
 

 2.2025.-מיום  ישיבת הנהלהתמלול סיכום 

 נוכחים:

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

 .  אוהד רמ"ד כספים, אקדמיהשיר רמ"ד , אור רמ"ד הסברה ,ליאם מל חברת ועדת ביקורת, המועצה

 האגודה עדכוני יו"ר 

אירח אותנו היו"ר של מכללת הדסה. דיברנו על ההתערבות של   -ישיבת התאחדות של הנשיאות  

היה דיון מאוד מעניין  ,הסטודנטים בכל הנושא של הבחירות ואיפה אנחנו נכנסים מבחינת נראות הפעילות

לסוג ממשלה או עמדה חנו רוצים לצאת באיזשהו מהלך, קמפיין ארצי, בלי דרישה ספציפית נא, וסוער

 פוליטית אבל שכן דורש מחברי הכנסת שלנו לקחת אחריות להקים ממשלה ולהתחיל לתפקד.

כל העולם בשל האוניברסיטה ישודר לכלל התורמים  ןוהריאיו webiner מחר בערב יש לנו שיחת לייב

 איתי, עם תום רכז ספורט ושיר רמ"ד אקדמיה.  יהיה  ןהריאיו .AABGUהנקראים גם 

  האירוע הוא ליצור מפגשים. הרעיון של אירוע ליזמים צעיר - שאנחנו מקדמים פרויקט משותף עם העירייה

במרכז המורים. שם   24.3רוצה לפתוח עסק, פיזי, דיגיטלי או חברתי יכול להגיע לאירוע שיקרה בלכל מי ש 

יוכל לקבל את המידע שצריך מהעירייה לגבי איך פותחים עסק. הוא יוכל להיפגש עם אנשים שפתחו עסקים  

 לעצות וטיפים.  

באזור הדרום יחד עם העירייה והאוניברסיטה על כל הפעילות   קמפיין של כל האגודות  -דרום homeקמפיין 

שקשורה אלינו בעיר, בין אם דברים שאנחנו עושים ואפשר לחבר אותם לתהליך ובין אם דברים שקורים  

בחוץ ואנחנו יכולים לחבר אלינו. אנחנו עכשיו אוספים את כל המידע הזה לגבי האגודות ומרכזים את זה  

 לקמפיין אחד.  

 קורה בפעם הראשונה באזור הדרום. בחמישי שישי הבא כל ההנהלה בסמינר, זה  - ר התאחדותסמינ

 נאשר את הדוחות הכספיים של האוניברסיטה.   בעוד שבועיים, מתקיים  -הועד המנהל של האוניברסיטה 

   -סיו"ר האגודה 

האירוע לאירוע הכי ירוק מנסים להפוך את  , בשיווק ומדור תרבות, בתפעולעל זה  אנחנו עובדים -פורים

 .שיכולנו להגיע אליו. אנחנו מנסים לעשות שיתוף פעולה עם העירייה, זה אמור להיסגר היום

 כדי שיהיה הכי טוב ובטוח כמה שאפשר.  לזה אנחנו נערכים  -יום הסטודנט

פות,  מתכננים להביא סרט קולנוע שהיה שובר קו, פתיחת סמסטר מאוד גדול לאנחנו מתכננים   - נגטיב

מוקרנת   תו עבודת קידום, נצא לשטח, המטרה שלנו לשווק את הנגטיב ולפתוח סמסטר בטוב. א נעשה לקר

 . לראשונה בחירה של סטודנטים, בעקבות עצה של אלעד מועדת תפעול

   רמ"ד הסברה 

אנחנו כהנהלה וחלק מהעובדים שלנו השתבצנו לעמדה של האגודה. להגיע ביום חמישי הקרוב.  –  יום פתוח

 אליה עם חולצה של האגודה והרבה מצב רוח טוב.  

