
 

 

13/6/2018 

 #5 מס' תפעולועדת סיכום ישיבת 

 כללי

 .משרד המזכ"לב 6/6/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 .14:08זמן סיום:  12:10זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 אדם לב ארי, רמי קנדחורוב, לני ציפורי.יוסף ג'בר,  חברי הוועדה:

 משקיפים:

 יו"ר הועד המנהל.  –חברי מועצה: גל מאיר 

 סיו"ר האגודה.   -הנהלת האגודה: ירון קליין 

 .חברת ועדת ביקורת –ועדת ביקורת: גל דורון 

  חסרים:

 .רובינשטיין, יעל מילר, נאור דרעיאייל חברי ועדה: 

 עדכונים

 :ועדהעדכוני יו"ר 

 אין

 

 :סיו"רעדכוני 

דרך חברות קורסים, מדובר בשירות שהאגודה נותנת לסטודנטים מכרז  םיתקיי 7.6.17ביום חמישי  – מכרזים

    . יהכנה לפסיכומטר , דוגמת קורסם. הסטודנטים מקבלים קורסי עזר אקדמאים איכותייחיצונית

 דיונים

 

 ח נגישות "דוהנושא: 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 תוכן הדיון: 

הוצג  . הדו"ח ואושר 2018למרץ  26-ב השהתקיימ יאת המועצה השנייההוצג לחברי המועצה במל ח נגישות"דו

  שחיברה את הדו"ח. חברת ועדת ביקורת ,על ידי גל דורון

 : בדיון נקודות חשובות שצוינו

הראוי בהתעסקותה בנשוא בשל היותה גם מנהלת רכזת נגישות לא מספיקה לתת את הנפח  •

 רווחה.

 יש לבדוק אפשרות להוספת שעות לרכזת נגישות. •



 

 

 .המשמעותי ועזר מאוד לתפקוד שעברה הרכזת  קורס הנגישות •

  לקיומו של מסמך הליקויים באגודה.לדואג  •

 .למענם שנעשים םלתהליכיאין מודעת מספקת של סטודנטים עם מוגבלות  •

 שדרכה הם יוכלו להציף את בעיותיהם. לסטודנטים עם מוגבלות כתובת לתת   •

 סדנאות פרטניות למשרדים השונים באגודה.   •

בחלק סיכום של ההצבעות  מצורף, באופן פרטני של כל המלצההתקיימה הצבעה על המלצות הדו"ח הדיון אחרי 

  של הצעות ההחלטה. 

 , והם: השוטפתכמו כן יש רעיונות שהועדה ממליצה למדור לבחון את שילובם בעבודה 

  .ולהתאימו בהנגשה את אתר האגודה להמשיך ולשפר  •

 .יש להכניס לאתר דף נגישות והסבר עם שירותי האגודה והאוניברסיטה •

 לטובת בשיתוף עם תא סמ"ן שיועבר במייל בו יפורט מה נעשהחודשי/תקופתי מידעון  יצירת •

 עם מוגבלויות. הסטודנטים

 מידע לסטודנטים עם מוגבלויות שמפרטת את זכויותיהם וחובותהכוללת יצירת חוברת  •

 האוניברסיטה ובנוסף הכלים שמציעה האגודה. חלוקת החוברת בעדיפות דרך הדיקנט

 .האגודה לסטודנטים חדשים עם מוגבלויות ופרסומה באתר

 .בעיות ן המזמין סטודנטים עם מוגבלויות להגיע ולהציףקיום פורום פעם בשנה עם תא סמ" •

  .מוגבלויות המועצה וחשיפתם לזכויותיהם של סטודנטים עםחברי העברת הדרכות לכלל  •

עבודה  .פרסום מלגות או הצעות עבודה לסטודנטים שיתנו שירותים לסטודנטים עם מוגבלויות •

