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 מזכ"ל המועצה דביר ברק

 נתנאל קולטקר יו"ר ועדת ביקורת

 

   עדכוני יו"ר האגודה:

עלו נקודות  .שיחת חתך עם נציגי הרכזים שבחרתם להביא מהמדורים שלכם תיקיימ השבוע

בין נותני שירות למקבלי שירות בתוך  האינטראקציהמשאבים, , עומס שונות הקשורות לתחושת

אנחנו פועלים ך וליטיות לעומת ערכיות ואיהייתה שאלה מעניינת על אמרות פ. ועוד האגודה

כיו"ר  יבהחלטותי התמונהמורכבות השתדלתי לענות תשובות רחבות שמראות את . באגודה

 .הלהוהחלטותינו כהנ

בעמק יזרעאל בישיבת נשיאות של ההתאחדות, עולים בעיקר עדכונים ויגיע אלינו  אהיה ביום שני 

 תבחירבנוסף לתעסוקה והחיבור לתהליך הירוק שמתקדם הנושא של חיבור האקדמיה לשוק ה

 לעד המנהל. נציג מטעם המכללות 

מועצה אנחנו מזמינים את ה – למליאהשבוע הבא מגיע  , שלומי יחיאב,יו"ר ההתאחדות

 סטודנטים לבוא לשאול שאלות ולאתגר את ההתאחדות. וה

יזמים ל פרקטיים כלים ומרכזשמטרתה קיום אירוע  העירייהנציגי עם  קיימנו פגישהביום רביעי 

והיו  TED Talks בסגנון של. האירוע יהיה או חברתי דיגיטלי ,קים עסק פיזיהבעיר שרוצים ל

 , סיפורי הצלחה ועוד. בעיר םרלוונטיי, גורמים שותפים לו העיירה

   -סיו"ר האגודה עדכוני

 . תרבותפורים עם  לגם עבשוטף ובתפעול אנחנו ממשיכים לעבוד 

אנחנו רואים את הקמפיין  ,היה מאוד מוצלח, רוקי הקולנוע של השבוע מופעבנגטיב היה 

, רואים עליה בכמות האנשים הפרסומים בעמוד שלהם תהמתמשך שאנחנו עושים לנגטיב ברמ

 שזה מביא. 

 - רמ"ד אקדמיה עדכוני

מרקרים ושוקולדים של , כמו כל שנה ,תקופת מבחנים לפנינו, אנחנו מחלקים צ'ופרים בשערים

 ליימן שליסל.



 

שמעת מהן ואנחנו בשיח עם האוניברסיטה לפתוח את תקנ – ייעול והפחתת וועדות המשמעת

ולראות איך אפשר לבזר את הסמכויות, זה טוב לסטודנטים כי העונש מינימום היום לרוב 

המקרים זה פסילת קורס, כשזה חוזר לאחריות של המחלקות אפשר לפסול למשל את המטלה 

אין על זה  ,המרצהמול  תרון נקבע. קושי אפשרי הוא שהפאפשר לעשותויש הרבה יותר דברים ש

היה חלק מהתהליך כדי לוודא ו נאנהרבה פיקוח וכל מחלקה יכולה לנהל את זה איך שהיא רוצה. 

 תר.שהוא עובר בצורה הטובה ביו

ות מספר סוגיות לגבי התנאים של . עולאנחנו מחלקים מתנות סוף סמסטר שנחטפות -מילואים

 שאנו מטפלים בזה מול האוניברסיטה. עושים מילואים בתנאי קבע, עתודאיםסטודנטים ש

הייתה לנו שיחה עם סטודנטים  –שיפור איכות ההוראה והוגנות הלמידה בקורסי פיזיקה 

אנחנו בתהליך ממוקד לשנות כבר בסמסטר ב' את ההתנהלות של קורסי , לפיזיקה השבוע

 .מקווה שנוכל לעשות תהליך משמעותי שימשך לאורך זמן, אנחנו בתחילת התהליך ,השירות

   -רמ"ד רווחהעדכוני 

 רכזת דיור חדשה, ענבל, תקלט ביום ראשון ונתחיל חפיפה. נבחרה 

יותר ממה שחשבנו, עכשיו  ,מדהים אחוזשזה  ,תשובות 2400סיימנו וקיבלנו  -סקר דיור

 לאה. נתקדם ה םהסטטיסטיקאית מנתחת את הנתונים ומש

 נפיץ אותו היום ברשימת התפוצה של התארים. - -שאלון מיפוי אקדמי לתארים מתקדמים

זה יהיה לאורך כל היום בבית הסטודנט  ,שבוע הבא יש יריד ספרים ואומנות בשפה הערבית 22ב

 ובערב יהיה פינג פונג במרכז הספורט של דו קיום.