 היה על זה פרסום יפה של הגמל.  ,חברים   2000עברה את ה - 101קבוצת אקדמיה 

 במרץ.  15של עתיד לצאת ב  4גיליון  -צ'ופצ'יק



 

 רמ"ד תרבות 

היה לנו סיור ספקים מוצלח עם הגורמים של האוניברסיטה והגורמים ,  עשינו סגירות אחרונות -פורים

 יפה ומשרד הבריאות יהיה איתנו.  יהיה שמגיעים מבחוץ. אנחנו מקווים שיהיה שקט מעזה, מזג אוויר 

 כי נכון.  נסגר סקר אומנים, יושבים עכשיו על התוצאות ומנסים לעשות את ההרכב ה  -יום הסטודנט

של רוגבי נשים פה בבאר שבע, פעם ראשונה שאנחנו מארחים אותו. אנחנו  מוצלח היה טורניר  -ספורט

עם קמפיין נבחרות אס"א לעודד סטודנטים להגיע לראות את המשחקים ושיהיו  'סמסטר בבפתיחת יוצאים 

 מודעים לנבחרות.  

 ים אבל בכללי זה הרבה יותר טוב.  עברנו לכרטיסייה דיגיטלית, יש עם זה קצת קשי -פוזיטיב

יריד חוגים של אפטר, נציג לסטודנטים את כל החוגים שהם יכולים לקחת  ' יהיה בפתיחת סמסטר ב -אפטר

 בהם חלק. 

 היה הופעה של יובל דיין. תשיתוף פעולה של רכז הפקות עם הרכזת לשוויון מגדרי,   -היום האיש

 . ערב של להקות סטודנטים שהזוכה תזכה לנגן בבמה של יום הסטודנט  -ערב במה פתוחה

 שנסגר לאט, אחרי ישיבה ארוכה עם כספים והרכזים.  - 'חציון א

   -רמ"ד רווחה 

סטודנטים. ננסה   8שיחה אישית עם  , עשינו פגישה עם סטודנטים בין לאומיים -סטוד' בינלאומייםפאנל 

ה בשטח. ביום שישי תהיה התנדבות של סטודנטים בין  לשמר את זה כשיחה שנתית כדי לשמוע מה קור

 לאומיים בסלק, מהלך של רכזת בין לאומיים לנסות להכניס אותם להתנדבויות פה.  

וניצלנו אותו לשם העברת מידע   את הסקר זכיינים כנראה בשבוע הבא, קצת חידשנו אותונפרסם   -זכיינים

בשבוע הבא נפרסם את התוצאות של הביקורת הסמסטריאלית על  וגם לקבל מהסטודנטים מידע מהשטח.  

הזכיינים שעשינו בסוף סמסטר א. עשינו עיבוד נתונים, ראינו מה יצא, קיבלנו תגובות מהזכיינים ונפרסם  

 את זה לסטודנטים.  

זה  נתונים מעניינים, מה עשינו, איך נציג  נעשה למליאה.  23להנהלה ובנעשה הצגה של הסקר   –סקר דיור 

 את המאגר. גם  נראה מאחורי הקלעים ונציג 

 )שיר בשם דורין(   -מנהלת משאבי אנוש

 .   20:30 -ב למרץ 10יהיה ב -פורים

 יש עוד שבועיים להגשה, תוודאו שכולם יודעים.   -מינויים חדשים

 "ד מעורבותרמ

,  בין האנשים שנרשמו ההתאמותעשינו את בשלב בו , אנחנו קורההענק והגמד  -מעורבות סטודנטיאלית

שתתפו וזה לא קרה. מה שכן קרה זה שעובדי אוניברסיטה משתתפים  י. רצינו שמרצים  90-בסביבות ה

 . גם מתארים מתקדמים והרבה סטודנטים

בכדי  הולכות לצאת הטבות לסטודנטים שלנו . הולכות להתפרסם בקרובהפנימי תוצאות המדגם  -הבחירות

כל הכבוד למור, מנהלת שיווק, שהשיגה הטבות שוות.  .  בכל מיני בתי עסקיםבחירות לעודד הצבעה ביום ה

 ממשיכים עם הקמפיין של צאו להצביע. 



 

 על דת ומדינה ועל הבחירות.  ידבר ש  11כתב צעיר חרדי מכאן    -לברשטטהרצאה של מלך זי 31.3ב

 סולמייט ותא בשביל הנפש.  בשיתוף עם בי  22.3יהיה ב  - שבוע מודעות לבריאות הנפש 

למי ראיונות בקרוב , יהיו עובדים עם עדי ודניאל על המרכז צעירים שהולך להיפתח בד'  -מעורבות קהילתית

שייתן מענה    הצרכם של הסטודנטיםשהולך לעשות את התחקיר המקדים של מה הצרכים בשכונה ומה 

 לסטודנטים שם.  

