
 
 
 
 

 20.11.19ישיבת הנהלה סיכום תמלול 

 נוכחים:

   יושבת ראש אגודה -אהרוניעדי 
 מנהלת משאבי אנוש  'דורין רבינוביץ

 רמ"ד אקדמיה -שיר צדוק 
 סיו"ר  -סגרוןאביב 

 רמ"ד רווחה   - שיר כהן
 רמ"ד הסברה   -ארזאור 

 רמ"ד מעורבות  -נועה שמש
 רמ"ד תרבות   -בר ניתאי 

 
   -עדכוני יו"ר האגודה

עולים היום לאישור המליאה, אחת ההחלטות הנהלים המשלימים עבור התקנון  -מליאת המועצה
החל מעכשיו הסיכומים של הפרוטוקולים יעלו לאתר  -הישיבות לאתרסיכומי היא להעלות את 

 .שקיפות טרתלמ
 הערב יש לנו מליאת מועצה אחרונה של המועצה הנוכחית, כולם מגיעים. 

 
כנית האסטרטגית של והנשיא דני חיימוביץ הציג לנו את הת  -יברסיטהישיבת ועד מנהל של האונ

ור איכות ההוראה בשילוב שיפ תמקדת בפיתוח מחקר ומצוינותשמ תכנית ,יברסיטההאונ
 . והתקשורת בין מרצים לסטודנטים

 . שיבות והמקום של הסטודנטים בקמפוסבמהלך הישיבה הבהרתי את הח
 . 2020לשנת  יברסיטהאישרנו את התקציב של האונ

 
, קשרי יהאדמיניסטרטיבל מחקר, הסגגל הסל שיח בין ש, מפגש אשייוזמה של הנ -יםלשיח סג

משים תו מייצגים את הסטודנטים ומשחנאנקר, ובב 8:00 -מתקיים מחר ב. קהילה והסטודנטים
ניפגש כאן בבוקר   וסרטון הסברה. אתמול בקבוצה קצת דגשים לפרויקט שלחובפיילוט כמנחים, 

 יחד.כולם נלך ו
 

יום יש  21ומתחיל שלב שבו ב היום בערב פוקע הזמן של גנץ לבנות ממשלה  -בחירות ארציות
קומו במפלגה. במידה חתימות ללא קשר למ 61אפשרות להרכיב ממשלה על ידי כל ח"כ עם 

   .3 בחירות סבבל יוצאים יום הללו 21ויעברו ה
ועוד  פעילים שיח גדול של ההתאחדות מול קבוצות סטודנטים וחצי האחרונים היה בשבוע

מנהל עד וכרגע מתקיים שיח גם בו. סבב בחירותשרוצים למנוע את ה גונים של צעירים בארץאר
 ף למאבק.טרובוחנים האם להצ אצלנו

 
  -סיו"ר האגודה

וד צריכים לעמעושים כרגע רכש שנועד להתאים את הדרישות של האוניברסיטה,  -מחשוב
  מידע. בדרישות חדשות של אבטחת

 
 פים נהדרים.", היו כמה שתמיוחדיםעובדים על אירועים  -נגטיב

 
גם במובן של במאה אחוז,  יתפקד ממשיכים לתת תמיכה כדי שלובי בית הסטודנט -בית הסטודנט

 והכנה לאירועים בבית הסטודנט. משרד מילואים 
 
 

   -רמ"ד הסברה
עול דרישות הסברה, גרפיקה, בעיקר כל מה שקשור להתאמות יהתחלנו את התהליך של י

 לראות שיפור. ניתןכבר  ור את המדיה שבה אנו רוצים לפרסם,הפייסבוק וליצ



 
 
 
 
 

ענבר  ונות לשדרנים,יש לנו עוד שבוע וחצי ראי כנית רדיו של האגודה,ות -BGUרדיו פרויקט 
 .לתכניות מנהלת ומפיקה. נשמח שתעלו

 
 -החוצה בקמפייןאת זה  אנשים. מוציאים 8הגיעו  -הגשת מועמדותיין בחירות ממשיך לנוע, פקמ

הכר " סרטון יוצאשבוע הבא  בליווי כתיבת מצע וניהול קמפיין. מי שרוצה עזרה ל המציעהמועצה 
 .המועצה" חבראת 

   -רמ"ד אקדמיה
 אולי נפתח את זה. היה יריד סיכומים, היה נהדר. זה הפך למין הפנינג, ביום ראשון 

 
 .רוצים להתחילדברים שאנחנו תהליכים והיום יש ערב וועדים והתנעה של הרבה 

 
את כל מילואים: תקנון מילואים אושר ביום ראשון, נתחיל לפרסם למחלקות ולסטודנטים 

 עובדים על זה שנים וזה סוף סוף קרה.  -רה טובה מאודשהשתנו, בשוהסעיפים הרלוונטיים 
 סטודנטים. פתחנו במבצע של מנסים מאוד להעביר אותו, 2משרד מילואים עדיין נמצא בקומה 

 והענקת הטבות למשרתים.  בקיץמילואים שעשו 
יש בעיה טכנית של החשמל במשרד מילואים למטה, כדי לתקן את זה כרגע  –משרד מילואים 
 .  , הפתרון הזמני הוא קבלת קהל במשרד שירותי אגודהמןקח זיל וזה יוצריך להרים הכ

 
   -רמ"ד רווחה

. 300-400 בין  היוהרבה פידבקים חיוביים. היה מאוד מוצלח ,  -פסטיבל הבינלאומי בבר גיורא 
 . גם מבאר שבעמשדה בוקר ו גם הרבה בינלאומיים הגיעו,

 
מאוד חשוב להנחות את העובדים ללכת, כל מי שנותן שירות חייב לעבור   -סדנת נגישות 8.12ב 

 אותו פעם בשנה.
 
