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 ף תכנית עבודה תש"
 תרבות ומעורבות חברתית  שם המחלקה:

 סמסטר א':  
 

 מטרות יעדים  משימה תקציב תאריך

1/9/19 10,000 
 ₪ 

בירור הצעות  .1
 מחיר

בחירה בחברה  .2
 הכי זולה

 

הזמנת ציוד הגברה 
 2הכולל: מיקסר, 

רמקולים, מיקרופון 
אלחוטי ומיקרופון 

 רגיל. 

העצמת האגודה 
כגוף הפועל ללא 

 תלות במכללה

31/10/19 63,984 
₪ 

הזמנת הלקה  .1
 טרנטה +הגברה.

הזמנת דיג'יי לשאר  .2
 הזמן.

הזמנת גימיקים  .3
לקישוט הדשא+ 

משיכת הסטודנטים 
 לאירוע.

הזמנת דוכני מזון  .4
 מול המנכל.

תיאום מקום  .5
במידה  -לאירוע

 ויהיה גשם.
הזמנת צלם  .6

 מגנטים.
מכירת אלכוהול  .7

 במחירים סמליים.
גיוס פעילים לתאים 

ופעילים+ נציגי חוגים 
 לאגודה.

 אירוע פתיחת שנה

איחוד וגיבוש  .1
הזהות 

 הסטודנטיאלית
יצירת רושם  .2

ראשוני חיובי 
 של שנתון א

הזדמנות  .3
להצגת חברי 

 הנהלת האגודה
לכלל 

 הסטודנטים
 700הגעה של כ
או  -סטודנטים
 10%גדילה של כ

מכמות האנשים 
באירוע פתיחת 

 שנה.

גיבוש והגברת 
תחושת השייכות 
של הסטודנטים 

 למכללה

יצירת קשר אישי  .1 ₪ 2,160 27/11/19
עם הסטודנטים 

 האתיופים במכללה.
בנייה והזמנת הציוד  .2

 הנדרש לאירוע.
תיאום מקום  .3

 לאירוע.
הקמת קבוצת  .4

פעילים מהעדה 
 האתיופית.

 חג הסיגד

הגעה של 
סטודנטים מהמגזר, 

יהודים ומרצים. 
 200צפי של לפחות 

 סטודנטים בדשא.

הקהילה חיזוק 
ת האתיופי

 במכללה

8-
12/12/19 

2,908 ₪ 
מתוכם 

2,108  ₪
במימון 
 המכללה

לקיחת חלק בצוות  .1
 המתכלל של האירוע

פרסום ושיווק  .2
לסטודנטים של 

 המכללה
תשלום על הוצאות  .3

לכיבוד ומים 

 שבוע פוליטי

שביעות רצון 
הסטודנטים 

הטבעונים, מגזר, 

הגברת המודעות 
 יםלנושא

ים בחינוך פוליטי
 ובחברה
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למרצים )פינת קפה 
 באגודה(.

תשלום על נסיעות  .4
 עבור מרצי חוץ.

יהדות ומרצי 
 המכללה.

תיאום  .1 ₪  1,500 10/12/19
ההרצאה 
 והתשלום.

תיאום אישור  .2
 כניסה.

למלא טופס  .3
 אירוע. 

 תיאום הגברה.  .4
 פרסום המופע. .5
תשלום על  .6

 המופע. 

 -הרצאה תא סמן
 איתמר

הגברת המודעות 
לנושא נגישות 

בקמפוס ותמיכה 
בתאים חברתיים 

 )תא סמ"ן(

15-
19/12/19 

להכין את  .1 ₪  368
 התפאורה לקיר.

לתלות את  .2
התפאורה על 

 הקיר. 
לקנות  .3

 צ'וקולוקים. 
להכין את  .4

הפתקים + 
 ממתק. 

להכין רשימת  .5
תורניות 

ולרשום את 
 הנציגים אליה. 

