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-נוכחות  

ליאור,אוהד,דנה,אדיר,טארק,אריה,יוכי,נטע,רבקה,ניצן יסעור,אודליה,אלכס פנוב,תומר,שי,ענת,יוסי גיבלי,יוסי  

 אוחיון, איתי,מירב,לי,חיים,שני,ליאת, 

אורלי ניסטל,גיא הדר,גדליה וייסבורד,שחר שבקו -אורחים  

 

האגודה ליאור יור   -עדכוני הנהלה  

פליה בין הרמות( בסיוע היועץ המשפטי של האגודה, בשורה התחתונה כולם עושים בחינה  אקדמיה, אנגלית )א

 מקוונת עם השגחה של זום. 

הוספת הקלטות בסמסטר הבא, לרוב יש בעיות בקורסים ספציפיים. אלה הודיעה היום   -ערעורים של מבחנים

כרזים צרכה להתכנס בזמן הקרוב ולראיין מועמדים. . לפיכך וועדת משמסיימת את תפקידה באגודה  

–עדכוני נשיאות   

   לשלוח תמונות+מלל לניוזלטר ולפייסבוק עד סוף השבוע  -תזכורת

שאילתות לשלוח קודם כל להנהלה ורק אחכ לוועדה-תזכורת -הערת יור ביקורת  

 

-ליאור פליק -ע"י יור האגודה 2021-2020 תכנית העבודה הצגת  

, ניתן להוסיף הצעות ע"י הצעות על סדר היום. תאושר רי שתכנית עבודה גם אח  -הערה  

כיום בעידן הקורונה, רוב המרתונים מקוונים. לגבי המרתונים   פרונטליים ומקוונים.  -מרתונים -אקדמייה

 הפרונטליים, הם לרוב לפי ביקוש בפיזור משתנה ע"י סבסוד. 

פק ותרגול של החומר בזמן קצר לפני המבחן. הס -שאלה לגבי מה הכוונה "במרתון"? ליאור עונה  

סטודנטים מצטיינים עפ"י קריטריונים מסויימים מקבלים מהאונ' הדרכה בהנחיית קבוצות   -סטודנט למען סטודנט

 קטנות ומלגה, ומלמדים סטודנטים אחרים. 

 פרוייקט תרגול תרגול 

עת. יש ליווי מהאגודה בוועדות, ליאור מציע  בעידן הקורונה יש עלייה בתלונות לוועדות משמ  -סיוע בועדות משמעת 

 להעסיק עובד )רבע משרה?( בטיפול בוועדות משמעת בנוסף לליווי המשפטי. 

למה אין וועדות משמעת בכל רחבי הארץ ולא רק ברעננה.   -שאלה של יוסי אוחיון   

בה גורמים וכרגע  לאונ' יש רצון אבל וועדת המשמעת יושבת כרגע ברעננה היות ויש התכנסות של הר  -ליאור 

 הלוגיסטיקה והמורכבות נעשית רק ברעננה. לאחר סמסטר אביב הבא ננסה להעלות את הרעיון הזה. 

פליירים של האגודה, שיווק האגודה כבר מהתחלה, מפגשי סטודנטים פרונטיים כבר   -מפגשי סטודנטים חדשים

 מהתחלה, נציגים מהאגודה עולים ומספרים על פעילות האגודה. 

. : כדאי שיהיה מפגש מקוון +חטיב אריה  

 ליאור: בנוסף יש באתר סרטונים למה כדאי לשלם דמי רווחה, למרות זאת יש צפי לפגיעה תקציבית. 



יש באתר מקום של מתרגמים במחיר מסובסד.   -פרוייקט תרגומים   

הרשמהמכל  20%יש לקידום קורסים של אמי"ר אמיר"ם בסבסוד. מנגד, האגודה מרווחיה  -קידום  

 

 

למה לא עושים ניוזליטר באתר?  -יוכי  

לשונית.   יתכן ותתווסףעבר היה בעייה לוגיסטית. הנושא יבדק,ב -ליאור   

משתדלים לפתוח כל סמסטר לפחות קבוצה אחת. לפי   -יש סיוע בהתמודדות עם לחץ וחרדת מבחנים -ליאור 

 ביקוש. 

5%טים ביה"ס שפות, חשיפה, מנהלים... יש ס=לסטודנ -לימודי החוץ  

. שירות כרירכה והדפסת עבודות כולל משלוח עד הבית   -שת"פ עותקים   

יש אפשרות לקחת כמה קורסים בערבית ולאחר מכן את כל הקורסים בעברית,   -סיוע לסטודנטים בחברה הערבית

 מטרת הפרוייקט הוא לסייע להם.

