
 
 

 

 ישיבת מועצה פרוטוקול
 כו' תמוז תשע"ט ,  29.7.19, 2 ישיבה מס'

 20:03 תחילת הישיבה:
 580414043מספר  עמותה: 

 
 אורחים נוכחים   חברי מועצה נוכחים 

אריאלה רקנאט, יו"ר ועדת     Xציון חזני 
 ביקורת 

  X אליאור איזון
  X אליסף דרומר

  
  X רועי חייק

  X אביהוא אושרי 
  X אוהד איזנברג

  
  
  

  X דניאל סולומון
  

  X הודיה אטדגי
   X דביר פסקוביץ

  X כהן  דביר
  X י שביטצח

  
  

  X רחל תמם
   X נועם מרחום

   
    X נאור יעקובוב

 

חגי  לביא אלקלעי,  ,  שי פיטוסי , מיאביאור אברה ,עמית אריש ,טל כהן חברי מועצה לא נוכחים:
 . שלומי שושקוב ,אליהו יעקב ,פרנק

 מהלך הישיבה:

ישיבת יולי לאחר מבחנים, בקיץ עובדים בכל הכוח. היו"ר יפתח בסיכום אירועים אחרונים   משה:
 נגיע אליו. שסיכום עליו נרחיב כ גבאגודה. נמשיך בנושא אנגלית ולאחר מכן יו"ר ועד מנהל יצי

ישיבת מועצה אחרונה של בעלי תפקידים, נציג תמונה עמוקה יותר על מנת שתתחברו   דניאל:
 ותביעו דעות וכך תוכלו לתרום ולהשמיע את דעתם על מנת לייצג את הסטודנטים. 

על מנת לאפשר    בתקופת מבחנים החלטנו לא להכניס בעלי תפקידים מלבד תקשורת  ואקדמית
 תקופת מבחנים נוחה. 

מכיוון שלא נמצאה באגודה הרבה ועבדה מצפת, בעייתי לנהל כפסים מרחוק.   הגזברית התפטרה 
חייבים פיקוח הולם, לא הגיוני לנהל מרחוק. היא אמנם היתה תותחית אך זוהי לא התנהלות לא  

 . לא התאפשר, אמנם הייתה איכפתית אך  נכונה. רצתה העלאה בנוסף

אה החשבון על מנת לאסוף נתונים כדי  קול קורא לגזברות, היינו מוכנים ופנינו לרופורסם 
שההתפטרות לא תתפוס אותנו לא מוכנים. כל הנתונים אצל רואה החשבון. ולכן פנינו לסיוון,  

והיא תעזור עם חפיפה לגזברית החדשה ותנכח גם בראיונות לגזבגר הנוכח    ,הגזברית הקודמת
שנמצא בשבוע הקרוב. נרצה  מועמדים, כולנו תקווה  7בהם ננכח גיא ואנוכי. הגישו מועמדות 

 יפעל לפחות יומיים בשבוע.   גזבר החדששה



 
 

 

אומנם לא יודעים על כך ולא שומעים   אתם  .נושא הבא הוא חדש כושרה
אמור להיפתח מכון כושר באמפי התחתון, נבנה   16.8ב, על כך אל על פי חוזה של דמי רווחה

שיו"ר חותם על תהליכים כמה שנים קדימה,  בימים אלו. אחת הבעיות הגדולות ביותר באגודה הן 
 לא ניכנס יותר מדי לתאריכי הצפי לפתיחה. 

חדרי כושר או חדש כושר אחד למכשירים ואחד לשיעורים וסטודיו.   2השאלה היא אם אנו רוצים  
רועי עובד בכושר ויכול להשמיע את דעתו. כך ראה לנכון גם הרמ"ח הקודם. זה יותר טוב לנו וגם  

 טה, נוכל להתמקד במקום מסויים. לאוניברסי

 באחריות מי יהיו החוגים?  אוהד א:

 מ"ר.  400החדר כושר החדש הוא   המקום הוא של האוניברסיטה, האגודה תתפעל. דניאל:

 יהיה שם גם שחמט?  צחי:

ישנם גם כספי עודפים, הקאנטרי אמורים לקבל מיליון שלוש מאות וחמישים, כשנחתם   דניאל:
החוזה לא חשבו על כך שכמות הסטודנטים עולה, יותר כסף מגיע לקאנטרי ולכן אנו צריכים  

לקבל החזרים. ברצוננו לממש את הכסף לספורט עד השקל האחרון, אם זה מרתון, נבחרות, שח  
 ד לקאנטרי לפחות שילך לספורט. זהו נושא רציני. מט וכו'..אם הכסף יוע

התחלנו לעשות ישיבות הנהלה, מנכלים וסמנכלים. אנו עושים סיכום ישיבות הנהלה שאנו לא  
רשומים דגשים לקבי תקציבים, בניית גנטים, כניסת רכזים  בהםמפרסמים אלא סיכומים 
 לתפקיד, פרויקטים וכו'. 