טה, שמנו יעם האחראי מטעם האוניברס עשינו אתמול ביקורת סימסטריאלית של כל הזכיינים

שירות, מבחר הניקיון, רמת העל  ,מבחניםהדגש על שעות פתיחה ותורנויות במהלך תקופת 

עשינו יישור קו על נושאים חשובים, נעלה את המסקנות  ,מוצרים, עמידה בתנאים של ההסדריםה

  לאתר ונקבל תגובות על מה שיעלה.

   - רמ"ד הסברה עדכוני

ציגי מועצה בנושא של היערכות ועוד נ ,הייתה לנו ישיבת הסברה ואקדמיה עם ראשי הועדות שלנו

 יוזמות חדשות שהגיעו מהמועצה, יישםנבלת"מים. השנה  והתמודדות עם לתקופת מבחנים

 נים. לגבי התנהלות בתקופת מבחפוסט נעוץ בהתקבלתי בשם האגודה  לדוגמא:

 של האוניברסיטה ואת סקר מרצה מעורר השראהפרסמנו השבוע את סקר איכות ההוראה 

אחרי שהתוכנית האחרונה משתנה לפי פודקאסט האזינו  2היום הוקלטה תוכנית רדיו מספר 

את תראו איך הפלטפורמה הזאת יכולה לשרת אתכם ו ,יש למה לצפות ,אנשים 1000למעלה מ

 העשייה של המדורים שלכם.

 בראשון הקרוב. יצא , Yשאלות שמעסיקות את דור הב עוסק גיליון צ'ופצ'יק שלישי



 

אלף אנשים צפו בפוסט  60 ,זה הפוסט שקיבל הכי הרבה חשיפה ,על אף הביקורת -פוסט צמידים

 .הסטודנטים מדברים על זה בצורה חיובית הכלך . בס,הזה

 .ביום ראשון יש ראיונות לשני צלמים ועורכי וידאו

   -עדכוני רמ"ד תרבות

סטודנטיות. פעם הבאה כדאי  60היו סה"כ  ,היה ממש מדליק, היה אירוע קנגו ג'אמפ -פוזיטיב

 לפתוח את זה יותר פעמים. 

 שבוע הבא יש לנו יוגה בשקיעה לפני תקופת מבחנים. 

את  תמערכת הרישות למערכת רישום ממוחשבת. אנחנו רוצים לעשות עדיין בעיצומה של ההחלפ

 האופציה שסטודנטים יוכלו לשלם באינטרנט ואז לא יצטרכו לבוא עם כסף. 

אנחנו גם בוחנים את האפשרות לפתוח קבוצת ריצה לבעלי , פותחים קבוצות חדשות-אס"א 

 יות שזה משהו שאנחנו מתחילים לגלגל. מוגבלו

 ,הוציאה סקרים למי שלקח חוגים של האפטר, רומי התחילה למשב את כל המדריכים -אפטר

 להבין מה הם רוצים בסמסטר ב' ואיך לפתח את החדר מוזיקה. 

  .מוצלח - סטודנטים סופר מוכשרים שעלו לבמה 10עם  פואטרי סלאםאתמול היה ערב   -הפקות

סיו"ר ומשרד תפעול וככל שהזמן ההתחלנו לעבוד על זה במלוא המרץ יחד עם  - 8.3פורים ב

 יתקדם נכניס עוד שותפים לישיבות.

 :  רמ"ד מעורבות עדכוני

בערב היה פאנל בנושא הסכסוך, , מכל גווני הקשת היו  ,ממש מוצלח קהל מלא היה  -יום פוליטי 

 .וחצי דיון TEDחצי מהפאנל היה בסגנון 

  . זה עובד טוב ,אנחנו עושים כל יום ריפיל לצמידים -קריירה וזוגיות

ופתחנו את התוצאות  והמשטרה העיריהעם הייתה לנו פגישה בנושא  –טוח בעיר קידום מרחב ב

סטודנטיות ורוב המקרים קרו בשלושה  80%סטודנטים בכמה ימים  500של הסקר, ענו עליו 

שהם בעלי  ה עם העירייה והרשות לביטחון עירוניתהיה לנו פגיש. בנוסף חודשים האחרונים

סיור עירוני בשכונות להגברת התאורה והמלצה  ות בנוסף למשטר לדוגמא: קיוםיכולות פרקטי

 . מצלמות אבטחהעל קיום שילוט זוהר  והוספת

נתחיל לקחת את הפעילויות של המרכז לפיתוח קריירה , קמפיין קריירה תפגישהשבוע תהיה לנו 

 ולראות איך אנחנו מנגישים את זה לסטודנטים בצורה יותר קלילה ובעיקר מצפונית. 