ם, אפשרות השכרה במחיר סמלי  פיילוט בכמה קמפוסי -שאיפה בקמפוס אחד, שתיים -פרוייקט השכרת מילונית

ש"ח פחות או יותר כולל מילוי הצהרה על שמירת המילונית.  15-10  

היה ברמת אביב, בחיפה, המטרה להביא חברות אליינו בשיתוף האונ' בשיתוף האופג'וב.  -כנס תעסוקה   

ע פיילוט שאם  המועצה להשכלה גובהה הולכת לשנות את הדרישות של אנגלית. עושים כרג -אנגלית ברלינגטון 

 תצליח כולם יהיו מחוייבים להשתמש בה. 

סטודנטים ישלחו ממ"נים ומבחנים בציונים גבוהים והם יתוגמלו על זה.  -מאגר מבחנים   

 מחלקת תרבות וספורט. 

חנוכה, פורים, הופעות סופשנה...  -בחגים  -פיעלויות ארציות  

האוניברסיטה מעודדת לזה,  שדרות, עכו...  -פעילות בפריפריה  

סיורים..   -מועדון אופטבוס   

ועדון להכרות כללית  שאיפה להרחיב את המ יש -הערה מהנשיאות. מועדון הכרויות לסטודנטים  -מועדון אגודייט

 בין סטודנטים ולאו דווקא בענייני דייטינג. 

   -מועדון הדיבייט 

מועדון הורים וילדים, יום סטודנט להורים וילדים, אירועים לילדים. השנה הולכים להוסיף למועדון   -מועדון אופל"ה

לאגד את הזכויות של הורים סטודנטים לילדים.   רכז שהולך לטפל בנושא הורות מול האוניברסיטה.   

 פעילויות העצמה נשית. 

דורשת בואדי ערה, פתיחת קבוצת  יוגה וקבוצות נוספות. פתיחת קבוצת כדורסל, קבוצת כ -פעילויות ספורט   

יש מלגאית ברדיו באגודה, כרגע אינטרנטי, שמטרתו בין היתר לקדם את הפעילויות שלנו.    -רדיו הפתוחה   

ימי סטודנט בכל הארץ  -פעילויות תרבות   

   -המועדון הספרותי



האגודה מחפשת רכז   -האחווה הגאה  

סטודנטים מנגנים בלהקות להביא לקמפוסים ולעשות הופעות.  -אמני במה  

קידום עסקים של סטודנטים מהאו"פ למען סטודנטים מהאו"פ.   -אופרטיוניטי   

 . 

הקמפוסים סגורים בגלל הקורונה, איך כל ההצעות והמועדנים באים ליידי ביטוי?  -איתי אסמןשאלה של   

יש הסבה גם לימי קורונה, באופן מקוון.   -ור ליא   

תונים כמה נמצאים בכל הפרוייקטים? נים, יש נולגבי המועד -אדיר   

דיים על הפעילויות ועל המשתתפים. כך שאפשר לכמת הכל. בנוסף גם אפשר להוציא  ייש עדכוניים תמ -ליאור 

 נתונים לגבי מכירות כרטיסים וכו'... 

האינטלקטאלי מבוסס על שעשון טלווזיה רוסי, בנושאים של ידע כללי, תרבות,  מציג את המועדון  -שבקו  שחר

היסטוריה. בפורמט של טורניר. המטרה היא ליצור עוד מועדון שיפגיש בין אנשים על בסיס דו שבועי ביחס לכמות  

 האנשים שירצו להשתתף. 

הפורמט הוא ידע כללי או נושא מסויים?  -ענת  

ים ואפשר בנושא כללי אינטלקטואלי. צריך לעשות פיילוט, ערב כזה ע"מ שיתפוס. אפשר למקד בנושא מסוי  -שחר  

מבין את המהות, אבל ברגע שקוראים לזה מועדן זה קשה יותר לעשות פיילוט. לכל מועדון יש הנהלה,   -ליאור 

 תקנון.. איך זה אמור להתנהל?

קים מסודר וכן מאמן ) בדומה למודל(.  יש סטנדרט של חוקים שצריך לעמוד בו. וכמובן צריך תקנון חו -שחר  

ימים    10כרגע בגלל הצפי להקטנה בתקציב יש לכם  -. ובנוסףליאור יש הבדל בין להרים פיילוט לבין להרים מועדון 

 להביא מסמך מסודר לגבי הפרוייקט. 

