
 

 12.2.20 מיום ישיבת הנהלהפרוטוקול תמלול סיכום 

  נוכחים:

ברק דביר  ,שיר כהן רמ"ד רווחה, דין יו"ר ועד מנהל, נועה רמ"ד מעורבות, אביב סיו"ר ,עדי אהרוני יו"ר

משאבי מ. דורין  ,אקדמיהשיר רמ"ד  ,אור רמ"ד הסברה, נתנאל קולטקר יו"ר ועדת ביקורת ,מזכ"ל המועצה

 . אוהד רמ"ד כספים ,אנוש

 עדכוני יו"ר האגודה 

וחלט לשפץ  שהכיוונים  חברת שנמצא תחתבאזור שכונה ד'  מתנ"ס  :נעורים  סמתנ"עיצוב השתלבות ב

דנטיאלית. השותפים לעיצבו הפרויקט , שברובה היא סטורלוונטי לקהילה מסביבלהפוך את המרכז הזה לו

שהמרכז   הרעיון. טהפרויקעל  יצרנו תכנון ראשוני להמלצותקודמות בפגישות עיר והאגודה ו-עמותת ארץהם 

  (צעיר /בוגר /טודנטבעיר )סישאר צים להכיר ואולי להשרושכבת הצעירים  " ל welcome'יהפוך להיות חוויית "

 . ודשירותים עירונים וע למרכזי עבודה וארגונים פעילים, אזורי למידה,  open spaceשל  עם מענה 

ת הסטודנטים  ותגובבנושא הבחירות סבב שלישי  ניגע  ,תתקיים מחר ישיבת ועד מנהל של ההתאחדות

 .  אחדות בנושאוההת

פגישה עם כיוונים לגבי כנס יזמות משותף שאנחנו רוצים   התקיימה אתמול –ים צעירים בעיר  כנס יזמ

ו  א לפתוח עסק בין אם פיזי, דיגיטלי הנותן מענה ליזמים המעונייניםיצירת אירוע הוא הכנס רעיון לעשות. 

עם סיפורי הצלחה וישמעו  TEDתרכז מידע על העבודה מולם, יהיו הרצאות בסגנון העירייה בכנס  .חברתי

 למרץ.    24חוויות. היינו בפגישה והאירוע עתיד להתקיים ב 

פ"ע עם כל אחד מכם שבו נעבור על החציון  י , בשבוע הבא יש ל תקופת מבחנים: חציוןאגודה ב יפרויקטשני 

ם חשב כדי  כהיום בזמן הנהלה נדבר על ההצעות לשינויים שכל אחד מ ,מבנה האגודה .תן פידבקיםאו

 נתקדם אם יש צורך.   ומשם  לראות איך זה מתגבש בכל האגודה, חשיבה משותפת

 .  סקר קנסות של מועדי ב בסמסטר א תש"ףהקרובות יש להעלות את אישור הפרויקטים לבוועדות 

   -כספיםרמ"ד 

 .  'אנחנו מתקדמים מול הרואה חשבון על המאזן השנתי. משלימים מסמכים וכו

מגלים דברים שאמורים להיות  ויש שיתוף פעולה. אנחנו גם מציפים דברים תוך כדי תהליך  -התקציב השקוף

. ככה אתם יכולים לראות ואני יכול לראות מה חסר לכם ומה אתם  ןזה מצויש במקום אחד וצריכים לעבור

 ים ממני.  צריכ

למי שלא עשה אישור קו. מי שעוד לא עשה מוזמן  , לא אוכל לאשר לכם הוצאות 27 –הגיע מועד הדד לין 

 להגיע אלי. 

   -סיו"ר האגודה 

לעוד מפגש בנוגע למכרז של מתנות פתיחת שנה של כל   יות/אתמול הייתי בהתאחדות הסטודנטים 

האגודות בארץ. המהות של המכרז זה לבחור את הספק וקטלוג המתנות שישרת אותנו ואת כל האגודות  

. אנחנו דוחפים כדי שיהיה כמה שיותר טוב, ירוק, הוגן. ו'בארץ, עם מחירים מוסכמים, תנאי הספקה וכ

 בדנו בפתיחת השנה האחרונה.  הבאנו הרבה מסקנות מהספק אתו ע

מכרז לבחירת ספק שיפעיל את המדפסות ומכונות הצילום מטעם האוניברסיטה, מוודאים שיהיה מכרז  ה



 

 טוב. 