חלו חניכה. לשאר התפקידים פתחנו מכרזים. תקשורת  רכזים ה-כניסת בעלי תפקידיםלגבי 
 מלאים מבחינת תפקידים.מבנה חדש למחלקת תקשורת.  רווחה (?)ו

העברנו את מחלקת תקשורת שינוי, יש דובר, רכז מדיה ואיש יחצ שעובד עם דני במקביל.   דביר פ:
. יש ביום  ה מול התקשורת הארצית. הוא מתרכז רק בזהד הוא אמור לשווק את פעילות האגו

מתלווה לדני ומקבל טיפים במה כדאי להיכנס  (הרכז החדש)  לירםשלישי (מחר) ישיבת נשיאות ו
 ובמה לא וזה שיקולו מה הוא רואה לנכון. 

הגשנו קולות קוראים ואנשים לא הגישו מועמדות. אנו    -בעיה מרכזית בתחום האקדמי דניאל:
 תפרט.   בעיה חמורה. הודיה תהיה רכזת נציגי שנתון והיא

 צריך רכז פניות שיהיה גם סגן של רכזת נציגים. בנוסף רכז חוברות וגם רכז מרתונים. הודיה:

 רכזת פניות הוא התפקיד הקריטי ביותר.  

המקום הזה שלנו ושלכם, אילו תפקידים קריטיים שסטודנטים צריכים ביומיום במיוחד   דניאל:
 מציעים פה. בתקופת מבחנים, מענה אקדמי הוא א ב למה שאנחנו 

צריך מישהו, רצוי נציג שנתון שמכיר את המערכת. אבל מה שצריך זה באמת לדעת   הודיה:
סובלנות כיוון שיש אנשים קשים, זו עבודה עם פניות סטודנטים, ידע של התקנונים וזמינות על  

 מנת לאפשר מענה. 

 התפקידים הקודמים שנלקחו היו סקסיים יותר.  דביר:

כדי שנוכל להרחיב את התחום האקדמי אנחנו צריכים את עזרתכם למצוא את האנשים   דניאל:
 הנכונים. 

יש תהליכים שקורים בקיץ, אם זה רכז מדיה שעכשיו נכנס וכו', זה משום שאלו תפקידים   :משה
ל להשיג את זה השירות לא יהיה איכותי. רוב  קריטיים לקיץ שיש צורך להכין מראש, אם לא נוכ

 בקיץ וכך אפשר להיכנס לשנה טובה יותר.  מתרחשתהעבודה האיכותית 

 מחלקת תפעול גם מחפשת, נוריאל ירחיב.  דניאל:

רכזים, רכז אירועים, רכז משימות (אחראי על המכולה ועוד פרויקטים),  4לתפעול יש  נוריאל:
, דורש ידע בסאונד), ועוד תפקיד מרכזי וחדש על מנת לאפשר  רכז סאונד (תחזוק והקמת סאונד

מנהל רכש. בכל פעם שידרשו הצעות מחיר שחורגות מהתוכן עצמו   -נוחיות ופיקוח רכש ראוי 
הצעות מחיר ובנוסף פרוטוקול מדוע נבחרה    3) יפנו בבקשה למנהל הרכש ויגישו 'יי(מרצים ודיג



 
 

 

עד המנהל על מנת  התיקיה של הו   להצעת המחיר. הכל יגיע א 
 לאפשר פיקוח על חוק העמותות. 

 נדרשים גם רכזים למעורבות חרבתית ורווחה. 

נעשה מרתון בשבוע הראשון בלימודים על מנת לפתוח בפן ספורטיבי, נדחוף את העניין   דניאל:
 ואולי נעשה משהו בסגנון נינג'ה. 

את המסיבה ברויאל   מסיבת פתיחת שנה בתחום התרבות נמצאת בדילמה האם לערוך, בנוסף
 בלילה. 11אך זה יהיה רק עד   -גארדן (כמו שנה שעברה) או לעשות את המסיבה בקמפוס 

להביא לפה במה, להשקיע את הכסף של האולם על במה. הרויאל גרדן זול מאוד. ההסעות  :עםנ
משש  11וגדולה בספרייה. נתחיל משש עד   55רחבות, קטנה ב  2יקרות מאוד. חשבנו לעשות  

מסיבה. כניסה לא עולה כסף, תהיה הרצה של הליינים של המסיבות   11הופעות. תשע וחצי עד 
פתיחת שנה בברים. הבעיה היא שאי אפשר למכור באוניברסיטה בירות, לכן נחוצה עבודה  

 שום דבר לא סגור כמובן. ייתכן ויהיה גם האירוע הזה וגם המסיבה ברויאל.  פוליטית.

