערבית

מנהל 
אתר 
 אגודה

  

משרד 
קשרי 

 חוץ

מנהל/ת קשרי 
 חוץ

110 
 65שעות )

 נשיאה(
רכז/ת קשרי  מכרז

 חוץ

שעות  80
(65 

 נשיאה(
רמ"ד  מכרז

   הסברה

אחראית 
 קשרי חוץ

שעות  72
 ראיון )נשיאה(

רכזת 
סטודנטים 

 בינ"ל
מדור  מכרז שעות 85

 מעורבות

העברת 
התקן 
למדור 
 מעורבות

פרוייקטור/ית 
 בינאום

שעות  35
 - - - - ראיון )נשיאה(

ביטול התקן 
 2018בקיץ 

פרייקטור/ית 
 שדה בוקר

שעות  20
פרייקטור/ית  ראיון )נשיאה(

 שדה בוקר
שעות  20

מדור  ראיון )נשיאה(
 מעורבות

העברת 
 התקן

למדור 
 מעורבות

 



 

 

  

 נפסח ב': עץ מדור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ענקית לתודה 

 צביקה לוש

 רמ"ד הסברה

2017/18 
 

 

 