שבוע 
 המורה/המחנך

חיזוק הקשר עם 
תואר שני  
)המורים 

שבשטח( והעלאת 
המודעות ליום 
הזה במסגרת 

שבוע באמצעות 
 קיר נושאי. 

להזמין  .1 ₪  0 23/12/19
 סופגניות.

להביא חברי  .2
אגודה 

 שיצטרפו. 
להדליק נרות  .3

ולומר כמה 
 מילי תודה. 

הדלקת נרות עם 
תואר שני + חלוקת 

 סופגניות 

חיזוק הקשר עם 
תואר שני 

והגברת תחושת 
השייכות שלהם 

 לאגודה.

הכנת תפאורה  .1 ₪ 584 30/12/19
+ שלטים של 
 הסבר על כל חג

הזמנת כיבוד  .2
המיוחד לחגי 

 המגזר.
פרס לקבוצה  .3

המנצחת בפאב 
₪  100 -קוויז

לקנייה ברשתות 
MAX. 

חג החגים  -אירוע
הגעה של 

סטודנטים מהמגזר, 
יהודים ומרצים. 

 200צפי של לפחות 
 סטודנטים בדשא.

דוברי  חיזוק .1
ית בהער

 במכללה.
יצירת קשר  .2

עם 
סטודנטים 
 דוברי ערבית

עבודה  .3
משותפת עם 
 רכזת המגזר
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יצירת חיבור  .4 
בין תרבויות 

שונות 
וחשיפה 
 אליהם.

תמיכה  .5
בתאים 
 -חברתיים

תא עומדים 
 ביחד. 

לתאם את קנדי  .1 ₪  5,850 13/1/20
אבלסון דרך עידן 

 דוד מפיק. 
להחתים את אלון  .2

 וגל על החוזה.
לתאם כיתה/אולם  .3

 מתאים לאירוע.
להציע למעונות  .4

 להשתתף איתי. 
כין פופקורן לה .5

 ולקנות. 

הרצאה אחר 
הצהריים/ על זמן 
חצי שעה הפסקה 
 וחצי שעה שיעור.

חיזוק ועידוד 
ווי ההגיבוש וה

הסטודנטיאלי 
 בקמפוס אורנים

 

 

 

 

 סמסטר ב': 

 מטרות יעדים  משימה תקציב תאריך

24/3/20 

 

 

 

 

 

15/6/20 

65,000 
 ₪ 

תיאום דוכני יריד +  1.1
 דיג'יי. 

קניית מתנות  1.2
 לדוכנים.

תיאום צלם  1.3
 מגנטים.

מכירת אלכוהול  1.4
 במחירים סמליים.

תיאום דוכני  1.5
התנדבות+ תרומות דם 

 +בדיקות איידס.

 

תיאום  2.1
 מתנפחים

תיאום בריכת  2.2
 קצף/רובה.

יום  -אירוע אמצע. 1
 המעשים הטובים

 

 

 

 

 אירוע סוף שנה. 2

 900הגעה של כ
או  -סטודנטים
 10%גדילה של כ

הרגשת      
   תחושת 

השייכות 
 למכללה.

גיבוש והגעה 
מקסימלית של 
 ככל הסטודנטים
אשר נמצאים 

באותו יום 
 במכללה. 
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 תיאום דוכנים. 2.3
מכירות  2.4

אלכוהול 
 וחלוקה.

תיאום צלם מגנטים  2.5
 + דיג'יי.

 

מכמות האנשים 
 באירוע פתיחת שנה.

לאורך כל 
סמסטר 

 ב' 

חלוקת  .1 ₪  2,000
 פופקרון.

מכירת מרק  .2
במכירים 
 סמליים.

 שוקו חם.  .3
 מכירת בירות.  .4

הפסקות 
פעילות 

 בקרפדה

הוואי סטודנטיאלי 
בקמפוס, מקום 
 מפגש והכרות. 