לאוגוסט אנחנו בשאיפה להציג תקציב ראשוני שתקבלו    12חנים, עד הבדיוק סיימנו תקופת מב 
 בהמשך. (ישיבת תקציב אוקטובר)

נושא הבא: לגבי ועדות. עשינו ועדות למועצה ויש צורך לקחת אותן צעד אחד קדימה. תפקידם של  
חברי הועדה הם להיות בראיונות הרכזים עם רמ"ח אקדמי. לתת יעוץ ובסופו של דבר הרמ"ח  

להציג בפני המועצה   -ליט, אתם עוזרים לו לבנות את הגן. אחת לחודש יש צורך להגיש סיכוםמח
 כדי להיות מעורבים בין המחלקות וכך יווצרו חיבורים. 

קרה באקדמי, אם יש אדם שהוא נציג שנתון הוא לא יכול להיות בועדה. יש   -עוד לגבי הועדות
עניין הועדות חזק יותר שיהיה קשר בין ראשי הועדות  ענין של ניגוד אינטרסים. בקרוב נדחוף את  

 לבין הרכזים. 

 את הראיונות קובעים עם אור, אתם נוכחים בהם. 

 דבר נוסף: סמינר אגודה, לראשוה באריאל. נעשה אותו בנתניה בנורדיה במשך יומיים. 

ת חדשות  אוגוסט, יגיעו כל חברי האגודה להכיר את המחלקה, נהלי עבודה, מחלקו 12-13ב רחל:
וערב גיבוש. יהיו סדפי"ם על התנהלות נכונה, חיבור, חפיפה. תהיה פרידה מהאגודה הקודמת,  

נשלח לכם לינק. יהיה על האש. המטרה היא ליצור גיבוש ולהבין את התנהלות המסגרת ממבט  
 חיצוני. לא כל אחד מחליט כרמ"ח אלא כולנו יחד למען הסטודנטים. 

 העבודה הגיבו פוסטים לא הולמים.  קרו מקרים בהם חברי דניאל:

זה נושא מאוד חמור. כולנו נציגים של האגודה וכולם יודעים את זה. אם סטודנט שהוא   דביר:
 נציג מציג אמירה זו צריכה להיות אמירה מאוחדת. הוא מדבר בשם כל האגודה. 

ואנו מקבלים   אם חברי האגודה לא בקיאים אין צורך להגיב, אם אתם כן מגיבים וזה יוצר בעיות
לאינבוקס שאלות לא הולמות על הדעה שהציג הנציג של האגודה. לירם אומר שאם חבר מועצה  

 עושה לייק זה יכול ליצור מצב לא נעים עם האגודה. אישית אמרתי לו שלייק זה מקרה מוגזם. 

 אי אפשר להגיב בתור נציג האגודה לפוסטים. לא להגיד דברים לגבי תקנונים וכו'. :משה

אפשר לתייג אנשים שיודעים לתת תשובה אמינה וכו'. המטרה שלנו היא לא להטעות   דניאל:
 סטודנטים, מספיק שנאמרה מילה לא במקום וניכנס לסיטואציה בעייתית. 

 יום פתוח ואנגלית. -דבר אחרון

לאגודה יש מאגרי מידע על סטודנטים שלא חוקי להחזיק. במידה ויגיע משרד המשפטים או   גיא:
טודנט יתהה מדוע יש מידע עליו זו יכולה להיות בעיה. לכן יש צורך להתחיל בהליך משפטי  שס

 כדי להפוך את זה לחוקי. מנכ"ל האגודה אמור להתעסק בזה.

 מה ההשלכות?  נעם:

ההשלכות הן שהאגודה חיה על הקצה בקדנציות האחרונות, יש מצב שזה ידחוף אותה   גיא:



 
 

 

עו"ד האגודה. אנחנו צריכים שיהיה   מהקצה. יש צורך לעבוד יחד עם 
כתוב שיש אישור של המועצה. אני לא יודע מאיזה יו"ר זה התחיל, היום דיברתי עם העו"ד באופן  

 אישי והוא אמר שאסור להתמהמה עם קידום התהליך לאישור של מאגרי המידע. 

