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 מזכ"ל המועצה דביר ברק
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 עדכוני יו"ר האגודה:

ן לקראת תקופת מבחנים והסמסטר סנכר, במטרה להאגודההבא ישלח מייל לכל עובדי שבוע 

הדממה שהולכת ל עעדכון בנוסף  משרה של החודש הזה 75%הבא והוא יהיה תזכורת לגבי ה

ימי חופש מגיעים. אם יש לכם משהו שהייתם רוצים להוסיף למייל הזה מספר להיות בפסח ולגבי 

 לכלל העובדים תגידו לי.

את העבודה שלנו בה אשר שנמליאה מתכנסת השבוע הבא  ,עדת כספיםוישיבת ו תמחר מתקיימ

 עם היועץ המשפטי והרואה חשבון של האגודה.

 ,זה יהיה קבועשושל כל התהליכים במליאות  סנכרוןלעשות  ,חן ואני ,עבדנו על תוכנית משותפת

 נשתמש באותו פורמט אבל נעשה קפיצה.  יה של המועצה שנכנסתיבמליאה השנ

הכלכלית של כחלק מהתפקיד שלי כדירקטורית בחברת  ,התחלתי שבוע שעבר קורס דירקטורים

 .קורס מאוד מעניין ופותח את הראשה. "אלחון, חברת "תאחדותהה

נפרסם את זה לסטודנטים שיוכלו  ,לדבר על הפעילות שלהםיגיעו אלינו יו"ר וסיו"ר ההתאחדות 

 לבוא לשאול שאלות ולהכיר אותם.

 לו. ל מניעת הטרדות מיניות בקמפוס ומחוץעה שייש פג 18:00בשעה היום 

 אי()עדי בשם נית.העדכונים של ניתאי רמ"ד תרבות

 יש סולד אאוט לשתי ההופעות.ברביעי, ציפורלה מגיעים 

 מתקיים ערב פואטרי סלאם.  15.1ב 

 ה.ועדהונועה חסידוב נבחרה ליו"ר התקיימה אתמול,  -עדת תרבותוישיבת ו

 יחד עם רווחה אנחנו מקיימים טורניר פינג פונג תחת דו קיום של יהודים וערבים. 

 



 

  -האגודה סיו"רעדכוני 

 בשיתוף עם עמותה גדולה יהיה מלא ומרגש.  פסטיבל אוטיזםהיום מתקיים   -נגטיב

, חברנו וכו' ספקים מכרזים -ממשיך לעבוד עם מדור תרבות על פורים ויום הסטודנט -פורים

  .נותפיים לסגור חברת הפקה ומתחילל

נועה וירדן בפגישה הייתי עם ביום ראשון  -של סטודנטים/ות בב"ש תאישיובטיחות ביטחון 

דה משותפת של משטרת ישראל ועיריית באר שבע שמתעסקת בשיטור עירוני, באנו עם נייר יביח

שומעים וחווים בחודשים האחרונים לגבי , אין סוף תלונות  שאנחנו מקבלים עמדה ברור לגבי

באנו עם הצעות קונקרטיות ודרישות  בבאר שבע. ם/יות יחות והביטחון האישי של סטודנטיהבט

יבוא לידי , זה לים שיתוף פעולה מהותי עם היחידהואנחנו אכן מתחי ,ורצון להתחיל שיתוף פעולה

בשלב הראשון אנחנו עושים מיפוי של פגיעות, הטרדות, הצקות, חוויות  ביטוי בהרבה אופנים.