מוגבלויות  מפגשים בין סטודנטים עםכזו תוכל לקדם את המודעות בנושא וכמו כן תיצור 

 .לסטודנטים הלומדים איתם בקורסים השונים

 .פעילויות משותפות בין סטודנטים לסטודנטים עם מוגבלויות. למשל, פרויקט חונכות •

 .זכויות וחוקים מול מרצים וסטודנטים מבחינת נגישות פעם בסמסטר ליזום ריענון •

 .נציגי מועצה ורכזת הנגישות ליום זההגדלת הפרסום ליום הנגישות ושליחת  •

 .העברת טענות ובעיות הנוגעות להוראה באוניברסיטה לוועדת אקדמיה •

בעיות  ביסוס מעמדה של רכזת נגישות בקרב הסטודנטים עם מוגבלויות כגורם אליו פונים בעת •

 .מול האוניברסיטה

 

 

 הצעות החלטה

 

 תשע"טהלמודים החלטה על מטרות משרדי הסיו"ר לשנת : הנושא

לאחר סיכום תקופת הפעילות של השנה האחרונה וקביעת מטרות האגודה לשנת תשע"ט, התכנסה הועדה  :רקע

בישיבה הקודמת להתחלת הדיון על המטרות החדשות למדור וקביעתם, דיון זה הוא המשך של הדיון מהישיבה 

 הקודמת.



 

 

 : הדיון בוועדה

על שיענו מטרות מתאימות בנפרד עם מתן לכל משרד  סלעבור על המשרדים השונים ולהתייח הוחלט בועדה

בדיון  .בו תוך ראיה רחבה של כלל הנעשה פעילות המדורוף לתעדכמו כן, לתת  העומדים בפניו.ונים האתגרים הש

 הקודם סוכמו מספר מטרות של משרדים והם:

 משרד תפעול

 והאירועים המיוחדיםתפעול וייעול העבודה השוטפת  •

 מחשוב

 שיפור מערך הזיכרון הארגוני של משרדי האגודה •

 שיווק

 הגדלת ההכנסות תוך מיצוי הפוטנציאל של האמצעים הקיימים  •

 פיתוח אפיקי שיווק חדשניים •

 גרפיקה

 שיפור השירותים למשרדי האגודה    •

 יק'צופצ

 חיבור הסטודנטים לתוכן העיתון ושימור כרלוונטי חייהם  •

 הגדלת החשיפה לעיתון  •

 מוצעות למשרדים אלו לאחרר הזמן. המטרות ההועדה לא הצליחה לדון במטרות למשרד רווחה ונגטיב בשל חוס

 גיבושם על ידי יו"ר הועדה והסיו"ר 

 משרד רווחה

 הטמעת מערך נגישות לסטודנטים עם מוגבלויות בכל פעילות האגודה •

 הגברת הביקורות על הזכיינים בקמפוס  •

 שימור ושיפור מערך היחסים עם גורמים מוניציפליים לרווחת הסטודנטים •

 מתן כלים לכלכלה נכונה עבור סטודנטים  •

 נגטיבקולנוע 

 שת"פים, קהילות שונות -העלאת המודעות לפעילות הנגטיב •

 חיפוש דרכי התייעלות •

 שיפור חווית הצפייה •

 

וצע. לכל חברי , תוספות ושינויים לנוסח המהתקיים דיון על המטרות וחברי המועצה הציעו שיפורים בועדה

 המועצה ניתנה האפשרות להתיחס למטרות ולהביע את דעתו ועמדתו עבור המטרות.

 : הוא הצבעהוהוצג להם לפני ההמטרות שהוסכם על ידי חברי הועד  הנוסח הסופי של

 משרד תפעול

 העבודה השוטפת והאירועים המיוחדים תפעול וייעול •

 מחשוב

 שיפור מערך הזיכרון הארגוני של משרדי האגודה •

 שיווק



 

 

 הגדלת ההכנסות תוך מיצוי הפוטנציאל של האמצעים הקיימים  •

 פיתוח אפיקי שיווק חדשניים •

 גרפיקה 

 שיפור השירותים למשרדי האגודה    •

 יק'צופצ

 חיבור הסטודנטים לתוכן העיתון ושימור כרלוונטי חייהם  •

 הגדלת החשיפה לעיתון  •

 משרד רווחה

 הטמעת מערך נגישות לסטודנטים עם מוגבלויות בכל פעילויות האגודה •

 הגברת הביקורות על הזכיינים בקמפוס  •

 שיפור הנגישות למידע ושירותי הרווחה וייעולם למען הסטודנטים •

 כלכלית נכונה עבור סטודנטיםמתן כלים להתנהלות  •

 נגטיבקולנוע 

 העלאת המודעות לפעילות הנגטיב תוך שת"פים והגעה לקהילות מגוונות  •

 חיפוש דרכי התייעלות •

 שיפור חווית המשתמש  •

 

