
 

 
 6/11/2019 -ישיבת הנהלה מיום פרוטוקול סיכום 

 נוכחים: 

רמ"ד   -רמ"ד רווחה, אור ארז -סיו"ר האגודה, שיר כהן-ביב סגרוןיו"ר אגודה, א-עדי אהרוני

יו"ר ועד המנהל,  -ג'בר רמ"ד תרבות, יוסוף -רמ"ד מעורבות, ניתאי בר -נועה שמשהסברה, 

 רמ"ד כספים. -אושרת גולן

   -עדכוני יו"ר האגודה

 כל אירועי פתיחת שנה, הפנינג, יריד, חלוקת מתנות, היו מאוד מוצלחים . – פתיחת שנה

 . מבלים 6000עם לח צהיה מאוד מופתיחת שנה שהתקיים אתמול  מופע 

טה לגבי  יברסניישיבה של כל הגורמים באו התקיימה השבוע –לשנת תשפ"א  יום אוריינטציה

 .9.9.20-בתאריך ה  היום אוריינטציה לשנה הבאה

. אנו עובדים יחד עם מושב חבר הנאמנים שמתקיים במאי הייתה ישיבה היום לגבי -חבר נאמנים

 .  במהלך השבוע הזההסטודנטים היחידה לגיוס תורמים ושוחרים על אירוע 

בשבועיים  . קורסים מכל הפקולטות 15 אנו פותחים את הסמסטר עם  -יקט ערך בכיתהפרו

לתת הסבר על הפרויקט והשינוי בקורס והמענה כיתות בין ה עובר מדור אקדמיה האחרונים 

   את ההצלחה של פרויקט הדגל במדור אקדמיה.כיף אדיר לראות . שניתן לסטודנטים

דנו בתוכניות עבודה ובתקציב שהם בונים לשנה הבאה,  – ישיבת ועד מנהל של ההתאחדות

 שרלוונטים אלינו כסטודנטים וצעירים, תוכנית עבודה מאוד רחבה ומגוונת שנוגעת בכל התחומים

גוף הצעירים הכי גדול בארץ חושבים איך כדאי להגיב. כדנו גם בנושא של בחירות מועד ג', אנחנו 

 פתחנו צוות חשיבה ואנחנו נתעדכן בהמשך.

 כספים הולך לצאת בימים הקרובים ויעלה בסוף נובמבר.  ת /המכרז של מנהל

   -עדכוני סיו"ר האגודה

 .לה קטנים כגדוליםעופברמת השיווק עובדים כרגע על כמה שיתופי 

היה אירוע כרגע עובדים על קמפיין כדי להעלות את הנגטיב, לקדם את ההקרנות והקולנוע. 

בכורה של ימים ה הקרנת  -נועה תדבר עליו בהרחבה וצפוי לנו עוד אירוע בראשון הקרובמוצלח 

 מדובר בשיתוף פעולה נהדר של נגטיב ומעורבות. נוראיים. 

אנחנו מטפלים בכל מה שקשור לקידומי מכירות באוני' והמעבר לבית הסטודנט החדש והמעבר  

החלק של משרד שירותים ומשרד מילואים ורואים איך אנחנו נערכים לקראת אירועים שיש בבית 

 הסטודנט עם המבנה החדש שלו. 

 



 

 
   -רמ"ד רווחה

 ,כרטיסים פתוחההבגן אודי. הפרסומים בעיצומם ומכירת  12.11ה הערבית מתקיים במופע בשפ

 צפוי להיות אירוע מעולה. 

מגיעים אלינו כל הנציגים והכל מוכן לקראתם. מתחיל בשבוע הבא,   -טיה רחודש בירוק

 ההרשמות כמעט מלאות. 

 אני ורכזת נגישות נערוך אותם. נות למתמללים לאגודה קורים היום, ראיו

הפרסומים כבר  בבר גיורא   17.11קורה בלסטודנטים הבינלאומיים פסטיבל פתיחת שנה 

 צפוי להיות אירוע מעולה.מתקיימים, 

   -בשם דורין מנהלת משאבי אנוש

 , , לוודא שכולם יודעים28בבניין  18:15יש סדנת משובים מ 10.11את המנהלים שב לאזכר

 להגיע לא תהיה אפשרות להשלים. ים חייב 9-11באותו יום בבוקר  להנהלה יש

פורמט חדש. חשוב לעבור על זה עם  תשלחיהשנה יש לרכז את התיקי אירועים,  עכשיו שהתחילה

הרכזים ולוודא שהם כותבים את האירועים שלהם בצורה מפורטת ולוודא שכל המידע עובר כמו  

 שצריך. 