8/3/20   ₪
1,000 

הרצאה בערב  .1
באותו השבוע 
)אירוע של תא 

 מחר(. 
 הפסקה פעילה.  .2
 קניית מושמושים.  .3
 -הכנת יצירה .4

תפאורה, מסגרת 
לצילום, קישוט 

הקרפדה או 
 תערוכה בספרייה. 

 יום האישה

עידוד מפגש 
סטודנטיאלי 

במהלך/אחרי  
הגעה  -הלימודים

סטודנטים  100של כ
 להרצאה. 

חיזוק ועידוד 
המודעות ליום 

 האישה 

בחירת פרס  .1 ₪  2,000 12/3/20
לתחרות תחפושת 

 ורכישתו. 
בחירת מנחה  .2

 לאירוע. 
שיתוף הנציגים  .3

בבניית האירוע 
 והוצאתו לפועל. 

הכנת טופס אירוע  .4
 שלב א' + ב'. 

הזמנת ציוד פורימי,  .5
מסכות, תחפושות 

 וכו'.
שיתוף כלל הנציגים  .6

 באירוע והפעלתו. 

 פורים

עידוד מפגש 
סטודנטים לחגיגת 

 חג פורים.  

חיזוק וגיבוש 
הסטודנטים. ציון 

החג וחגיגתו 
 במכללה. 

21/4/20 7,500  ₪ 

בשיתוף 
עם 

 המעונות

 עיצוב האולם.  .1
 הזמנת כיבוד. .2
הזמנת דיג'יי  .3

 מתאים.
 הכנת פינת צילום.  .4

 מימונה

הגעה של 
 200לפחות 

סטודנטים 

חיזוק וגיבוש 
האווירה 

 בקמפוס אורנים 
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מכירת בירות  .5
בתשלום/ערק עם 

 ערבוב. 
תיעוד האירוע הן  .6

בווידאו והן 
 בתמונות סטילס.

שיתוף נציגי החוגים  .7
 באירוע ובהקמתו.  

הגרים מחוץ 
 למעונות

הקמת צוות הבונה  .1  ₪  638 
 את הטקס. 

גיוס סטודנטים  .2
 ששרים/מנגנים. 

שיתוף נציגי  .3
 החוגים. 

כתיבת הטקס  .4
בפורמט מסודר + 

התייעצות עם 
 הנהלת המכללה. 

טופס אירוע  .5
 לטקס. 

טקס יום הזיכרון 
לחללי מערכות 

 ישראל

יצירת טקס 
רלוונטי, מתאים 

והולם לאוכלוסיית 
הסטודנטים 

  במכללה.

העצמת היום 
והזכרתו במכללה 

בהשתתפות 
 הסטודנטים. 

סביב יום 
הזיכרון 
לחללי 

מערכות 
ישראל 
ונפגעי 
פעולות 
 האיבה. 

פרסום ושיווק  .1 ₪  200
 האירוע. 

 למלא טופס אירוע.  .2
שיתוף רכזי  .3

 המעונות. 
שיתוף נציגי  .4

 החוגים. 
קניית כיבוד  .5

 לאירוע. 
יצירת קשר עם  .6

העמותה/הארגון 
 שמרכז את זה. 

תיאום כיתה  .7
 לאירוע. 

 

 אחים מספרים

חשיפת הסטודנטים 
לפרויקט בתור אנשי 
חינוך מתוך ציפייה 

כי יפעלו להביא 
פרויקט זה 

למקומות עבודתם 
הגעה  החינוכיים.

סטודנטים  100של כ
לאירוע )מהמעונות 

 ומבחוץ(. 

יצירת שייכות 
לקמפוס וזיקה 
ליום הזיכרון 

לחללי מערכות 
ישראל ונפגעי 
 פעולות האיבה.

סביב יום 
השואה 
 והגבורה.