 במדור והם:  הועדה ראתה לנכון לתעדף פעילות של משרדים ❖

 משרד רווחה  •

 קולנוע הנגטיב  •

  משרד שיווק  •

מופעים כפי ש 18-2019 תשע"טהלמודים  לשנתהסיו"ר  ישרדמאשרת את מטרות מ תפעולועדת  :נוסח ההצעה

 בנספח המצורף 

יוסף ג'בר, אדם לב  :קולות בעד

 ארי, רמי קנדחורוב, לני ציפורי
  אין :נמנעים  אין :קולות נגד

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

 : הערות

  .תעדוף המשרדים לשנת הפעילות תשע"טבנוסח ההחלטה מצורף 

 

 דו"ח נגישות : הנושא

 תבוועדו םליישוהוצג ואושר בישיבת המליאה ומשם הועבר הוא , ועדת ביקורת חברי הדוח נכתב על ידי :רקע

 תפעול מאחר נושא הנגישות ורכז הנגישות נמצא תחת אחריותה. תיש חשיבות לקיום זה בוועד השונות.

 םכך עולה ממצאי הדו"ח. בדיון שהתקיי ,והוא אבד ליקוייםהמרכז את ה מסמךלרכז נגישות היה  :הדיון בוועדה

 להשיג את מסמך הליקויים החדש ולהסתייע בו בעבודה.   המשרדלנכון לחייב את  חברי הועדה רואים



 

 

הפעילות מול בו ליקויים חדש ולקדם את המסמך את מצוא לממשרד רווחה דורשת ועדת תפעול  :נוסח ההצעה

 מול האוניברסיטה

יוסף ג'בר, אדם לב  :קולות בעד

 ארי, רמי קנדחורוב, לני ציפורי
 אין :נמנעים אין :קולות נגד

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

   בהתחשבות בלו"ז ותוכניות העבודה של המשרד. הדבר יעשה : הערות

 

 דו"ח נגישות : הנושא

 תבוועדו םהדוח נכתב על ידי חברי ועדת ביקורת, הוא הוצג ואושר בישיבת המליאה ומשם הועבר ליישו :רקע

 תפעול מאחר נושא הנגישות ורכז הנגישות נמצא תחת אחריותה. תהשונות. יש חשיבות לקיום זה בוועד

שהאירועים של האגודה עברו הנגשה בשנה האחרונה אך הם לא כללו שמירת מקומות בדו"ח עולה : הדיון בוועדה

יש להגדיר נוהל המחייב את כלל אירועי האגודה לסטודנטים עם מוגבליות. לכן, הייתה המלצה בנוסח הבא "

 " מוגבלויות מקומות לסטודנטים עםלשמירת 

הועלתה הנקודה שלא בהכרח נכון לחייב את האגודה באופן גורף אלא יש למצוא נוהל שמסדיר בדיון שהתקיים 

לשמירת מקומות את העניין בהתחשב באירועים והאופי שלהם. ההצעה שהחלופית היא : "לקדם נוהל 

 באירועי האגודה" מוגבלויות לסטודנטים עם

 באירועי האגודה  מוגבלויות לשמירת מקומות לסטודנטים עםלקדם נוהל ועדת תפעול דורשת  :ההצעה נוסח

יוסף ג'בר, אדם לב  :קולות בעד

 ארי, רמי קנדחורוב, לני ציפורי
 אין :נמנעים אין :קולות נגד

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

 הדבר יעשה בהתחשבות בלו"ז ותוכניות העבודה של המשרד.   : הערות

 

 דו"ח נגישות : הנושא

 תבוועדו םהדוח נכתב על ידי חברי ועדת ביקורת, הוא הוצג ואושר בישיבת המליאה ומשם הועבר ליישו :רקע

 תפעול מאחר נושא הנגישות ורכז הנגישות נמצא תחת אחריותה. תהשונות. יש חשיבות לקיום זה בוועד