 בתפעול אנחנו עובדים על פורים ויום הסטודנט.  

   .בנגטיב עובדים במתכונת מבחנים, משווקים את מזנון

 ממשיכים לעבוד על תוכנית שיווק לסמסטר ב.

 - רמ"ד אקדמיה 

חמל מבחנים חריגים, אנחנו ממשיכים להעלות ולתפוס על מיני דברים חריגים מסטודנטים ומועדים. כיף  

יש שם מלא שאלות, כיף לראות שסטודנטים עונים לעצמם ויש שם הרבה שיח.  101לראות את האקדמיה 

ממש מגיע למה שרצינו. זה  סטודנטים בשלושה חודשים האחרונים ובטח שעכשיומאות הקבוצה עלתה ב

יש הרבה שאלות כל יום לעומת תקופת מבחנים קודמת שהיו רק כמה כל התקופה. זה הפך להיות ממש כלי  

 שימושי. 

וניברסיטה, כל בקשה  יש שיח טוב עם הא ,מבחינת מבחנים חריגים, לא עלה משהו עדיין שהוא ממש חריג

הארכת תקופת שינויים לסמסטר בגלל פורים.    ,שיפוצים רעש מכמו: התמודדות עם  חריגה שביקשנו נענתה

 השיח טוב מאוד, כנ"ל לגבי טיפול בבעיות חריגות.  

אני מעבירה   10דברים חיוביים על מרצים. את הטופ  ותגובות מלא  סיימנו סקר של מרצה מעורר השראה, יש 

שלנו, על מי אנחנו ממליצים שיהיו המרצים שיקבלו את הפרס. זה פרס לאוניברסיטה עם המלצות 

שהסטודנטים מעניקים למרצים שלהם יחד עם הציטוטים . אחרי זה אנחנו מגבשים הופעה משותפת  

 למרצים וסטודנטים.  

משבוע הבא אני מתחילה תהליך עם היחידה לקידום הוראה על כל התוצאות של הסקר של איכות ההוראה 

עכשיו, אחד הדברים שהעלנו מול האוניברסיטה זה שאנחנו לא רוצים שלא יהיו תוצאות מזה. אנחנו   שהיה

רוצים להראות לסטודנטים שכבר מסמסטר ב יש שינויים לגבי מה שעלה מסמסטר א. אנחנו מתחילים  

 שבוע הבא, אפרסם לכם מה אנחנו הולכים לעשות במשותף.  

ישיבות ושעות ארוכות שאנחנו מדברים עם המחלקה. שיחות עם  בחודש האחרון יש אינסוף   -פיזיקה

הדיקנים ועם ראשי המחלקות הרלוונטיות בפיזיקה ובהנדסות. אני מגיעה למצב שאני מנסחת מיילים מטעם  

המחלקה לסטודנטים. מהצד שלנו יש הרבה דברים וגם הצד השני מעלה לא מעט דברים, חוסר יכולת  

נו מנסים לפתור בעיה לשני הכיוונים. זו בעיה שהיא מעניינת, למה להתמודד עם הסטודנטים. אנח 

לסטודנטים אין מוטיבציה לפיסיקה. אנחנו נמצאים ממש בתהליך משותף על זה. השיחות טובות, המחלקה  

מבינה שצריך לשנות משהו. הם לא כל כך יודעים מה אבל הם מאוד בעד כל רעיון שהצענו. יש כבר קורסים  

הולכים להיכנס אליהם עוד שעות תרגול ויש כאלה שיכנס בודק תרגילים וכאלה מסמסטר הבא ש

ס מערכת פניות כמו במחלקה למתמטיקה. גם היחס לסטודנטים,  ישהסילבוס השתנה בהם. הולכת להכנ

לפחות במיילים הרשמיים , הולך להשתנות. אנחנו הולכים להיות יותר מעורבים מזה. זה תהליך שהתחיל  

התגלגל למשהו מאוד טוב, נוכל לראות את התוצאות שלו בסמסטר ב. אני ממש מקווה שגם כמשהו קטן ו

 בציונים.  