תהיה מכירת כרטיסים שנדחה עקב מצב בטחוני.  -פתיחת שנה בשפה הערבית מופע  25.11 

 נקווה שזה לא ישפיע. קצת ירד הבאז, נוציא על זה פרסום. במקום, 
 

ה יצא לדרך, מאוד מרגש, התחלנו את זה לפני כמה נפיץ את הנהלים וזכבר  -פרויקט מתמללים
 מתמללים, עדי ממשרד נגישות תנחה אותם לפרויקט.  3חודשים. גייסנו 

חשוב להגיד להם לעבוד לפי ותפיצו לעובדים.  ב שמהנקודה הזאת תעברו על הנהליםנורא חשו
 הנוהל ולתת פידבק.

 
 . 35הקמנו עמדה חדשה בחדשים.  גלים-מיקרו 20רכשנו 

 
בדצמבר יגיע  ממשיכים עם ארנונה ועו"ד,  סיימו את השירות שלהם. -רב קו וקרטיה: חודש ביר

 ביטוח לאומי.
 

כדי להירשם הם , שלהם תפוצהלרשימת ה ים כדי לעודד רישוםשובר קדמיםתמהוצאנו לתארים 
  צריכים לבוא לקחת פיזית. 

 
   -מנהלת משאבי אנוש

שואלת אותם על ארגון, מוטיבציה וניהול. עובדים ורכזים. אני להשבוע מתקיימות שיחות חתך 
 .ופתוח הם יוצרים שיח מאוד כנה

 
 אני ושיר אחראיות על מצגת.  נעשה את האירוע בבר גיורא. -של האגודה  אירוע חנוכה

 
  -רמ"ד מעורבות



 
 
 
 

ה שיחה היה מאוד מוצלח וסולד אווט. נוצר, "ימים נוראייםהקרנת הסרט "אירועים: הייתה 
 מעניינת.ו ארוכה

 
 . ה ומתקדמים לבניית פרויקטיםהייתה להם הכשרה ממש טוביובל בנתה מערך,  -עושים רחוב

 
 היה סולד אווט די מהר. כך,  הרבה נשארו אחרהיה לפני יומיים,  -מתפלפלים

 
היה מאוד מוצלח, הייתה להם חשיפה וקיבלו במה. נחמד לראות שעוד  -תאים וארגוניםיריד 

 לוקחים חלק, מהנדסים ורפואה. ותופקולט סטודנטים
 
היה אתמול, לא היו הרבה אנשים אך היה תוכן מוצלח ואחד הפנלים הטובים שהיינו  -ליגה ג'  

 . וכדורגל בכללי בפריפריה כדורגל בהם. שיחה מאוד טובה על
 

 הוא עד מאי. התקן , 6מועמדים ורואיינו  15זוגיות. היו ו קריירה חדש של רכזתקן היום נכנס 
 

על המסע  . בערב יש הקרנה של סרט של טהוניה..ועוד חג הסיגד, הופעהאירוע יש הבא בראשון 
 .שלה לאתיופיה

 
 .יום המאבק לאלימות בנשיםאירועים לכבוד ביום שני יש  

 
 עם מופע של מאור כהן. "פסטיבל עושים רחוב"בשלישי יהיה  

 
בערב יש פאנל של תערוכה של וידויים שרשמו בנושא, רביעי יום בסימן בריאות הנפש, גם 

 סטודנטים המתמודדים עם קשיים נפשיים. 
 

 של השגרירים של סול מייט.  סמינר בחמישי שישי הקרוב
פ עם גורמים "ו עובדים על שתחנאירוע מגניב בבר גיורא שהוא בשיתוף איתנו. אנ 4.12ב

עזרה מהמשרד לקידום מעמד האישה של נשיא האוניברסיטה, שיהיה לנו , קיבלנו יברסיטהבאונ
 לאורך כל השנה. 

 
 

 רמ"ד תרבות 
 להם מעניין לדבר עם רובי.  ו המון סטודנטים שהיההי ,בלילה 11אירוע בהיצאנו מ -ליגה ג'

 
 יהיה בגינה ברינגלבלום.שעושים פסטיבל 

 
  .הפרויקט הזה חלק מהתקצוב שקיבלנו ילך על ,רצות קדימה 9.12

 ואחת חיצונית.  מהאוניברסיטהאחת  –ספורטאיות  2 יהיה פאנל של
 
יכול להיות שיגידו שזה לא טוב כי זה יוצא יום אחרי תקופת מבחנים ויום   -הפנינג פורים 8.3ב

  .לפני חופשה, שלחתי מייל עם כל הפרטים למי שזה רלוונטי
 

  .סדנת פואטרי סלאם חתנפתעוד שבוע 
 
 
 
 
 