קשורת חודשית, הדרישה בקיום הת בתן המשך שיתוף פעולה עם תא סמ"ל המלצה ע עלתה: בדו"ח הדיון בוועדה

 .עם מוגבלות בצורה טוב הסטודנטיםהמרכז את נושא  תא סמ"ן לאחר ראיה שבאה 

עליו או שאין לה לאגודה  פוףכ נועבודה רציפה עם גוף שאיקיום מפגשים וחיוב בבעיתיות הועלתה הנקודה שיש 

 הזו.  ת, ולכן יש את ההסתייגושל האגודה בסוגיות שונותן רצוההשקפה והיכול לסתור את . גוף זה שליטה

 .ף פעולהותבת ולבדוק שילשבנוסף דובר על זה שרכז תא סמן ורכזת נגישות תמיד יכולים 

בהתאם  תקשורת חודשית וקיוםן המלצה להמשיך את הקשר עם תא סמ"על  ההיית ההחלטה בסוף הדיון

 .שעולים לצרכים

 בתקשורת חודשיתהמשך שיתוף פעולה עם תא סמ"ן דורשת ועדת תפעול  :נוסח ההצעה

אדם לב ארי, רמי  :קולות בעד

 .קנדחורוב, לני ציפורי
 אין :נמנעים יוסף ג'בר  :קולות נגד

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



 

 

 הדבר יעשה בהתחשבות בלו"ז ותוכניות העבודה של המשרד.   : הערות

 

 דו"ח נגישות : הנושא

 תבוועדו םהדוח נכתב על ידי חברי ועדת ביקורת, הוא הוצג ואושר בישיבת המליאה ומשם הועבר ליישו :רקע

 תפעול מאחר נושא הנגישות ורכז הנגישות נמצא תחת אחריותה. תהשונות. יש חשיבות לקיום זה בוועד

שהרכזת נגישות צריכה לדחוף השתתפות של סטודנטים עם מוגבלויות : בדו"ח עלתה המלצה הדיון בוועדה

 . השונים של האגודה םמהשירותילאירועי האגודה ושיצליחו ליהנות  

 ה שהיא דומה להמלצה הקודמת ואין צורך להצביע עליה .טענת נגד ההמלצ

  

מוגבלויות לשתף פעולה עם האגודה דרך רכזת  עםלעודד את הסטודנטים עדת תפעול דורשת ו :נוסח ההצעה

 נגישות

אדם לב ארי, רמי  :קולות בעד

 יוסף ג'בר.   קנדחורוב,
 .לני ציפורי :נמנעים .אין :קולות נגד

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

 הדבר יעשה בהתחשבות בלו"ז ותוכניות העבודה של המשרד.   : הערות

 

 דו"ח נגישות : הנושא

 תבוועדו םהדוח נכתב על ידי חברי ועדת ביקורת, הוא הוצג ואושר בישיבת המליאה ומשם הועבר ליישו :רקע

 תפעול מאחר נושא הנגישות ורכז הנגישות נמצא תחת אחריותה. תהשונות. יש חשיבות לקיום זה בוועד

שפרסום האירועים יכלול את צורת ההנגשה, כך יוכל כל סטודנט לדעת אם  : בדו"ח עלתה המלצה הדיון בוועדה

 . אירועהשתתף בהאירוע מונגש בצורה שתקל עליו ויוכל ל

 

 י האגודה.  לפרסם בצורה ברורה מה נכלל תחת ההנגשה באירוע דורשתעדת תפעול ו :נוסח ההצעה

 

אדם לב ארי, רמי  :קולות בעד

  .לני ציפורי, יוסף ג'בר קנדחורוב,
 .אין :נמנעים .אין :קולות נגד

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

הכוונה היא לסמן  במודעות בצוררה ברורה  הדבר יעשה בהתחשבות בלו"ז ותוכניות העבודה של המשרד.: הערות

 לאיזה מוגבלות מונגש האירוע.  

    

 

 דו"ח נגישות : הנושא

 תבוועדו םהדוח נכתב על ידי חברי ועדת ביקורת, הוא הוצג ואושר בישיבת המליאה ומשם הועבר ליישו :רקע

 תפעול מאחר נושא הנגישות ורכז הנגישות נמצא תחת אחריותה. תהשונות. יש חשיבות לקיום זה בוועד

 : בדו"ח עלתה המלצה ליצור רשימה תפוצה מיוחדת אשר תרכז את הסטודנטים עם מוגבלויותהדיון בוועדה

  לצורך פרסום מיוחד שיכלול את  פעילות האגודה בנושא נגישות.



