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בוצע בדצמבר

צעדים להמשך

וועדת אקדמיה
)נציגים(

היכרות עם הנשואים:

היכרות עם תרכנית עבודה חדשה עבור רכז
מילואים.

חודש בחירות -אין ועדת אקדמיה

אתר ופייסבוק
המחלקה

המשך עדכון הסטודטים בזכויות אקדמיות.

הכנת מערך הסברתי למחלקת אקדמיה על כל
פעולותיה שהסטודנטים אינם מכירים .בניית גאנט
פרסומי עד תקופת בחינות.

פתיחת עמודי אינטרנט חדשים באתר על
הזכויות והתנאים של הסטודנטים.

סיוע משפטי

טיפול שוטף בתיקים; מודל נסיוני של גיבוש הסדר
טיעון עובר לפתיחת התיק והגשתו לממנו במקביל
להגשת התלונה

הוספת מייצגת נוספת וחפיפה.

המשך ייצוג הסטודנטים בועדות המשמעת.

הכנת התכנים לקראת מפגשי ההכנה למבחנים,
תאום סדנאות הכשרה למנטורים ,ביצוע מפגש
קבוצתי ראשון של המנטורים והסטודנטים.

סדנאות הכנה למבחנים עבור המנטורים ולאחר
מכן העברת המנטורים לסטודנטים.

הכנת משובים והפקת לקחים.

שנה א' לא לבד

תחרות תמונות "שנה א' לא לבד".
הכנת המפגש השני "הכנה לתקופת בחינות".
תחילת מיפוי צרכי סטודנטים משרתי מילואים

מילואים
רוחבי

יצירת קשר ולמידה מרכזים מקבילים ממוסדות
אחרים
ייצוג וקידום זכויות הסטודנטים במסגרת ישיבת
נהלי הוראה ולמידה.
קידום נושא חווית הסטודנט בשיתוף לשכת
הרקטור.

כללי

בניית שאלות למשובי אמצע עבור המנטורים
אודות התכנית.

ישיבת חתך בשיתוף אגף שיווק ודיקנט אודות
התכנית.
בניית הכנת המפגש השלישי של המנטורים
העתיד להתקיים באפריל.

בניית תכנית עבודה שנתית והצגתו לוועד המנהל

הפצת סקר מיפוי צרכים לסטודנטים

תכנון עמוד ייעודי באתר האגודה ועלון מידע חדש

העלאת עמוד ייעודי באתר האגודה והפקת
העלון המידע

יצירת פורום וואטאפ רכזי מילואים רוחבי ארצי

קידום תכנון אירוע ההוקרה השנתי -בשיתוף
עם מחלקת תרבות

הסדרת נושא ה  wi-fiוקריסת המודל.

קידום תכנית השלמת חומרי לימוד ע"י
שיעורים פרטים )שיתוף דיקן הסטודנטים(

קידום הבעיות בתכנית אבני פינה בקמפוסים:
מעקב אחר בעיות ההתנגשות בקורסי האנגלית
הפקולטה למדעי הטבע ,הפקולטה למדעי הרפואה
שפה זרה.
והפקולטה למדעי החקלאות.

אכיפת תקנון המלגות החדש עבור תארים
מתקדמים.
כללי

קידום סקר הערכת בחינות ,כפיילוט בפקולטה
לרפואה.

סיוע אקדמי

הפקולטה למדעי הרוח :סיוע לסטודנטים הפונים
ישירות דרך המייל או דרך האתר אל הרכזת
באמצעות מתן הסברים ופתרון לבעיות אקדמיות
פרטניות; סיוע לנציגי החוגים להתמודד עם בעיות
אקדמיות שעולות בתוך החוגים השונים בפקולטה
תוך ליווי צמוד של הנציגים; מעקב אחרי התנהלות
ושינויים אקדמיים הנעשים במסגרת החוג למזרח
תיכון; פיקוח על עבודתה של ועדת ההוראה ווידוי
כי מחזירה מענה לסטודנטים.

אכיפת תקנון מלגות החדש לתארים מתקדמים.

יצירת תשתית אחידה לשירותים האקדמיים
בקמפוסים השונים.

הצגת תכנית עבודה של רכז מילואים.

העלאת זכויות נוספות במסגרת נהלי הוראה
ולמידה.

הכנה רוחבית של רכזי ייעוץ אקדמיה לקראת
חידוש לוח השנה האקדמי.

הכנת הצוות וכן הנציגים החדשים לדו"ח
הפרות אקדמיות.

הובלת שיתוף פעולה ופיילוט להוצאת 'סקר
הערכת בחינות'.

פרסום סקר הערכת הוראה בשיתוף עם
יחידת יה"ל ובמקביל ,הובלת שיתוף פעולה
ופיילוט להוצאת סקר הערכת בחינות.

שיתוף פעולה עם יחידת הדיקנט בנוגע לסבסוד של
מרתונים עבור :יוצאי אתיופיה ,חרדים וסטודנטים
ממלגת":עתידים".
פקולטה למדעי הרוח :סיוע לסטודנטים הפונים
ישירות דרך המייל או דרך האתר אל הרכזת
באמצעות מתן הסברים ופתרון לבעיות אקדמיות
פרטניות; סיוע לנציגי החוגים להתמודד עם בעיות
אקדמיות שעולות בתוך החוגים השונים בפקולטה
תוך ליווי צמוד של הנציגים; מעקב אחרי התנהלות
ושינויים אקדמיים הנעשים במסגרת החוג למזרח
תיכון; פיקוח על עבודתה של ועדת ההוראה ווידוי
כי מחזירה מענה לסטודנטים .חברה :סיוע
לסטודנטים דרך המייל ,ודרך אקדמיק .מעקב ושיח
עם הנציגים החוגיים בנוגע להתקדמויות שונות
והכנה ללוח מבחנים חדש .לווי נציגים בבעיות
פרטניות.

שיתוף פעולה עם יחדית הדיקנט בנוגע
לסבסוד של מרתונים עבור :יוצאי אתיופיה,
חרדים וסטודנטים ממלגת":עתידים".

פקולטה למדעי הרוח וחברה :המשך עבודה
שותפת לקראת תקופת בחינות.

מעקב אחרי התנהלות ושינויים אקדמיים הנעשים
במסגרת החוג למזרח תיכון.
זכויות אקדמיות

שיתוף פעולה עם
נציגים והועדה
האקדמית
הר הצופים

פקולטה למדעי החברה :תיקון נוהל ערעורים
בפקולטה ,חידוד נהלים .עתיד להתפרסם לקראת
תקופת המבחנים.

הפקולטה למדעי הרוח :פיקוח על העלאת תאריכי
בחינות לשנתון ,מעקב על פניות הנשלחות לוועדת
ההוראה של הפקולטה ועל כך שמטופלות.
הפקולטה למדעי הרוח :פגישת היכרות עם המזכיר
לענייני הוראה של בית הספר לעבודה סוציאלית;
פגישות שוטפות עם מזכירת ההוראה של
פקולטה למדעי הרוח :טיפול בתלונות מצד
הפקולטה למדעי הרוח; פגישה עם סגן הדיקן
התלמידים שנוגעות לקורס "מגמות בכתיבת
לענייני הוראה של הפקולטה למדעי הרוח לצורך
קביעת נוהלי עבודה להמשך השנה; עבודה אל מול ההסיטוריה" .ישיבה עם נציגי החוגים הרלוונטיים,
נציגי החוגים ההיסטוריים בכל הנוגע לפיקוח על ניסוח נייר עמדה הכולל שיפור והסבר של טענות
הסטודנטים ,ישיבה עם הפרופסור האחראי על
הקורס "מגמות בכתיבת ההיסטוריה קלאסיקות
הקורס והגעה להבנות לפיהן החל משנה הבאה
וחידושים"; מעקב אחר ביצוע יישום תכנית
יוכנסו שינויים בקורס;
העבודה האקדמית שנבנתה יחד עם הנציגים
בחוגים השונים.

