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קמפוס
רוחבי

נושא
נושא
וועדת אקדמיה
)נציגים(
אתר ופייסבוק
המחלקה
סיוע משפטי

בוצע בנובמבר

לא התקיימה פגישה בחודש זה
הוצאת "הזכותון" להעלאת המודעות לזכויות
אקדמיות פרסום סקר אקדמיה

פוסט שבועי באקדמיק ,פרסום סקר מרצה
מעורר השראה של ההתאחדות פרסום דוח
הפרות אקדמיות ועוד

סיוע משפטי בוועדות משמעת אוניברסיטאות

סיוע משפטי בוועדות משמעת
אוניברסיטאות

שנה א' לא לבד

יצירת קשר מנטורים-חניכים ,יום הכשרה
ראשון למנטורים .יום הכשרה שני למנטורים,
ימי האוריינטציה ,אוכלים שותים רוקדים
)תרבות?(

מילואים

משא ומתן בנוגע ליישום חוק שתי נק' זכות
למעורבות חברתית .אישור המתווה של שתי
נקודות זכות למילואימניקים ומעורבות
חברתית .הודפסו שוברי תכנית הכוכבים.
מיפוי זכויות נוסף של תארים מתקדמים,
המשך בדיקה להגדלת המלגות.

תארים
מתקדמים

הר הצופים

סיוע אקדמי

בירורים
משמעתיים
פקולטטים

פגישה עם יח' למעורבות חברתית על שתי
נקודות הזכות הנוגעת ליישום החוק.
פגישה עם הרקטור לקידום זכויות ,הרחבה
של פטור משכר לימוד גם לתארי דוקטורט
חיזוק הקשר עם נציגות הדוקטורנטים
בסנט ,העלאת בעיות שוטפות ורוחביות
בחינה של כנסים ריטריטים לדוקטורנטים
ועוד

סיוע לסטודנטים בפניות דרך הפייסבוק המייל המשך טיפול בפניות אישיות דרך הפייסבוק סיוע לסטודנטים בפניות דרך הפייסבוק המייל
והאתר של המחלקה
המייל והאתר
והאתר של המחלקה

פגישה של יו"ר הר הצופים עם רמ"ח אקדמיה
ורכז חברה לטובת קידום שיתוף פעולה מול
זכויות אקדמיות הנציגים וקידום פרויקטים מתקצבי
הפרוייקטים להר .הזכותון והמשך עבודה
לשינוי נה"ל לפי הפניות של הסטודנטים
ישיבת תעדוף אקדמית עם הנציגים ותחילת
עבודה על חלוקות תקציב
שיתוף פעולה
עם נציגים
והועדה
האקדמית

מחלקת אקדמיה
בוצע בדצמבר

צעדים להמשך

ביצוע שיחות של הרכזים עם הנציגים ,פגישה
עם דיקן הפקולטה לחברה

ייצוג בוועדות משמעות פקולטיות

חוברות מבחנים נעשתה עבודה משמעותית לעדכון חוברות
המבחנים
מרתונים

קיום פגישה עם מרים שיף למיפוי זכויות של
סטודנטים ממזרח העיר

קיום וועדה משותפת של דרג מקצועי ודרג
נבחר לניצול מיטבי של תקציב אקדמיה
ועבודה על פרוייקטים

ייצוג בוועדות משמעות פקולטיות התקיימה
המשך ייצוג בוועדות משמעת פקולטיות
ועדת משמעת אחת בפקולטת רוח

פתירה של חוברות מבחנים
קביעת מועדים סופיים לקראת מרתונים
סמסטר א' והערכות לוגיסטית

פרסום ותחילת מכירה של החוברות מבחנים

שירותים
אקדמיים:
קידום משא ומתן בנוגע לשוברים של הבנק
ספריית
האקדמי ותוכנית הכוכבים .הזמנה של מילונים
השאלה,תוכנות ,עברית ערבית לספריית השאלה לבקשת החוג
חוברות מבחנים ,למזרח תיכון .העסקת עובדת חדשה המתעסקת
בנק אקדמי בשירותים האקדמיים.