 

 

שהיום ברשיצה הכללית של האגודה המיילים מונגשים ואפשר לקרוא אותם והם כוללים את  הטענת הנגד היית

 על העובדים ויותר מסעס של יח"צ מאשר מידע רלוונטי.מייל זה יכול להיות כהעמסת יתר המידע הרלוונטי, 

 

של סטודנטים עם מוגבלויות בה הם  ליצור רשימה בשיתוף עם תא סמ"ן תפעול דורשתעדת ו :נוסח ההצעה

 .  כתובת המייל שלהם ויסכימו לקבלת מידע מהאגודה יירשמו עם

 

 .אדם לב ארי :נמנעים .לני ציפורייוסף ג'בר,  :קולות נגד . רמי קנדחורוב :קולות בעד

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

 הדבר יעשה בהתחשבות בלו"ז ותוכניות העבודה של המשרד. : הערות

 

 

 דו"ח נגישות : הנושא

 תבוועדו םהדוח נכתב על ידי חברי ועדת ביקורת, הוא הוצג ואושר בישיבת המליאה ומשם הועבר ליישו :רקע

 תפעול מאחר נושא הנגישות ורכז הנגישות נמצא תחת אחריותה. תהשונות. יש חשיבות לקיום זה בוועד

 נושא ובפעילותיה השונות וישלקורס הנגישות לרכזת הנגישות הינו קריטי בהבנתה שה : בדו"ח עלהדיון בוועדה

 לשמרו.

 לכן, על כל רכזת נגישות חדשה לעבור את הקורס.  קורס זה הינו ההכשרה היחידה שהרכז עובר בנושא

 

 לעבור קורס נגישות.  דו/הלתפקי ת/ת נגישות הנכנס/זכל רכלחייב  תפעול דורשתעדת ו :נוסח ההצעה

 

אדם לב , רמי קנדחורוב :קולות בעד

  .לני ציפורי, יוסף ג'בר, ארי
 אין: נמנעים אין: קולות נגד

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

 הדבר יעשה בהתחשבות בלו"ז ותוכניות העבודה של המשרד. : הערות

 

 

 דו"ח נגישות : הנושא

 תבוועדו םהדוח נכתב על ידי חברי ועדת ביקורת, הוא הוצג ואושר בישיבת המליאה ומשם הועבר ליישו :רקע

 תפעול מאחר נושא הנגישות ורכז הנגישות נמצא תחת אחריותה. תהשונות. יש חשיבות לקיום זה בוועד

כי והוא ממליץ על המשכתו, בדיון עלתה הנקודה שצריך את הקמפיין  התייחס לקמפייןדו"ח ה: הדיון בוועדה

 עדין יש צורך בהגברת המודעות לשמירת מקומות בכיתות השונות. 

    .   בזמן האמת כי הם אלו האחראים על התנהלות הכיתות בנוסף דובר על חשיבות הפנייה גם למרצים ומתרגלים

 

לקמפיין כללי להעלאת ולהפוך אותו קמפיין שמירת המקומות משך הה ועדת תפעול דורשת :נוסח ההצעה

 הסטודנטים וגם למרצים מודעות לנושא הפונה גם לקהל

 



 

 

אדם לב , רמי קנדחורוב :קולות בעד

 . לני ציפורי, יוסף ג'בר, ארי
 : איןנמנעים : איןקולות נגד

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

 הדבר יעשה בהתחשבות בלו"ז ותוכניות העבודה של המשרד. : הערות

 

 

 דו"ח נגישות : הנושא

 תבוועדו םהדוח נכתב על ידי חברי ועדת ביקורת, הוא הוצג ואושר בישיבת המליאה ומשם הועבר ליישו :רקע

 תפעול מאחר נושא הנגישות ורכז הנגישות נמצא תחת אחריותה. תהשונות. יש חשיבות לקיום זה בוועד

הסטודנטים למדור אקדמיה. בדיון הועלתה הנקודה שישי צורך לפי הדו"ח לחדד את הצרכים של : הדיון בוועדה

התלבטות האם יש לועדה סמכות לדרוש ממדור אקדמיה לעשות את הדבר, ולפי המשתתפים ובערתו של  ההיית

לפעול לחידוד הנהלים בקרב בעובדים  אקדמיהיו"ר ועדת תקנון וחברת ועדת ביקורת שאפשר לחייב את מדור 

  במשרדים שלו.   

