
  

  27/11/19 מיום ישיבת הנהלהסיכום 

 

 :נוכחים 
 אגודה יו"רית   -אהרוני עדי

 מנהלת משאבי אנוש  - 'דורין רבינוביץ
 רמ"ד אקדמיה  -שיר צדוק

 המועצה מזכ"לית -חן 
 רמ"ד רווחה  -שיר כהן 

 רמ"ד הסברה   -ארזאור 
 רמ"ד מעורבות -נועה שמש 

 רמ"ד תרבות   -ברניתאי 
 

 -אגודהעדכוני יו"ר 

מליאה בה צעהמודיון של ביעי האחרון התקיים יום רב : הצטרפות למחאה נגד סבב בחירות שליש
אך   צטרףלהיום שישי התקבלה ההחלטה ב. 3בחירות סבב  אם להצטרף למאבק למנוע הבשאלה 

כתוצאה מכך ו ,בנימין נתניהו אישום נגד ראש הממשלההרסמו כתבי ופ ביום חמישיכפי שידוע 
התקיימה ישיבה של ביום ראשון ולכן כרגע המחאה עברה למצב רדום.  בשטח שינוי של השיחחל 

יחזק את גוף כל ש סוכם. בסיום הפגישה ביחד  להצטרף למחאה ושרוצארגוני הצעירים ראשי 
 שלא יהיו בחירות. ושה ממשלה ורד -האג'נדה שלו, אך נישאר עם אותו מסר

, כן נתלה מודעות הפעילות השתנתה בשיחבגלל שלא מוציאים פרסומים היא שכרגע המשמעות 
 .ונתעדכן מול מארגני המחאה על המשך הפעילות האוניברסיטהברחבי 

בור ויע 10.12מה לתפקיד החל יכנס החדש . המנהל13:00בשעה  יתקיים מחר  -כספיםמנהל מכרז 
, הנכנס ל כספיםמנהלשבת עם אושרת ועם האתם מתבקשים  .במשך חודש ע"י אושרת חפיפה

 חילופים. הלראות שאין פערים שלא יהיה מצב שמשהו נופל בתקופת 

 .  העברית באוניברסיטהנקיים נפגש הנהלות בינינו לבין הנהלת האגודה  22/12/19ב

 -עדכוני סיו"ר האגודה

עונה על צורך מאוד  השכרת רכב לפי שעה , רכבים שיתופייםחברת  -car2goשת"פ עם 
 מהמטרה לחבר את הסטודנטים לעיר. חלקו, לסטודנטים שלא מחזיקים רכב סטודנטיאלי

 וביום ראשון יבחרו החברות.  מחר נסגרת ההרשמה -יום הסטודנטברת הפקה למכרז לבחירת ח 

 הביטוחים של האגודה לשנה נוספת.הסתיים תהליך חידוש  -ביטוחים

  ה עליהם מול ספקים וחברות קבועות.וזים וחתימתהליך חידושי חסיימנו  -חוזים 

 ממשיכים לעבוד על קמפיין שיווקי לנגטיב, קצר טווח וארוך טווח.  -נגטיב

   -רמ"ד תרבות

הוציאה אגודת הסטודנטים  ערב כל כך הרבה ארגונים,מהאירוע הראשון ש -"עושים פסטיבל"
משחקים  ות והתושבים מסביבכונ. ראינו את ילדי השיברסיטהפעם ראשונה אירוע מחוץ לאונ

פתחו חוגים של האפטר, באו חוגים של הפוזיטיב. זה היה אירוע מהמם  , עושים רחוב . היהיחד
 והיה כיף לראות. 

קבות ביקוש ת אחת אחרי השניה בעשתי הצגויהיו  –ת" אהזמנו הצגה של "העיר הזשבוע הבא 
 .אנשים יגיעו לאירוע 800"כ מעל מאוד גדול מצד הסטודנטים, סה



  

   -רמ"ד אקדמיה

 שיתוקנו הליקויים במשרדם. עבר למשרד שירותי אגודה עד  -משרד מילואים

בהם תלונות מסטודנטים בקורסים ם אנחנו אוספיכעת  – םבעייתיידו"ח וועדי כיתות על קורסים 
קטור עם סגן הרבישיבה נות נציג תקופת מבחנים. את התלואו ב פערים במהלך הסמסטריש 

 במטרה לבצע זיהוי מקדים וטיפול מראש.

