
 

 

 25.12.19 -פרוטוקול ישיבת הנהלהסיכום תמלול 

 : משתתפים

 גודה"ר איו –עדי אהרוני 
 האגודהיושבת ראש סגן  –אביב סגרון 

 ד הסברהרמ" –אור ארז 
 תרבותרמ"ד  -ניתאי בר

 אקדמיה דרמ" –שיר צדוק 
 ד מעורבותרמ" –נועה שמש 

 ל יוצאתמזכ" –דכי חן מר
 ל נכנסמזכ" –ברק דביר 

  ד כספיםרמ" –אוהד חג'בי 

  -עדכוני יו"ר האגודה

הציג את נתוני  רהרקטו, הועד המנהל של האוני' תישיב ימהיאתמול התק -וועד המנהל אוני'
שהוא צריך לבוא עם הנתונים האלה הערנו  ,הסטודנטים שנרשמו השנה לעומת שנים קודמות

 לשנים הקרובותרטגית טלמוסדות אחרים וגם איך התוכנית האס לוועד המנהל הבא עם השוואות
 להתפתחות של האוני' לקמפוס הצפוני. 

בסיום  "ף.ישיבת מליאה ראשונה למועצת תש ביום ראשון התקיימה -ישיבת מליאה של המועצה
להתקיים בשבועיים  ותישיבות הועדה הראשונות שאמורלקביעת נשלחו דודלים אה ימלה
את העשייה המשותפת ואת שמסבירה לישיבה הראשונה מצגת  חבר הנהלה מכיןכל  ,קרוביםה

 .לאורך תקופת הכהונה עיקרי התהליכים והפרויקטים

  המזכ"ל הנכנס.  ברוך הבא לברקו גש עם חברי המועצה החדשיםפיאני ממשיכה לה

 .ראשון ואושר השימוש של יתרות שנצברו מתשע"טתקיימה ביום ה – של המועצה יםועדת כספ

 רווחה רמ"ד עדכוני

זה יצר  וצהפהמטרה שלהם לעודד הצטרפות לרשימת תשרים בשו 100יצאו   -תארים מתקדמים
 למיפוי מידקאבימים הקרובים יופץ להם שאלון באז טוב, התפרסם בפייסבוק וכולם נלקחו, 

 שלהם.צרכים ה

סטודנטים רובם סטודנטים  300גיעו באזור הה, היה מעולה, זה היה בבר גיורא -ה ככריסמו
 .בינלאומיים

סקר הוא ה. 1700המטרה שלנו להגיע ל, איש 400ו יענו עד עכש ,ראוויממוצ"ש עלה ל  -סקר הדיור
והדיבור  קוחילשנות את הפו ראתר הדיוללהכניס מידע  גדול יותר שהמטרה שלו מפרויקטחלק 

 לזה פוש רציני. אנחנו צריכים לתת, על שוק הדיור

  -סיו"רעדכוני 

אנחנו משמיעים את מדפסות ועוד מכרזים,  ,מדים לצאתועוששיצאו  זכיינים כרזימלאוני' יש 
 .הסטודנטיאלי והטענות עד רמת הפרטים והטכניקההקול 

זה אירוע שיא ש 7.1 -יתקיים בפסטיבל אוטיזם היה מוצלח ונחמד מאוד.  סינמה-ורפא -נגטיב
 ואולי ראש העיר יגיע.  מהעמותותחשובים חברי כנסת ואנשים  מגיעים  ,בנגטיב

  . נצביע ונאשר ספקים יחידיםהבאות ת ההנהלה וישיבאחת מב

  .נקבעת ישיבת ועדת תפעול חדשה



 

  -רמ"ד מעורבות

זה עזר להביא  היי מאוד גבוה והרבה תגובות. היה, פרסמנו על היריד חתונות -זוגיות וקריירה 
 . עוד ספקים לאירוע עצמו

 תקופת מבחנים. יהיה פיילוט לפני  ,צמידי היכרויות לספרייה הכנסתקיבלנו אישור ל

אנחנו  ,התחלנו להפיץ את זה ,שבוע לפני תקופת מבחנים , עם צליל אברהם Yהרצאה של דור ה
 . שומעים תגובות טובות

איך לפרסם את  מתחילים לחשובאנחנו ו יליטיום פוהוקדם ה  – בחירות תקופת הכנה לקראת
 תקופת מבחנים. ל הבחירות נופלות עבשנה ו 3העידוד לבחירות בגלל שמדבור בבחירות 

עשינו , פניות מבנות שמרגישות שהמרחב לא בטוח ברחובות מחוץ לקמפוס עויהג -מגדרי ןשוויו
 מיפוי צרכים ופנינו לעירייה כדי לקדם פתרונות לזה. 

 מגדרי. שוויוןעם עוזרת הנשיא לענייני התחלנו לעבוד על יום האישה  –יום האישה 

עושים תשאול עם  ,הקהילה שלה כל גינה עם ,השבוע נותייש הדלקת נרות בכל הג  -עושים רחוב 
 מה הם היו רוצים לראות בגינות במהלך השנה. תושבים

אפשרת , העמותה מאתמול נציגות מהאגודההלכנו  –" בשביל הדעתהדלקת נרות עם עמותת "
 גש.היה מאוד מר ,ללמוד באוני'צרכים מיוחדים  למבוגרים עם

זה קורה בזוננפלד מנגישים את זה לכל , לקה לפו"מ עושהשהמח  -הרצאה של דורית בייניש
 .הסטודנטים

 הפרסום עזר. , 6.1בשניה עתידה להתקיים פלפלים תמ סדנת

  -רמ"ד תרבות

המוני  היה אימון זומבהיבין הפוזיטיב לעושים שינוי זה  יתוף פעולהיש ש  יישמביום ח  -פוזיטיב
  של שעה וכל ההכנסות יתרמו לארגון.