ל יום כדור הארץ. עובדים להנגיש עם קמפוס ירוק את העובדה וגם ע.עובדים על זה 25.3 -ב –יום ירוק 

 TALKSעובדים חזק על  שסטודנטים יכולים לקנות קפה בכוס רב פעמית בזכיינים, הרבה לא יודעים את זה.

BGU 

 . 24.3ב שיהיה  עובדים על יום המעשים הטובים  -עושים רחוב

יגיעו בוגרים שלמדנו ברוח וחברה והקימו ימו בהייטק. רוח וחברה שסי פאנל של בוגרי יהיה -זוגיות וקריירה

 .  16.3סטארטאפ, זה יהיה ב

 יש ערב זוגיות בנגטיב עם הקרנת סרט מגניב ושיח על זוגיות ומיניות.   29.3ב

  .עם האחווה הגאהערב היכרויות לקהילה הלה"טבית  30.3ב

  . נשים בבוקר עם העלאת מודעות לנושאכנראה יהיה גם פסטיבל  , 24/3  -ב   -יום האישה : שוויון מגדרי

שפות בכל המתקנים של הקמפוס עם הפרטים של למי פונים בנושאי בריאות  3ב יצאו בקרובמדבקות י

שפות במעונות. קידום משימות של התו הגאה,   3הנפש והטרדות מיניות. הנגשת תקנון הטרדה מינית ב

האוניברסיטה לכל הקהילות. אה איזשהו תו על איך האוניברסיטה אמורה לקדם שוויון יהאחווה הגאה הוצ

שילוט בפורים  יהיה   ב הבקשות אז אנחנו מתחילים לראות איך אנחנו מישימים את רוב הדברים. נענתה לרו

 למניעת הטרדה מינית.  לומדהירדן עובדת על ריענון ה .על מניעת הטרדות מיניות 

ולבחון אם יתקיים  פרויקט  נפגשים עם העירייה והמשטרה כדי להכין את הקרקע משמרי שכונה: אנחנו  

, שסטודנטים יוכלו להיות מתנדבי משטרה ולהיות האנשים בשטח  אצלנו ה בשנה הבאהמשמרי שכונ

שאליהם יכולים לפנות בנושא הטרדות מיניות. יקבלו ניידות , ציוד משטרתי. אנחנו עובדים על זה שזה יהיה 

,  נק"ז. זה ראשוני ממש. כרגע זה רץ עם מבוגרים ואנחנו עושים התאמה לסטודנטים 2או במלגה או ב

מבחינת שעות וכדומה. מבחינת האם סטודנטים אכן ישתפו פעולה, זה תלוי בשיווק של זה, מה יצא להם  

בתמורה וכמה הם יוכלו להשפיע באמת במרחב הציבורי. אנחנו יוצאים ללמידה של הנושא, אם הפרויקט  

 יצא לפועל זה יצא שנה הבאה אחרי הכנה מסיבית, כמו שהיה עם עושים בניין. 

 - רמ"ד אקדמיה 

. נוציא את הדברים  לנו ישיבה סופית עם רמ"ח המחלקה ההייתאחרי שיח ארוך עם המחלקה היום  -פיזיקה

שנה  . זה הולך להיות מהלך בשלבים, חלק יצא עכשיו וחלק ,לוועדים בשיחה מסודרת בתחילת הסמסטר

דברים שייקחו יותר זמן. הולך לקבל  , למשל העברה של הקורסים למודל, שינויים בתרגילים וכדומה, הבאה

 ו בהתחשב בזה שזו שנת צמצומים באוניברסיטה. יעוד שעת תרגול שזה לא מובן מאל

הרבה מבחנים חריגים. אבל  ואפשר לסכם את תקופת המבחנים כתקופה טובה, לא הי -מבחנים חריגים

  מהירות שבה זה טופל. ול טיפולהמבחנים החריגים שהיו יצרו רעש לא פרופורציונאלי בלי קשר ל

 מרצה במחלקה למתמטיקה. יש זוכה מהאוניברסיטה,   -מרצה מעורר השראה של ההתאחדות 

 .זה סודי עדייןונסגר    -אירוע של מצטייני רקטור



 

אנחנו הולכים להפוך אותו לשבוע בסימן איכות הוראה. עובדים על אופציה לעשות פאנל עם   -שבוע ועדים 

ודנטים רוצים לשמוע אותם בלי הגורם המתווך ולהציע להם לדבר. יהיו שולחנות  מרצים פיקנטיים שסט

 עגולים בבית הסטודנט ולהכניס עוד תכנים של שבוע הוראה.  