הפקולטה
לחקלאות

שנה א' לא לבד
סיוע אקדמי טיפול בפניות של סטודנטים דרך המייל
ובפגישות אישיות
זכויות אקדמיות הנגשת זכויות מתוך התקנון
שיתוף פעולה
עם נציגים
והועדה
האקדמית
בירורים
משמעתיים
פקולטטים

בניית לוח מבחנים עם הנציגים ,בניית
פרוטוקול לועדות מורים תלמידים .עבודה
שוטפת מול הנציגים ומענה על פניות

לא התקיימו

טיפול בפניות של סטודנטים דרך המייל
ובפגישות אישיות
הנגשת זכויות מתוך התקנון

טיפול בפניות של סטודנטים דרך המייל
ובפגישות אישיות
הנגשת זכויות מתוך התקנון

עבודה שוטפת מול הנציגים ומענה על פניות .עבודה שוטפת מול הנציגים ומענה על פניות.
קיום ועדות ״מורים תלמידים״ בהשתתפות קיום ועדות ״מורים תלמידים״ בהשתתפות
הנציגים החוגיים וראשי החוגים.
הנציגים החוגיים וראשי החוגים.

לא התקיימו

מרתונים

תיאום כיתות ולו"ז מתרגלים למרתונים
התקיימו מרתונים בעקרונות הכימיה,
פיסיקה מורחב א ופיסיקה למדעי החקלאות א' .שעתידים להיפתח.
פתיחת מרתונים שעיקרם למבחני מועדי א'.
נעשו משובים לסטודנטים שהיו במרתונים.
התקבלו בקשות לפתיחת מרתונים במספר
תפעול שוטף ובקרה על המרתונים שנפתחו .התארגנות לקראת מרתונים מועדי ב'.
מתן מענה לבעיות פרטניות שעלו בקרב
קורסים.
משובים לסטודנטים במרתונים שהסתיימו.
צורפו מורים נוספים למאגר המורים הפרטיים .סטודנטים ומתרגלים.
עדכון תקנון הבנק האקדמי והדפסת שוברים
חדשים.העלאת קבצים חדשים לבנק ,ביצוע
סדר ומעקב אחר הקבצים הקיימים בו.
חפיפת הפרוייקטורית החדשה בתפעול הבנק

העלאת קבצים חדשים לבנק ,ביצוע סדר
ומעקב אחר הקבצים הקיימים בו.

מעבר על הבנק לקראת תקופת המבחנים.

סידור וארגון החומרים המודפסים
בסיכומונה,פירסומה בפייסבוק והנגשתה
לסטודנטים

סידור וארגון החומרים המודפסים
בסיכומונה,פירסומה בפייסבוק והנגשתה
לסטודנטים

שירותים
אקדמיים :באתי סידור וארגון החומרים המודפסים
לעזרת חבר ,בסיכומונה,פירסומה בפייסבוק והנגשתה
סיכומונה ,בנק לסטודנטים
אקדמי
החלטה על שינוי מתכונת פרוייקט ״באתי
לעזרת חבר״ .גיוס מדריכים לפרוייקט ״באתי
לעזרת חבר״ )מדריך אחד או שניים שיעזרו בכל
שבוע במקצוע אחר(המשך גיוס מדריכים
מתקיימים שני מפגשים בשבוע של
לפרוייקט ״באתי לעזרת חבר״ )מדריך אחד או ״פרוייקט באתי לעזרת חבר״ במקצועות
שניים שיעזרו בכל שבוע במקצוע אחר(
כימיה ,מתמטיקה ופיזיקה.
מפגש ״בירה ומנטור״ לכלל הסטודנטים
שנה א' לא לבד שהתחילו שנה א

מענה לפניות סטודנטים במייל ובאתר בנושאי
הפקולטה למדעי
סיוע אקדמי זכויות אקדמיות .פגישות פרונטליות בנוגע
הרפואה
להפרות תקנון.
זכויות אקדמיות פגישות פרונטליות עם סטודנטיות בהיריון
והדרכה בנוגע למימוש זכויותיהן בקמפוס
שיתוף פעולה
עם נציגים
והועדה
האקדמית

מפגש שני " -הכנה לבחינות"

מפגש אחרון של ״פרוייקט באתי לעזרת חבר״
במקצועות כימיה ,מתמטיקה ופיזיקה.
מפגש שלישי -״הכנה לסמסטר ב׳״ וליווי פרטני
של הסטודנטים במהלך הסמסטר.

