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 ף תכנית עבודה תש"
 שם המחלקה: פנים ורווחה  

 

 

 מטרות יעדים משימה תקציב תאריך

(קשר עם סמי 1 10,000 יוני-אוקטובר
 והצוות של הניקיון 

(רכישת ספות 2
 לקישוט וציוד

 לבית הסטודנט 

ספות, (רכישת 3
וציוד  גליםמיקרו

 לקישוט

(רכישת ציוד 4
 -לחדר הנקה

שטיח, קורסא, 
לקישוט מדבקות 

 קירות

(שמירה על 1
 ניקיון במכללה 

(חידוש 2
ועיצוב בית 

 הסטודנט 

(הקמת בית 3
סטודנט 

 לתואר שני 

(חידוש  4
ועיצוב חדר 

 הנקה 

שמירה וטיפוח מתקני 
 האגודה בקמפוס 

-אוקטובר
 נובמבר

(רכישת מתנות 1 89,050
 לפתיחת שנה 

(חלוקת 1.2
המתנות בתחילת 

 השנה 

(חלוקה 1
מתנות פתיחת 

 שנה 

 

 

 

 

וחיזוק הקשר  תהכר
בין האגודה 
 לסטודנטים 

 -אוקטובר
 ינואר

(פגישה עם הנהלת 1 3,760
המכללה לשמירה 

עבור נגיש על מחיר 
 הסטודנטים 

(רכישת תווי חניה 2
 ממועצת טבעון 

(קשר עם השער 3
ועידוד נסיעות 

עבודה  -שיתופיות
 מול דובר האגודה

(פיקוח על 1
מחירי חניה 
 מכללתיים 

(סיפוק תווי 2
 חניה עירוניים 

(הפחתת 3
הפקקים 
בכניסה 

 למכללה 

סיפוק תנאי חנייה 
נוחים ומוזלים 

 לסטודנטים 
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ביצוע סקר בין ( 1 0 מאי -ינואר 
הסמסטרים ובסוף 

שנה על איכות 
 השירות

( מעקב חודשי של 2
מחירים מול 

רשימת המחירים 
 הארצית.)העדכנית(

מעקב שוטף 
על הקפיטריות 

 באורנים

קפטריה  סיפוק תנאי
 זולים ונוחים

( מציאת 1.1 20,000 יוני-אוקטובר
ותיאום מדריכות 

 זומבה 
(יצירת הסכם 1.2

 העסקה 
( שיווק ופרסום 1.3

 החוג
(התנהלות 1.4

 כספית אגודה

(שיחה עם יוסי 2.1
מנהל מעונות 

והרכזים לשיתוף 
 פעולה.

( יוזמת ערבים 2.2
משותפים במעודון 

 המעונות

( (תיאום ורכישת 3
ציוד להקמת אזור 

פינות ישיבה 
 מוסדרות.

קיום חוגים ( 1
על בסיס 

חוג -שבועי
 זומבה

 

(חיזוק הקשר 2
בין האגודה 

למעונות 
 הקמפוס

(הקמת פינות 3
ישיבה 

בקמפוס 
בשיתוף פעולה 

עם מנכ"ל 
 האגודה

יצירת אווירה 
סטודנטאלית 

בקמפוס וגיבוש בין 
 הסטודנטים.

-אוקטובר
 נובמבר

תפעול  1.1 6,000
אפליקציה והזנת 

 סטודנטים
פרסום וקידום  1.2

הורדת אפליקצית 
Myclubz  

מתן שירות  1.3
בנוגע לסטודנטים 

 לכרטיס

 

שיתוף פעולה  2.1
עם צילומתיק 

 ורכישת הקופונים

סיפוק (1
כרטיסי 
 סטודנט

 

(סיפוק 2
קופוני 

צילומים 
למילואימנקים 

 ויולדות 

האגודה כגוף השומר 
על זכויות 

 הסטודנטים
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חלוקת  2.2
הקופונים במשרדי 

 האגודה

 

 