   -רמ"ד כספים

 וזמן לתאם השבוע.מי שעוד לא נפגש איתי מקציב השקוף ועל תהליך החציון במרץ. עובדים על הת

כל הכבוד, הוא ממש מלווה את כל מה שקשוב במחשוב, החיבורים מחשוב(  רכז )לאלכס  גיד  אני רוצה לה

 לאקסל וכל מה שיעבור אליכם, שהכול יעבור כמו שצריך. 

  -מזכ"ל

 .  22.3ב תתקיים  –מליאה 

הועדה שאתם צריכים   וכי זלהשתתף, תאריך שאתם יכולים בתראו שקובעים את הועדות   -מועצה ועדות

 להציג בה דברים.  

 - יו"ר עדי 

חציון, שינויים בתקנים וסקר מועדי ב, הבחירה של    -אוסיף שבוועדות הקרובות צריך להעלות את הנושאים

 נוכחים גם ליאם מל חברת ועדת ביקורת ודין בגדדי יו"ר ועד מנהל.  הפרויקטים.

 סיו"ר האגודה -ספקים בלעדיים 

, עברו במייל שנשלח במיוחד. כולם  20הולכים להצביע על ספקים בלעדיים. כל ההצבעות, למעלה מאנחנו 

קיבלו את החומרים מראש והיו צריכים לעבור על זה. אנחנו רק נעלה את זה להצבעה. בעלי זכות ההצבעה  

חברי ההנהלה, עדי יו"ר, אביב סגן יו"ר, ניתאי רמ"ד תרבות, נועה רמ"ד מעורבות שיר רמ"ד אקדמיה ם ה

ואור רמ"ד הסברה. רמ"ד כספים לא מצביע. ועדת ביקורת כאן לפקח עלינו. אני אעבור הצעה, הצעה ואתן 

 משפט, אם יש שאלה שלא עברה בשאלות הבהרה שהיו קודם, דברו על זה.  

מדובר בספק שעיקר הפונקציה שלו היא זמינות .   -הספק בלעדי לציוד משרדי בעבור האגודה -הצעה ראשון

אנחנו עוברים מאקדמון ללי אופיס. לי אופיס נתנו לנו אחוז הנחה גבוה מאוד ואנחנו בוחרים להמשיך איתם.  

שלנו ההיקפים  אנחנו ממשיכים איתם פעילות עסקית, יש לנו שיתופי פעולה גם איתם וגם איתם. מבדיקה 

לא יפגעו ביחסים שלנו עם האקדמון . מבחינת נוחות, ההבדל בין לרדת למטה לאקדמון לבין ללכת לשער  

כניסה הוא זניח כדי לוותר על אחוז הנחה גבוה יותר. בהצעת המחיר כאן מובהר ומובהק שלי אופיס נותנים  

ההנהלה מצביעה על אישור   -צביע על זהאחוז בהנחה קבועה. נ 12אחוז הנחה גבוה יותר, הבדל של לפחות 

 פה אחד. לי אופיס אושרו.    -בעד -לי אופיס כספק בלעדי בתחום כלי הכתיבה וציוד משרדי

תפעול רוכשים הרבה כאלה. זה נועד לענייני זמינות, הצעות   -ספק בלעדי לכלים וציוד עבודה -הצעה שנייה

להמשיך עם בשירי. בשירי נותן לנו אחוז הנחה אפקטיבי דגולות עדיין עוברות תחת נוהל רכש. אנחנו רוצים 

גבוה מאוד. הוא מציע אחרי הנחה את המחירים הכי זולים כפי שמדדנו אותנו בבאר שבע והאזור. חוץ מזה,  

 פה אחד. בשירי אושר. -יש לו מבחר גדול יותר מטמבוריות מתחרות. אני מבקש לאשר גם את זה. מי בעד