כולם מוזמנים ולוודא שהם מאשרים זים, משבוע הבא יש שבועיים של שיחות אישיות עם הרכ

נות שלהם לתת פידבק על זאת ההזדמ ,להגיע לוודא שיעבירו נקודות יםהגעה ואם לא יכול

טופס מקדים של כמה שאלות ודברים נשלח הפעילות שלהם בתוך המדור ובתוך האגודה ומולנו. 

 הזכיר להם לעבור עליו. ל, לחשוב עליהם 

להגיע ולהביא כלים רב פעמיים. אם מישהו מסיים העסקה בחודש הקרוב   ,יש סרט אגודה 13.11ב

 להעביר למשאבי אנוש. או הקודם 

   -רמ"ד הסברה

מתנות והיריד. החלוקת  ,ההפנינג -היה כמו שצריך ועל כל החלקים שלה היה מהמם  -פתיחת שנה

החברתיות ובתגובות שאנחנו דברים עבדו טוב וסטודנטים מרגישים את זה ומפרגנים לנו ברשתות 

ים. המופע סולד אאוט וזאת גאווה גדולה כי כולנו השקענו. היה מיתוג חדש וזה משהו למקב

  שעשה הרבה יופי.

בשעות שאין עורך דין במשרד שירותים כי   ,במשרד שירותי אגודהזה ממשיך  –חלוקת מתנות 

 הוא הולך לפעול מהמשרד. 

אנחנו נקבע זמן הנהלה לסוג האירוע שאנחנו רוצים לקיים,  התחלנו להתכוונן -חבר הנאמנים

 -ונחשוב יחד מי האנשים כמה למה ואיך כדי שיצא האירוע הכי טוב שיש בסוף הקדנציה שלנו

 אנחנו נערכים לזה כבר מעכשיו.



 

 
 קיבלנו עליו הרבה מחמאות גם על העיצוב וגם על התוכן.  ,חדשיצא  –גיליון צ'ופצ'יק  

אנחנו כבר עכשיו ראשון נפתחת ההרשמה להתמודדות,  ביום ,מתחיל  -ת מועצהקמפיין בחירו

סוגרים את הגרפיקה מול יו"ר ועדת בחירות. הדברים העיקריים שאנחנו מפרסמים עליהם זה 

זה יקרה בסוף  ד של סטודנטים להצביע, עידוד של סטודנטים להתמודד מצד אחד ומצד שני עידו

שהמועצה החליטה השנה לפתוח את הדלת לכל המועמדים  אנחנו מפרסמים במקבילנובמבר. 

 שהחליטו להתמודד ועוזרת להם לכתוב מצע ולגבש רעיונות. 

על איתור מנחים שיהיו  BGUהמנהל של רדיו ענבר עובדת בימים אלה עם בוזי  -יקט רדיופרו

ם ממנה ולשים אותה בערוצים שלנו באופן קבוע ותהיה לנו בתוכנית של האגודה ונוכל לשדר חלקי

 תוכנית. 

צלם סרטון עם ארז גל בכיתה יחד עם נ אנחנו מתכוננים לזה גם מבחינה הסברתית -ערך בכיתה

ערך בכיתה יוצא לפועל ושיש  שלב הראשוני של להראות לאנשים איךהסטודנטים בכיתה ב

 . משובים ופידבקים הדדיים

  -רמ"ד מעורבות

  20.11במתקיים רכז זוגיות וקריירה מכרז לתפקיד

 יש כבר היענות מרשימה. מתפלפלים הראשון יוצא ממש בקרוב ומפגש 

. כרגע  שנילאחד ועזרה שגרירים למען בריאות הנפש להעלאת מודעות  – Be Soul mateפרויקט 

  למלגה.מקומות  15מועמדים ו 80יש 

 דוכנים.  70הולך להיות  ,, כל התאים נערכים 18.11קורה ב  -ריד מעורבותי

 משתתפים הגיעו. 270אירוע "החבר דב" עם תא חד"ש בשיתוף הנגטיב היה מאוד מוצלח כ

אנחנו מקרינים את ימים נוראיים ומביאים לשיחה את השבוע,   -כרון ליצחק רבין ייום הז

 התחקירן שיצר את הסרט.  