מענה לפניות סטודנטים .בניית דוח הפרות
תקנון פר חוג.
ישיבה מול סגנית הדיקן בחוג לסיעוד ומו"מ
בנוגע לעדכון התקנון החוגי לפי נה"ל.

קיום פגישות עם נציגי הוועדים בחוגים השונים המשך פגישות הכנה וקביעת פגישות עם
הגורמים הרלוונטים.
כהכנה לפגישות עם מנהלי בתי הספר.

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

שונות
וועדות
פקולטאיות
ובית-ספריות

מעבר על תקנוני בתי הספר במטרה למצוא
נקודות לשיפור .מחשב על קורס חדש על פי
בקשת סטודנטים רבים.

הגשת הערות בנוגע לתקנון.

נוכחות בישיבת הוועדה לחינוך רפואי.
השתתפות בכתיבת תוכנית העבודה של וועדת
הערכה בפקולטה.

נוכחות בוועדות הערכה ,חינוך רפואי ומורים
תלמידים.

כל מנטור ביצע פגישות אישיות עם הסטודנטים
בקבוצה שלו ובנוסף התקיימה פגישה קבוצתית
ראשונה .בפגישה הקבוצתית הוסבר על שירותי
שנה א' לא לבד האוניברסיטה )כגון מודל ,ספרייה וכדומה(,
פירטו קצת יותר על שירותי אגודה )תווי
רכישה ,מילואים ועוד( וניתנו לכל קבוצה
טיפים ספציפיים ללמידה בכל קורס בהתאם
לחוג הלימוד.

הפקולטה למדעי
הטבע

סיוע אקדמי
מענה לפניות הסטודנטים באמצעות מיילים,
אקדמיק ,פגישות פרונטליות ,ופניות מהאתר.
קיום פגישות עם ראשי החוגים והפקולטות.
ייצוג בועדות הוראה.
זכויות אקדמיות הנגשת הזכויות מתוך התקנון לסטודנטים
שיתוף פעולה
עם נציגים
והועדה
האקדמית
מרתונים
וחוברות מבחנים

עבודה שוטפת מול הועדים ומענה על פניות.
המשך חיפוש פותרי מבחנים +סידור חוברות
חדשות

בתחילת דצמבר נערכת סדנת הכנה למבחנים
מטעם הדיקנט עבור המנטורים .לאחר מכן
יתקיים מפגש קבוצתי שני שהנושא שלו הוא
"תקופת מבחנים"
מענה לפניות הסטודנטים באמצעות מיילים,
אקדמיק ,פגישות פרונטליות ,ופניות
מהאתר.
קיום פגישות עם ראשי החוגים והפקולטות.
ייצוג בועדות הוראה.
פגישת הכרות עם ראש החוג של מדמח,
הצפת בעיות קיימות ויצירת בסיס לשיתופי
פעולה עתידיים.
הנגשת הזכויות מתוך התקנון לסטודנטים

מענה לפניות הסטודנטים באמצעות מיילים,
אקדמיק ,פגישות פרונטליות ,ופניות מהאתר.
המשך מעקב ודיווח בדוח הפרות החודשי.
הנגשת הזכויות מתוך התקנון לסטודנטים

עבודה על תקציב ועדים והמשך סיוע ועבודה
עבודה שוטפת מול הועדים ומענה על פניות .שוטפת מולם
פתיחת מרתונים ותחילת מכירת חוברות
סידור חוברות מבחנים ויציאת מתרגלים
מבחנים
למרתונים

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

שנה א' לא לבד
רפואת שיניים-
שנים קליניות

סיוע אקדמי

מענה לפניות הסטודנטים באמצעות מיילים,
פגישות פרונטליות.
קיום פגישות עם ועדי השנים ו׳ וה׳ .טיפול
בקשיים קלינים לאור תוכנית הלימודים
החדשה.

מענה לפניות הסטודנטים באמצעות מיילים ,מענה לפניות הסטודנטים באמצעות מיילים,
פגישות פרונטליות.
פגישות פרונטליות.בשוטף

הנגשת הזכויות מתוך התקנון
זכויות אקדמיות לסטודנטים ,השתתפות פעילה בפגישת הרקטור ווידוא כי לוח המבחנים תקף ונוח
לסטודנטים עד כמה שניתן
והעלאת נושאים מהותיים לשינוי
שיתוף פעולה
עם נציגים
והועדה
האקדמית

עבודה שוטפת מול הועדים ומענה על פניות.

