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רמ"ד מעורבות , שיר רמ"ד הסברה , נועה רמ"ד , אביב סיור, אור האגודה עדי יו"ר נוכחים: 
 .רווחה, אור וועד מנהל ראש מדור תרבות, שיר ראש מדור אקדמיה, ניתאי

 

 -עדכוני יו"ר האגודה

ההחלטה  YNETב התפרסמה אתמול :קורסי אנגלית באקדמיהשל ההתאחדות לשיפור ליך תה
שיפור קורסי האנגלית שוקדם ע"י תהליך ל בנוגע )המועצה להשכלה גבוהה( ג"החדשה של המל

 .חרונותההתאחדות בשנתיים הא
יותר שהקורס נוסף, ככל כסף עולים ולפי רמה  מסווגיםהקורסים באנגלית המצב כיום הוא ש

את שמי שעבר תוצאות החלוקה של המצב היום  מובילות לכך  .הככה העלות שלו יותר גבוה נמוך
, בדרך כלל מדובר באוכלוסיות יותר משלם יותר כסףלזה לא משתפר באנגלית ומי שמתחת  הסף

 חלשות. 
מקוונים אנגלית י ליצור קורס שנתיים התקבלה החלטהפני ול כפרויקטהתאחדות לקחה את זה 

ת התוצאה בפועל הייתה שהמרצים והמוסדות. שכל סטודנט יכול להירשם אליהם ללא עלות נוספ
ואז לוקחים עוד פעם את  נכשליםהיו ניגשים למבחן  סטודנטיםו מקווןלא כיבדו את המבחן ה

 ה במאמצים לשיפור הנושאהמשיכ התאחדותה ,לכןהקורסים ובעיקר מרגישים מיואשים. 
ללא תאם לרמתו בהאנגלית  קורסי כל סטודנט זכאי לשניג ש"התקבלה החלטה במל אתמול

  ת.עלו

 :של הפרויקט החדש ותמעהמש

 . לכלי לסטודנטים שעד היום נאלצו לשלם עלויות גבוהות על קורסי אנגליתכחיסכון  .1
ן יאתה עדיגם אם הרמה שלך טובה או מעולה –בקרב סטודנטים אנגלית ה תברמי שיפור כלל .2

  . יותר היכול להגיע לרמה גבוה

ויכנסו  בפיילוטים ראשוניים החל משנת תשפ"א הקורסים האלה יתחילו להיות מיושמים
 . אליהם בהתאםן נלסילבוס ונוכל להתכו

לקראת מתחילה פגישות אישיות עם חברי המועצה אני היום  –מועצת תש"ף  הכירות עם חברי
פגוש . אנחנו נכיר ונמנהל עדולקראת ההתכנסות שלהם לוועדות ואחר כך לו המליאה ביום ראשון

 אותם במליאה בצורה מסודרת. 

 ,נשיםגברים ו של כל הברכות זההקונספט  ,בלוביחנוכה הדלקת נרות מתחילים בשבוע הבא 
 .האוניברסיטהנציגי , נועה ואני ביחד עם צדוק , שירכהן שיר –נציגות האגודה 

  -עדכוני סיו"ר האגודה

שאנחנו שנה אנחנו מבצעים חידוש התקשרות עם ספקים מדי  –עבודה עם ספקים יחידים חידוש 
לקניית מזון( או מול ספקים שהם ם לעבוד מולם באופן שוטף )לדוגמא סופרמרקט מעונייני

לנגטיב(. בבקשה תשלחו לי נות סרטי קולנוע שלהם )לדוגמא: הקר אחראים היחידם על המוצרה
 טופס המתאים לאישור בישיבות הבאות. בקשה ליצירת ספק יחיד באת ה

איך , על לעבוד על המיתוג שלוחזק של הנגטיב, קידום ב מקדיםעכשיו מתאנחנו  –נגטיב 
הרבה דברים  שם ומציעלו ואת הקולנוע ולדעת שהמקום הזה רואים את האירועים שסטודנטים 

 . טובים

  .למסע ומתן איתם נכנסיםאנחנו , שבוע שעברנבחרה  -הסטודנטחברת הפקה ליום 

כל מה שקשור לספקים, להסקת  ,להמשך השנהו תפעולית לקראת פוריםהעבודה במתחילים 
 .יותראיך לעבוד יעיל וטוב מסקנות שלנו מאירועים קודמים , 

 

 



 
 
 

  -רמ"ד הסברה

. מי שמצטלם בחלוץ אלפיהופעה של גורי  ואשהפרס בה ה יש תחרות ,גיליון שני יצא  -צ'ופצ'יק
חומרים הרבה סטודנטים שולחים לנו ,  יאינטראקטיבאני חושב שזה גם  – םומעלה לאינסטגר

  ם מאוד.חימוצל

  ו חדש.אלם ועורך וידילצהיום יש ראיונות 

 .רקטיתפהייתה אווירה טובה ו ,למועצהשבוע שעבר הייתה סדנת הסברה 

  . ש עולה קמפיין דיור"במוצ 

  -רמ"ד מעורבות

אנחנו מתאימים את תוכנית העבודה לצרכים שבשטח. בקריירה אנחנו הולכים  -זוגיות וקריירה
והיריד נגב ,שהולך לקרות ממש בקרוב.   קריירה  להנגיש את כל הסיפור של הסדנאות של המרכז

 7.1ב -בזוגיות עובדים על פרויקטים חדשניים. עובדים על יריד חתונות יחד עם שיווק שיתקיים ב

 יש לנו את חג החגים שבוע הבא ביום שלישי יחד עם רווחה   -ות סטודנטיאליתברמעו

הקדמנו את היום הפוליטי לסוף ינואר בגלל הבחירות, התכנון זה יריד בבוקר  -היום הפוליטי
 ובערב, יהיה פאנל בנושא הסכסוך הישראלי פלסטיני.

