
 

 41.2.4.62 –ישיבת מועצה פרוטוקול 

 חברי מועצה  37נוכחים: 

 :יו"ר האגודה שי צ'רני – עדכוני הנהלה

  אקדמיה– 

o  הופעה של קפה שחור חזק. כל סטודנט  –מחר, ערב הוקרה למערך המילואים

מקבלים כרטיס חינם + כרטיס  –בשנה האחרונה ימי מילואים לפחות  3 שירתש

 המילואימניקים מקבלים גם מתנה.  במחיר סמלי לקרובים.

o  מטעם  סטודנטים שמשתתפים בתחרויות ספורט –זכויות סטודנטים וספורט

זה הוסדר. סטודנטים  תלא מקבלים קרדיט מהאוניברסיטה. כע האוניברסיטה

נקודות  יקבלו –האוניברסיטה נת השתתפות בנבחרת ילאו את חובותיהם מבחמשי

היא פיילוט. האגודה תפרסם את המידע המלא השנה הבאה זכות בכלים שלובים. 

 לפני פתיחת שנת הלימודים.

o  'הפקולטות ביקשו כרגע נחשבים ל"חור שחור" עבור הפקולטות.  –הסדרת מועדי ג

אגודה התנגדה ויחד ימי מחלה בעד מועד מיוחד. ה 3לבטל את החוק שדורש 

שה ימי מחלה על סטודנט יכול להוציא אישור של שלוהגיעה להסדר עם הפקולטות. 

או ב'. סטודנט צריך לקחת  'מועד הבחינה ולקבל מועד ג' לאחר שהוא ניגש למועד א

מוציאים אישור מחלה על מועד ג' יכולים לקבל מועד בשנה העוקבת. כשבחשבון ש

אלא  ,לא ניתן להשתמש באישור מחלה למספר מועדי בחינה באותו קורס ספציפית

ג' חייב להיות בהתאם למבנה הבחינה של  בנוסף, מועדאם מדובר באשפוז. 

המועדים הקודמים, אלא אם מדובר במועד עוקב. מרצה חייב להיות נוכח בכל אחד 

  מהמועדים. 

o  קמפיין של ההתאחדות. סטודנטים וסגלים של  –אקדמיה מתחדשת

ברסיטאות ייצרו אמנה משותפת. תצא פלטפורמה אינטרנטית. עדכונים יהאונ

 בהמשך.

  תרבות– 

o כרטיסים כבר החלה. המכירת  –סיבת יום העצמאות באוניברסיטה מ 

o  פלאיה(.-חדרים אחרונים במלון של ת"א )לה 22נשארו  –פאנג'ויה 

o  6.9כנראה ותחזור השנה ב –מסיבת הבריכה השנתית 

  הסברה– 

o  משיקים גם דף פייסבוק של האגודה של דירות מפה לאוזן  – 5.4 –יריד הדיור

 לסטודנטים. הדף יהיה תחת פיקוח של האגודה. 

  מנהל ורווחה–  

o  הוספה של שולחנות בספריית מדעים מדויקים 

o בחודש האחרון חולקו מיקרוגלים ומקררים חדשים 

o Social Market – רנט עמותה שנועדה לקשר בין החקלאי לצרכן. מזמינים באינט

 ואוספים מבניין האגודה. 

 Tau innovation – שלושה ימים של תערוכות והרצאות של החברות . 7-6.4-יתקיים ב

₪  ₪731 ) 041 –הגדולות בתעשיית ההייטק בארץ ובעולם. הנחה לסטודנטים של ת"א 

 מחיר מקורי(. 



  ם. השנה המטרה להביא כמה שיותר מעסיקים מכל מגוון התחומי – 09.4 –יריד התעסוקה

בנוסף, יהיה שירות של יעוץ לגבי לקלוט סטודנטים.  ותפירמות וחברות שמעוניינ 41יגיעו 

 כתיבת קורות חיים. 

  יחידת הספורט–  

o  ענר שרמן.  –נכנס מנהל יחידה חדש 

o   פגישה ראשונה כבר השבוע. מועדון הריצה של האגודה.  -סטודנטים רצים

 הקבוצה היא בחינם.

 מעורבות חברתית-  

o  עם עמותת דור  םשיפוץ בתי –לפני פסח נעשו מספר פרויקטים של התנדבויות

 לדור, שיפוץ ספריית לוינסקי, אריזת חבילות מזון ועוד.

  לעלות לדיון נוסף בוועדה המחוזית מתכוננים משפטית ותקשורתית, ופועלים  –מאבק מילמן

 לתכנון ובנייה. 

 הצגת יום הסטודנט

 .24.4.07-, שצפוי להתקיים ב2107, מציג את תכני יום הסטודנט מנכ"ל נכס, גיל גולדנברג

 

 הישיבה הסתיימה.

 

 

_______________      _______________ 

 חבר הוועד       יו"ר הוועד שי ברמסון