שירותים רווחה
פתיחת מתחם הקפיטרה בבניין רפואת שיניים
לנוחות הסטודנטים לרפואת שיניים

התבצעה פגישה עם הדיקן במגוון נושאים
שהועלו ע״י הועדים

הנגשת הזכויות מתוך התקנון לסטודנטים,
ווידוא כי תקופת המבחנים עוברת בשלום

עבודה מול ועדים לצורך קידום הנושאים

פתיחת מתחם הקפיטריה ,באופן שוטף
לרווחת הסטודנטים והשמת  2מקרוגלים
פעילים .פתיחת פינת הנקה לנשות הפקולטה
כולל השמת מקרר .ארגון !אירוע שיא!
חברתי לסטודנטים לשנים הקליניות וסגל
תואם ל ,20.1היות והם לא נהנים מאירועי
ההחברה של האגודה לאור אילוצי שעות
עתידה לקום פינת קפה מעוצבת אדריכלית
קליניקה.
בקומה  4לרווחת הסטודנטים-המשך טיפול

מחלקת חברה וקהילה
קמפוס

רוחבי

הר הצופים

ספרא

רחובות

עין כרם

נושא
ועדת חברה וקהילה )נציגים(
אתר המחלקה
רמ"ח
"החברה הטובים"
קמפוס ירוק
המאיץ
הטרדות מיניות
שיוויון מגדרי
פרוייקטים חברתיים
שוטף )אירועי נושא ,כללי(
פרוייקטים חברתיים

בוצע בנובמבר

דצמבר 2018-
בוצע בדצמבר

שבוע המאבק לאלימות נגד נשים

בניית גאנט עבודה שנתי ותוכניות עבודה
תפעול שוטף
תחילת הסכם עבודה עם שק"ל +פינוי בקבוקים
תחילת שיתוף פעולה ובניית וכנית עבודה בשיתוף
התקיימה הכשרה ראשונה במרכז הסיועפגישת הכירות עם הנציבות -
הכרות וכניסה לתפקיד מול הנציבות של

גיוסהסיוע
במרכז
תחילתהכשרה
המשך
מתנדבות מהחוגים -
עבודה על
השוניםמפגש למידת עמיתים ראשון -
קיום

ע המאבק ברחובות  -התקיים אירוע שבוע המאבק בירושלים -

בניית גנט הכשרה לפרוייקטים -
תכנון והוצאה לפועל שבוע פוליטי

קיום הכשרה מקצועית ראשונה -
חגיגות הסיגד בקמפוס 5.11

פורום תאים ראשון

שוטף )אירועי נושא ,כללי(
פרוייקטים חברתיים
שוטף )אירועי נושא ,כללי(
פרוייקטים חברתיים
שוטף )אירועי נושא ,כללי(

צעדים להמשך

חגיגות שבוע פוליטי
בניית גאנט עבודה שנתי
התכוננות לחג הסיגד
,והתנדבותיות ,כגון -צל"ש ,רחובות אוהבת חיות בדשא.
וחלוקת סופגניות בהשתתפות
התכוננות לחגד הסיגד
בניית תוכניות עבודה שנתיות

חגיגות הסיגד בקמפוס 7.11
יום האיידס הבינלאומי 4.12
יריד עמותות  2נ"ז 24.12
כבר בסמסטר הזה
קרובים -יריד בירוקרטיה ,יריד
נכנס לתפקיד רק החודש
חגיגות הסיגד 6.11