זה פרויקט שלנו בשיתוף עם השירות הפסיכולוגי בנושא של , השבוע יש תערוכה של בי סולמייט

 בריאות הנפש בנקודת מבט שונה.

אתמול היה אירוע שיא בשיתוף עם הסגלים וום המאבק באלימות נגד נשים, היה לפני הרבה זמן י



 

המטרה הייתה לדבר על מרחב ציבורי ולמה הוא צריך להיות יותר בטוח לנשים וגם על , באוני' 

 היה מאוד מעניין., המרחב שלנו בתוך הקמפוס

היה קצת יותר ירוק וקצת פחות עם הדיקנאט אוסף את הטפסים, הצלחנו שזה י  -שני נק"ז 

 בשביל זה. תייעודיהם פתחו תיבת מייל , מסמכים

חצי מהמדבקה  , בשירותיםשיתלו אנחנו עבדים ביחד עם הסברה והדיקנאט ולעשות מדבקות 

שני ידבר על ביראות החצי הדבר על הטרדות מיניות וטלפונים לשעת חירום של הנציבה וירדן ות

 ביחד עם ער"ן שהוא ייעודי לסטודנטים בבן גוריון. הנפש והקו החם שהושק

הייתה פגישה עם גורמים בעירייה לגבי המרכז צעירים שליד הבנג'י שהולך להיות  ודניאל לעדי 

 נו את הדגשים שלנו למה חשוב שיהיה שם.תהם נ ,פעיל לסטודנטים וצעירים מהאזור

   -משאבי אנושמנהלת  

נוכחות מנהלים בפורומים ושיחות חתך, בהתחלה הם היו נלהבים אבל זה דועך והם מרשים 

 אני אזמן מתי שזה רלוונטי כדי שתהיו בבקרה ותתריעו להם.  לכןלעצמם לא להגיע 

מצומצמת, תזכרו אתם צריכים להוריד את זה למטה ואם אתם לא בכללי נוכחות - סרט אגודה

 .זה כבר שני ערבים שהוצאנו הרבה כסף עליהם ,הוצאה כספית ותדרבנו הם לא יבואו. ז

עוד מעט תקופת מבחנים, אם יש לכם מיזמי העסקה ואתם יודעים אותם כבר עכשיו לגבי תקופת 

 תשלחו לי. ,מבחנים

 שלנו זכאים לקבל מתנות אם הם עשו מילואים.בהקשר למילואים, גם חברה 

מעוניינת רכזים ורכזות שולחים לי תודה על זה שאני כותבת להם דברים,  -בקשר לניוזלטר שלי

 .שנשים שם דברים שהם לא רק אירועים, תשלחו לי אם זה לא כתוב לי בגלנט

יטלו, מי שנשאר אחרי שהרבה חברה ב םמחתרתייהיא נסגרת  ,פתחתי שוב את ההרשמה -פולין

 הרוב שילמו, כל הסגל שילמו, אם יש רכזים שאתם חושבים שצריכים לבוא תגידו ונעשה הגרלה.

   -המועצה מזכ"ל

דין בגדדי נבחר להיות יו"ר הועד המנהל. סיימנו ה אתמול ישיבת ועד מנהל ראשונה וארוכה. תיהי

 את בחירת הראשים במועצה ואפשר להתחיל לרוץ. 

 על זה המון.  יברוחברי מועצה עפו על זה וד  -האירועים האחרונים שעשיתם

ועדות שלכם הו רי"ויו , התאחדותהשלומי יו"ר  ויעגי ,יאה הקרובה לא עמוסה בנושאיםלהמ

אם יש לכם משהו שחשוב שיעבירו דברו ,רים שרלוונטיים לפתיחה הולכים להציג בקצרה דב

 איתם.

 