ף  ס תחת סעי יכולה להיות בעיה כיוון שלא הודענו מראש, אך היום העו"ד אמר שתהליך זה נכנ
שונות. אם נחכה עם זה זה יצטרך לחכות לישיבת התקציב הבאה וזה יכול להוות בעיה. צריך  
לאשר את זה בהקדם. מאגר המידע כולל כתובות ומיילים, סלולרי. ברגע שנאשר את התהליך  

ל  אם אנחנו עושים פעילות למשרתי מילואים לא נוכ -המידע יוכל להיות אמין יותר. לצורך העניין
 להגיע לכל הקהל. 

מנכ"ל האגודה לתהליך המשפטי לשינוי מאגר המידע והכלתו בחוק   יעל מינו ם  מצביעי :משה
 ומינוי אחראי על כך. 

 נערכת הצבעה: 

 14חברי מועצה נוכחים  

 , עבר פה אחד. 14חברי מועצה מאשרים 

 תחום אנגלית. 

  50%התהליך שהתרחש באוניברסיטה עם אנגלית הוא נפוץ לכולם. במועד א' נרשמו כ רחל:
. דניאל דיבר עם האוניברסיטה והובטח מועד ב'  20-30נכשלים, לא עברו את המבחן בציונים של 

 קל יותר אך בפועל היה קשה יותר והמון אנשים קיבלו גרוע יותר. 

 שמעתי שהיה סביר לגמרי במועד ב'.  הודיה:

העליתי את הנתונים מתוך סקר. הסטודנטים עשו רעש, האוניברסיטה פנתה אל  חל:ר
 ים בתמורה לטבין ותקילין. סטהסטודנטים באופן פרטני בבקשה להוריד את הפו 

במועד ג' רוב הנבחנים עברו. אך הבעיה לא נפטרה וייתכן שהבעיה תחזור בעוד מועדים או בשנה  
 הבאה. 

 למדתי את כל הקורסים האפשריים באנגלית.אישית  בדקתי את הדברים לעומק, אני

 שקלים יותר לקורס.  1,000מתקדמים א' בפער גדול מאוד משאר האוניברסיטאות,  

 כולל, כשנת לימודים שלמה. 12,241המחיר אצלנו לקורסי אנגלית מטרום בסיסי עולה 

 מתקדמים ב' חינם, קורס חוזר עולה כסף.  הודיה:

 , מועד א'. 52-53-58ממוצע מתקדמים ב' השנה  רחל:

שקף  , בוחן האמצע אמור ל89הבעיה היא שבבוחן אמצע הציונים היו גבוהים והממוצע היה סביר 
 את המבחן המסכם, דבר שלא התרחש בפועל. 

 המרצים והם טענו שהמבחנים באותה הרמה לאורך השנים.   לפניתי א דניאל:

סטודנטים. המענה הטלפוני היא   14,000שעות קבלת הקהל הן שעתיים וחצי ביום לכמעט  רחל:
 שלוש וחצי שעות. אני עובדת בשכר לימוד ויש מענה לאורך המון שעות. 

 נציגה אחת לא יכולה להתמודד עם כל זה. 

נייני אנגלית וחקרתי. כמה טלפונים לדעתכם יש למדור אנגלית? יש  נכנסתי לעומק בכל ע  דניאל:
 להם טלפון אחד. זה נתון בעייתי מאוד. 

 עברתי התעללות עד שענו לי.  רחל:

 זה לא דיון אישי, ההסבר של רחל הוא כולל ושאלות אפשר להציג בסוף.  :משה

עשרות שיחות ללא מענה  ניסיתי לתפוס את מדור אנגלית המון פעמים (מציגה נתונים של  רחל:
 מהמדור), אין מענה. 



 
 

 

המרצים שלא אפרסם כדי לא לבייש.   בפייסבוק יש תלונות רבות על 
 אין נכונות להראות עזרה, אטימות מוחלטת. -תשובת המחלקה לאנגלית היא חד משמעית

לגבי עניין המענה, אומר בגלוי: האוניברסיטה יודעת שיש בעיה עם שיחות וזמינות   דניאל:
הם מודעים לבעיות. מערכת   -ניות, אין להם מענה כי אנשים לא מקצועיים, אין להם פיתרוןלפ

ה מודה שמחירי האנגלית  צמ הפניות אמנם טובה אך לא עומדת במצבי לחץ. האוניברסיטה בע
גבוהים נורא, הם היו שמחים אם היינו יוצאים למחאה אבל אם לא נעשה צעד דרסטי דברים לא  

 ישתנו. 

מתרחשים באוניברסיטה נבנים על תהליכים של שנים, צריך סטודנט אחד שיקום וירים  הדברים ה
 מחאה. 