מחלקת תרבות
קמפוס
כללי
ספורט
תרבות מחוץ לקמפוס

הר הצופים
ספרא
ספרא
רחובות

בוצע בנובמבר

נושא
ועדת נציגים
אתר מחלקה
רמ"ח
סגירת הנבחרות והרשמה לליגות ,ערב
ספורט תחרותי )קבוצות ספורט גיבוש נבחרות לחימה על זכויות מול
ימי יוגה בקמפוסים
ספורט כללי
תרבות במעונות
ערב מחווה לאריק איינשטין ביום השנה
תרבות בעיר
לפטירתו
תאום וארגון המשלחת לפולין
משלחות לחו"ל
פרסום תגלית +קיום ראיונות
תגלית
תרבות בקמפוס הר הצופים
רישום וחלוקת מתנות +פרסומים
תלמידי חו"ל
פכ"ם ,פגישות ועד ראשונות :פסיכולוגיה
ועדים חוגיים חברה
היסטוריה של עם ישראל ,היסטוריה
ועדים חוגיים רוח
תרבות:הפסקת נשף חנוכה מטורף .יוגה
תרבות בקמפוס ספרא
כניסה לתפקיד של הרכז החדש .בניית
תרבות בקמפוס עין כרם
מיצג
הקמת
תכנית
מקום,
השנתיתסגירת
העבודההחנוכה.
למסיבת
הכנות
תרבות בקמפוס רחובות
ספקים ומכירת כרטיסים

ספטמבר -אוקטובר 2018-
בוצע בדצמבר

נסיון להקמת נבחרות ברחובות כולל מיונים
חדר כושר
מנויי
סידור
ליגתקפטנים
והצבת
ראשונות,
עונות
והרצת
המכללות
הקמת
הנחה למרתון ירושלילם

צעדים להמשך

הרשמות לאליפות אסא באילת,
ברחובות
התחרותי
הספורט
תחזוקת
הרמת קבוצת
קאטן,
טורניר
ערב
השחמט ברחובות
הרצאה של ' 50גוונים של כחול' במרכז
העיר
התחלת ראיונות למשלחת

כרם ,רחובות וגבעת רם -סה"כ רואיינו 60
שני שכונה הבאים בשיתוף עם הנציגים
חגיגות חנוכה ,כריסמס נובי גוד וסילבסטר! הדלק
לאגודה
לקראת
הבחירות)רוטברג
סמסטר א'
החוגייםקצוות
סגירת
הפסקה פעילה לחנוכה -הכנת נרות וחלוקת סופגנ
תוכנית
לפנינו( הכנת
שבועיים
פגישות נציגים
סמסטר,
מסיימיםפתיחת
אירועי
פכ"מ ,מדע המדינה ,מנהל עסקים ,תקשורת,
חדשים לקראת סמסטר ב' ערב
תולדות האומנות ,לימודי התיאטרון ,היסטוריה מפגש העשרה פילוסופיה ,הרצאת
תרבות :יוגה בקמפוס.חלוקת מרקים לכלל

אירועי האוס בספרייה 2
שלישגעון נשף
חנוכה פקולטאית
הדלקת נרות
מסיבת חנוכה ב.5.12
ברחבה המרכזית העשרת גנאט המחלקה בדגש

ועדים חוגיים :רתימת הועדים לחלוקת

מחלקת רווחה
קמפוס

כללי

מתמחים

הר הצופים

עין כרם

נושא
תחבורה ציבורית ורב קו
אופניים
חניות
ביורוקרטיה
מעונות ודיור
חינוך פיננסי ותעסוקה
תעסוקה
צרכנות
ארגונים קולטים
סטודנטים
קורס
אחר
פינות קפה
מיקרוגלים
שירותים ותשתיות
מועדוני סטודנטים
צרכנות
תחבורה
ביורוקרטיה
מעונות
פינות קפה
מיקרוגלים
שירותים ותשתיות
מועדוני סטודנטים
צרכנות
תחבורה
ביורוקרטיה
מעונות
פינות קפה
מיקרוגלים
שירותים ותשתיות

בוצע בספטמבר אוקטובר
מאמץ נוסף לתגבור אוטובוסים בצהריים
ביציאה מהר הצופים פגישה עם משרד

דצמבר 2018-
בוצע בדצמבר
פגישות עם האונ' העברית ,מנהלי פרויקט וצוות את
לתחבורה להעיכרות לעבודות הרק"ל בקמפוסים

טרמפאגודה  -נערכה ההגרלה ויצא לדרך .טרפאגודה פעיל ועובד
יצירת קשר עם הגופים הממשלתיים והעירוניים -
העו"ד של אגודת הסטודנטיםהגיע מספר
לטובת יריד
מו"מ
דירה -עם וקיום
כדי לעזור
חופשת
לאורך
פעמים
שהולך אחת
הבירוקרטיהבמעונות
לביטול שכר דירה
בוועדה
השתתפות
הקיץשכר
לביטול
בוועדה
השתתפות
לשבועיים
לשבועיים
במעונות אחת
הרשות העירונית
שותפות מול
פגישות
לתעסוקה
קיום סדנת לינקדין בגבעת רם -
בקמפוסיםזרקור
תעסוקה וימי
תחילתכלתיאום יריד
והבנת -המצב -
הקפיריטריות
השקת כרטיסית הנחות עבור סטודנטים  -מיפוי
בקפיטריות בקמפוסים הקיים מבחינת הפיקוח ושיתוף הפעולה