    -מנהלת משאבי אנוש

יש לנו פורים. ישבתי עם עדן למתג ועם עילם והוא עשה לי את כל הנהלים האפשריים. אני חייבת   10.3ב

 .כיף. מייל מסודר לגבי הערב יצא בהקדםלהגיד שהם עזרו לי בטירוף , סגרו לי את הדברים הגדולים וזה  

חברה שרוצים להמשיך בתפקיד הנוכחי שלהם. אשלח מייל עם כל     -ועדות מינויים מחדש לרכזים ומנהלים 

 תהיה הועדה.   16.3מגישים את זה אלי וב 14.3תרשמו לעצמכם שעד ה,  הפרטים



 

 יש יום זרקור לתפקידים באגודה.  29.3ב

אני לא רוצה להיות זאת שאומרת " אין תיק אירוע משנה שעברה". אם יש תהליך שביצעתם   -תיקי אירועים 

או משהו חדש שאתם רוצים לשנות בתיק חפיפה והוא לא בתיק חפיפה שלכם אז בואו נכתוב אותו,  

 חשוב.  שלאנשים בקדנציה הבאה יהיה עם מה לעבוד, זה  

אני אשלח לכל רמ"ד מיילים על היישומי תפקיד הכי עדכניים כדי לוודא שמה שאצלכם במדור אכן עדכני.  

אם צריך לשנות משהו זה הזמן כי אני מריצה את המודעות קדימה ולא מחכה. התאריכים והכל יהיו במייל. 

 אשמח לעזרתכם.

 רמ"ד מעורבות

 יש מלא אירועים בגינה בסמסטר ב.  , יםעובדים על יום המעשים הטוב -עושים רחוב

גורמים בקמפוס, עם יבחר שאחראי על תקווה ישראלית ושילוב  המתקדמים עם הפגישות עם  -שוויון מגדרי

הילה עוזרת הנשיא לענייני הוגנות מגדרית. תו תקן גאה, יישמו את זה   עםאוכלוסיות בקמפוס ו

שתנו כדי  יבאוניברסיטת תל אביב. אנחנו באים לאוניברסיטה עם בקשה של כל מיני דברים שאנחנו רוצים ש

לגרום באמת לשני המינים ולכולם להרגיש בנוח בקמפוס. אנחנו הולכים לעשות פגישה בנושא הזה. כתבנו  

 שמי שעדי חתמה עליו ואנחנו מתחילים לקדם את הסיפור. מכתב ר

השבוע נסגר המשפיעות, הגישו הרבה . תהיה הופעה,בערב ועובדים על יום האישה,  יריד בבוקר 

 מועמדויות. אי אפשר להגיש על עובדי אגודה או חברי מועצה. 

פרויקט של משמרי  לקיום . עלה רעיון המשטרה והעירייהול תקשורת שוטפת מ –טוחה פרויקט סביבה ב

דכנות המשותפת ולקיים  פגישה חודשית  הוחלט להמשיך את התע .שכונות בשכונות סטודנטיאליות 

 התקדמות.  לבחינת 

  150יצא מדגם וקמפיין, יש הענות מאוד נמוכה למדגם וספק אם נוכל לפרסם אותו,  -מעורבות סטודנטיאלית

המדגם לא מייצג ומביך. אם אתם יכולים לעזור   500אלף. אם אין לנו לפחות  20סטודנטים ענו עליו מתוך 

 נשמח. 

זה מגניב לראות שמשהו שאין לנו בו יותר   הולך טוב, התחילו להירשם חברי סגל וזה ממש מגניב. -גמד ענק 

 הטובה בקמפוס.  המידי מאמץ חוץ מפרסום תופס ועושה אוויר

בוגרים מתחום התעסוקה ,  4עובדים על פאנל בוגרים שיהיה בתחילת מרץ. המטרה להביא  -קריירה זוגיות

 שנים מהתואר.   5מרוח וחברה ולהראות בוגרים שהצליחו להגיע למשרה משמעותית  2הנדסה ו  2

 עובדים עליו, שיהיה נגיש לכל הפקולטות.   -יריד תעסוקה

   -רמ"ד רווחה 

 סבוק הערבי והיהודי, יחד עם אקדמיה. ימוציאים השבוע טיפים לתקופת מבחנים בערבית, בפי

בשאיפה   19.2עובדים על קבוצת מיקוד לסטודנטים בין לאומיים, ננסה לעשות את זה פעם בשנה, זה יהיה ב

רכים, מה שקורה בשטח ומתוך זה להפיק את העשייה  לשמוע מהסטודנטים הבין לאומיים על החוויות, הצ

 שלנו.  

