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 עדכוני יו"ר האגודה:

בישיבה הנשיא הציג איך האוניברסיטה הולכת מעכשיו לפעול   -ועד המנהל של האוניברסיטה

בתהליך של תוכניות עבודה. הם באים ללמוד מאיתנו. עד היום המחלקות והגורמים 

 . לפי צרכים שוטפים ולא היה להם באמת משהו עם חזון ופרויקטים גדולים ובאוניברסיטה פעל

ת העבודה הבאים נראה כבר במתכונת מאמצים את השיטה הזאת. את התקציב ותוכניהם עכשיו 

 אחרת, זה מהלך מבורך ומעניין. 

יחד עם המכללות וחברת ההפקה. אחרי הישיבה  מחר מתקיימת ישיבה ראשונה  -יום הסטודנט

לעשות ות האומנים שיופיעו. המכללות שאמוראת הסטודנטים יבחרו  ,נוציא את סקר האומנים

 מכללת קיי, סמי שמעון, ספיר, טכנולוגית אחווה והפתוחה.  -איתנו את האירוע הם

היום מתקיימת פגישה לגבי תיאום עבודה של שדרות רגר עם העיריה. הם  -עבודות בשד' רגר

רוצים שאנחנו נעביר לסטודנטים את כל השינויים שהולכים להיות בנתיבי התנועה , אוטובוסים 

 .יהיה חלק, גם שנדע להעביר מטה וגם שנכירנוצים שוכדומה. הם ר

מובילות את  מנהלת שיווק מורו אנושת משאבי מנהלדורין  –ם האגודה טעמסע לפולין מ

 סטודנטים. 6סיעות. למסע חסרים הנהמשלחת לפולין. היום יש מפגש הכנה ראשון עם חברת 

 )עדי בשם שיר( -רמ"ד אקדמיה

לפני שבועיים וחצי  – הניתנות בפקולטה להנדסהבפיסיקה שירות התקדמות התהליך בקורסי ה

 הזמנו סטודנטים לבוא ולדבר איתנו על הפערים שלהם אליה פיסיקהנושא פגישה בתקיימה ה

סגן הרקטור, דיקנית  -. בהמשך לזה התקיימה פגישה דחופה עם כל המחלקה לפיסיקה בלימודים

עט . היו כמההפקולטה לטבע, ראש היחידה של איכות ההוראה, שיר ואני. הייתה ישיבה לא פשוט

הרבה בעיות. אחת הבעיות שהוצפו הם הפערים בעיקר העלנו נוכחים שהם מרצים לפיזיקה.  40

בין הנדסת חשמל לבין טבע, כלומר, בדרישות, בהכנה , האם יש הכנה מספיקה במתמטיקה ביחס 

לקורסים בפיזיקה וכדומה. ביום ראשון קיימנו ישיבה של גורמי פיזיקה והנדסה ביחד עם 

ן הרקטור. בראשון הקרוב תתקיים פגישה נוספת כזאת עם הפקולטה להנדסה. הדיקנים וסג

אנחנו שואפים גם למצוא פתרון לסמסטר הקרוב, קורסי השלמה במתמטיקה כדי לקבל מענה 

כל הדברים האלה כדי שלא נגיע  יותר טוב בפיסיקה ,ליווי יותר צמוד, תרגולים אקטיביים.

אנחנו במקביל מנסים לעשות תהליך שמשנה סטר הקרוב. לסיטואציה של נכשלים. זה לגבי הסמ



 

הכלים יינתנו בצורה יותר נכונה. ששבעתיד הקורסים יהיו בסדר נכון יותר,  עבודההאת כל מודל 

ללא הפסקה,  מתעסקות בו בשלושה שבועות האחרוניםאנחנו מורכב. וזה מהלך מאוד גדול 

 . משיך לעדכןנ

אנחנו מקיימים פגישה שבועית, סגן הרקטור והמזכירה האקדמית עם שיר ראש מדור אקדמיה 

כל דבר שעולה מכל ועד אנחנו , לעקוב אחרי הקורסים הבעייתייםכדי ואלמוג מנהלת סיוע אקדמי 

פינו הם עוקבים אחריו ומדווחים בזמן אמת. נכון לעכשיו. היה חשש מאוד גדול בנושא של הרעש, 

 נות מפסיקים את העבודה. ב, דאגו לזה שבימים שלא יכולים ל 32ו 28את בניין לגמרי 

אנחנו נותנים פוש על בנק בחינות וסיכומים, לעלות את הכול כדי שהמאגר יהיה הכי מעודכן. 

נכנסים לעדכון של המערכת באתר, כלומר, עושים פיתוחים במערכת כדי שתהיה יעילה יותר כדי 

 חנים. למנוע הצטברות של מב

  -סיו"ר האגודה

נחתם חוזה בהתאם לוועדת  , התוכניות בטיחות מוכנות, שלנופנימי עשינו סיור  -פוריםאירוע 

המכרז בתחום המזון. בתחום הברים יש עיכוב קטן שאני צריך לעדכן עליו את ועדת המכרז, 

אנחנו עובדים על . ן היום. נצטרך להחליף ספק, נבחר את הבחירה הבאה של הועדהאוציא עדכו

 זה בכל הכוח. התחלנו את תהליך אישורי העסקים.