עבודה על מועדון סטודנטים חדש
רכישת תווים  :תוי ישראל ,אקדמון.
כרטיסיות
קפיטריות עבור
מול
תאום
לתחבורה ,
תוכנית אב
הסכמיםעם
ישיבות
תוכנית טרמפ אגודה רב קו באוניברסיטה
תיאום ירידבירוקרטיה
הוצאת מגנטים לתושבי המעונות
נשכרה פרויקטורית קפה
חיפוש אחר פרויקטור לנקיון מיקרוגלים

הוצאה לפועל של תוכנית טרמפ אגודה
יריד בירוקרטיה

חידוש מערכת הפלייסטיישן
הנחות בקפיטריות
בוצעה הזמנה מרוכזת של ציוד מעבדה
מחירון מפוקח בכל קפיטריהתגבור מפרקיות בקו 19
רק קו הגיעו לקמפוס
בוצע יריד בירוקרטיה ,עו"ד ,ארנונה ,
ביטוח לאומי
יצא מגנטים עבור דיירי המעונות
נפתחה פינת הקפה במדעי כדור הארץ
נערך סבב קפיטריות על מנת לפקח על
המחירים .החלה מכירה של כרטיסיות
בהנחה לקפיטריות ,לאקדמון ותווי ישראל

הגעת מס הכנסה
מסמך תלונות מרוכז

סדנת לינקדאין נערכה אצלנו בפאב וכל סטודנט עם יצא עם
תמונה (:

הצבת לוקרים חדשים בצוללת

צרכנות

בוצעה הזמנה מרוכזת של ציוד מעבדה
מחירון מפוקח בכל קפיטריה פיקוח עלהקפיטריות

תחבורה

קו 9א לקמפוס

ביורוקרטיה
מעונות

פינות קפה

מיקרוגלים

השקת טרמפאגודה בנובמבר -
ירידי בירוקרטיה בכל הקמפוסים אחת -
:לסמסטר
תנאים עבור סטודנטים שגרים ליד -
קידום
בניית הרכבת הקלה
ייעוץ תעסוקתי -סדנאות קריירה
תיאום סדנאות נוספות בקמפוסים מול -
העירייה
עבודה על הנחות בכל הקמפוסים -
המשך
קיום מו"מ עם עסקים ירושלים וסופרים-

תחזוק ושיפור תשתיות
תחזוק ושיפור תשתיות

מועדוני סטודנטים
ספרא

צעדים להמשך
קידום קו  19כקו מפרקית .שיפור העומסים
בקוים לקמפוסים

המשך פיקוח על הקפיטריות

העו"ד החל להגיע לקמפוס בכל יום שלישי.
בנוסף הגיעו שירותי הרב קו לאוניברסיטה
נערך סיור במעונות והיכרות עם
הסטודנטים

נערך מפגש משמעותי של דיירי המעונות עם האגודה

הקמת ועדים במעונות והחלפת המיקרוגלים

נבחנות דרכים להתייעלות המכונות.
התנהלו פגישות עם ספקים הנוגעים לדבר
ושיחות עם סטודנטים.

מכונות הקפה נסגרו לשימוש למשך שבוע בכדי לבחון
שיפור השירות מול הסטודנטים.
בשבוע זה התנהלו פגישות עם חזי סמנכל שיווק
החברה של המכונות ועם טומי היזם.
בעקבות השיחות שיפור המכונות תועדף מחדש
והוקדם לחודשיים הקרובים.

בחינת חלופות משלימות למצב הקיים

התבצע חידוש המיקרוגלים לקראת שנת
הלימודים

נוקו המקרוגלים לרווחת הסטודנטים.
מיקרוגל אחד שבת והוצא מפינת המיקרוגלים.

