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 הגדרת תפקיד: רמ"ח פנים ורווחה

 תיאור תפקיד כללי:

האחד,   ורווחה.  פנים  מחלקת  של  הפעילות  בליבת  נמצאים  מרכזיים  פעילות  תחומים  פנים  שני 

מחלקת פנים ורווחה אחראית לדאוג לכך שהשהייה במרחב הציבורי בקמפוס תהיה    –הקמפוס  

נעימה, נגישה ומזמינה. לשם כך, מחלקת פנים ורווחה דואגת שהמתקנים השונים הפרוסים ברחבי  

הקמפוס יפעלו כראוי וכן פועלת לשיפור תמידי של מתקנים אלו ולהרחבת סל השירותים הניתנים  

המחלקה פועלת ליצירת מעטפת הלוקחת בחשבון את כלל  –רווחת הסטודנטלסטודנטים. השני,  

הצרכים המקדמים את רווחת הסטודנט, כפרט. לשם כך, פועלת המחלקה בתחומים שונים, כגון  

תעסוקה, מלגות, דיור, תחבורה ציבורית וכיוצא באלה. תפקיד זה מיועד לאנשים הפועלים מתוך  

 אישיים טובים. -תם ועל כן, דורש יחסים בין שליחות ורצון לסייע לאנשים בסביב

 תחומי אחריות בתפקיד:

 ניהול ישיר, ליווי וחניכה של צוות הפעילים המתנדבים במחלקה.  •

הסטודנטים • באגודת  הנהלה  הצבעה    –חבר  זכות  בעל  שבועיות;  צוות  בישיבות  חלק  לקיחת 

 בישיבות הנהלה. 

הפנים והרווחה, לרבות ניהול תקציבי של תוכנית  גיבוש והוצאה לפועל של תוכנית שנתית בתחום   •

 זו.

עם מתקנים אלו נמנים, בין היתר, הקפיטריות, מעונות, בתי הסטודנט, חדר    –  מתקני הקמפוס •

ההנקה, מיקרוגלים, מדפסות ועוד. הרמ"ח אחראי על ריכוז פניות הסטודנטים והעברת המשך 

וקת המתקנים ושביעות רצון הסטודנטים  טיפול לגורמי התפעול במכללה; בקרה ופיקוח על תחז 

 מהשימוש בהם; שדרוג והרחבת השימוש במתקנים, בהתאם לצרכי הסטודנטים. 

לצרכים    –  מעונות • מענה  מתן  בהם;  הניתנים  והשירותים  למעונות  הנוגעות  בתלונות  טיפול 

 העולים מדיירי המעונות; סיוע למנהל המעונות ורכזי המעונות באירועים חברתיים. 

ריכוז מלגות, אפשרויות תעסוקה ודיור ומתן ייעוץ לסטודנט בעת פנייה;    –  תעסוקה, מלגות ודיור •

 הרחבת פעילות האגודה בנושאים אלו בהתאם לצרכים העולים מהשטח.

אחריות על תחום החניות בקמפוס ובסמוך אליו, בין היתר באמצעות ניהול    –  נגישות לקמפוס  •

המועצ בשטחי  החנייה  תווי  האכיפה  מכירת  מחלקת  עם  קשר  יצירת  וכן  טבעון  המקומית  ה 

והגבייה במועצה המקומית; ריכוז וטיפול בפניות סטודנטים פרטניות ורחבות )למשל, תדירות  

 קווי התחבורה הציבורית לקמפוס(. 

הנגשת המידע אודות הזכויות של הורים ומילואמניקים; מתן מענה לפניות    –  הורות ומילואים  •

 סל השירותים הניתנים לאוכלוסיות אלו, בהתאם לצרכים העולים מהשטח. פרטניות; הרחבת 

 הנפקת כרטיסי סטודנט; מתן מענה לפניות סטודנטים בנושא.  – כרטיסי סטודנט  •

שנה • פתיחת  התכנון    –  מתנות  משלב  החל  הלימודים,  שנת  לפתיחת  המתנות  רכש  על  אחראי 

אה לפועל )הזמנת המתנות וחלוקתן  )בחירת סוגי המתנות ובניית סקר מתנות( ועד שלב ההוצ

 לסטודנטים(. תחום אחריות זה משותף לרמ"ח פנים ורווחה ולמנכ"ל האגודה. 
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לסטודנטים • משפטי  של    –   ייעוץ  פניות  קבלת  הנ"ל;  לשירות  סטודנטים  של  המודעות  העלאת 

 סטודנטים בנושא זה והעברתם ליועץ המשפטי להמשך טיפול.

 טודנטיאלי לחברי האגודה. ניהול והרחבת מועדון ההטבות הס •

קידום פרויקטים נוספים לרווחת הסטודנטים, כגון הקמת בתי תפילה בקמפוס והקמת קבוצות   •

 עניין וספורט. 

 ממשקים:

 ממונה ישיר.   –מנכ"ל אגודת הסטודנטים  •

 ניהול ישיר, ליווי וחניכה.  – פעילי מחלקת פנים ורווחה  •

 חברי הנהלת האגודה.  •

דיקן הסטודנטים, מנהל המעונות, מחלקת תפעול, מחלקת    –לה  בעלי תפקיד מקבילים במכל •

 בטחון. 

   מיומנויות וכישורים הנדרשים לתפקיד:

 אישית. -אישיים טובים ורגישות בין-יחסים בין •

 יכולת לעסוק ולהעמיק במספר תחומים בו זמנית.  •

 יכולת האצלת סמכויות.   •

 הגדלת ראש ונקיטת יוזמה.  •

 ומחויבות אישית. אחריות, מוסר עבודה   •

 ראייה מערכתית. •

 יכולות סדר וארגון.  •

 יתרון.   –ראיה אסתטית  •

 ידע, השכלה וניסיון הנדרשים לתפקיד:

 יתרון. –חברות באגודת הסטודנטים  •

 יתרון.  –ניסיון ניהול, חניכה וליווי צוות עובדים  •

 יתרון.  –יכולת ניהול תקציב •

 40%: היקף המשרה

 

 

 

 


