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 .משא"ב

 

 

 :אגודה יו"ר

, השבוע התחלנו חפיפה ר צדוקשבוע שעבר התקיימו בחירות ליו"ר האגודה ונבחרה שי •

 מכרזים לבחירת חברי הנהלה.ונקיים 

הכנה אתמול בבוקר התקיימה ישיבה עם סגן הרקטור והמזכירה האקדמית בנושא  •

 והתאמת התקנון למבחנים מקוונים. ראת תקופת מבחנים בצל הקורונהלק

בעקבות  שבוע הסטודנט הלאומי זז לשבוע הבא – הסטודנטים הארצית התאחדות •

כולל השתתפות יום ראשון השבעת הממשלה והפעילות שתוכננה לשבוע נדחתה ותחל מ

 .גנה פומביתבוועדות כנסת וקיום הפ

ודה גבהתנהלות הכלכלית של הא נדוןבה של המועצה שיבת וועד מנהל קיים יהערב תת •

בשבועות ו עליו נעבד שאוהד, רמ"ד כספים ואניבמהלך הקורונה, יוצג הפרויקט 

 .רוניםהאח

 

 :ראש מדור אקדמיה

יש  .שבים איך לעשות את התקופה הנוחה ביותרומדור אקדמיה נערך לתקופת מבחנים. ח •

דפ''אות האלו יש השלכות על קורסי המקוון, קמפוס .... לכל אחת מ –כל מיני אפשרויות 

 הדופק עם ההנחיות.ל אה. אנחנו עם היד עבקיץ והתחלה של שנה ה

באה. תקנון מקוון שכתבנו יחד עם העל תקנונים כדי לקדם אותם לטובת שנה  םעובדי •

 נמצא בשלבי אישור. –ת אקדמיה דווע

נחנו מצליחים אם שידות ומועדי ג', דברועבכמו ם ריבממשיכים לטפל בכל מיני ד -שגרה  •

 להשיג ומפרסמים באופן שוטף. 

 

 :ראש מדור הסברה

ולהפגנות עזרה לנו מצבנו יחסית טוב. ההצטרפות למחאות  –מול הסטודנטים  שיח •

ת נלחמים עבורם. עכשיו צריך משהופנתה כלפינו. אנחנו בא להתמודד עם הביקורת

 ההפגנות האלו. גם בעניין התוצאות של –לראות שזה מתקדם טוב 

 רואים כבר באתר.  –פיתוחים של האתר יצאו לדרך  •

 

 



 

 :סיו"ר

אמורים לקרות בתקופת השנה הזו  היושבן עם הרבה ספקים על דברים שמסיימים להתח •

הצדדים  2-ת זה יפה לרים אחוזים, הסכמים, פעילויות בקיץ. סוג –ולא קרו עד הסוף 

 מה הנזק בעקבות הביטולים. מביניםו

 נהלי עבודה וכו'. ,תיקי חפיפה כוללנו שימור ידע טוב ריעובדים במשרדים להשאיר אח •

 מודל חשיבה על איך הוא יעבוד לשנה הבאה –נגטיב  •

 

 :ראש מדור תרבות

 מתאמנים. 17אימונים שונים, עד  10. בהתאם להנחיות נפתח סטודיו פוזיטיב •

 

 רווחה:ראש מדור 

 הרצאה בערבית בנושא אלימות במשפחה נגד נשים. •

 .ותופס תאוצה מאגר הדיור עובד טוב •

אלו מצטרפים למחשבים מחשבים  –כתרומה  סיימנו את חלוקת המחשבים שקיבלנו •

 .שנרכשו מטעם האוניברסיטה לסטודנטים בתוכניות יעודיות

 עורך הדין של האגודה חזר לפעילות לקבלת סטודנטים בצורה מצומצמת. •

 .לקראת תקופת מבחנים בעקבות הקורונה פורסמו ההקלות לסטודנטים הורים •

 

 :ראש מדור מעורבות

תה פעילות חמורה של י. היתאים בפייסבוקנושא החם של המדור מאתמול הוא הריב בין  •

הסברה ומעורבות  עלה(.חברי מועצה מול תא חדש בנושא תקציבים )בעקבות פוסט ש

 מטפלים בכל העניין.

 בנושא מניעת אלימות כלפי נשים. בעקבות מקרי הרצח האחרונים נפרסם פוסט •

 

 :מזכ''ל המועצה

יקבעו בימים הקרובים לתחילת יוני, ברגע שיהיו  תאריכים של הוועדות והמליאה וועדות  •

 נעדכן בהקדם

 


