
 

 

 
 3ישיבה מס' סיכום  - עד מנהלו

 
 שבבניין בית הסטודנט.במשרד המועצה  10003010113הישיבה התקיימה בתאריך 

 . 10:11,  זמן סיום:  11:10זמן תחילת הישיבה: 

 נוכחים:

 יועד סספורטה.ערן לדור, סטס גורבוביצקי, דנה גל, לירז יפה, שי סלע: העדחברי הו , 

 משקיפים:

  ינור זגוריאל –מזכ"ל המועצה 

  שי חלבי –חבר ועדת ביקורת 

  נתי חסון - אגודההיו"ר 

 יונתן גופר -אסר"ןו"ר י 

  צליל שריקי –רמ"ד אקדמיה 

 ח"מ לשעבר מהנדסת חשמל -אסף לבנה 

 

 עיקר תוכן הישיבה:

הכרות עם יו"ר אסר"ן ולמידה על יעודה, מבנה, וייחודה של העמותה. הצפה של נקודות לשיפור ביחסים  .1

 להביא לשפרם. בין העמותות, ומחשבה כיצד ניתן

את פתרון לבעיות האקדמיות עדכון והצגת הדו שיח בין ועדי הכיתות של חשמל לבין האוניברסיטה למצי .1

 במחלקה על ידי אסף לבנה, נציג ועדי הכיתות של המחלקה לחשמל.

 עדכוני הנהלה וועדות. .3

 תרבות 

 השיפוצים בספרייה, ירדה דרישה מהאוניברסיטה לשימוש באולמות החוגים שלנו לטובת  -חוגים

 מחפשים כעת פתרונות.

 הסכומים המוצעים לסטודנטים בהצעות שקיבלנו עד כה גבוהות מדי לטעמנו. -טיול שנתי 

  נגמרה המכירה בהצלחה גדולה, לא תהיה מכירת צמידים. –אילת 

 תפעול  

 מינויים.  11נמכרו עוד  –הצלחה גדולה בדוכן באירוע בפורים  -נגטיב 

 בחודש פברואר. 3100צופים בחודש ינואר, ו 3100ביקרו בנגטיב 

 111, הוגשו הכתבות של 113יצא גיליון  -בין השורות . 

 עבדו על אירוע פתיחת הסמסטר. -שיווק ותפעול 

  נקבע המחכים לאוניברסיטה שתתקין נקודת רשת במשרד שירותים למערכת של הטלוויזי –מחשוב ,

 את הפרויקט ענן. ( מתחילים11.3חמישי  )שביום 



 

 

 אקדמיה

 האוניברסיטה לקחה את התקנון העדכני שהומלץ על ידי  -עבודה על עדכון זכויות המילואימניקים

 המל"ג, בלי להתייחס לישן, זה לא מוקבל עלינו, מתוכננת עוד פגישה על מנת להגיע לעמק השווה.

 ואימניקים.נבחן שיתוף פעולה אוניברסיטת בר אילן לגבי קיום יום הוקרה למיל 

 .אופק מתאם נבחרו להיות החברה שתעשה את קורסי המתאם 

 .בעיות בפקולטה בבריאות בנהלים פנימיים שהפקולטה קבעה 

 מעורבות

 .שבוע הבא יום הסטודנטית 

  תום עובדת על מסמך המייצג את עמדת האגודה והנושאים שלדעתה צריכים להשתנות בתקנון

 יעלה לדיון בסנאט הקרוב. ההטרדות המיניות של האוניברסיטה, י

 .עבודה מאומצת על סגירת  הפרויקטים  של הסמסטר הקרוב 

 כספים

 בפברואר וכעת אורנה עובדת על הכנתו, יהיה מוכן לאחר פסח. 12-החציון הראשון נסגר ב 

 .נצטרך בקרוב להאריך מחדש את כהונתו של הרואה חשבון של האגודה 

 ניברסיטה  כנגד הפעילות המוגברת של משרד מילואיםמהאו  עד סוף הסמסטר אמור להגיע הכסף. 

  שהיינו מיועדים לקבל. 10,000של  תרומההאוניברסיטה לא הצליחה לגייס 

 בחינת מודלי שכר של בעלי תפקידים באגודה 

 סגירת סדר היום לישיבת מועצה. .1

 

 :ללא הצבעה שהתקבלו החלטות

אחר צהריים אחד בשבוע נציגי משרד שירותים   -הנגשת שירותי האגודה לפקולטה לבריאות  .1

להסברה בפקולטה,  . תינתן תשומת לב מוגברת טהומילואים יספקו  שירותים בבנייני הפקול

 על ידי שני הצדדים. מספקתלפרסום אירועים ושירותים שהאגודה 

הצגה על ידי אסר"ן , של תקציב ותוכנית עבודה מסודרת של העמותה עד לישיבת מועצה של חודש  .1

 אפריל.

 

 

 בברכה,
 יועד סספורטה

 עד המנהלהויו"ר 
 