   -רמ"ד רווחה

כרטיסים.  450סולד אווט כמה שעות לפני המופע, נמכרו היה  -מופע פתיחה בשפה הערבית
 .נהנו, קיבלנו פידבקים טובים מאוד , סטודנטיםהופעות היו מעולותה

 .עוד שבועיים נוציא חדשיםשוברים לשנים מתקדמות במשרד שירותים, נגמרו מהר, חולקו  

 ובזה מסתיים חודש הבירוקרטיה.  ביטוח לאומייגיעו שבוע הבא  -חודש בירוקרטיה  

 תקין.יצא הכל  -בדיקה שנתית לקרינה על המיקרוגלים

   -מנהלת משאבי אנוש

 בבר גיורא.  16/12 -יתקיים ב -לעובדי אגודה  אירוע חנוכה

 עד לתאריך שנקוב.  להחזיר לעדי את המשוביםיש  -משובים

  .שולחים מה שצריך חזרהתבדקו שהרכזים שלכם תשלחו ועל תיקי ידע ואירוע,  שלחתי

  -רמ"ד מעורבות

הוקרן  בערב הייתה היענות יפה ביחס לשנה שעברה. הייתה הופעה , תערוכה וסרט, -חג הסיגד
 רט של טהוניה ושיחה עם אביהו.ס

הסרט בערב  ו והסתכלו. מהייתה תערוכה שהעלתה מודעות, עבר -יום המאבק לאלימות נגד נשים 
השיח היה משמעותי, התא הפמיניסטי  הייתה תקלה הסרט היה ברוסית. עשינו הפקת לקחים,

 ממש מעניין. עורר שיח

. יש בערב בבית הסטודנט שהתא הרים יש תערוכה של קונפשנס  -יום המודעות לבריאות הנפש
חדרים עם סטודנטים המתמודדים עם קשיים נפשיים. לא מפסיקים לקום תאים ואין  פאנל

 .באוניברסיטה, אנו בשיח מול הדיקאנט איך להתמודד עם חוסר המקום

 . ועם סקופוס דים עליו קשה עם שיווקזז לינואר, עוב  -יריד מתחתנים 

חברה עם צרכים מיוחדים שלומדים באוניברסיטה בשעות הייתה שיחה איתם,  -בשביל הדעת
 . מהאגודה והוצאנו להם כרטיסים של ידיד אגודה תרמנו להם תיקים אחר הצהריים,

 כו'. ו , תרומות דם, דוכניםתרומות שיער, בדיקות איידסבראשון הבא,  -יום הבריאות

 90%, כרטיסים 200ביום רביעי תהיה הרצאה של הפסיכולוג מחתונה ממבט ראשון, קנו כבר 
 בנות. 

   -רמ"ד הסברה

היום עולה סרטון הכר את החבר, מקווים שזה  ,הקמפיין אמור להסתיים מחר -בחירותקמפיין 
 . מגישי המועמדותיעלה את מספר 

עושים תחרות מגניבה שידחוף לנו את האינסטגרם וגם יוצר אווירה טובה סביב גיבוש  -יק 'ופצ'צ
 ים סביב העיתון. ודנטהסט



  

 עושים הרבה שת"פים עם שיווק, מחלקים הטבות.  -תכנית רדיו

 עובר חלק ועוזר לנו לעבוד בצורה תקינה.  התאמות לפייסבוק טובים, שממבגרפיקה השינויים 

, רוצים להגיע לעיתון מרכזי. היוזמה מאוד מרגשת soul mateעובדים על כתבה ארצית בנושא של 
 ויכולה להגיע למקומות אחרים ולהציל חיים. 

מזמינים . מעורבותשלנו עם מדור בשיתוף  משהו חדש ,פוסט שיצא בימי ראשון -מה קורה בעיר 
בסגנון של  מחבר אותנו לבאר שבע, ר הרחב ובעיקר את הארגונים שפועלים בבאר שבע, את הציבו

הסטודנטים שלנו עושים המון דברים בעיר וזה  אפשר להגיב בתגובות.  -מה שהרשת מעלים
 המקום בשבילם לפרסם את הפעילויות שלהם. 

 
   -מזכלי"ת המועצה

קבלו . זוכים 2זוכות ו 3, יש היה טקס משפיעים משפיעותהייתה שבוע שעבר,   מליאה האחרונה,
  .מייל בנוגע להטבות שמגיעות להם

, אם כדאי שנשתף פעולהשהמועצה. נראה אנשים שהגישו מועמדות לבחירות  8רק   -בחירות
 היום בלילה נקבל החלטה,שאקדמיה ידברו עם הוועדים שוב.  -מישהו או מישהי יכולים לעזור

 שבועות.  3הגג שאפשר לדחות זה ל


