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 עדכוני יו"ר האגודה

רונים לא פשוטה ואנחנו מתמודדים עם לחץ רב מצד חזרה מפסח בימים האחה -
הסטודנטים בבירור של נושאים רבים, הוצאנו היום הודעה שהכל כרגע בשלבי בדיקה 

 ותצא הודעה מהאוניברסיטה בהקדם.
יסת פר, ץ על הנושאים הבאים: עמלות אשראיסיטה אנחנו עובדים במרמול האוניבר -

 , מענה למועדי ג' ועוד.לשכר לימודיםראי באשתשלומים 
קרן מענקים לסיוע לסטודנטים ומענה למעונות אעדכן בנוסף מתקיים דיון על הקמת 

 בהמשך.
סטודנטים בעקבותה קורונה מטעם ההתאחדות: בנושא תמיכה כלכלית במאבק קיום  -

, יש מחשבה על קיום עם חברי כנסת מכל המפלגות לגיוס תמיכההשבוע החלו מפגשים 
 .הפגנה או מענה פומבי מול האוצר

 עדכוני סיו"ר

 השבוע תתכנס ישיבה לבחירת מתנות לשנת תשפ"א שבה נבצע הזמנה -
 חמ"ל זום חזר לפעילות יש דרישה מהסטודנטים למענה  -
תקשורת מול משרד כספים עבודה מול כל המדורים לגבי החזרים כספיים וחוזים,  -

 והמדורים השונים.

 עדכוני רמ"ד אקדמיה

מועדים מיוחדים: לפני פסח השיח היה לאפשר למידה למבחנים בחזרה לשגרה עם  -
הודעה של שלושה שבועות לפני. עכשיו המחלקות עתידות לפרסם את לוח מועדי ג' בכל 

 ד שבוע הבא.הפקולטות, אנחנו בשיח עם האונבירסיטה לפרסם את המועדים ע
יוצר עומס  -בעיה נוספת שצפה הוא הנושא של שילוב מועדי ג' בתוך תקופת מבחנים  -

לסטודנט וגם בעייתי מבחינת קורסי השלמה. הוצף לכיוון המזכירות האקדמית וכרגע 
 בטיפול.

בחני אמצע ותקופת מבחנים לסמסטר ב': יחד עם היחידה לשיפור איכות ההוראה בונים  -
מבחנים ובחני אמצע. אנו דורשים ליצור תקנון התנהלות לבחנים  מודל של תקופת

 ומבחנים מקוונים.
שיח ביומיים האחרונים מאוד כועס כלפי מדור אקדמיה והעשייה של האגודה. חוויה לא  -

נעימה לרכזות ויש לחשוב על מערך הסברה מתאים למצב שיתן מענה וירגיע את השטח 
ת בתוך האגודה למען הסטודנטים ויש לשים לב תוך הבהרה שנעשית עבודה אינטנסיבי

 לפידבק כלפי האגודה.

 עדכוני רמ"ד הסברה:

מצטרף לשיח של שיר, אנחנו במדור עובדים עם אקדמיה על תהליך ההסברה כלפי חוץ  -
לסטודנטים. מעלה את הפער שיש מול האוניברסיטה שהם לא עונים לסטודנטים ואנחנו 

 כלפינו.כן, דבר שמוביל הרבה כעס 
 ממליץ להעביר את המצב גם לצוותים של האגודה ולהסביר את המצב. -
 יש לדרוש מול האוניברסיטה את הנושא של הלייב בפייסבוק. -
 המשך עבודה על אתר אגודה שעתידים להיות מוכנים השבוע. -
 איש.  10000לייקים וחשיפה של  120 -פרסום מאגר הדירות החדש של האגודה  -

 ת )מדור תוכן(:עדכוני רמ"ד תרבו



 

בשבוע. הפודקאסט הקרוב  2פרסום פודקאסטים של פעלות מדור תוכן בהתנהלות של  -
 יוצא ליום הזיכרון

 סדרת רשת יחד עם הסברה יצא לפרסום בשבועות הקרובים  -

 עדכוני רמ"ד מעורבות:

 חמ"ל מתנדבים: החמל ממשיך לעבוד, יש עייפות וירידת אנרגיה של סטודנטים -
 ק על פעילות החמ"ל יפורסם במהלך השבועפרגון של רובי -
 כרגע מציפים את הנושא מול הדיקנאט ומעורבות חברתית -נק"ז להתנדבות  2 -

 עדכוני רמ"ד רווחה:

מאגר דירות: עלה הפרסום הראשון ביום ראשון האחרון, השבוע המאגר עולה למודעות  -
תייחסות לתוכנית ולקבל פידבק על הפעילות באתר ופרסום סרטון במהלך השבוע הבא וה

 שיווק מותאמת לתקופה.
פנייה לאוניברסיטה לגבי נושא התשלום למעונות של הסטודנטים, שליחת מכתב פנייה  -

 לדיקנאט.
 פרסום ברכה לרמאדן לסטודנטים הערבים  -
 הזמנה של סטודנטים בינלאומיים להשתתפות באירועי זיכרון בסלון בכמה שפות. -

 עדכוני מזכ"ל:

שם יתקיימו הבחירות  12-13/5ובחירות ב 10/5סגירת הרשמה, דיבייט ב 7/5בחירות יו"ר  -
 במליאה בזום.

 התכנסות של וועדות מועצה: תהיו בקשר עם יו"רי הוועדות  -
תקופת מכרזים בעבודה עם משא"ן: יש להתחיל לחפש מחליפים לתפקידים ולגייס  -

 אנשים מתאימים להתמודד.
פתרונות פרקטיים להקלה של החיים נקיים ביום רביעי הקרוב ישיבה של  -

 הסטודנטיאלים כמו ארנונה, תשלום לחד"כ וכדומה.
יתכנס ועד מנהל ביום חמישי יהיה דיון על חשיפת פעילות האגודה ומודל גיוס לתקופת  -

 הקורונה לשנת תשפ"א.

 עדכוני משא"ן:

להוציא בניית גאנט גיוס לעובדי אגודה ישלח בימים הקרובים, צריך לחשוב על דרך  -
 החוצה את תקופת המכרזים.

נבנה נספח הדרכה לרכזים לקראת סיום התפקיד כולל פידבק על תוכניות עבודה, מסמך  -
 להתמודדות במצב חירום ועוד.

 להשמירה על המוטיבציה של עובדי האגודה דרך עבודה משותפת כהנה -