הנגשת זכויות וחובות הסטודנטים לקראת
תקופת בחינות באמצעי המידה השונים.

סיום מיפוי לוח הבחינות ,הוצאת הודעה בדבר
השינוי בתאריכי הבחינות למרצים הרלוונטיים
והכנת המזכירויות של החוגים.

ניסוח נייר עמדה הכולל שיפור והסבר של טענות
הסטודנטים ,ישיבה עם הפרופסור האחראי על
הקורס והגעה להבנות לפיהן החל משנה הבאה
יוכנסו שינויים בקורס;
סיום מיפוי לוח הבחינות ,הוצאת הודעה בדבר
השינוי בתאריכי הבחינות למרצים הרלוונטיים
פקולטה למדעי הרוח :ישיבה בוועדת ההוראה של
והכנת המזכירויות של החוגים.
הפקולטה וייצוג עמדת הסטודנטים בסוגיות
אקדמיות שונות; פגישות שוטפות עם מזכירת
ההוראה של פקולטה;

שיתוף פעולה עם
נציגים והועדה
האקדמית
הר הצופים

פקולטה למדעי הרוח :תחילת היערכות לתקופת
הבחינות הקרובה מול המזכירויות האקדמיות של
הפקולטה למדעי הרוח ,עו"ס וחינוך  -מיפוי לוח
בחינות.
הפקולטה למדע החברה :יצוג הסטודנטים בועדת
ההוראה של הפקלטה ,הכוללת דיון על תקנון
תקנון לנוהל ערעורים.

בירורים משמעתיים
פקולטטים

מרתונים

הפקולטה למדעי הרוח :שוטף ,ישיבה בבירורים
משמעתיים פנים פקולטטים תוך לווי הסטודנטים
לאורך כל התהליך.

פקולטה למדעי החברה :לא התקימו בירורים
משמעתיים בחודש דצמבר.

הפקולטה למדעי חברה :ייצוג בועדת משמעת.

פקולטה למדעי הרוח :לא התקימו בירורים
משמעתיים בחודש דצמבר.

--

קביעת תאריכים ראשוניים למרתונים של סמסטר קביעת תאריכים סופיים למרתונים של סמסטר א' טיפול בפניות חדשות מנציגי הועדים החוגיים
ובדיקת מערכת הרישום למרתונים החדשה )האתר לגבי מרתונים פוטנציאלים חדשים ,שריון
א' ,בדיקת ביקוש וחיפוש מורים לקורסים
כיתות למרתונים הקיימים ופתיחת הרשמה
החדש(
פוטנציאליים נוספים.
עריכת שלוש עשר חוברות מבחנים בחוגים:
כלכלה ,פסיכולוגיה ,מנע"ס ,חשבונאות ופכ"מ.
כתיבת תכנית עבודה.

שנה א' לא לבד

פקולטה מדעי החברה :השתתפות בועדת אקדמיה
פקולטית אישור מטעמה על נוהל ערעורים חדש ,מפגש עם נציגי החוגים החדשים והקנייה של
הסכמה מלבד הנוהל על התחלה של תהליך ביקורת כלים אקדמיים להתמודד עם תקופת הבחינות
על הערעורים.
הקרובה.
--

חוברות מבחנים

שירותים אקדמיים:
ספריית השאלה,
תוכנות ,חוברות
מבחנים ,בנק אקדמי

פקלוטה למדעי החברה :מיפוי לוח בחינות לקראת
לוח מבחנים חדש ועבודה שוטפת.

יצירת קשר עם ספריות והמעונות לפרויקט מרחבי תיאום כלל מרחבי הלמידה בשיתוף פעולה עם
סקופוס ופרסום לקראת תקופת המבחנים.
למידה עירוניים.

שיפור הבנק האקדמי באתר החדש וטיפול בבעיות
איסוף שאלות ותשובות לדף ייעודי באתר האגודה.
שוטפות.
עדכון נציגים והתנעת פרויקט "באתי לעזרת
חבר".
תחרות תמונות "שנה א' לא לבד" ,הכנת מפגש
שני

השקת שלוש עשר חוברות מבחנים בחוגים
הרלוונטים.

המשך איפיון הבק האקדמי.

הקמת דף ייעודי לשאלות ותשובות.
סיום העבודה על הבנק האקדמי לקראת
תקופת המבחנים.

קיום סדנאות הכנה למבחנים על ידי המנטורים
סיום תחרות תמונות מהמפגש הראשון ,קיום
שלוש סדנאות הכנה למבחנים עבור המנטורים על לסטודנטים שלהם .העלאת הטיפים הנבחרים
בפייסבוק האגודה .התחלת תכנון מפגש
ידי הדיקנט ,העלאת שרשור טיפים לסטודנט
שלישי.
בקבוצת הפייסבוק

סיוע אקדמי שוטף .סיוע לסטודנטים הפונים
ישירות דרך המייל או דרך הפניות באתר האגודה.
סיוע לנציגי החוגים להתמודד עם בעיות אקדמיות
שעולות בתוך החוגים השונים בפקולטה תוך ליווי
צמוד של הנציגים.

סיוע אקדמי שוטף ,ברמה החוגית וברמה
הפרטנית.

סיוע אקדמי שוטף ,ברמה החוגית וברמה
הפרטנית במידת הצורך.

זכויות אקדמיות

פגישה עם סגן דיקן ודיון בנוגע לזכויות אקדמיות
שנפגעות וקידומן

הנגשת הזכויות ליולדות ופרסומן

המשך קידום זכויות מתוך מה שעולה בשטח

שיתוף פעולה עם
נציגים והועדה
האקדמית

השתתפות בוועדת הוראה ושיתוף פעולה עם
הנציגים החוגיים בבעיות שעולות

הצגת הוועדות מורים תלמידים בפני הנציגים
החוגיים ודיון בנושאים שמפריעים בכל חוג

קיום וועדות מורים תלמידים בכל החוגים

בירורים משמעתיים
פקולטטים

לא התקיימו

לא התקיימו

--

סיוע אקדמי

הפקולטה לחקלאות
מרתונים
שירותים אקדמיים:
באתי לעזרת חבר,
סיכומונה ,בנק
אקדמי

פתיחת מרתונים לבוחן אמצע בכימיה ,פיזיקה
בדיקת היענות למרתונים ,איתור ושיבוץ מתרגלים
וביוכימיה .ראיונות למתרגלים רלוונטים לקורסים
וראיון מתרגלים לפי הצורך
נוספים
המשך גיוס מדריכים לפרוייקט "באתי לעזרת
חבר"

מעבר על הקבצים בבנק האקדמי ,מיפוי לפי שנים

המשך מעבר על הקבצים בבנק האקדמי
ומיפויים .גיוס מדריכים לקראת סמסטר ב
באתי לעזרת חבר

קיום מפגש שני "הכנה לבחנים"  ,מענה שוטף
לבעיות שצצות עי המנטורים.

בוצעו סדנאות הכנה למבחנים מטעם הדיקנט
ובוצעו מרבית המפגשים הקבוצתיים של
המנטורים עם הסטודנטים.

המשך פגישות המנטורים עם הסטודנטים
לקראת תקופת בחינות.

קיום מפגש שני של המנטורים עם הסטודנטים,
מענה שוטף על שאלות

בוצעו סדנאות הכנה למבחנים מטעם הדיקנט
ובוצעו מרבית המפגשים הקבוצתיים של
המנטורים עם הסטודנטים.

המשך פגישות המנטורים עם הסטודנטים
לקראת תקופת בחינות.

סיוע אקדמי

מפגש עם כל הועדים ,מענה שוטף בכל האמצעים
וזמינות כמה שיותר גבוהה.