אלכוהול בלובי בית הסטודנט מתקדם מול הגורמים אפשר מכירת שיעבודה על רישוי עסקים 

 הרלוונטים

. אנחנו עובדים על תוכנית שיווק מאוד חזקה בכל מה שנוגע 'מכין את עצמו לסמסטר ב -נגטיב 

ים שיווק למזנון, כדי שכל מי שלומד פה למבחנים ידע שיש לו למזנון בזמן אמת. אנחנו עכשיו עוש

בערב. אחנו מכינים את עצמנו למרתונים, שנעשו לפי החלטת ועדת  8מה לאכול אחרי השעה 

תפעול, מרתונים לתקופת מבחנים שמכינה סטודנטים , יש כניסה חינם לנגטיב עם ספח. תקופת 

 ואגים שהסטודנטים ידעו זאת מבחנים זה זמן נהדר לבוא לנגטיב ואנחנו ד

 רמ"ד מעורבות

שבוע הבא יש ט"ו בשבת בגינה. יש כאן צוות מלגאים שהולך לעבוד על יום  –עושים רחוב 

 המעשים הטובים ולהפוך את זה לאירוע משמעותי. 

התעורר הרצון מהאחווה הגאה להקים ערב זוגיות של היכרויות. עדן וירדן על זה.  -שוויון מגדרי

 עובדים על פורים לדתיים. 

 

האחווה הגאה הסטודנטיאלית הארצית כתבנו מכתב שאנחנו מבקשים  בשיתוף עם –תו תקן גאה 

מהקמפוס לעשות כל מיני שינוים כדי להתאים את האוניברסיטה שתהיה יותר ידידותית לקהילה 

 הגאה. יש לנו פגישה עם יועצת הנשיא לגבי הוגנות מגדרית. 

אתמול הייתה פגישה עם השיטור העירוני, ראינו איזה תהליכים הם עשו. הם עשו  מיפוי של 



 

בקרוב  הסקר שלנו. סיפרו לנו מה הם התחילו לקדם כבר ומה אפשר לקדם בקרוב. יהיה לנו סיור

עם השיטור הקהילתי ועירייה למיקום של תאורה נוספת ברחובות. התחילו להציב ניידות 

 באזורים שמותגו כאזורים מרכזיים של פגיעות. אנחנו ממשיכים עם עוד צעדים יחד. 

עדן עובדת עם זיו על הנגשת האתר שלנו ודרכו להוסיף מידע על המרכז לפיתוח  -תעסוקה וזוגיות

המאגר של המשרות. היא עובדת על פאנל במרץ של בוגרי בן גוריון מכל הפקולטות קריירה וכל 

 שהגיעו להישגים משמעותיים בתחום התעסוקה. 

הצבעת שמפלגה המדגם בחירות מטעם האגודה שכולל פורסם  –ארציות סבב שלישי  בחירות

ים בהקשר בבחירות הקודמות ולאיזה מפלגה תצביע בבחירות האלה, וגם שואלים איזה נושא

הלוקלי שלנו פה בבאר שבע הייתם רוצים בתור סטודנטים שאנחנו נקדם מול מקבלי ההחלטות. 

עובדים על קמפיין ביחד עם מור משיווק להוציא צופרים כדי לחלק למי שיצביע ביום הבחירות 

 וגם על קמפיין של צאו להצביע. 

קהילות באוניברסיטה לשחק כל האת הולך לצאת השבוע. משחק שאנחנו מזמינים  -גמד ענק

ביחד. מעניקים משלוחי מנות אחד לשני. אתה מקבל שיבוץ של מישהו אחר מהקהילה של 

האוניברסיטה. כמובן שננסה בהגרלה לערבב כמה שיותר מרצים סטודנטים ועובדים. המטרה 

 להכיר מישהו אחר ולתת מחווה לפורים. 

 יו"ר ועד מנהל

תקופת מבחנים. המועצה הורידה הילוך. נעלה אותו אבל בשבועיים הקרובים. פגישות של 

 ה.הועדות. כמובן שנעלה את זה שוב בישיבת הנהל

 )עדי בשם רמ"ד רווחה( -רמ"ד רווחההעדכונים של 

יצא סקר משותף של רווחה ואקדמיה למיפוי הצרכים של סטודנטים לתארים מתקדמים ברמה 

 אנחנו ממפים אותם. כעת ו םצרכים שוניהרבה  הסקרהאקדמית. צפו מתוך 

עושים מיפוי של הסקר. את תוצאות הסקר אנחנו נציג למועצה במליאה , נכנסה רכזת דיור חדשה

 ת האתר כבר לתקופת דיור הקרובה. מתחילים לעבור על קמפיין כדי להשיק א. הראשונה

 