הם הצליחו להביא את המנהל של הפועל באר , שעינת ותום מובילים עוד שבועיים  -ליגה ג'אירוע 

שבע ואת היוצר של הסדרה של כאן שמדברת על כדורגל בפריפריה וקצת לדבר על איך אפשר 

 בים. לצמוח גם מהפריפריה כוכ

אנחנו עובדים על זה חזק ובעיקר רוצים לקשר את זה לשיח שיש  -יום המאבק באלימות נגד נשים

ונה על זה שכל פעם נוספת עוד נרצחת וככל הנראה הרעיון המרכזי יהיה תערוכה בבית  רלאח

 הסטודנט ותעלה שיח בנושא ובערב אירוע בנגטיב. 

וכה של הקונפשיינס בבית תערותהיה סול מייט לבריאות הנפש בנגטיב בהמשך של  - ריום זרקו 

הם יציגו את הסיפור של קונפשיינס שאנשים מספרים על איך הם מרגישים בחברה  הסטודנט, 

 וכמה הם לבד.  



 

 
   -רמ"ד תרבות

סטודנטים, הכרטיסים נגמרו בבוקר האירוע ולצערי   5600לקחו בו חלק   -מופע פתיחת שנה

המקום לא יכל להכיל יותר סטודנטים. היה אירוע מאוד מוצלח והתגובות שאני מקבל גם 

 מגורמים באוני' וגם מגורמים מבחוץ ואנשים שאנחנו בקשר איתם. 

סיטאות ע ברמה מאוד גבוהה ואני לא מכיר הרבה אוניברואישית אני יכול להגיד שזה היה איר

 שיכולות לעשות דברים כאלה וההתגייסות של כל הגורמים באוני' גרמה לזה לקרות ולהצליח. 

סטודנטים  30-40 -א וישתתפו בו משהו כבשיתוף עם נבחרת הניווט של אס" -ניווט  מרוץ 11.11ב

 שיאספו נקודות בתוך האוני'. 

כדורגל, אולטימייט פריסבי  יש טניס, כדורעף, כדורסל, -ליגות של האגודה נפתחו להרשמה

 ומוזמנים לפרסם לחברים. 

זה יערך בבניין הסנאט. רק מי שיגיע לערב הזה יוכל לצאת  ,לפוליןור ב זרקבעוד שבועיים יש ער

 למשלחת לפולין ופרסום יצא בשבוע הבא.

, צילום, שיאצו, פיתוח קול, אילוף כלבים, MMAאקרו יוגה,  -נפתחו להרשמה חוגי האפטר 

ם זה נמצא בכל לוחות המודעות יגם את זה אפשר להתחיל לפרסם לסטודנט...נות ועוד אומ

 ובפייסבוק ובכל מקום. 

 -יו"ר הועד המנהל

זה יקרה בתחילת דצמבר, המליאה האחרונה של  ,מתקרבת תקופת הבחירות למועצהכידוע,  

סגור היום זימון. חלק מהועדות י. הועד המנהל יהיה לפני 20.11מתוכננת ללשנה זו המועצה 

לא, חשוב שזה יבוא אם יש דברים שאתם חושבים שצריך לסגור בתקופה הזאת   ןהתכנסו וחלק

קח עד ינואר. תחשבו על כל הדברים שוב יאחרת זה י , לפני שהועדות הולכות ונבחרת מועצה

צריך לעשות סגירות אחרונות ולדעתי כדאי לעשות את  ודברו עם היו"רים של הועדות אם

 הישיבות האחרונות האלה כסיכום של כל השנה. 

חן עובדת עליה ומה שיהיה גם חברי מועצה מסיים ועותק יו"ר , מליאה תהיה מליאה חגיגיתה

 עמותה. תהיה הצבעה על הנושא של תיק עניינים משלימים ותודה לאביב שמלווה את התקנון. 

  -רמ"ד כספים

גם מדור כספים מרגיש את פתיחת שנה אני כתקציב סוף סוף יש על הרכש המון פעילות. המדור 

 כמובן הכל בכיף וכולנו באותה סירה. הנהלי רכש, היה עמוס מבחינת הקופות, הכספים, 

של תשע"ט אז הוא עומד סופי על ששילמו רווחה קיבלתי עדכון נוסף לגבי מספר התלמידים  

 וזה הכי גבוה שהיה לנו בשנים האחרונות.  17,217

 אני עובדת על סגירת יתרות תקציב כרגיל וזה בשלבים סופיים ואין הוצאות מתקציב קודם.