של עדן אחראית מיתוג וקמפיינים במדור הסברה. לראשונה, לאשר כמה מוצרים זו הצעה   -הצעה שלישית

ביחד שאנחנו עושים עם ספק מסוים, שמשוניות, רול אפים ומדבקות. הספק שמוצע כאן הוא אין קרדיט 

חברה שאנחנו עובדים איתה הרבה ויש לנו ניסיון מקצועי איתה והם גם מציעים את ההנחה הגדולה    -פרינט

כלומר, המחירים שלהם הם הטובים ביותר מתוך השוואת מחירים נהדרת שעשתה עדן. מבקש  ביותר,

להעלות את זה להצבעה. ההנהלה מאשרת את אין קרדיט פרינט בתור ספק בלעדי עבור שמשוניות, רול  



 

 אפים ומדבקות, מי בעד? פה אחד. 

 פה אחד  מי בעד? -שגב שיווק בעבור טרופיות ומים מינרליים  -ספק של נגטיב

 רילו ויטורי, ספק יחיד שאצלנו כבר כמה שנים. מי בעד? פה אחד. אושר  -עושים רחוב

ההנהלה מאשרת את משתלת כדורי כפי שהוצגה במסמכים שנשלחו. משתלת כדורי בתור משתלה  

 שעובדת איתנו. מיד בעד? תודה רבה.

Omc – .מי בעד? תודה רבה פה אחד. ספק בלעדי להשאלת מחשבים בפתיחת שנה ובעבור בחירות מועצה 

 ספק בלעדי של סרטים לנגטיב, הקרנות בלעדיות. מי בעד? פה אחד.  -טופיל אינטרטיימנט

 גם כן, ספק בלעדי של סרטים. ההנהלה מאשרת אותו כספק בלעדי. מי בעד? פה אחד. -קולנוע לב

וסרטים בהפקות  ההנהלה מאשרת את חנה גולדשמיט בתור ספקית בלעדית של סרטים דוקומנטריים 

 מקומיות, מי בעד? פה אחד. 

 שטראוס בעבור מזנון נגטיב, ההוצאה הטובה ביותר. מי בעד? תודה רבה.

היחידים ביכולים לספק הסעות רלוונטיות לנגטיב להסעות צוותים. מעוניינים לאשר   -הסעות חוף הזהב בים

 אותם פעם נוספת בתור ספק יחיד. מי בעד? תודה רבה פה אחד.

 ספק בלעדי של הפצות סרטים. אנחנו מעוניינים לאשר אותו כספק בלעדי. מי בעד? מאושר.  - פיל פורם

 בשביל נקניקיות לנגטיב. מי בעד? מאושר. -יחזקאל אליהו שיווק יחיעם

 מספק סרטים. מי בעד? כולם, פה אחד.  -האוזן השלישית

 כספק בלעדי, מי בעד? פה אחד. החברה המרכזית להפצת משקאות, קוקה קולה, בעבור מזנון הנגטיב

 טיטרה, שירותי אחזקת מקרנה, מי בעד להפוך אותה לספק בלעדי? פה אחד. 

 פלטס, הם מציעים לנו ארטיקים טבעוניים, מי בעד? פה אחד. 

גסטרו ליין, החברה שמתחזקת את מכונות הפופקורן, אנחנו צריכים לאשר אותם כספק יחיד, יחידים בארץ.  

 מי בעד? פה אחד. 

פופולוסד, מציעים גרעיני תירס. היחידים בארץ שמוכנים לספק לנו בתנאי התשלום וההספקה שלנו. מי  

 בעד? פה אחד. 

על כל ההצעות כאן עברו יו"ר ועדת ביקורת וההנהלה אז אנחנו מרגישים בנוח להעביר אותם להצבעה. 

 בספקי הקולנוע הרוב ספקים יחידים בארץ.  

 סות פלסטיק וכדומה. מי בעד להפוך אותם לספק בלעדי? פה אחד. מציעים כו -טכנו שק שיווק

מחסני השוק, הם הסופר שלנו לקניות שאנחנו קונים כאגודה. נותנים לנו את המחיר הטוב  -הצעה אחרונה

 ביותר כפי שראיתם. מי בעד לאשר אותם פעם נוספת? תודה רבה.

 הכול אושר פה אחד.  


