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 11/12/19 ישיבת הנהלהפרוטוקול סיכום 

 נוכחים :
  שבת ראשיו אהרוני עדי

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

 שיר כהן רמ"ד רווחה  
 רמ"ד הסברה   ארז אור

 נועה שמש רמ"ד מעורבות 
 רמ"ד תרבות  בר ניתאי 
 נכנסכספים מנהל חג'בי אוהד 

 יוצאתרמ"ד כספים  גולן אושרת
 

 האגודה: עדכוני יו"ר 
 

 אני מאחלת הרבה הצלחה לאוהד חג'בי הרמ"ד כספים הנכנס!
 
 לשנה הקרובה. של ההתאחדות  תקציבעבודה ו תכניותההתאחדות, אישרנו של ישיבת נשיאות ב

 למכרז מתנות, אביב ייצג אותנו בנושא, אעדכן אתכם כשתגיע ההחלטה. היה שיח האם לצאת 
 

 ראשון צפויה להתקיים ישיבת סנאט של האוני'.ביום 
 

 עדכוני סיו"ר: 
 

הבענו את עבודה עם ספק המתנות  שהתקיימה ביום ראשון לגבי המשך בפגישת התאחדות
אלמנטים ירוקים שאנחנו צריכים ו אנשי השירות של הספק, איכות המוצריםעמדתנו לגבי 

 מתנות, נעדכן בהמשך. בלהמשיך להכניס 
 

 היום יש אירוע של "מי יאהב אותי עכשיו", סרט בהקרנת בכורה פה בדרום.  -נגטיב
 

האירוע קורה במאי אבל יש הרבה מה  יום הסטודנט,  להפקת  מכרזמתקיים היום  -יום הסטודנט
 לעשות עד אז. 

 
 :  הסברהרמ"ד 

 
 התחלנו לעבוד על הגיליון השלישי. ו שבוע הבא יוצא הגיליון השני -צ'ופצ'יק 

 
ניע יחד עם מדור רווחה את קמפיין דיור, כדי שאנשים ימלאו אנחנו מתחילים לה -קמפיין דיור

את הסקר ושהמערכת שלנו תהיה כמה שיותר מעודכנת לקראת השקת מאגר הדירות בחודש 
 אפריל. 

 
  -רמ"ד מעורבות

 
 אנחנו מנסים לעשות התאמה של תכנית העבודה.   יש הרבה התעניינות בנושא, -זוגיות

חושבים על הובלת פרויקט עם צמידים  סולט אווט. והיומתפלפלים ההרצאה של הפסיכולוג 
 . ועובדים על יריד מתחתנים בחודש ינואר בספריה

 כדי לזהות צרכים נוספים אגודה, בנים ובנות בנפרדעובדי של  הרכזת מקיימת קבוצות מיקוד עדן
 

ההודעה על סבב נוסף אנחנו עובדים על קמפיין חדש והקדמנו עם  –סבב בחירות ארציות מועד ג' 
 לסוף סמסטר א'.היום הפוליטי את 

 



 

2 
 

 עובדים עם מדור רווחה על אירוע חנוכה.  -חנוכה
 

 . עילים בקמפוסבשיתוף עם התאים הפ – דתייםלסטודנטים פורים אירוע 

נרות  יש היענות מאוד גבוהה, עובדים על הדלקות -בנייןיצאו עם פרויקט עושים  -עושים רחוב 
 . בגינות

 

   -מנהלת משאבי אנוש

 , מתבקש לשלוח. לא שלח לישעדיין מי  -משובים

סיכום. מקווה שכל אחד יפיק  -חתך צפ"ה כל אחד מהרלוונטיים קיבל  הסתיימו,  -שיחות החתך
 תנסו להגיע, זה ממש קריטי.לא לשכוח שיש זמן העלאה בחמישי, לקחים משם. 

, אני צריכה היענות שלכם כדי להודיע לבר  היום את הדוקסאשלח  –לעובדי אגודה  חנוכהאירוע 
 יהיה. אנחנו רוצים שגיורא איזה אוכל 

 

   -רמ"ד רווחה

 מסתיים. השבוע  -חודש בירוקרטיה  

תפוצה שלהם, אנחנו נשתמש בה יוצאים שוברים לתארים מתקדמים בשביל להגדיל את רשימת ה
 בשביל לעשות סקר מיפוי צרכים עם אלמוג מאקדמיה. 

 מדהים שילווה אותו. הסקר דיור יצא ממש בקרוב ויהיה לו קמפיין  -דיור

, שנהיה יותר במעקב  מיקרוגליםלניקיון הביקורת עם תפעול פרויקט התחלנו  -מיקרוגלים
 . ונשתפר באיכות הניקיון

בהמשך שאר , של הדיקנאטת נגישות בסדנשתתפו האגודה העובדי חלק מהשבוע  -נגישות
 העובדים ילכו. 

 

   -רמ"ד אקדמיה

 עשינו עמדת הנגשה לאסר"ן.  -מילואים

( 4-6עבודה משותפת עם אסר"ן להכרה של הסטודנטים לרפואה בשנים הקליניות )שנים 
זה משהו מאוד גדול שאנחנו מערבים גם את המל"ג כי היום הם נחשבים . כסטודנטים לתואר שני

 טודנטים.סלדוקטורנטים והם לא זכאים לשום זכות כ

 רסי שירות. שיפור איכות ההוראה וקו -וועדיםעם העבודה 
בטווח הקצר הצלחנו להביא  עלו כמה דברים ממחלקות כמו הנדסת חשמל ועוד מתחום ההנדסה. 

גם לטווח הארוך גם הפקולטה להנדסה ו להם סרטונים שיעזרו להם עם הקורסי שירות, 
 .שקיימים בתכניות הלימוד טבע ישנו את תכניות הלימוד שלהם כדי שלא יהיו פעריםהפקולטה ל

שינוי בכמות הבוחנות  –סמסטר א'  חניםתקופת מב ישיבות עם הציר האקדמי כהכנה לקראת 
חינת האפשרות לביטול דף ההחתמה בתחילת המבחן  מהלך המבחן, בוההשפעה של התהליך על 

  כחסכון בזמן ועוד.
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  -רמ"ד כספים

 אוהד, התחלנו בחפיפה.  -ד החדש"רמנכנס 

והחלוקה ביניהם תעשה לפי סקר הקנסות ועדי ב' סמסטר ב' תשע"ט התקבלו סות של מכספי הקנ
 שפורסם במהלך הקיץ. 

   -רמ"ד תרבות

 יש יום פתוח בנושא חילופי סטודנטים.  16.12ב

 טרי סלאם מלאה טרון. סדנת פואחדשות: אקרו יוגה וסדנת תיא סדנאותבמערך האפטר נפתחו 

 אתמול היה ערב פוקר, היה ממש נחמד.  -ספורט 

  .קבוצת ריצה עובדת ממש טוב

 יבואו בעוד חודש. -ציפורלה

 ב.היה שבוע בריאות מעולה בפוזיטי  -פוזיטיב

  