ונתית קהילתית ותוך כדי יהיה מן שבוע הבא יהיו הדלקות נרות בגינות במתכונת שכ -עושים רחוב
 שיתוף ציבור, תהליך של מה הייתם רוצים שיהיה השנה בגינה הזאת. 

ניראה לי שעלינו על הקונספט המצליח בו הם מארגנים את התרומות בעצמם,    -תרומות דם 
 אנחנו נותנים להם את הפלטפורמה, הפרסום הביא אנשים כל פעם יש כמות יפה של תורמים. 

  -אקדמיה רמ"ד

, אנחנו מנסים להעתיק את המתכונת הזאת  שאנחנו מביאים לפרונט -כיתהבערך פרויקטים של 
אם הנוסחה עובדת  .פיזיקה ומתמטיקה -קורסי שירות לעוד קורסים של המחלקות שנותנות

 . קורסים עודבבקורס אחד למה שלא תעבוד 

עדים ווועד להנגיש לתקנון, אנחנו עושים בכל הפקולטות, ערב תקנון נ יהתחלנו ערב -סיוע אקדמי
  .המבחנים מידע אקדמי חשוב לקראת תקופת

 איך אנחנו על במשותף החלטנו .סיקרי איכות ההוראה עם האוניברסיטה אתמול עשינו ישיבה
חמד שאנחנו עושים את זה על נוסח גם לסטודנטים וגם למרצים, וזה מאוד נ  ,מפרסמים את זה

  .ביחד איתם

  -משאבי אנושעדכונים של 

 .באסמס מי הםישלח אותו.  צריך לדרגרק משוב ששולחת לנציג מכל מדור משוב על חנוכה, זה 
 רק תוודאו שזה קורה. 

 תוודאו שהמדורים שלכם באים.  -סרט אגודה בנגטיב 12.1ב

 , להיזכר בדברים .על הסדנא שעשתהשוב עבור ל ממליצה בחוםלהתחיל להעביר משובים.  

  -רמ"ד תרבות

 יהיה בשבוע הבא, שזה גם חנוכה וגם קאטן.  -ןאחנוקטאירוע 

ת לפגוש סטודנטים ממקומו אתכםין זה מעני םא,  30.12משלחות ב  לכאן שתי מגיעות -קשרי חוץ
 שרי חוץ.ירשם באתר של קלהאחרים אתם ממש מוזמנים להצטרף ו

, היו כי היה עומס של אנשים םיפעמיאת זה עשו   -חילופי סטודנטיםהיה ערב זרקור ל 16.12ב
 היה ממש מוצלח. איש שבאו להתעניין,  100מעל 

 



 
 
 

  -רמ"ד רווחה

יוצא במוצ"ש, יהיה באוויר בערך חודש, אנחנו צריכים להגיע לכמות יפה של   -סקר דיור
 במהלך חודש אפריל .הדיור שאנחנו מובילים בשנה הקרובה ןמקמפייהוא חלק הסקר סטודנטים. 

הסטודנטים, , אלינו חלהחזיר את הכ אנחנו הולכים להשיק את האתר החדש שהמטרה שלו היא
 יקט,הזה הוא בעדיפות גדולה כהצלחה בפרו קרסולשמור על מחירי הדיור פה בבאר שבע ולכן ה

 להפיץ.בבקשה 

ה יש הענות ממש יפה, יש לזה איוונט בפייסבוק, יש הרבה מתעניינים, צפוי להיות ככריסמואירוע 
 ם.אירוע ממש יפה, אני אזמן אתכ

אנחנו כרגע פועלים עם תארים מתקדמים ביחד עם אקדמיה, מוציאים  –תארים מתקדמים 
עכשיו שוברים לחומוס אבו דאבי כדי להגדיל את רשימת התפוצה, מיד אחרי זה נוציא שאלון 

מיפוי אקדמי כדי להבין מהם טיפה איך צריך לגשת לתחום האקדמיה מבחינת תארים 
 מתקדמים.

עלות נוספת של סויה מכמה זכיינים שהם כן אמורים לעמוד קיבלנו הרבה תלונות על   -זכיינים
נוציא פרסום בקרוב  יפלנו בזה מול האוניברסיטה ובנוסף. טבתנאי הזה וזה לא קורה בשטח

לסטודנטים את המידע הזה כדי שהכח יהיה אצלם והם יוכלו להיות בטוחים שמול  טרמפש
 הזכיין הם לא אמורים לשלם יותר . 

 ק מועמד אחד. לשבוע הבא, כי היה ר דחינו את הראיונות לרכז דיור

  –וועד מנהל 

אנשים רבה באו ההיה מאוד מוצלח. ,להכשרה בימי חמישי ושישי התכנסה המועצה החדשה 
 דווקא שהם לא קשורים לאגודה ולא מכירים את האגודה. 

 ישיבה של וועד מנהל.בערב יש  8היום ב

 בבקר. 9ב כספיםהביום ראשון הקרוב יש התכנסות של וועדת  

 למועצה החדשה. יש בחירות למזכ"ל ודו"ח על הבחירות שלנו.  מליאה בערב יש בראשון

יגיעו לוועדות יכירו  דיםמרהחדשות. חשוב שההוועדות של  היועצים עובדים על הדודליםהיום 
את האנשים. הרבה מאוד חברי מועצה שדיברתי איתם אמרו שהם לא מכירים את הרמדים, לא 

 מכירים עד הסוף. זאת הזדמנות. 

 . 15.1היעד של הוועד הישן הוא להשלים את הוועד החדש עד ל 

 