טיפול בנושא מכתב הסטודנטים הנוגע למבחנים
בפקולטה ,מענה שוטף

מענה שוטף ,הדרכת ועדי שנה א לקראת
תקופת המבחנים.

זכויות אקדמיות

קידום תכניות מחקר בפקולטה.

מענה שוטף ,פגישות בנושא שיפור איכות
הבחינות.

קידום מחקר

שיתוף פעולה עם
נציגים והועדה
האקדמית

נוכחות רכזת אקדמיה ורכזת שנים קליניות
בועדות השונות :ועדת הוראה קלינית,ועדת מורים
תלמידים ,ועדת חינוך רפואי.

השתתפות בועדות שונות ,קידום סקר הערכת
בחינות בשיתוף עם בעלי תפקידים בפקולטה.

הצגת מתווה סקר הערכת הבחינות לבעלי
תפקידים .השתתפות בועדות שונות בפקולטה.

מרתונים

תחילת בירור והערכה לקראת תקופת מבחנים

החל בירור שטח לגבי ביקוש למרתונים והיצע
מורים

גיוס מורים ,תיאום תאריכים ופתיחת הרשמה
פעילה

החלו להתנדב שלושה מלגאים בפרויקט "באתי
לעזרת חבר" בפורמט שנתי.

מעקב שוטף אחרי הפרויקט

תפעול שוטף של ספריית השאלה

המשך טיפול שוטף ,בדיקת ביקוש לחוברות
מבחנים

תפעול שוטף של הבנק האקדמי

--

שנה א' לא לבד

הפקולטה למדעי
הרפואה

שריון תאריכים+שעות מדוייקות למרתון,
החתמת מתרגלים על חוזים

גיוס כספים וגיוס מלגאים לפרויקט "באתי לעזרת
שירותים אקדמיים:
חבר"
ספריית השאלה,
ספריה אקדמית שוטף
תוכנות ,חוברות
מבחנים ,בנק אקדמי
בנק אקדמי שוטף

הפקולטה למדעי
הרפואה

וועדות פקולטאיות
ובית-ספריות

--

לא התקיימו

--

קידום התחום
האקדמי בחוג
לסיעוד

--

העברת סקר איכות -התנסויות קליניות

ישיבה עם גורמים בבית הספר לצורך מעבר
על הסקר וצעדים להמשך .הכנת ועדים
לתקופת בחינות )ערעורים כיתתיים(

שנה א' לא לבד

התקיימו פגישות אישיות ופגישה קבוצתית
ראשונה

בוצעו סדנאות הכנה למבחנים מטעם הדיקנט
ובוצעו מרבית המפגשים הקבוצתיים של
המנטורים עם הסטודנטים.

המשך פגישות המנטורים עם הסטודנטים
לקראת תקופת בחינות.

סיוע אקדמי

תקשורת רציפה עם הסטודנטים באמצעות המייל
ושעות קבלה תוך מענה על פניותיהם וטיפול
בבעיות

מתן מענה לסטודנטים בכל בעיותיהם האקדמיות
במייל ובשעות קבלה.

המשך מתן סיוע אקדמי לסטודנטים באמצעים
השונים.

זכויות אקדמיות

הנגשת הזכויות מתוך התקנון לסטודנטים

המשך בהנגשת הזכויות האקדמיות לסטודנטים

המשך הנגשת הזכויות האקדמיות

שיתוף פעולה עם
נציגים והועדה
האקדמית

ייעוץ ותקשורת רציפה עם הנציגים .ייצוג בוועגה
האקדמית.

קישור בין נציגי הוועדים לבין רכז רווחה לשם
הזמנת סופגניות להדלקת נרות ,המשך ייצוג של
הסטודנטים בוועדת ההוראה

--

מרתונים
הפקולטה למדעי
הטבע

מציאת מתרגלים למרתונים שטרם נמצא להם
בדיקת הצרכים במרתונים בחוגים השונים ובדיקת פתיחת  19מרתונים ממגוון חוגים )פיזיקה,כימיה,
מתרגל ראוי ,שיריון כיתות והתחלת מרתונים
מדעי החיים,מדמ"ח,מתמטיקה,כדוה"א( המתאים
רשימת המתרגלים הקיימים ואיסוף נוסף של
בפועל )המרתון הקרוב מתחיל בתאריך
לשנה א' ושנים מתקדמות יותר
מתרגלים איכותיים
(15.1.18

חוברות מבחנים

ביצוע חידוש החוברות מבחנים לשני הסמסטרים

עדכון רוב חוברות המבחנים הקיימות תחילת
עבודה על חוברת בקורס מבנה נתונים

המשך טיפול בנושא החוברות והמשך
התהליכים להוצאת חוברת מבחנים במבנה
נתונים

שירותים אקדמיים:
ספריית השאלה,
תוכנות ,חוברות
מבחנים ,בנק אקדמי

ביצוע יריד סיכומונה

טיפול בבעיית פרסום השמות בבנק האדמי

הנגשת הזכויות לחיילי מילואים

פתיחת דף אינטרנט המפרט את אופן חידוש
הרשיון לתוכנות השונות

ביצוע מעקב אחר ספריית ההשאלה

קידום תוכנית הכוכבים

תיאום סדנת הכנה לבחינות מול הדיקנט ,ישיבת
רכזים ,המשך שיחות אישיות של מנטורים עם
הסטודנטים וקיום מפגש קבוצתי ראשון של כל
מנטור עם הסטודנטים שלו.

בוצעו סדנאות הכנה למבחנים מטעם הדיקנט
ובוצעו מרבית המפגשים הקבוצתיים של
המנטורים עם הסטודנטים.

המשך פגישות המנטורים עם הסטודנטים
לקראת תקופת בחינות.

שנה א' לא לבד

מחלקת אוכלוסיות

חודש:

דצמבר

שנה:

2017

קמפוס /תחום

נושא

בוצע בנובמבר

בוצע בנומבר

צעדים להמשך

ועדת אוכלוסיות )נציגים(
אתר המחלקה

* העלאת תכנים רלוונטיים לאתר החדש

רמ"ח

* סיום גיוס מלגאים
* המשך בניית קשרים מול הדיקנט

*פגישה עם האחראים בדיקנט על תחום חרדים והסכמה על מידה רבה יותר של שיתוף פעולה באופן שוטף
*עבודה עם הרכזים על תכניות העבודה

כללי
שוטף וכללי
* תהליכים לגיוס משאבים נוספים עבור מלגאי המחלקה

* תהליכים לגיוס משאבים נוספים עבור מלגאי המחלקה
*ליווי פרטני של מספר סטודנטים בענייני נגישות והתאמות לימודיות בשל
ייחודיות בגוונים שונים

* סיום בניית תכניות עבודה רכזי המחלקה
* גיוס משאבים
*מיפוי צרכים

מאבקים
יוצאי אתיופיה

* ביצוע שבוע אתיופיה  -שילוב של חגיגה ותוכן בכלל הקמפוסים
* פגישת הפקת לקחים לאחר שבוע אתיופיה
* גיוס ותחילת פעילות מלגאית חדשה  -עלמנש מטיקו

אוכלוסייה ערבית

* יצירת תוכן עבור האוכלוסייה הערבית לשבוע "בואו נדבר על זה"
* תכנון חנוכריסמס
* תחילת פעילות מלגאית לין סואעד
* תרגום תכנים אגודתיים לערבית

בעלי מוגבלויות

אוכלוסיות
להט"ב

* פרויקט "לראות דרך העיניים שלנו" בהר הצופים
* מסיבת צהריים בנושא נגישות בהר הצופים
* תכנון שבוע "בואו נדבר על זה" יחד עם חו"ק ותא סמ"ן