שירותים ותשתיות

מועדוני סטודנטים

צרכנות
רחובות

תחבורה

החזרה לכשירות של הטפטפת וחדרעש -
ניקיון ,סידור ושיפור ניראות" .שיתוף
פעולה עם פרוייקט המנטורים
גיוס צוות לטפטפת והכשרתו
אירוע בירה ונשירה"

בטפטפת:
 2הופעות והרצאה של מדע על הבר" -האם ניתן לייצר
חלקי חילוף לגוף?"
ערב הלטיני
הרצאה בשיתוף האחווה הגאה  -ליאם ,טרנסג'נדר

שלבים האחרונים לקראת קבוצת רכישה
לחורף :כונן חיצוני או נעלי בלאנסטון.
נציגי רב קו הגיעו בכדי לשנות את
הכרטיסים לסטטוס סטודנט

בוצעה קבוצת הרכישה של החורף  -נעלי בלאנדסטון
וכוננים ניידים .כ 30-סטודנטים רכשו.

יותר ערבי ג'אם ומסיבות בעתיד.
יותר שיתופי פעולה עם תאים וגורמים נוספים
בהם סטודנטים יוכלו להעלות על הבימה
נושאים חשובים להם.

ביורוקרטיה

יריד הבירוקרטיה התקיים ב  24.10וכלל
נציגים מהתחומים הבאים :ארנונה ,ביטוח
לאומי ,רב קו ,דיקנט .נכתב דוח הסקת
מסקנות

מעונות/מגורים

עד כה לא הגיעו למחלקתינו תלונות בנוגע
למעונות .הסטודנטים מתקשרים עם אב
הבית ,ורק במקרים מיוחדים נדרשת
התערבות האגודה .הפעלת עמוד הפייסבוק
'דירות בין סטודנטים'

רועננו הוראות ההפעלה למכונות הכביסה

קפיטריה

נכתב טופס המאגד את התלונות שקיבלנו
עד כה על הקפיטריה .יש להמשיך לדחוף
את הנושא מאחר והוא מאוד רלונטי
ומשפיע על חיי הסטודנטים בקמפוס

ביצענו מעקב שותף אחר פעילות הקפיטריה.
אחרי מאבק ארוך התחלנו לאחרונה לראות שיפורים
להמשיך להיות בתקשורת עם הקפיטריה
ראשונים.
עדיין לא עומדים בצורה מלאה בתקנון אך ראינו כבר והבעלים .יש לעבור שם כמה פעמים בשבוע
סנדוויצ' ים מפוקחים טבעוניים וסנדוויצים מפוקחים ולפקח על הפעילות.
שמתחילים להתקרב למשקל של התקנון -אך עדיין רוב
הסנדוויצים שוקלים הרבה פחות -160 -במקום 250

התחלת התכוננות ליריד הבירוקרטיה של
סמסטר ב' .ארנונה!

מחלקת אוכלוסיות
קמפוס /תחום

כללי

אוכלוסיות
הר הצופים
עין כרם
ספרא
רחובות

בוצע בספטמבר אוקטובר

נושא
ועדת אוכלוסיות )נציגים(
אתר המחלקה
רמ"ח
שוטף וכללי
מאבקים
יצירת קשר עם מנהלי התאים השונים המייצגים
יוצאי אתיופיה
את האוכלוסיות הנ"ל  .ישיבה בועדות מיוחדות
אוכלוסייה ערבית
לשילוב אתיופים וחרדים באוניברסיטה .עבודה על
בעלי מוגבלויות
חג הסיגד ובמקביל בניית תוכנית שנתית
להט"ב
חרדים
עבודה על שבוע נגישות
פעילות ייעודית בקמפוס הר ה עבודה על חג הסיגד מול רכזי חברה וקהילה
פעילות ייעודית בקמפוס עין כר
פעילות ייעודית בקמפוס ספרא
פעילות ייעודית בקמפוס רחוב

נובמבר 2018-
בוצע בדצמבר

חגיגות הסיגד

חג סיגד 4.11
חג סיגד 5.11
חג סיגד 6.11
הוצב עץ אשוח בבנין

צעדים להמשך

שבוע נגישות ,כניסה למחלקות השונות באגודה במטרה להביא
לרגישות תרבותית גדולה יותר בעבודה שלנו .תמלולים ותרגומים
של אירועים ומידע שיוצא מהאגודה.

