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 11.194.ישיבת הנהלה ל קוטותמלול פרוסיכום 

 

 נוכחים בישיבה:

 עדי יו"רית

 אביב סיו"ר 

 דורין מנהלת משאבי אנוש

 אור חבר מועצה 

 רמ"ד מעורבות נעה 

 אור רמ"ד הסברה  

 אושרת רמ"ד כספים 

 

  -עדכוני יו"ר האגודה

נדבר על החיבור שלנו לעיר  – דרוםאגודות הסטודנטים של המפגש יו"רי  אנחנו מארחים אתמחר 

באר שבע ואיך אנחנו מתכוננים לקראת הישיבה הבאה עם העירייה ועל אירועי יום הסטודנט 

 . המתקרב

 עבודה ותקציב.  כניותונאשר תבה  ל הנשיאותישיבת התאחדות שתתקיים ביום ראשון 

לנו משבצת כהנהלה שבה אנחנו נציג את  יש  – ביום חמישי מתקיים סמינר של המועצהשבוע הבא, 

  פעילות היכרות.העשייה השוטפת, מי אנחנו ו

 .10.12שבוע שעבר התקיים מכרז של ראש מדור כספים, נבחר אוהד חג'בי שיתחיל את החפיפה ב

 

 רמ"ד אקדמיה )נקרא ע"י עדי(:   עדכוני

בנוסף להנחות הרגילות ניתן  .לקורסים מקוונים להצלחה בלימודים GOOLנחתם חוזה מול שירותי 

 גם הנחות מיוחדות לסטודנטים שעושים מילואים.

ה לשפר את  החברה של האתר, במטר (,WMG) השבוע התקיימה פגישה עם חברת ווב מדיה גרופ

 מערכת הבחינות והסיכומים ולהוסיף שדרוגים שיקצרו את תהליך העלאת הבחינות.

אנחנו עובדים חזק לקראת סמסטר ב', וממשיכים בהסברה של הפרויקט. השבוע יצא  -ערך בכיתה

 , התגובות היו טובות. שלו קורסב יישום הפרויקטאת ובן שגב שמסביר אר צהעל המרפוסט 

 ת הסטודנט. משרד מילואים חזר למשרד בקומת כניסה בבי
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  -סיו"ר אגודה

המתנות נקנו  – מתנות פתיחת שנהעל הסקת מסקנות בנושא ביום ראשון אגיע לישיבה בהתאחדות 

אם להמשיך את את הכדאיות  מטרת הפגישה היא לבדוק. כחלק ממכרז גדול של כל האגודות בארץ

 ההתקשרות. 

ושרת עם ספקים תהליך שנועד לאפשר עבודה מהירה ומא –לשנת תש"פ  ספקים יחידיםאישור 

כין את הטפסים הנדרשים לה כל מדור  על. זמן מוגבל או עם ספקים יחידים בשוקקבועים למשך 

  בישיבת הנהלה. יחידיםהספקים אישור הל

 

   -רמ"ד מעורבות

 כרטיסים.  360וט סולד אתתקיים היום, ההרצאה של הפסיכולוג, 

 . בשיתוף מדור תרבות שבוע הבא -פאנל נשים בספורט

 , יתקיימו בעוד שבועיים.ותאים פוליטיים אירועי החגים בשיתוף מדור רווחה

 .פרויקט בשיתוף מנהלת התחדשות עירונית, ,השקה של עושים בניין היצא  -עושים רחוב

 יצא הקול קורא בשיתוף עם הקמפוס הירוק.  -פרויקטים סביבתיים קהילתיים

התערוכה הייתה כל כך מוצלחת שהפורום של  –תערוכה להעלאת מודעות בנושא אלימות נגד נשים 

, ששם יהיה 15.1לכל הבניינים עד ל אותהחליט להעביר האוניברסיטה של מקדם העצמה נשית, ה

 טקס שמדבר על אלימות נגד נשים, נוציא על זה פוסט השבוע. 

עם התאים הימניים יותר במפה, ויש את מי יאהב אותי עכשיו שזה גם עם   -יכיםנגטיב ממשבסרטים 

 התא של יוצאים בשאלה וגם עם האחווה הגאה. 

 

  -רמ"ד הסברה

 5מועמדים, בחרנו  17היו   – BGU Campusשל האגודה ברדיו  רדיותוכנית הל םצוות שדרניגיוס 

את העבודה  יחלקו ביניהםכנית הראשונה צפויה לעלות בשבועיים הראשונים. והת שיהוו צוות.

 .בתחקירים

הולך להיות קמפיין סוער שמראה כמה אנחנו לא מוכנים שיעלו מחירי הדיור   -קמפיין דיור עם רווחה

 וכמה אנחנו לוקחים אחראיות על הנושא הזה. 

לה נמשך, סטודנטים מתחילים יותר להיחשף לנושא הזה. הפוסט שפרסמנו הע car2goפרסום 

 התעניינות די גדולה, אנחנו ממשיכים בקו הזה. 
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  -רמ"ד כספים

גם ספק יחיד להנפקת כרטיסי נייר תעבירו בבקשה  : על הספקים היחידים אמרנבהמשך למה ש

 בצורה לא יעילה. כרגע משתמשים בהרבה ספקים לפעילויות אגודה )נגטיב/פוזיטיב/אפטר( כי  

מוקדם  במזומןיש אפשרות לתשלום כאשר  פריטה ב י אגודה יש להודיע מראש על צורךכהכנה לאירוע

 שיש פריטה לכל אירוע.  שנוכל להתכונן, זה לא מובן מאליו

גש לבצע סנכרון תקציב לכל מדור ומשרד באגודה לבחינת ניצול תקציב באמצע יפבימים הקרובים נ

 סמסטר א'.

למימוש  -סגרנו את היתרות של התקציב הקודם, נשארה יתרה נוספת שתעלה לוועדת כספים

 תקציבים אלו. 

 

 אור( ע"י )עדכונים וועד מנהל: 

 . יש וועד מנהל שבוע הבא ביום רביעי

 .חן עוברת על רשימת הכשרה לחברי וועדה חדשים 

 ולם מגויסים לבחירות. כ 

 