ם ובנוסף עיריית יתיייפליליות שסטודנטים חוו ברחובות באר שבע כדי למפות את האזורים הבע

זורים שצריך להאיר בלילה רחובות וסמטאות לא מוארים, באר שבע תקבל מאתנו רשימת א

בטיחות. יש הרבה דברים שאפשר לעשות גם מבחינת רחובות שצריך לעשות גיזום מענייני 

שיטור למשל סיורים ונוכחות משטרתית בשטח. המטרה שלנו היא היחידת וגם מבחינת  העירייה

לתת תמונת מצב  ,לייצר שיתוף פעולה הדוק בין האגודה לגורם הזה כדי לייצג את הסטודנטים

 .כוללת ולא פרטנית

 -הסברהעדכוני רמ"ד 

פרסומים שאנחנו רוצים להוציא בנושא מדור מעורבות לבין הסברה מדור בין ישיבה התקיימה 

אנחנו רוצים  ,לקדם מודעות לנושאמנסים  , איך אנחנו מעודדים להצביע ,לקראת הבחירות

 . ברסיטהשתהיה קלפי בתוך האוני

היערכות לתקופת לשיר יש פגישה עם ראשי הועדות ול מחר לי  -היערכות לתקופת מבחנים

 לולים לקרות,ים שעמבחנים, אנחנו רוצים לשבת איתם על כל התרחישים האפשריים והבלתמ"

 ועל ההיערכות של המועצה לתקופה הזאת.

מיני אתרים בבאר שבע שכל אתר מספר אנחנו מצלמים כל , יוצא לפועל -פרויקט נוף עירוני 

 זה הולך לצאת מהמם.  ,סיפור של אנשים והקהילה שחיה שם

 .יקעובדים על הגיליון השלישי של הצ'ופצ'

מתחילים סקר שביעות רצון של , הדיור מסתיים. סקר סקרים בשבוע הקרוב 4 יוצאים

ולהגביר תחושת ביטחון  פגיעותצרכים כדי למנוע סקר מיפוי כמו גם ההתאחדות ושל האוני' 

אני צריך את ההירתמות בהפצה ותיוגים. סקרים זה לא דבר שאנשים נוהרים למלא כי כל  אישי. 

 אחד מהם חשוב.

 

 



 

  -רמ"ד רווחה

אנחנו עושים את זה יחד עם הרכז  ,מעונות במעונות ג' באחד המקלטיםהיום יש לנו אירוע גיבוש 

מעונות בדיקנאט. זה אירוע שפתוח לכולם עם ג'אם ופיצה שנותן אפשרות להתמנגל לכל מי שגר 

 .יש היענות יפהגם בג' וגם בד'  . במעונות

ה סטטיסטיקות אז יש לנו אחל 10%עברנו את ה ,משיבים שזה מעולה 1800אנחנו על  -סקר דיור  

 להסתמך עליהן ואנחנו עוברים לניתוח נתונים.

מלבד הטורניר פינג פונג יש בבוקר יריד ספרים בשפה הערבים, תערוכת ציורים של  22.1ב 

זה יהיה בבית , יקרים בשפה הערביתסטודנטית על האלימות בתרבות הערבית ומכירת סט

 תוכן ובערב הטורניר. מלא הסטודנט ליום 

 )משיר רווחה(.של נועה רמ"ד מעורבות העדכונים

 האתמול היה יריד תעסוקה ומתפלפלים והיום יריד חתונות, שבוע הבא יהי  -זוגיות וקריירה

 .של הצמידים פרויקט

 יש יום פוליטי שבוע הבא  -מעורבות סטודנטיאלית

)נועה ירדן  והן 15.1יש יום שיא בנוגע לאלימות כלפי נשים בשיתוף עם הקמפוס ב -שוויון מגדרי

 על המשך תהליך לגבי מיפוי צרכים ביחד עם העיריה לגבי מרחב בטוח בעיר. יםעובד ואביב(

  -רמ"ד אקדמיהעדכוני 

אנחנו מתחילים לעשות קמפיין לקראת תקופת מבחנים שמערב דגשים של מילואים, מסיוע 

ניוזלטרס בהתאם לתקופה שהמבחנים מתקדמים, יהיו הרבה פרסומים בדחיפה, נעשה גם 

 מיועדים ונעמיס סטודנטים במידע חיוני. 

