
  

 11/2019/13 -פרוטוקול ישיבת הנהלהסיכום 

 נוכחים:

רמ"ד   -שיר כהןמזכלי"ת המועצה,  - סיו"ר, חן מרדכי -יו"ר האגודה, אביב סגרון -עדי אהרוני

רמ"ד   -רמ"ד הסברה, שיר צדוק -אור ארזמנהלת משאבי אנוש,  -רווחה, דורין רובינוביץ

 רמ"ד תרבות.   -תאי ברני -אקדמיה

   -דהעדכוני יו"ר האגו

אנחנו פועלים לפי ההנחיות ביום השני של מצב חירום בטחוני,  אנחנו : חירום בטחוני בדרוםמצב 

  .סטודנטיםוהאוניברסיטה ולאורך כל היום מוציאים עדכונים ל של פיקוד העורף

רק בשעות הערב המאוחרות והודעות רשמית  ותהודעות לסטודנטים לגבי המשך פעילות מתקבלה

במידה ויש . ובלי התחייבות ועדיין יכולה להשתנות בבוקר 22את רק בסביבות לסטודנטים יוצ

בות כמה שיותר גדולה מצד המרצים  שלא ירשמו חיסורים באותו יום ושתהיה התחשנפעל שינוי 

 '.והאוני

בישיבה  ועד מנהל פתוח של ההתאחדות,  תביום ראשון מתקיימת ישיבהסטודנטים:  התאחדות

היו לנו שתי ישיבות שקדמו ניות עבודה והתקציב לשנה הקרובה. ת התוכאנחנו עתידים לאשר א

 ,לזה מהשלבים הראשונים של הגדרת מטרות ואחר כך את התוכניות עבודה וההערות שלנו

ם חיזוק מקו כמו דה מאוד מפורטות והולכות לכיוונים שאני מאוד מאמינה בהםוהתוכניות עב

, חרדים, הישראלית כמו פריפריהחברה  ונות בקבוצות שהסטודנטים מול הממשלה וחיזוק 

 .ת וכמובן המענה לסטודנט בקצה שאנחנו שואפים לשפרשיפור של הליווי שלנו כאגודו, ערבים

 פורסם מחמישי, ד כספים"מכרז לתפקיד של רמיצא 

  -סיו"ר האגודה

רום של אנחנו מתכוננים לחירום ומוודאים שמבחינה לוגיסטית האגודה תדע לעבוד במתכונת חי

 . לרשויותלעזור 

מלא עד אפס היה  ,בנגטיב בשיתוף פעולה עם מעורבות" ימים נוראיים" הוקרן הסרטהשבוע 

 .קיבלנו הרבה פידבקים טוביםמקום, אנחנו מאוד מרוצים, 

  .צעותקורא לחברות הפקה לבוא ולהגיש ההתפרסם,  -מכרז ליום הסטודנט 

   -מזכלי"ת המועצה

אנשים  12וכבר  2109משפיעות  -הולך להיות טקס משפיעיםבא, ביעי הביום רהמליאה הקרובה 

 הגישו.

זה תקע מלא תהליכים כולל הבחירות  טיפולים,  הוא כנראה יגרור עוד שנה של, לא עבר התקנון

  .האלקטרוניות

וזה כבר   22.12המליאה הבאה תהיה ב, המליאה הקרובה סוגרת את הכהונה שלנו כמועצה

 .סדנת הכשרה ואנחנו מפנים את מקומנו ורני זה הם יעבפל, כ"שתכנס אח המליאה של המועצה



  

   -ד רווחה"רמ

ואנו בוחנים  ומיים של ארנונה עורך דין ורב קוביטלנו י. בצורה די חלקהעבר חודש בירוקרטיה 

 . בתום ההסלמה בדרום אפשרות לתאריכי השלמה

אנחנו , אתמול להיערךה אמור יה, עקב המצב הבטחוני בוטלמופע פתיחת שנה בשפה הערבית 

 .השאיפה לקיים אותו בשבוע הבא, קות זמן חלופימנסים לתאם עם שתי הלה

אנחנו יערך ביום ראשון בבר גיורא, אמור לה  -פסטיבל פתיחת שנה של סטודנטים בין לאומיים

