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נוכחים 39 :חברי מועצה

עדכוני הנהלה – יו"ר האגודה שי צ'רני:














לא נרשמו כרגע בעיות אקדמיות קריטיות בתקופת המבחנים .ננסה לבצע חישובים
סטטיסטים לצורך הבנה היכן הבעיות העיקריות .נציגים – בבקשה לעדכן את המחלקה על
מנת שנוכל לעקוב אחר האירועים.
המבחנה – עובד בצורה מעולה .פתוחה לפחות עד ה 20-באוגוסט.
פתיחת שנה – סטודנטים חדשים במהלך חודש אוגוסט .נפתח דף פייסבוק "שלום שנה א"
וקבוצות שנה א של הנציגים .נציגים – להיות זמינים לבקשות של סטודנטים חדשים ולדעת
להכווין אותם למקומות הנכונים במדיות השונות.
פרויקט סיפתח – פרויקט חניכה .יינתנו הפרטים המלאים דרך מחלקת אקדמיה
יצאת צדיק – פרויקט דרכו מעשירים את בנק המבחנים .בסוף אוגוסט יצא המבצע .נציגים -
עודדו את הסטודנטים לקדם את זה
טקס מלגות –  .15.8המעוניינים לקחת חלק נא לפנות למעורבות חברתית
שיפוץ חדרי הנקה בקמפוס ויפתחו עוד  2חדרים במדויקים ובבית חולים תל השומר עבור
הסטודנטים של מקצועות הבריאות
מתנות פתיחת שנה – נשלחה לכם הצעת החלטה במייל והיום נצביע עליה
דייט ראשון –  .19.10יום שנוכחות הנציגים נדרשת .נא לשריין
כנסי אוריינטציה – כנסים פנימיים שקובעות היחידות השונות עבור הסטודנטים .האגודה
תסייע לנציגים בהכנה לאירועים
לוח מבחנים לשנה הקרובה – נא לאשר מול מזכירויות הפקולטות את לוח המבחנים לשנה
הבאה

אישור מתנות פתיחת שנה תשע"ח (ההצעה המפורטת נשלחה לחברי המועצה מראש במייל)






הצגת הנושא על ידי רמ"ח מנהל ורווחה דניאל אוריין
החברה שנבחרה על ידי התאחדות הסטודנטים הארצית לספק מתנות לכלל האגודות היא
חברת קראוס.
במהלך חודש יוני יצא סקר לסטודנטים ,שבו השתתפו  4,000סטודנטים .בבחירת המתנות
התחשבנו בתוצאות הסקר .לפיו נבחרו המתנות הבאות:
 oתיק גב –  4500יח'
 oרמקול סקובר עמיד במים –  2500יח'
 oאוזניות בולטות' –  1500יח'
 oרסט (קופסת אוכל) –  1500יח'
 oקצוץ (כוס לסלט) –  1000יח'
 oבקבוק בריזר –  1500יח'
סה"כ 12,500 :יחידות בעלות של  .₪ 237,850חסכון של  ₪ 4,650לעומת השנה שעברה.




כמדי שנה ,תקציב המתנות מאושר בקיץ ,כדי לאפשר לספק את המתנות עד פתיחת שנת
הלימודים .התקציב מאושר על חשבון תקציב האגודה לשנת הלימודים תשע"ח.
הצבעה על הצעת ההחלטה :בעד –  ,32נגד –  .2ההצעה התקבלה.

בחירות להנהלת האגודה:


חברי ההנהלה היוצאים נושאים דברי פרידה.



המועמדים לתפקידי ההנהלה מציגים את עצמם.



יו"ר האגודה – רום טנא (מועמד יחיד)  -בעד –  ,38נגד –  .1רום טנא נבחר לתפקיד יו"ר
האגודה.



רמ"ח הסברה ופרסום – רז עליון (מועמדת יחידה)  -בעד –  ,39נגד –  .0רז עליון נבחרה
לתפקיד רמ"ח הסברה ופרסום.



רמ"ח תרבות וקשרי חוץ – רות צ'רטקוב (מועמדת יחידה)  -בעד  ,39 -נגד –  .0רות
צ'רטקוב נבחרה לתפקיד רמ"ח תרבות וקשרי חוץ.



רמ"ח מעורבות חברתית – שירלי ואיסרפירוב (מועמדת יחידה)  -בעד –  ,39נגד –  .0שירלי
ואיסרפירוב נבחרה לתפקיד רמ"ח מעורבות חברתית.



רמ"ח מנהל ורווחה – סתו כהן (מועמד יחיד)  -בעד – ,39נגד – .0סתו כהן נבחר לתפקיד
רמ"ח מנהל ורווחה.



סיו"ר – גילי מרמלשטיין (מועמדת יחידה)  -בעד – ,39נגד –  .0גילי מרמלשטיין נבחרה
לתפקיד סיו"ר האגודה.

הישיבה הסתיימה.

_______________

_______________

יו"ר הוועד שי ברמסון

חבר הוועד