לקחת הרבה נושאים כללים ולהנגיש אותם לחברה הערבית.    -מדור ערבית   

נגישות ואירועים, ופתחים רכז תחום נגישות. אודליה תעזור לרכז אותו   -תא סמ"ן -מלגות ומעורבות חברתית 

 ולהשים דגש עליו. 

בד"כ בנובמבר דצמבר נכון כרגע לא ידוע אם תצא משלחת, כנראה שלא. יש על הפרק את המשלחת    -משלחות 

 לאתיופיה ומשלחת למצרים. יש סבסוד של חלק מהתשלום למשלחת. 

מלגות למשרתי מילואים.  -למילואים מצדיעים    

פרוייקט חיצוני אבל יש רכזת מטעמנו  -תגלית  

ם במדים זה רק למשלמי רווחה עידי מצ  -איתי   

כן, זה רק למשלמי רווחה. אלה כספי סטודנטים משלמי רווחה.  -ליאור   

ספר שנים, יש  מדמה את האו"ם, משתתפים בתחרויות, משפרים את האנגלית, מביא כבוד מ -מועדון מודל האו"ם 

 הנהלה פנימית.. יש חלוקה בין ג'וניורים ולבין הוותקיים.  

להתנדבות עם ניצולי שואה, המלגות כבר   100000קיבלנו תרומה אנונימית  של    -התנדבות עם ניצולי שואה

 חולקו, ומחכים לראות אם יהיה המשכיות מצד התורם. 

.  ותנו כמה מלגאים בבתי חולים, עבדנו עם שישי שמח, פעילויות   



פעילויות למען הקהילה.   -מחשבה טובה  

 אירועי הוקרה למלגאים ומתנדבים 

קהילת הייטק סטודנטיאלית, התמחויות, אקתונים ולאגד את זה תחת    -אלכס   -פרוייקט חדשנות והייטק  -או"פ טק 

 קהילה אחת. 

מסביר על מועדון מודל האו"ם.  פאנוב  אלכס   

עם יכולות וכישורים שיעזרו לסטודנטים אחרים תמורת עזרה מסטודנט בעל  מאגר של סטודנטים  -בנק זמן 

 כישורים אחרים. 

ליצור חיבור והכרות בין האוכלוסיות לקראת היציאה לשוק העבודה, אירועי תרבות.  -יוכי   -חרדי -התא דתי  

לתת מענה תרבותי לציבור הדתי חרדי.   -איתי   

, המטרה שלו זה לקשר  15יטי למפלגה אחת, והגיעו הקימו השקה של תא פול –אדיר   -התא הפוליטי 

 ביןסטודנטים לחברי כנסת, ואישים משפעים בתחום הפוליטי. 

פוליטי. -זה מנוגד לתקנון האגודה שהוא א -ליאור   

 אפשר לעשות שבוע פוליטי ולעשות דיבייט או הסברה, לעשות תא מהווה איזשהי בעייתיות.  

צב של שיח ומביאים דעות של כל הקשת הפוליטית. דד מועבעייתיות, זה מ  לא רואה  -גיא   

 מה עם מנהל התא? 

הוא יהיה א פוליטי לא ישמיע את הדעה שלו   -אדיר   

יש מקום ליישר קו עם שאר המוסדות כי זה קיים בהרבה מקומות  -שי  

נכון זה קיים באונ' אחרות, אבל זה לא דרך האגודה.  -ליאור   

 

 מחלקת הסברה

ניוזלטר, מדיה החברתית, יש רכז שאחראי על הנושא, אינסטגרם, פייסבוק, פורומים.  -ליאור   

צריך יותר פרסומות של האגודה באתר של הפתוחה.  -יוכי  

   .ליאור מציג פרוייקטים על מחלקתיים 

יש מערכות פנימיות של האוניברסיטה שיכולים להתאים לצרכים של האגודה, מערכות סיאראם.    -אורלי   

צגת התוכנית. ומעבר להצבעה: סיום ה  

 בעד   -איתי 
 בעד  -אדיר 
 בעד  -אלכס 
 בעד   -ענת
 בעד  -חיים 

 בעד  -לי
 בעד  -נטע
 בעד  -שי

 בעד  -אריה
 בעד  -חטיב



 בעד  -יוכי
 בעד  -יוסי אוחיון 

 בעד   -ליאת 
 בעד  -ניצן

 בעד  -רבקה 
 בעד  -ליאור 

 בעד   -שני
 בעד  -מירב
 בעד  -דנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


