פרוטוקול ישיבת מועצה 19.3.17
נוכחים 30 :חברי מועצה

 עדכוני יו"ר האגודה ,שי צ'רני:
 .1פתחנו את סמסטר ב' – קיימנו יריד פתיחת סמסטר ,מסיבת צהריים עם הופעה של
טונה –למרות הגשם . -כל מי שהיה לו במהלך תקופת המבחנים בעיות אקדמיות
כלשהן ,תמר רמ"ח אקדמיה והנציבים פנויים לשמוע את תלונותיכם ולסייע לכם .אנא
פנו אליהם בהקדם ואל תחכו עם זה.
 .2ביום רביעי הקרוב ה 22.3מתקיים מרוץ האוניברסיטה –  5ק"מ מסביב לקמפוס ,פתוח
לכלל הציבור ,לסטודנטים יש מחיר מוזל בסך  . ₪ 30מקבלים ערכה מגניבה שווה
והמקומות הראשונים יקבלו כרטיס טיסה .החניונים יסגרו במהלך המרוץ משעה 16:00
ועד תום המרוץ .מחר נסגרת ההרשמה ,תאיצו בסטודנטים שלכם להירשם.
 .3שבוע האישה – התחלנו היום עם אירועי שבוע האישה .לכל אורך השבוע יהיו הרצאות
וסדנאות מעשירות .עקבו אחר הפרסומים.
 .4שבוע פוליטי – מתחיל בשבוע הבא .יהיה מאוד מגוון ,פאנלים והרצאות יחיד של מיטב
הפוליטיקאים מכל קצוות הקשת הפוליטית .חשוב לנו מאוד שיגיעו סטודנטים ויהיו
מעורבים אז תנגישו את האירוע לסטודנטים שלכם.
 .5יריד התעסוקה – יתקיים ב ,16.5יגיעו המון מעסיקים לקמפוס לגייס סטודנטים שלנו.
אנחנו צריכים לקבוע אילו מעסיקים נרצה לראות ולמה הסטודנטים שלנו ימשכו .כרגע
ההיענות שלכם לפגישת סיעור מוחות בנושא מאוד נמוכה .כל מי שיכול להגיע ,חשוב
מאוד שתהיו בפגישה .מחר באגודה.
 .6מאבק מילמן – היינו בוועדת תכנון ובניה מחוזית לפני חודש וחצי ,בה נלחמנו על אי
הורדת כמות המיטות .קיבלנו תשובה – העלו את כמות המיטות שביקשנו מ 80ל200
מיטות .אנחנו שמחים מצד אחד על ההחלטה אך עדיין לא מסופקים כי לא קיבלנו את
 250המיטות המקוריות שביקשנו .בהחלטה של הוועדה אין שום אמירה לגבי פיקוח
מכירי שכ"ד ,כרגע יכול להיות שזה יקרא מעונות סטודנטים אך השכ"ד יהיה מופקע.
בנוסף אנחנו לא יודעים מה יהיה לגבי העתיד הניהולי של המעונות (כיום מנוהל על ידי
האגודה) .בינתיים הגשנו ערר בנושא ,אנחנו עדיין לא ויתרנו ונעדכן בהתפתחויות.
 .7תחילת סמסטר – התחילו צילומי קורסים לקורסים שכולכם ביקשתם .בשבועיים
הקרובים נצא במבצע "יצאת צדיק" בו אנחנו מבקשים מהסטודנטים עם הציונים
הגבוהים במבחנים (מעל  )85לשלוח לנו את מחברות הבחינה הסרוקות שלהם כדי
שנוכל להעלות אותן לבנק הבחינות שלנו לטובת הכלל.
 .8ב 27.4יתקיים ערב הוקרה למערך המילואים אליו יוזמנו כל המילואימניקים הפעילים
בקמפוס .יהיה מופע מרכזי והרבה אוכל וכיף אז תתחילו לדחוף את זה בקרב
הסטודנטים שלכם.
 .9שבוע שעבר יצא סקר יום הסטודנט ,בעקבות האמנים שאתם העליתם כאן בישיבה
הקודמת .אנחנו מתחילים לקבל מושג לגבי האמנים שהסטודנטים רוצים ופועלים על
מנת להביא אותם .אנחנו בשיאו של מו"מ עכשיו אז עוד לא יכולה לומר סופית מי יגיע.
 .10הולכת להיפתח הגרלת תווי חניה בסמסטר ב' .אלו תווים לאחה"צ בלבד שנשארו
מההגרלה של סמסטר א' .בקרוב ישלחו פרטים במייל לכלל הסטודנטים.

בנוסף – שימו לב שביום חמישי הקרוב ה 23.3תיערך מסיבת נציגים במועדון הזיזי בתל אביב .כולם
מוזמנים לאסוף צמידי כניסה חינם מיקיר אוסי ולחלק לסטודנטים שלכם.
 אבי בן הלל – מנכ"ל אקסטרה סטודנט ,מציג את החברה.
 נשיא המועצה שי ברמסון – טל אטינגר היא היחידה שהגישה מועמדות לכהונה בוועדת
מכרזים ,שהיו בה  2מקומות פנויים .לכן היא נבחרת אוטומטית לכהונה בוועדה ,והוועדה
תכהן כרגע בהרכב חסר של  8חברים.
הישיבה הסתיימה.
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יו"ר הוועד שי ברמסון

חבר הוועד ירדן מלמד