רכישת כיבוד  .1 ₪  200
 לאירוע. 

תיאום  .2
כיתה/אולם/מועדון 

המעונות עבור 
 האירוע. 

תיאום עם זיכרון  .3
 בסלון. 

פרסום ושיווק  .4
 האירוע. 

עבודה משותפת עם  .5
 רכזי המעונות. 

 זיכרון בסלון 

 50כהגעה של 
סטודנטים הגרים 
באזור המכללה 
אחר הצהריים 
. לאירוע משמעותי
יצירת קשר בין 
סטודנטים של 
המעונות לבין 

סטודנטים הגרים 
  מחוץ לקמפוס. 

יצירת שייכות 
לקמפוס והן 
זיקה ליום 

 השואה והגבורה
מצד 

 הסטודנטים. 
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לאורך 
כל 

סמסטר 
 ב' 

10,000 
 ₪ 

תמיכה במועצה  .1
 ₪ 1,500 -הירוקה

תמיכה באחווה  .2
 ₪  1,500 -הגאה

 -תמיכה בתא מחר .3
1,500  ₪ 

תמיכה בעומדים  .4
 ₪  1,500 -ביחד

תכנית תמיכה ב .5
"פוליטיקאיות 

 ₪  1,500 -ות" צעיר
הנותרים,  2,500 .6

 יחלוקו לפי הצורך. 

תמיכה בתאים 
 חברתיים 

מתן מקום, תמיכה 
וסיוע לתאים 

  חברתיים בקמפוס.

עידוד יוזמה 
ומעורבות 

חברתית מצד 
הסטודנטים 

 בקמפוס. 

28/5/20 10,000 
 ₪ 

הזמנת יין מיקב  .1
שת"פ עם  -טוליפ

 יוניק אשראי
הזמנת גבינות  .2

 טבעוניות 
הזמנת גבינות  .3

רגילות+ לחם 
 ומטבלים. 

הזמנת חציר  .4
 ותפאורה לאירוע.

הזמנת צלם  .5
 מגנטים.

תיאום הפסקת 
לימודים מול 

 הרקטור. 

 אירוע שבועות
 

 500הגעה של כ
סטודנטים לאירוע 

יותר  10%או לפחות 
 ממסיבת הפולמון.

 

חשיפה לחג 
שבועות ומנהגיו 

)יין+גבינות( 
ויצירת הוואי 
סטודנטיאלי 

 לקמפוס

 הזמנת מתנות. .1 ₪  5,000 31/5/20
 תיאום אולם/כיתה. .2
הוצאת איגרת או  .3

 הזמנה. 
הנחיית הטקס+  .4

 כתיבה שלו.
ריכוז כלל  .5

הסטודנטים 
שמשרתים שירות 

  14מילואים )בערך 
 ימים בשנה(.

ערב הוקרה 
 למילואימניקים

 150הגעה של כ
סטודנטים אשר 
משרתים שירות 
מילואים בזמן 

 התואר

חיזוק ועידוד 
שירות 

מילואים 
בקרב 

 סטודנטים. 

11/6/20 26,000 
 ₪ 

בחירת אומנים  .1
ע"י סקר אומנים 

ודיון כלל האגודות 
 המשתתפות. 

שיתוף הנציגים  .2
במכירת 

הכרטיסים 
ובמעורבות בעזרה 

 ביום האירוע. 
מכירת כרטיסים  .3

ע"י  -בקמפוס
הפסקות פעילות, 
פרסומים, באתר 

 ובמשרדי האגודה. 

יום הסטודנט עמק 
 יזרעאל 

אירועי הוואי 
וכיף באזורי 
המגורים של 
סטודנטים 

בקמפוס ואיחוד 
אגודות הצפון 
וסטודנטים של 
 מכללות הצפון. 
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קידום ושיווק יום  .4
הסטודנט בשיתוף 
פעולה עם מחלקת 

 דוברות. 

 