 

  .אקדמיה למדורחידוד הנהלים וזכויות סטודנטים עם מוגבלויות  תפעול דורשתועדת  :נוסח ההצעה

אדם לב , רמי קנדחורוב :קולות בעד

 . לני ציפורי, יוסף ג'בר, ארי
 : איןנמנעים : איןקולות נגד

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

 ותוכניות העבודה של המשרד.  הדבר יעשה בהתחשבות בלו"ז: הערות

 

 

 דו"ח נגישות : הנושא

 תבוועדו םהדוח נכתב על ידי חברי ועדת ביקורת, הוא הוצג ואושר בישיבת המליאה ומשם הועבר ליישו :רקע

 תפעול מאחר נושא הנגישות ורכז הנגישות נמצא תחת אחריותה. תהשונות. יש חשיבות לקיום זה בוועד

תפתור הרבה ממה שעלה הצעה נוספת אשר יזום ח ראו לנכון ל"חברי הועדה וכמסקנה מהדו: הדיון בוועדה

 . נגישות בדו"ח וזה ביצירת תקן חדש של רכז

ה על ידי מנהל רווחה והוא לא מצליח בגלל שהנושא רחב ומקיף להגיע ולתת מענה הולם היום התפקיד נעש

 ן נפרד תוכל להניב תוצאות יותר טובות במענה לצרכיםלצרכים. לכן החשיבה היא שפיצול התפקיד ויצירת תק

 .השונים

  

 .  לבחון יצירת תקן נגישות בנפרד ממנהלת רווחה דורשתתפעול ועדת  :נוסח ההצעה

 

אדם לב , רמי קנדחורוב :קולות בעד

 . לני ציפורי, יוסף ג'בר, ארי
 : איןנמנעים : איןקולות נגד

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



 

 

יש להחזיר תשובה בנושא לועדה על ידי הדבר יעשה בהתחשבות בלו"ז ותוכניות העבודה של המשרד. : הערות

 הסיו"ר. 

 

 

 לישיבות הבאות

 נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:

 אין •

 

 בישיבות הקרובות: הנושאים הצפויים להעלות

 אישור תכניות עבודה לשנת תשע"ט •

 

 

 בברכה,

 יוסף ג'בר

 תפעוליו"ר ועדת 

  



 

 

 נספח א'

 מטרות משרדי הסיו"ר לשנת הלמודים תשע"ט

 משרד תפעול

 תפעול וייעול העבודה השוטפת והאירועים המיוחדים •

 מחשוב

 שיפור מערך הזיכרון הארגוני של משרדי האגודה •

 שיווק

 הגדלת ההכנסות תוך מיצוי הפוטנציאל של האמצעים הקיימים  •

 פיתוח אפיקי שיווק חדשניים •

 גרפיקה 

 שיפור השירותים למשרדי האגודה    •

 יק'צופצ

 חיבור הסטודנטים לתוכן העיתון ושימור כרלוונטי חייהם  •

 הגדלת החשיפה לעיתון  •

 משרד רווחה

 פעילויות האגודה הטמעת מערך נגישות לסטודנטים עם מוגבלויות בכל •

 הגברת הביקורות על הזכיינים בקמפוס  •

 שיפור הנגישות למידע ושירותי הרווחה וייעולם למען הסטודנטים •

 מתן כלים להתנהלות כלכלית נכונה עבור סטודנטים •

 נגטיבקולנוע 

 העלאת המודעות לפעילות הנגטיב תוך שת"פים והגעה לקהילות מגוונות  •

 חיפוש דרכי התייעלות •

 שיפור חווית המשתמש  •

 

 ף פעילות של משרדים במדור והם: ותעד ❖

 משרד רווחה  •

 קולנוע הנגטיב  •

 משרד שיווק   •

 