*תכנון טקס נספי סודן
*תכנון טקס נספי סודן יחד עם סטודנטיות אתיופיות והמרכז לרב תרבותיות ומגוון באוניברסיטה

*נערכה הרצאה בערבית במסגרת שבוע "בואו נדבר על זה"
*חגיגות חנוכריסמס ואיסוף מתנות לילדים בבי"ח

*תכנון אירוע שיא לאכולוסייה הערבית

* יצירת והפצת סרטון הסברה מההקלטות של "לראות
העיניים שלנו"
*שבוע "בואו נדבר על זה" העוסק בהתמודדויות נפשיות וכלל ארבעהדרך
בקמפוסים ובעיר  -כל התכנים היו נגישים
אירועים
בתחבורהפעילות משמעותית לשבוע נגישות סמסטר ב'
*פעילות במסגרת מאבק התחבורה הציבורית להקפדה על נגישות * תכנון

* אירועים בשת"פ עם האחווה הגאה ומרפאת הבית הפתוח ,לציון יום האייד העולמי )יום בידוק חינם בכל הקמפוסים +כנס בריאות מינית(
* יצירת קשרים ושיתופי פעולה עם האחוות הגאות
* תכנון מלגה ייעודית לטרנסים/ות ותחילת חיבור לגופים רלוונטיים באוניברסיטה
*המשך פעילות ליצירת מלגה ייעודית לטרנסים וטרנסיות
* פגישות עם סטודנטים/ות להבנת הצרכים והפערים בשטח

*פגישה עם הדיקן בנושא מלגה לטרנסים/ות

חרדים

הר הצופים

פעילות ייעודית בקמפוס הר הצופים

עין כרם

פעילות ייעודית בקמפוס עין כרם

ספרא

פעילות ייעודית בקמפוס ספרא

רחובות

פעילות ייעודית בקמפוס רחובות

* חיפוש מרצים להאברותא
* גיוס מועמדים לשבט אחים
* בניית קשרים עם סטודנטים/ות חרדים באוניבריסטה ומיפוי צרכים

*חגיגות חנוכה בשיתוף התא החרדי
*בניית קשרים עם סטודנטים חרדים באוניברסיטה
*פעילות להטמעת מיקרוגלים כשרים

*הפעלת האברותא מהתאריך 16/1

מחלקת חברה וקהילה

חודש:

קמפוס

נושא

שנה:

דצמבר
בוצע בנובמבר

בוצע בדצמבר

2017
צעדים להמשך

ועדת חברה וקהילה )נציגים(
העלאת תכנים רלוונטיים לאתר החדש

העלאת כתבות על אירועי המחלקה

העלאת מידע על פעילות שוויון מגדרי בהר הצופים
העלאת כתבות על אירועי המחלקה

רמ"ח

* שבוע המאבק באלימות נגד נשים -סדנאות הגנה
עצמית בכל הקמפוסים וקיום  3הרצאות בערב על
אקטיביזם וסיפורים אישיים
* תכנון פרויקט "עושים רחוב" לחיבור בין סטודנטים
לתושבים מקומיים

* תכנון שבוע התמודדויות נפשיות בקמפוסים
* קידום הפעלת פרויקט עושים רחוב ,שיתופי פעולה
ומשאבים.

* קיום שבוע התמודדויות נפשיות
* תכנון יום האישה
* התחלת פרויקט "עושים רחוב"

Goodle

פרסום מלגות ,משרות ואירועים

פרסום מלגות ,משרות ואירועים

פרסום מלגות ,משרות ואירועים

אתר המחלקה

רוחבי

קמפוס ירוק

* הפעלת מערך מיחזור בקמפוס הר הצופים ומיון ופינוי * תכנון סיור טעימות בשוק בשיתוף עם התעוררות
* קיום סיור טעימות בשוק מחנה יהודה
* קידום הפחתת השימוש בכלים חד פעמיים
מיכלי השתיה מהקמפוס
* קידום הפחתת השימוש בחד פעמי בקפיטריות ובקפה אגודה
* קידום חסכמים במעונות
* סיור מאבקים חברתיים
* קידום חסכמים במעונות
* קידום התקנת מערכות סולאריות במעונות
* תכנון מערך סיורים בשתוף עם תא התעוררות
* קידום התקנת מערכות סולאריות במעונות
* ברור הכנסת מערכי מיחזור בקמפוסים נוספים
* קידום הפחתת השימוש בכלים חד פעמיים
*קמפיין הפרדה ועידוד שימוש בפחי המחזור
* תכנון קמפיין הפרדה ועידוד שימוש בפחי המחזור
* קידום חסכמים במעונות
* קמפיין רעיונות לקידום קמפוסים ירוקים ובחירת רעיון
* תכנון קמפיין רעיונות לקידום קמפוסים ירוקים
* קידום הכנסת מערכי מיחזור בקמפוסים נוספים
לקידום מתוך ההצעות שעלו מהסטודנטים
* פיתוח קשר עם מערך המועצות הירוקות הפועלות
* הפעלת מערך המיחזור ומיון ופינוי מיכלי המשקה בקמפוס
באוניברסיטה
הר הצופים
* הפעלת מערך המחזור בקמפוס הר הצופים ומיון מיכלי
* פינוי סוללות ופסולת אלקטרונית מקמפוס הר הצופים
השתייה
פרסום המאיץ החברתי ופתיחת הרשמה

* ראיונות קבלה למאיץ החברתי

* גיוס נוסף של משתתפים למאיץ החברתי וקיום ראיונות
בהתאם

* זמינות שוטפת לפניות סטודנטים.יות
* פגישת היכרות עם נציבות להטרדה מינית של
האוניברסיטה

* זמינות שוטפת לפניות סטודנטים.יות
* הדבקת מדבקות עם פרטי התקשרות בקמפוסים
* איסוף נתונים בנוגע לתחושת ביטחון באזור המעונות
* מיפוי תקנון האוניברסיטה להטרדות מיניות

* זמינות שוטפת לפניות סטודנטים.יות
* הפעלת פורום ארגונים בתוך האוניברסיטה הפועלים למניעת
הטרדות פיניות
* המשך הדבקת מדבקות עם פרטי התקשרות בקמפוסים
* קידום הגברת הביטחון סביב מעונות הסטודנטים

המאיץ

הטרדות מיניות

שיוויון מגדרי

פרוייקטים חברתיים

הר הצופים

שוטף )אירועי נושא ,כללי(

* כתיבת שאלון לסטודנטים.יות על האוירה המגדרית
* מחקר על תחום הטיפול באלימות מינית בקמפוס
* הפצת וניתוח שאלון על האוירה המגדרים בקמפוס
ומניעת הטרדות מיניות באמצעות סדרת פגישות ובניית בקמפוס וניתוחו
לסטודנטיםות
* פגישה ראשונה של פרויקט גברים מדברים מגדר
סקר לכלל הסטודנטים והסטודנטיות
* עבודה על אירוע ראשון של גברים מדברים מגדר
ותחילת עבודה על אירוע שיא של הקבוצה
* בניית קבוצת "גברים מדברים מגדר"
* עבודה על שבוע האישה
* קידום מערך השטח של נציגות ועדיות לשוויון מגדרי * המשך פגישות לקידום מניעת הטרדות מיניות בקמפוס * תחילת עבודה שוטפת מול הועדים החוגיים
* עבודה על קמפיין אפס סובלנות להטרדות מיניות
* זמינות למקרים שעולים מהסטודנטים.יות
* עבודה על סטודנטיות כותבות -העלאת פוסטים של
* התחלת תכנון יום האישה
סטודנטיות לפייסבוק של האגודה
* המשך פגישות לקידום מניעת הטרדות מיניות בקמפוס
* עבודה על סילבוסים שוויוניים מגדרית
* קיום הכשרת מנהלים ולמידת עמיתים
* ביקור במפגשים של הפרוייקטים החברתיים
* עבודה שוטפת אל מול הפרוייקטים לוגיסטית ואסטרטגית
* עבודה על גיוס תקציבים לפרוייקטים
* הרחבת שיתופי הפעולה לכל פרוייקט

* תכנון וקיום הכשרת מנהלי פרוייקטים
* מכרז לפרוייקטים החברתיים וקבלה של פרוייקט
חדש
* פעילות שוטפת מול הפרוייקטים)בניית תקציבים
ותכנון פעילות(
* ביקורים באירועים של הפרוייקטים

* תכנון יום הכשרת מנהלי פרויקטים שני ולמידת
עמיתים
* גיוס תקציבים לפרוייקטים
* עבודה על הרחבת מעגלי הסטודנטים שהפרוייקטים
מגיעים אליהם
* המשך גיבוש אסטרטגיית פעילות לכל פרוייקט

* ביצוע אירועי שבוע המאבק באלימות כלפי נשים.
* תיאום פורום תאים שני והכנתו .הפורום יהיה
בדצמבר.
* הכנות לקראת שבוע התמודדויות נפשיות.
* פעילות שותפת מול התאים.