 .לפי ההוראות כמובן נפעל

    -משאבי אנוש

, הם יודעים ומסומנים וכולם מגיעיםם שלכם, ך עם המדוריתשבוע הבא ואחריו יש שיחות ח

 שהם מגיעים. לחשוב עליהם לפנישלחתי להם נקודות 

 - ד הסברה"רמ

סטטוס על המצב כדי להעביר את המידע  ר עם נועה לגבי מה קורה ועדכוני אנחנו בקש 

 .לתת מידע ולהנגיש אותו באתר ובעמוד שלנו, להרגיע -זה רוב העבודה שלנו כרגע  ,לסטודנטים

כתבות גדולות יהיו על איכות שתי  – יק ומסכמים עשור'ופצ'ליון השני של הציאנחנו עובדים על הג

 be soulmateההוראה בקמפוס ועל התא החדש לבריאות הנפש 

 .של הרדיו הפרויקטממשיכים לקדם את 

ו  אנחנו עושים ישיבות קרייאטיב במדור לגבי איך אנחנ, נערכים ליום הפתוח ולחבר הנאמנים

  .רוצים שהאירועים האלו יראו

מקווה שנחזור מהר  את הבירוקרטיה ואת הבחירות.  -קמפיינים במקבילאנחנו מריצים שני 

לשגרה ושנחזור לשגרת פרסום רגילה כי יש אירועים מאוד יפים שבוע הבא ואנחנו רוצים לפרסם 

 .אותם

   -ד אקדמיה"רמ

יש לנו ריד אותו חזרה למטה בבית הסטודנט, אנחנו מנסים לחזור עם משרד מילואים לשגרה ולהו

 . קצת קשיים טכניים של חשמל

עלו כל מיני בספרייה, מאוד מוצלח שבוע  ,עשינו שבוע שעבר דלת אקדמית -מבחינה אקדמית 

כל  -פערים שקשורים לתקופת שינויים שזה רק מחזק כמה דלת אקדמית חשובה בתקופת שינויים

עם מרצים שלא מעלים סילבוס ולא מעדכנים והיו צריכים , בהרשמות, מיני פערים בקורסים

 . להיות ממש עם יד על הדופק לטיפול מהיר

היו ם והסטודנטים ונכנסו לכל הכיתות, יצרנו קשר עם כל המרצי, הקורסים בערך בכיתה

אני ם ואפילו הערך בכיתה שנכנס לשיח, וההירתמות שלה' פידבקים מעולים הנכונות של האוני

ועל ' מתחילים לעבוד על סמסטר בוב ערך בכיתה ושינינו פה את השיח.  מיילים שכתמקבלת 



  

 .וכבר יש לנו שם כמה קורסים ' הקורסים שיכנסו בסמסטר ב

 - ד תרבות"רמ

 יו אמורים להתחיל השבוע.דנאות שהפרסמנו הודעות שהפוזיטיב סגור ושלא יתקיימו חוגים וס

 . בוטלהריצה האימון השני של קבוצת 

שנה , משתתפים שזה מדהים 60הגיעו אליו , א"ירוע ניווט בשיתוף עם נבחרת הניווט של אסא

 . היה מוצלחמהקונספט, היו פה זוגות ויחידים והם ממש התלהבו .30שעברה היו 

לצערי משתתפים שזה גם הרבה לפעם הראשונה ו 20ריצה באו הלאימון הראשון של קבוצת 

  .האימון היום לא התקיים

 .שאמור להתקיים שבוע הבא' לפולין ולתגלית ולאירוע ליגה ג  רנערכים לערב זרקו אנחנו

    -עדכון כספים

עדת כספים וט ולהגיש את המסמך יתרות לו"אושרת כרגע עובדת על סגירת יתרות תקציב תשע

 . הקרובה

 