פואטרי סלאם  ערבמתקיים  15.1 -ב . הייתה מוצלחתהסתיימה, סדנת פואטרי סלאם   -ראפט
 .נרשמיםיש כבר ו

  משתתפים. 67היו  ,היה ממש מוצלח -חנוקאטן 

  . רכז הספורטמשת"פ עם רכזת סטודנטים ערבים ו פונגיש טורניר פינג  12.1 -ב

  משתתפים, 82יש  ,חו המשחקים הראשונים של הליגותנפת

שחמט, אתלטיקה קלה, טניס שולחן, סקווש  -באס"א חנו רוצים לפתוח קבוצות חדשותנא
  ובאולינג.

משותף עם התאחדות הסטודנטים האירופאית פרויקט  – Buddy System באדי סיסטםפרויקט ה
ESN הלומדים בבן עים לחילופי סטודנטים לבין סטודנטים ין סטודנטים שמגישמטרתו לחבר ב
 . 10שלושה נרשמים יש לנו יעד של כבר יש , גוריון

 .ציפורלה הופעה כפולה של 8.1ב

  -רמ"ד אקדמיה

  לאירוע טובים.הפידבקים  –לכלל הפקולטות  תקנון התקיים ערבאתמול 

ץ ואתמול קיבל ויקט מהקיפראת האנחנו מקדמים   -טקס מרצים וסטודנטים מצטיינים 



 

רים ומרצים מצטיינים השנה הפרדנו בין בעבר האירוע היה משותף לחוקגושפנקא מהאוני'. 
גוריות האלו וחיברנו את הסטודנטים המצטיינים ובנוסף הגדרנו קטגוריות הוקרה חדשות הקט
 .ר וכו'פמשת חדשן, השראה, מרצה מעוררכמו 
ילם מעבר בבש השפיעו עליהם ועשוש מרציםהוא לתת לסטודנטים לבחור את ה ראשון דגש

ת אלשים את הספוט על איכות הוראה ולהוציא  מרכזי הואהגדש ה דרגו את השיטות הוראה.יוש
 .ולתת להם את הספוט שלהם כדי לקדם את המרצים מול הסטודנטים זהמהחוקרים 

 ! משותף קורה בפעם הראשונההאירוע הו רבמעמד הרקטו 5/5האירוע יתקיים ב

מקיים מפגש ראשון כחלק  מיכאל גדלין במחלקה לפיזיקה פרופ'היום  –ערך לכיתה  פרויקט
 זיקה לתחילת תקופת מבחניםילשיתוף פעולה עם המחלק לפ ספתחזה הולך להיות  מהפרויקט.

 ולתחילת סמסטר הבא. 

, במפגש נציגים מהמזכירות האקדמיתהדיקנט ובשיתוף  -ערבים לסטודנטים גשת מידענה יום של
 . ועזר בילההשונים והסיוע שהם יכולים  הגופיםהוצגו 

 לפרסם להצביע וגם מוזמנים –ם של מרצה מעורר השראה של התאחדות הסטודנטיסקר 
קס גדול של בוחרים כמה מרצים מעוררי השראה בכל הארץ ויהיה ט .למחלקות שלכם

 שהולכים להביא פרס ולעשות סרטונים וכו'. ההתאחדות

  -רמ"ד הסברה

זה הולך לתת  BGUעם רדיו עבדנו על זה הרבה זמן  ,רדיו ראשונה תוכניתמחר מוקלטת 
 שלהם ולדבר על העשייה שלהם וגם בשבילנואות יצירות רלסטודנטים להנוספת ורמה פפלט

 .רוציםשאנחנו  דבריםהחוצה להוציא 

 עונים ואנחנו כרגע בשליש דרך 1700המטרה להגיע למעל  יצא לדרך – קמפיין הדיור

הוצאנו כתבה ואנחנו עובדים על כתבה וחשיפה יותר גדולה  לקראת האירוע,  -אירוע אוטיזם
 .מדיה מרכזיתשאנחנו רוצים שיגיע ל Be Soulmate לפרויקט

  הערכות לתקופת מבחניםאנחנו מקיימים פגישות ראשון עם מדור אקדמיה כחלק מ

  - תמזכל"ית יוצא

ון האחרון, הועדות התחלקו והן מלאות. אני שמחה שאנשים מתחילים שברא ליאההייתה מ
 .רים"ליצור אתכם קשר לגבי יו

 . קבע פגישות אישיותשבוע הבא הוא כבר י ,אנחנו מתחילים חפיפה נבחר, קרב -המזכ"ל הנכנס

 כספים נכנסמנהל 

אני פה  ,חלקכם ועולה צורך בסנכרון בין המדורים שלכם למדור כספיםעדיין בחפיפה, ישבתי עם 
ם ת חשיבה משותפת של מה הצרכים שלכם ואיך אנחנו מנגישים את מדור כספיולרשותם לעש

 עבורכם ועבור הרכזים כדי שהעבודה תהיה ברורה ושקופה יותר.

 החלפת מורשה חתימה.ל הצבעת ההנהלה 

הגב במקום  כמורשה חתימה של האגודה, נכנסהכספים המנהל , חג'ביאוהד  מר לאשר אתהצבעה 
 .ד כספיםקידה כרמ"גולן המסיימת את תפ אושרת

 .מורשה חתימה בארגון להיותרמ"ד כספים החדש ההנהלה מאשרת את מר אוהד חג'בי 

 פה אחד. -הצבעה בעד 