* אירועי שבוע 'בואו נדבר על זה')התמודדויות נפשיות(
* קיום פורום יו"רים שני
* סגירת כל התכנים והפרטים לקראת שבוע התמודדויות * המשך עבודה על התערוכה שמלווה את 'בואו נדבר על זה'
כך שהצילומים יתרחבו למילים ולציורים.
נפשיות .יתקיים בינואר.
* קיום ערב ראשון של 'אצלנו בשכונה' -ערב מפגשי
* תכנון תערכוה במסגרת שבוע התמודדויות נשפיות
סטודנטים בבתים לעידוד קהילתיות
להעלאת מודעות על קשיים נפשיים בקרב צעירים.
* תכנון שבוע יום האישה הבינלאומי
* תכנון ערב סדנאות בדירות סטודנטים לחיזוק
* הקמת סיפרייה ניידת והחלפת ספרים יד שנייה בין סטודנטים
קהילתיות בקרב הסטודנטים .יתקיים בינואר
* חשיבה על שיתוף פעולה עם מחלקת תרבות ,בניית
תוכן מתמשך לסטודנטים

* המשך עבודה על התערוכה שמלווה את 'בואו נדבר על זה'
כך שהצילומים יתרחבו למילים ולציורים.
* קיום ערב ראשון של 'אצלנו בשכונה' -ערב מפגשי
סטודנטים בבתים לעידוד קהילתיות
* תכנון שבוע יום האישה הבינלאומי
* הקמת סיפרייה ניידת והחלפת ספרים יד שנייה בין סטודנטים

שוטף )אירועי נושא ,כללי(

מחלקת חברה וקהילה

חודש:

קמפוס

נושא

שנה:

דצמבר
בוצע בנובמבר

בוצע בדצמבר

2017
צעדים להמשך

פרוייקטים חברתיים

ספרא

רחובות

שוטף )אירועי נושא ,כללי(
פרוייקטים חברתיים

הגרלת חלקות לגינה האורגנית

שוטף )אירועי נושא ,כללי(

* שיתוף פעולה עם התא הגאה במסגרת שבוע המודעות * קיום פעילות בשיתוף עמותת סול טוק במסגרת שבוע
ההתמודדויות הנפשיות.
הבינלאומי לאיידס :עמדת בידוק  +עמדת חלוקת
* תכנון אירועי יום האישה
קונדומים ודפי הסבר
* תכנון התרמה למען בעלי החיים בשיתוף עמותת רחובות
* אירועי שבוע המאבק באלימות כלפי נשים :הרצאה  * +תכנון שבוע ההתמודדויות הנפשיות בשיתוף עמותת
אוהבת חיות ומבצע תרומת שיער שיער בשיתוף עמותת זכרון
סול טוק
סדנת הגנה עצמית לסטודנטיות בפקולטה
מנחם.
* תכנון שבוע המודעות הבינלאומי לאיידס בשיתוף
התא הגאה בפקולטה
פרסום וגיוס מתנדבים נוספים לפרוייקטים

פרוייקטים חברתיים
התרמת דם במתחם האגודה

עין כרם
)שוטף )אירועי נושא ,כללי

חלוקת חלקות בגינה האורגנית

* תכנון יום האישה ובי"ח לדובונים
* תכנון שבוע התמודדויות נפשיות
* אירועי שבוע המאבק באלימות כלפי נשים :סדנת הגנה * פרסום פעילות בנק הדם ומח עצם לסטודנטים.
* הרצאה של הילה עמנואל כחלק משבוע "בואו נדבר על זה"
עצמית לסטודנטיות בפקולטה
* יצירת שיתוף פעולה עם בנק הדם ועם מחלקת מח
עצם ותכנון פעילות עתידית איתם

מחלקת תרבות

חודש:

דצמבר

קמפוס

נושא

בוצע בנובמבר

שנה:
בוצע בדצמבר

ועדת נציגים
אתר מחלקה

נוספו תכנים ואירועים לאתר החדש

רמ"ח
כללי
 .1תכנון אירועי חנוכה

ספורט תחרותי
)קבוצות ספורט(

ספורט
ספורט כללי

תרבות במעונות
תרבות בעיר

תרבות מחוץ לקמפוס

משלחות לחו"ל
תגלית

בתחילת החודש התקיימה פגישה עם נציגות קוסל
)קותי מרידאן ואיציק באבאי( יחד עם יור האגודה,
ראש מחלקת תרבות ,רכזת הספורט ונציגי נבחרות.
מטרת הפגישה הייתה קידום נושאים נקודתיים בכל
אחת מהנבחרות התחרותיות .הפגישה הייתה הצלחה
גדולה ובקשות רבות שעלו מצדן של הנבחרות נענו
.על ידי קוסל

הר הצופים

צעדים להמשך

עדכון יור הועדה על תוכנית העבודה.

-

העלאת תכנים רלוונטיים לאתר החדש

העלאת תכנים רלוונטיים לאתר החדש

 .1תכנון סדנאות לכלל הסטודנטים
 .2תכנון ציפורלה.
 .3תכנון מסיבת פורים
 .4תכנון יום האישה
 .5תכנון המסע לפולין
 .6הוצאה לפועל של נשף חנוכה
 .7הוצעה לפועל של הדלקות נרות בקמפוסים.
במהלך החודש החל תהליך הגיוס ספורטאים לאליפות אסא
אילת .ההרשמה לתחרות מסתיימת ב 9לינואר ולכן שיח
שוטף עם הקפטנים של הנבחרות קריטי בתקופה זו .החלו
פרסומים של משחקים ותוצרות בקבוצת הפייסבוק של
הספורטאים  -השאיפה היא להגדיל את קהל הצופים .נבחרת
הניווט מקיימת ב  29.12אימון פתוח בגבעת רם לכל
הסטודנטים ,במטרה לגייס ספורטאים נוספים לנבחרת .נקבע
תאריך לטורניר קטרגל של הליגה הירושלימית )(16.1
שיתקיים לפני פתיחת הליגה ,כמו כן חל קידום בליגה
העירונית של הכדורסל

התקיים טורניר קטאן מוצלח מאוד  -הפידבק של הסטודנטים
היה חיובי ,הביקוש גדול ועלו בקשות מטעם הסטודנטים
חלה התקדמות בנושא ליגת הקטרגל וכדורסל
לקיים אירועים נוספים באותו סגנון .החל שיח מול עיריית
בשיתוף פעולה עם העירייה .בנוסף החלה העבודה
ירושלים בנושא קוד הנחה לסטודנטים של האוניברסיטה
על טורניר קטאן שמתקיים בחודש דצמבר
העברית להשתתפות במרתון ירושלים .שיח שותף של
האגודה מול קוסל בנושא המנויים לחדרי הכושר והבריכות

 .1הוצאה לפועל של מופע ציפורלה
 .2קיום  2סדנאות
 .3תכנון יום ושבוע הסטודנט
 .4פורום רמחים התאחדות הסטודנטים
 .5קיום ישיבת מחלקת תרבות

בתחילת ינואר יסגרו ההרשמות לאליפות אסא אילת ,עד אז נרצה
לגייס את מרב הספורטאים והספורטאיות -על מנת לייצג את
האוניברסיטה בכבוד .מטרה נוספת לחודש הקרוב היא קידום שיוף
הפעולה בין קוסל לאגודה בנושא ההוצאות הכספיות סביב האליפות.
קידום נבחרת השחייה ברחובות ובניית לוח אימונים מסודר יחד עם
מאמן על מנת שהסטודנטים יוכלו לקיים אימונים אפקטיביים
ועצמאיים .הגדלת קהל הצופים במשחקים של הנבחרות השונות.