מוציאים פרסום על הסדר זכיינים מפוקחים של האוניברסיטה, שסטודנטים ידעו מה הזכויות שלהם וידעו 

 מה הם יכולים לבקש בשיח מול הזכיינים והקפיטריות.  



 

אפריל. רוצים לעשות את זה  מתחילים לעבוד על הקמפיין של השקת אתר הדירות ביחד עם הסברה שיצא ב

 אירוע חגיגי וגדול .  

 .אנחנו מלווים את האירוע של פורים, הנגשת האירוע -נגישות 

 הסברה רמ"ד 

נעמוד    14עד   10יחד עם ההנהלה ושיווק אוניברסיטה. מ חזק על זה , עובדים לחודש 27ב -היום הפתוח 

במשרד שירותים פותחים את האולפן של הרדיו. תהיה  ,בעמדת אגודה חדשה שקנינו ממותגת ומרשימה

 סיורים בקמפוס. יהיו ו הרצאה שאנחנו מעבירים למועמדים

ים. זה אירוע בו התורמים  קונספט לאירוע חבר הנאמנול חשיבה שעשינו כמה ישיבות מדור  -חבר הנאמנים

של האוניברסיטה מגיעים, אירוע שהאגודה מפיקה כדי שיתרמו גם לאגודה. חשבנו על קונספט לאירוע,  

   .דייטים קשישים-סרטונים, פעילות, ספייד

הסקר " מרצה מעורר השראה " שהצלחנו   ,ששלחנו םן. המיילים הייעודייהולך מצוי -אקדמיה -פרסומים 

 להגיע למדגם מייצג. בנינו לוז פרסומים ליום הסטודנט בשיתוף כל האגודות שלוקחות חלק ביום הסטודנט.  

מתחילים לעודד סטודנטים להצביע בבחירות הכלליות יחד עם מעורבות. אנחנו מנסים לחשוב על מה 

מוציאים עם   ,ם לפני הבחירות כדי לעורר את השיח על זה. הולכים על קו של מניפולציהלעשות שבועיי

 שיווק הטבות ליום בחירות.  

 . של צופציק   4עובדים על גיליון 

 של גל גמל.   3תוכנית עובדים על 

 תרבות רמ"ד 

כל  עם רחבות. מתקיים סיור ספקים,  3הספקים סגורים, כנ"ל נהלי רכש וחוזים. השנה יהיו כל  -פורים

 כולל ביטחון אוניברסיטה, אבטחה, משק.  םהגורמים הרלוונטיי

. אחרי בהקדם האפשרי ראשונה . יצרנו סקר אומנים שתשובותיו יפורסמוהייתה פגישה  -יום הסטודנט

 . המיקומיםהשטח והישיבה הזאת אנחנו נוסעים לעירייה לגבי 

בסוף שבוע הבא יהיה אירוע חד פעמי ראשון מסוגו של קבוצת הרוגבי נשים של אס"א. אנחנו   -ספורט

ו'. עובדים של סמראל ספורט, שיפתח בבית תומכים בהם, נרצה לעשות להם מיני קמפיין, ראיונות וכ

 פונג.  - זה סלון חברתי. נשים שולחן הוקי אוויר ליד הפינג', הסטודנט בסמסטר ב

חוסך הרבה. יצא ו בעזרתו של אוהד הצלחנו לעבור לכרטיסייה דיגיטלית, זה היה תהליך ארוך -פוזיטיב

 .  דיגיטליתליה יכרטיסלההמרת ה פרסום 

 שיווק. ו קרנבל. שותפים ליריד גם פוזיטיב, יהיה כל המדריכיםעם  יהיה יריד חוגיםבפתיחת סמסטר  -אפטר

 יובל דיין.   הזמרתעילם עובד על יום האישה. נבחרה להגיע על ידי הסקר  -הפקות

 מועצה  מזכ"ל  -ברק

 . 22.3המליאה תתקיים כנראה ב

 משאבי אנוש.מ. עם דורין  סדנת מכרזים 25ב



 

 .דיבייט יו"ר  31ב 

 לאפריל.   19בה היתחדש האגודה החירת יו"ר בהמליאה של 

 יו"ר ועד מנהל 

 בשבוע הראשון של הסמסטר.  או   תכנסו בשבוע האחרון של חופשת המבחניםיהועדות 

 כדי לנסות להסדיר את התקנון שלנו.סיו"ר  /ועדת תקנון התחילה תהליך ביחד עם אביב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