קבענו עם שנוסח ההתפרסם יצא במיילים, הפרסומים זה  -סקר שביעות רצון מאיכות ההוראה

הרבה ועדים פנו אלינו  ,היחידה, יצאה תחרות של ועדים ושל סטודנטים שמקבלים על זה כסף

י שלנו לעזור ולטפל בדברים ובקורסים זה הכל -ואנחנו מקווים שזה יגרום להרבה אנשים לענות

 נקודתיים.  

 אנחנו מתחילים לחלק מתנות סוף לאנשי המילואים. הוצאנו השנה קייס ללפטופ.  -מילואים 

קופימדיה לאתמול והיום. סיימנו את המבצע המורכב להדפסה בחוברות מבחנים ירדו  -מיזמים 

 הזה. 

אה לסמסטר ב' לקורסים ספציפיים לטפל בהם. התחלנו תהליך עם היחידה לקידום איכות ההור

 ,אתמול הייתה לי ישיבה עם דיקאן הנדסה על זה והיום יש לי ישיבה עם הדיקאנית של טבע

 הבא אבשר לכם שיש אור ירוק. עמקווה ששבו

 

 



 

  -משאבי אנושמנהלת 

 אני מתזכרת על הסרט שיש יום ראשון הבא. 

 אני אשלח לכם.  ,החישוביםטבלה של התקנים ועשיתי את לי יש 

 השני שלי מזומנים במייל. זה על התקן שלהם. יש לי פורום מנהלים 13.1ב

 יש שיחות חתך רוחביות עם עדי ואיתי ואני צריכה רכז מכל אחד מכם.   16.1ב 

 אימון ריצה יקרה לפני הפאנג'ויה.

עו אליי. התאריך שלחתי לכם את הרשימה של הרכזים ששלחתי להם על תיקי אירוע שלא הגי

 תסיימו עם זה. ,האחרון זה היום הראשון של תקופת מבחנים

  -יו"ר ביקורת

ת. חשוב לי להגיד שאני רואה בביקורת כלי עבודה בשבילנו כאגודה רואנחנו עובדים על דוחות ביק

בלבד כאגודה. יש קווים מנחים לא מצוינים שמות רק תפקידים.  לעינינוומה שנבדק כמובן זה 

הגעתי להחלטה עם ברק שהדוחות לא יצאו במליאה הקרובה כי בטח תהיה נוכחות דלה בגלל 

 המבחנים זה יהיה יותר מאוחר. מבקש שיתוף פעולה זה בשביל כולנו.

  -המועצה מזכ"ל

שבוע הבא כבר  ,ים ואז יהיה לנו ועד מנהלועדות, מחר כספה ייו"ראנחנו כמעט סוגרים את כל 

תהיה ישיבה. מליאה הבאה שבוע הבא ומחר יופץ זימון מסודר אם יש נושא שאתם יכולים 

  .להתייחס ולהוסיף

שכל מיני חברי מועצה באים עם יוזמות חדשות, הם כולם להוטים בואו נדאג אמרו לי כמה מכם 

א נכון ולא צובים וגם להכווין אותם כדי שזה יהט לתווך את זה כדי שנוכל לתפוס את הרעיונות

 סתם לשלול ולכבות אותם.

 -כספיםמנהל 

לא לחכות לרגע  , שעה כדי לשחרר לכם דבריםלחתימות אני אשתדל כל יום להקדיש  -נהלי רכש

 האחרון להעביר אליי כשיש לכם. 

 סידרנו את זה השבוע מול הבנק. ל ,נכנסתי בתור מורשה חתימה -מורשה חתימה

מספר . ומיליון 2.2כבר הגיע אלינו  60%גבי מספר הסטודנטים והכספים שמגיעים אלינו עדכון ל

    .אלף 17הוא סטודנטים 