לקדם את העמוד של מישהו לשחק איתו והעלת כמות האנשים
הפעילים בו  -גם למטרות משחקי לוח וכדומה .שמוש בפלטפורמה גם
כדי לפרסם תרגילים ביתיים למהלך תקופת המבחנים .

מסיבת צבע

-

תכנון נשף חנוכה
איינשטיין בעזה

נשף חנוכה

סדנאות :קוקטלים ,אוכל מקסיקני
ציפורלה

ישיבה עם המשרד הבינלאומי באוניברסיטה*
תכנון המסע לפולין*

*פגישה ראשונה של נציגי האגודה עם המשרד
הבינלאומיבנושא חילופי סטודנטים

*יצירת מאגר לא פורמלי של חוויות סטונדטים מחילופים בחו"ל

מיונים לתגלית בכלל הקמפוסים*
פרסום תגלית אקסל*
כנס תגלית אקסל לסטודנטים*

*המשך קיום ראיונות לתגלית

*יציאה של סטודנטים למשלחות תגלית בעונת החורף

חגיגת סיגדיאדה בעברית  -שכללה אוכל אתיופי,
ריקודים מסורתיים קפה ומעגלי הסברה .ציון את יום
השנה הרביעי למותו של אריק איינשטיין בשיריו
.ברחבי הקמפוס .ציון יום הזכרון ליצחק רבין ז"ל

פרוייקט "לראות דרך העיניים שלנו" ברחבי הקמפוס יחד עם
תא סמ"ן ומחלקת רב תרבותיות ,חגיגת חנוכה עם מלבי
טרופיקל וסופגניות טבעוניות בעמדות עשה זאת בעצמך
וכמובן ערק ,הדלקת נרות יומית בספריה ,חגיגת הכריסמס
בשילוב חג החנוכה במתן דגש על נתינה ואיסוף מתנות
לילדים בבתי חולים

חגיגת הבחירות ברוח יוון העתיקה ,חגיגת פאנגויה בקמפוס ברוח
הוואנה וקובה ליברה ,במה פתוחה לכשרונות מהקמפוס ,סדנאות
אשראם במבחן  -התמקדות בנפש בתקופה קצת לחוצה

העלת תכנים לאתר*
ימי רישום ברוטברג*
תכנון פרויקט מחוברים מול רוטברג*
: paint barאירוע מחוברים ראשון

*הפסקה פעילה ברוטברג +מכירת כרטיסים אגודה *אירוע
מחוברים שני:הכנת סופגניות ושוקולד *תכנון פרויקט
מחוברים מול רוטברג

*אירוע מחוברים  :3סדנאת אימפוריבציה וסטדנאפ +מסיבת סיום
בינלאומית למחוברים ולתלמידי חו"ל *אירוע ראשון של קולנוע
עולה

תרבות בקמפוס הר הצופים

תלמידי חו"ל

2017

חפלה בכפר הסטודנטים

מחלקת תרבות

חודש:

דצמבר

קמפוס
הר הצופים

נושא

בוצע בנובמבר

ועדים חוגיים חברה

אירועי פתיחת שנה חוגיים :סוציולוגיה וגיאוגרפיה
)') , Happy Half ANערבי גיבוש שנה א
אירועי הדלקת נרות וחלוקת סופגניות לכלל החוגים
לאחר הבחירות לאגודה ,המשך פעילות שוטפת מול הנציגים החדשים
פקולטת חברה ,אירוע גיבוש של כלל HOUR
בפקולטת חברה ,מרצים על הבר של החוג לתקשורת  ,החוג
תוך מתן דגש על שיתוף פעולה וחיזוק הקשר של הנציגים עם
השנתונים -החוג לפ"כם ,מרצה על הבר החוג
ליחסים בינאלומיים וכלכלה ששיתפו בעולה והרימו ארירוע
האגודה.
לתקשורת .ישיבות של וועדי החוגים בשיתוף פעולה
משותף בשלושה ברים ברחבי מרכז העיר.
.מול האגודה

בוצע בדצמבר

צעדים להמשך

אירועי הדלקת נרות וחלוקת סופגניות לכלל החוגים
אירועי פתיחת שנה וערבי גיבוש חוגיים :עבודה
בפקולטת רוח ,אירועי מרצים על הבר  -פילוסופיה,
סוציאלית ,ספרויות ,אמנויות ,היסטוריה של עם
ישראל .הפסקה פעילה עבודה סוציאלית .מפגשים היסטוריה כללית; ערבים חוגיים :שפה וספרות ערבית ,לשון
עברית .הפקת אירוע
ועדים חוגיים :עבודה סוציאלית ,חינוך .אירוע
פקולטת רוח
הרצאות בסגנון טד חינוך

אירוע פקולטת רוח בשיתוף האוניברסיטה בבית אליאנס; לאחר
הבחירות לאגודה ,המשך פעילות שוטפת מול הנציגים החדשים תוך
מתן דגש על שיתוף פעולה וחיזוק הקשר של הנציגים עם האגודה.

תרבות בקמפוס ספרא

אירועי הדלקת חנוכיה וחלוקת סופגניות בכל אזורי הקמפוס ,
טקס רבין ברחבת הדשא המרכזית  .חגיגת סיגדיאדה
מסיבות צהריים שונות ומגוונות עם דיגיים שונים ומכירת
בספריית הרמן  -שכללה אוכל אתיופי ,ריקודים
בירות  ,הרצאה של דפנה ליף על המאבק החברתי  ,פרסום
מסורתיים קפה ומעגלי הסברה .בירבעי  -מסיבות
וחלוקת מדבקות של מסיבת חנוכה  ,חלוקת סיידר חם
צהריים בימי רביעי עם דיגיים שונים ומוסיקה מכל
במסיבות צהריים החורפיות  ,מסיבת צהריים בנושא קרסימס
הסגנונות  ,מכירת בירות  ,חלוקת אוכלים -
 הבאת סנטה קלאוס  ,חלוקת ממתקים ומתנות עם קישוטים .המבורגר ופיצות
באוורית החג

אירוע בחירות אגודה  ,מסיבת סוף סיום סמסמטר בקמפוס  ,חלוקת
ממתקים ושתייה לקראת תקופת המבחנים  ,המשך מסיבות צהריים
וחלוקת בירות בבירביעי עם שתייה חמה בימים החורפיים

תרבות בקמפוס עין כרם

שלישיגעונים :ספורט ,גיוס תרומות במכירת מאפים,
יום אתיופיה ,אווירה ישראלית .גריי בספרייה:
הרצאת אורח של כירורג טראומה .סינמגיד :סינמה
באולם מגיד ,הקרנת ''מועדון הלקוחות של דאלאס''
לכבוד יום המודעות לאיידס

תרבות בקמפוס רחובות

טקס רבין :הטקס התקיים מול בריכת הדגים .קטעי
קריאה ושירה .בירה ונשירה :ערב בירה ונשירה
בליווי להקת "סבבה והקול" רביעירוק :חג הסיגד
עם מאכלים ממסעדת גוג'ו ,מוסיקה וכו' .הרצאה מפי
.אברהם רבינוביץ' על ההסטוריה של אתיופיה

ועדים חוגיים רוח

ספרא

עין כרם

רחובות

שנה:

2017

שלישיגעון :מרקיה ,מקסיקני ,חנוכה ,כריסמס .האוס
בספריה :הרצאת ד''ר יואב לוריה )מומחה מחלות כבד(

הדלקת נרות חנוכה :הדלקת נרות ברחבת קנדי לי
בנר ראשון ,שביעי ושמיני +חלוקת סופגניות
מסיבת חנוכה :מסיבת חנוכה במועדון הexit-08
חידון חנוכה :חידון חנוכה נושא פרסים בנושא מספרים.
הועלה למודל בנר ראשון וירד בנר אחרון.

