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עדכוני הנהלה:
 oשבוע פוליטי – השבוע הפוליטי יתקיים ב ,6-10.5 -בסימן של עידוד פעילות
אקטיבית בקרב סטודנטים ,כאשר המטרה היא לשים את הסטודנטים במרכז.
השבוע הפוליטי יכלול פאנלים ,הרצאות ,מעגלי שיח ,פעילות "הייד פארק" וביקור
בכנסת .נודה לעזרתכם בהפצה של האירוע.
 oמובייק – פרויקט אופניים שיתופיות שיהווה תחליף לתל-אופן .האגודה יצרה שת"פ
עם החברה במסגרתו סטודנטים יוכלו לרכב עם האופניים באופן חינמי בתוך
הקמפוס .השירות יתחיל החל ממחר ( .)1.5ההרשמה אומנם דורשת פיקדון של 9
שקלים אבל בתוך הקמפוס השירות יינתן בחינם .התוואי כולל את יד אבנר
והמעונות.
 oערב הוקרה למשרתי מילואים – השנה במסגרת ערב ההוקרה יתקיים מופע של
גורי אלפי .מילואימניקים שביצעו  3ימי מילואים ומעלה מאז ינואר  2017יקבלו
כרטיס חינם .נכון לעכשיו נותרו כרטיסים אחרונים .בין היתר תתבצע גם חלוקת
מתנות והמילואימניקים יוכלו להנות מאוכל ושתייה.
 oסגל זוטר – במהלך החודשים האחרונים אנחנו מעדכנים אתכם בכל ישיבת מועצה
לגבי ההתקדמות במשא ומתן בין הסגל הזוטר והאוניברסיטה .תזכורת על מה
מדובר  -הסכם השכר הקיבוצי של הסגל הזוטר נגמר וצריכים להתחיל הסכם חדש.
בין הסגל הזוטר לאוניברסיטה מתקיים משא ומתן שכרגע לא מצליחים להגיע ממנו
להבנות וזה עדיין בדיונים .לפני שבועיים ביצע הסגל הזוטר שביתת אזהרה של
שעתיים .לסגל הזוטר יש בעיה בניגוד לסגל הבכיר – אין להם ארגון יציג ארצי .כל
אוניברסיטה רוצה לסגור הסכם שיותר מתאים לה ,לכן המאבק מתנהל במספר
ערוצים.
 oיום המורה – לאגודה יש רצון להביא את הפרויקט הזה גם לאקדמיה .יצרנו קשר
עם התאחדות הסטודנטים במטרה לעשות מהלך רוחבי שהוא לא רק של
אוניברסיטת תל אביב.
 oיום הסטודנט –
 האגודה מודעת לביקורת שהופנתה כלפיה מצד מספר סטודנטים.
 ההכנסות מיום הסטודנט בשנים האחרונות לא גדולות כתוצאה ממיעוט
נותני החסות .לצד זה יש להוסיף שמחירי האומנים עלו באופן משמעותי
משנה שעברה .הצירוף של שני הגורמים דורש מאיתנו לגבות מחיר סמלי
מאוד.
 חשוב לציין שהאגודה גובה את המחיר הזול ביותר עבור סטודנט בהשוואה
לימי סטודנטים אחרים.
 הליין אפ מגוון וכל סטודנט יוכל למצוא את עצמו במגוון המתחמים שאנחנו
מציעים.
 סקר אומנים – האומנים שנבחרו נמצאים במקומות הראשונים.
 הסכמי אומנים – לא ניתן לחשוף אותם כחלק מהתחרותיות בשוק וכחלק
מהסכמים שנחתמים אל מול חברות האומנים.



הצגת יחידת הספורט של האגודה על ידי מנהל היחידה ענר שרמן



הצגת רכזת תארים מתקדמים ,ליבי מרגולין



מילואים -הקלות והטבות -יו"ר האגודה רום טנא:
o

o
o
o

 2נקודות זכות למילואימניקים – לאחר דיונים רבים התקבלה ההחלטה כי מוסדות
אקדמיים יכירו בימי מילואים בתמורה ל 2-נקודות זכות בתואר .כל מי שישרת מעל
 18ימים בשנה יזכה ב 2-נקודות זכות.
ממיפוי שנעשה המצב של אוניברסיטת תל אביב ביחס למקומות אחרים נמצא
במקום טוב .יחד עם זאת 2 ,חסרונות :נקודות זכות (שייפתר כעת) ומועד מיוחד.
הגשת עבודות – אין משהו מוסדר לגבי דחייה של עבודות ,שלא בדומה למבחנים.
נפעל להסדיר את הנושא.
שיעורי עזר הניתנים ע"י חונכים מטעם הדקאנט – הצעה :לספק סבסוד למורים
פרטיים שמתמקצעים בתחום מסוים ,כך ששיעורי העזר יהיו איכותיים יותר.

הישיבה הסתיימה.
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