סינמגיד ינואר ,האוס בספרייה הרצאת מומחה לב ,הכנות לתקופת
בחינות  -שיעורי יוגה ומדיטציה ''הפגות מתח בספרייה''

ערב סטנדאפ עם גדי וילצ'רסקי ב3.1-פגישה עם משפחת פלדמן לגבי תחרות הצילום

מחלקת רווחה

חודש:

דצמבר

שנה2017 :

2017

קמפוס

נושא

בוצע בנובמבר

בוצע בדצמבר

צעדים להמשך

תחבורה ציבורית ורב קו

המאבק למען תחבורה ציבורית בירושלים :פגישה
עם שר התחבורה ישראל כץ ,פגישות שבועיות
תכנון כנס תביעות קטנות ,המשך בקרה ופיקוח על
עם משרד התחבורה ללקידום התחבורה בעיר,
תגבור בבקרים של קו  ,19קיום פורום תחבורה קווי אגד ,סדרת פגישות עם משרד התחבורה לקידום
המאבק
רב ארגוני

מיפוי האופניים והשימוש בהם בכל הקמפוסים ושיפור
התשתיות עבורם

אופניים

כללי

חניות

ביצוע הגרלת טמרפ אגודה ותחילת ביצוע
בקבוצות הטרמפים השונות

ביורוקרטיה

קיום יריד ביורוקרטיה ,הגעה של עורך דין
לקמפוס באופן שבועי

טרמפ אגודה עובד בצורה רציפה בקבוצות הטרמפים
הר הצופי ,oגבעת רם ועין כרם .סך הכל  45טרמפים המשך מעקב ביצוע על טרמפ אגודה ,פרסום רחב שלו ועידוד
לשימוש בכלי היעיל הזה
מוצעים מידי יום לקמפוסים השונים
תכנון יריד ביורוקרטיה נוסף לסמסטר ב' הגעה של
עורך דין לקמפוס

המשך הגעה של עורך דין ,תכנון יריד ביורוקרטיה נוסף לסוף
סמסטר א' /לתחילת סמסטר ב'

מעונות ודיור

ייצוג הסטודנטים בוועדת שוכרי דירה

פגישת עם מנהל המעונות אדריאן על שיתופי פעולה,
סיורים ומיפוי הבעיות ברזניק ובמעונות בקריית יובל
ובהדסה עין כרם.

מאבק הארנונה לסטודנטים הגרים במעונות ולא מקבלים את
ההנחה אותם הם אמורים לקבל לפי חוק

חינוך פיננסי ותעסוקה

שיבוץ ייעוץ תעסוקתי .הוחלטו הקורסים תחת
"אלביישן אקדמי" אשר יתקיימו בכל קמפוס.
שוריינו ימי זרקור .נוצר סקר למיפוי חברות
לטובת שבוע הקריירה .פגישה עם סקופוס
והעירייה לטובת היריד

המשך קורס  Moneytimeלהתייעלות פיננסית בהר
הצופים סך הכל שישה קורסי עברו סך הכל ועוד
שלושה קורסים מתוכננים לחודש ינואר .התחלת
עבודה להרצאה בהר הצופים" -דנה ונועה תעשו לי
קריירה"

התחלת הרשמה לקורסים .פרסום יום הזרקור הראשון ב9.1
של חברת שלדור .פרסום סקר החברות ומיפוי צרכים.

צרכנות

פרסום ופיזור המחירון המפוקח

פגישה עם רכזת איכות הסביבה להגברת מודעות
לסעיף הנחה במחירון המפוקח על כוסות רב פעמיות.

הכשרת הרכזים לפיקוח המחירים .הכנת דו"ח תלונות מרוכז

ארגונים קולטים

סבב ראיונות ראשון וקליטת מתמחים

קליטת מתמחים

סבב טלפוני של וידוא קליטת המתמחה

סטודנטים

שיבוץ

סיום הליכי שיבוץ
תיאום סיורים

קורס

מתמחים

המשך פגישות עם משרד התחבורה הקמת האקטון תחבורה
למען פתרונות יצירתיים בשטח

אחר

כתיבת נוהל הנוגע להטרדה מינית והפצה בקרב
סגל הקורס.
הגעה של נציגי הדבר הבא וחלוקת שי לפתיחת
שנה

השתתפות בוועדת הוראה של פקולטת רוח

פינות קפה

תחילת ההתקשרות עם ספק פינות הקפה ,הסדרת
היחסים וביצוע הזמנות לתפעול המערך באופן
יעיל ואופטימלי

הותקנו מכונות הקפה האוטומטיות של אגודת
הסטודנטים לשיפור שירותי הקפה בקמפוסים של
רחובות והר הצופים ,ובוצעו עבודות התשתית להקמת הקמת פינת קפה חדשה בבניין המכינה ושיפור המצב הקיים
בפינת הקפה של חינוך ועו"ס
עמדת קפה חדשה בבניין המכינה.

מיקרוגלים

מיסוד הקשר עם עמותת שק"ל לניקוי
המיקרוגלים ופינות הקפה

בוצעה הזמנה של מיקרוגלים חדשים להר הצופים
ופורסם קמפיין 'שמרו על הניקיון' לטובת המשך
תפעולן התקין של הפינות

הכשרת מיקרוגלים שימוקמו בבית הכנסת ע"ש הכט ,לטובת
ציבור הסטודנטים הדתי

שירותים ותשתיות

הוזמנו מוצרים לטובת פתיחת "מחסן השאלה".
שקילת הוספת לוקרים

קבלת הציוד ותחילת תפעול המחסן  +אירוע השקה
ייעודי

תפעול שוטף של מחסן הציוד

השוואת מחירים ויצירת מסמך הזמנה לטובת
"מחסן ההשאלה"

הנפקת כרטיסיות מזון לקפיטריות והפצתן ,תחילת
פיקוח המחירים

דחיפת מכרז הקפיטריות בבניין ההנהלה

תחבורה

טרמפ אגודה יצא לפועל

הקמת פורום סטודנטיאלי רחב לתפעול מאבק
התחבורה ,לרבות פעילויות גרילה ,הפגנות בשטח,
רתימת פעילים ופגישות שוטפות עם גורמי משרד
התחבורה

המשך מאבק התחבורה

ביורוקרטיה

ייעוץ תעסוקתי  +עו"ד באגודה

ייעוץ תעסוקתי  +עו"ד באגודה

ייעוץ תעסוקתי  +עו"ד באגודה

מעונות

פגישה עם הנהלת המעונות בנושא הפיכת מעונות
הסטודנטים במפוס ל"ירוקים" יותר ,הכנסת מלגת
וועד בית ,מתן הנחות בארנונה על סמך חוזר המנכ"ל
של שר הפנים מתחילת  2017ועוד.

שיפור מצב התשתיות במעונות

פינות קפה

עבודה של פרויקטורית פינת קפה -על מנת לשמור על
הפינה נקייה ומסודרת גם בשעות אחה"צ.
דרישה מהסטודנטים לשלם תשלום חלקי על שימוש חלקי במוצרים )למשל -שימוש רק בכוסות(

מועדוני סטודנטים
צרכנות

הר הצופים

מחלקת רווחה

חודש:

דצמבר

שנה2017 :

2017

קמפוס

נושא

בוצע בנובמבר

בוצע בדצמבר

צעדים להמשך

מיקרוגלים

המשך עבודה של פרויקטורית נקיון מיקרוגלים-
פידבקים מאוד טובים מסטודנטים בקמפוס .הבדל
מאוד משמעותי.

הדבקת מדבקות אגודה על כלל המיקרוגלים ,במידה
וסטודנטים רוצים להתלונן /להעיר על תקלה במיקרו .בחינה
של הצבת מיקרוגלים במבנים נוספים בהם מרוכזים לימודים.

שירותים ותשתיות

פרסום של צכנית הכוכבים -לטובת משרתי המילואים .הצבת מיחמים באזורים שונים בקמפוס ,לרווחת הסטודנטים.
המשך הנסיונות לקדם הקמת מועדון נוסף )נמצא בשלבי
תכנון ,בטיפול של יו"ר ומנכ"לית(

מועדוני סטודנטים
צרכנות
תחבורה

סגירת פרטי מבצעים אל מול קפיטריה נוספת
)נותר לחתום פיזית את החוזה ולהנפיק כרטיסיות( חתימה על חוזה מול קפיטריות והדפסת כרטיסיות
טרמפ אגודה יצא לפועל

בדיקה שוטפת של בעלי תו חניה במסגרת
טרמפאגודה ,ויישור קו לגבי הנהלים.

תכנון לביצוע יריד בירוקרטיה בתחילת שנת  -2018יעיל
במיוחד עבור תלמידי שנים מתקדמות לצורך ביצע תשלומי
ארנונה וסגירת פינות )תאומי מס( אל מול ביטוח לאומי

ביורוקרטיה
עין כרם

פרסום של המבצעים עם הקפיטריות השונות
הגברה של פרסום הקמפיין של האגודה בנוגע לבעיית
התחבורה.

ביצוע דו"ח שיפור שימור על מעונות בעין כרם
וקריית יובל

מעונות
פינות קפה
מיקרוגלים
שירותים ותשתיות
מועדוני סטודנטים

המשך בחינת כרטיסיות לכלל הקפיטריות בקמפוס על
פי הצורך .חשיבה מחודשת על מציאת ספק לקבוצת סגירת הנחות בקפיטריות הפוטנציאליות .קניה מרוכזת לטובת
קבוצת רכישה
רכישה בנוגע למודלים לכימיה

צרכנות

פרסום

תחבורה
ביורוקרטיה
ספרא

מעונות
מכונות הקפה החדשות הותקנו בפינות הקפה בפקולטה בדיקת תקינות פינות הקפה ותחזוקה שוטפת של פינות הקפה

פינות קפה
מיקרוגלים

בוצע סבב ניקיון יסודי ונשלחה בקשה לחידוש
מלאי המיקרוגלים בנקודות הנדרשות לכך

שירותים ותשתיות

נפתח בפקולטה קורס "כנפי כסף" מטעם הרשות
לניירות ערך .הבאת שירותי עו"ד לפקולטה אחת
לשבועיים

מועדוני סטודנטים

רחובות

טפטפת:
 .1ערב דיסני
 .2ופעה של להקת "שקרנית"
 .3הרצאות על הבר חג הסיגד
 .4הררצאה על הבר ע"י אתי איגסון  -מהי
אלימות בחיינו
 .5ערב משחקי קופסא
 .6ערבי משחקי כדורגל
 .7ערבי ג'אם

צרכנות

מכירת תווי קנייה של גיפטכארד ואקדמון לטובת
הוזלת עלויות בקרב הסטודנטים.

תחבורה

הגעת נציגי רב קו לפקולטה לטובת עדכון סטטוס
ברב קו

ביורוקרטיה

בוצע יריד בירוקרטיה שבמסגרתו הגיעו נציגים
מהעירייה ,מס הכנסה ועו"ד

הותקנו מיקרוגלים חדשים בנקודות הנדרשות.

ביצוע סבב ניקיון יסודי

קיום מפגש  5ואחרון במסגרת הקורס "כנפי כסף"
מטעם הרשות לניירות ערך .הצבת משאבת אופניים
נגישה במשרדי האגודה לטובת כלל הסטודנטים.
בחינת ביקוש לפתיחת קורס נוסף של "כנפי כסף" במהלך
סמסטר ב'
טפטפת:
 .1ערב ריקודי סלסה
 .2הופעה של להקת "ביטניק"
 .3ערבי משחקי כדורגל
 .4ערבי ג'אם
 .5ערב פואטרי סלם
 .6ערב משחקי קופסא
 .7מסיבת כריסטמס
 .8מסיבת סילבסטר
 .9הופעה של "יפתח גילבר"
 .10הרצאה " -בעיניים ירוקות"
פגישה עם חברת הנכסים ופתיחת מעטפות למרכז
הקפיטריה החדשה .המשך מכירת תווי גיפט קארד
ואקדמון לטובת הוזלת עלויות בקרב הסטודנטים

הגעת עו"ד לפקולטה אחת לשבועיים

טפטפת:
 .1הופעה "איל כהן"
 .2הופעה "דניאל סלגניק"
 .3הופעה "כוכב אניס"
.4הרצאה  -אדם וחיה
 .5הרצאה  -ורוד זה השחור החדש )בשילוב התא הגאה(
 .6הרצאה  -מהדייטים הראשונים ועד הזוגיות הבוגרת
 .7ערב סטנדאפ
 .8ערב משחקי קופסא
 .9הופעה להקת ""QUAINT
המשך מכירת תווי קנייה של גיפטכארד ואקדמון .בדיקת
איכות המוצרים של המתמודדים למכרז והחלטה סופית.

המשך הגעת עו"ד אחת לשבועיים

מחלקת רווחה

חודש:

דצמבר

שנה2017 :

2017

קמפוס

נושא

בוצע בנובמבר

בוצע בדצמבר

צעדים להמשך

רחובות

מעונות

הוקם ועד מעונות
התקיימה פגישה ראשונה עם ועד המעונות
החל טיפול בנושאים שעלו במהלך הפגישה מול
הגורמים הרלוונטים בפקולטה.

המשך טיפול בנושאים שעלו בישיבת הועד מול הגורמים
הרלוונטים.

פינות קפה
מיקרוגלים

נבדקה תקינות פינות הקפה בכל רחבי הקמפוס
יחד עם רכז לוגיסטיקה
בוצעה סקירה בכל פינות המיקרוגלים ונבחנה
תקינותם

שירותים ותשתיות

סגירת כרטיסיות אוכל נוספות מול בעלי קפיטריות

מועדוני סטודנטים

צביעת מועדון הסטודנטים החדש בצריף

צרכנות

תחבורה

הסכמים עם המרכולים

בחינת קבוצת רכישה למודלים מולקולרים לכימיה אורגנית
ורכישת המודלים לאחר בחינה ופרסום

הודעות לזוכים בהגרלת טרמפאגודה שיוצא לדרך

נקבעו באגודה יעדים להמשך המאבק על תחבורה ציבורית
נגישה לסטודנטים .הנושא מטופל מול משרד התחבורה
והנהלת האוניברסיטה

ביורוקרטיה
גבעת רם

מעונות

נושא המעונות מקבל תעדוף עליון בועידת האגודה ,לקראת
יציאה למאבק על שיפור התנאים והתאמת המחיר