 יש לך הקלטה של זה?  דביר:

לא. יש מחר ישיבה של כל ראשי האגודות ונעלה לדיון את נושא אנגלית. בנוסף גם שר  דניאל:
 החינוך יהיה פה ובין היתר נדבר גם איתו בנושא. 

 רים המופקעים? ידוע הסיבה למחי אביהוא:

על מכללות, הם עומדים   תא', בר אילן יותר יקרים מאיתנו. ב' האוניברסיטה לא מסתכל דניאל:
בנהלים לפי המחירים. הם מודעים לגובה המחירים ולאוזלת היד. לטעמי העבירו את הסטודנטים  

 כדי לכבות שריפות. 

 אנגלית קשורה לאוניברסיטה אך משוייכת למכינה.  הודיה:

אמרתי לדיקן ולראש מדור אנגלית שאם המצב הוא כזה, ציונים ומחירים כאלה, נעשה   דניאל:
מחאה. הם לא הגיבו, שתיקה כהסכמה. הבאנו לראש מדור אנגלית את שמות המרצים עליהם  

 התלוננו. 

 יש נתונים לגבי מרצים, נתונים, ציונים?  אוהד:

 אפשר לדרוש את זה.  דניאל:

פטור ומעלים את הרמה של המבחנים לקראת המבחנים  יצאה הוראה של מדור אליאור:
הקרובים. המבחנים יתמקדו בהסקת מסקנות מהטקסט. בנוסף, הטקסטים בקורסים יהיו  

 חדשים ולא ממוחזרים.  

אם הגעת למצב שאתה מתחיל מקורס מתקדמים א', כנראה שנקודת הפתיחה שלך טובה   נעם:
מעיד על תבוסתנות, יש צורך להגביה את רמת  יותר. אם אנחנו מתבכיינים על קורס קשה זה 

 הלימודים. 

 יש צורך בפיקוח על המרצים עצמם, חלקם לא דוברי אנגלית כלל.  דביר:

 אי אפשר להתלונן על כך שהרמה באנגלית עולה.  אליסף:

יש צורך לקבל קורסים באנגלית לא מתוך האוניברסיטה, כך זה יוריד עומס והתעסקות   הודיה:
 מהאוניברסיטה. 

 יש אוניברסיטאות בהן אי אפשר להתקבל אם אין לך רמה מסויימת באנגלית.  אליסף:

אוקי, יש צורך לחשוב איך להתמודד עם המצב. האם לקבל את העובדה שמחלקת אנגלית   דניאל:
קודתי ולקווה לטוב או האם לעשות מחאה. ואם עושים מחאה, האם ביום הפתוח?  חוותה קושי נ

 באיזה זמן להרים מחאה? 

 אפשר להציג את השאלות מול שר החינוך מחר.  אליסף:

זה לגבי אנגלית, אתם מוזמנים לדבר על זה גם בקבוצת המועצה בוואטסאפ, נשמח   דניאל:
 לשמוע את דעתכם. 

דרמה מאוד גבוה והיא התפקיד של האגודה בדיוק. אבל התהליך   המצגת של אנגלית היא :משה
צריך להיות מסודר כדי שתמלאו את התפקיד בצורה הטובה. כולם ידעו על המועצה הזו, שבוע  

לפני אתם מקבלים למייל הצעה להעלות הודעות לסדר היום. ממכם מצופה בתור נציגי ציבור  



 
 

 

כדי שהדיון לא יהיה  בעלי התפקידים  ללכת ולשאול את השאלות של 
עקר. רוב האנשים לא יודעים מה קורה ולכן יש צורך לחקור לפני הישיבות. המצגת של אנגלית  

נהדרת, כל הכבוד לרחל, זה מה שמצופה מחבר מועצה. תבואו ותציגו את הבעיות כדי שנוכל  
 להילחם על כך. 

ע עם נקודות לדיון  אם המצגת היתה נשלחת שבוע מראש או הנושא היה מועלה יכולתם להגי 
הצעות לסדר, מחאה שקטה, גורם חיצוני וכו'. אי אפשר להעלות נושא   - ולהגיע ממוקדים יותר

 לאוויר ולפתוח דיון פתוח. 

הגעת חברי מועצה. בשנה האחרונה הנהגתי נוהל בו מתחילים מועצה בזמן בו הוגדר,   - דבר נוסף
רך שתכבדו את עצמכם. הישיבה מתחילה  אין סיבה שנמתין למאחרים. אתם נציגי ציבור ויש צו

בזמן, אם אדם מאחר נא לעדכן את מזכיר המועצה שידע להיערך בהתאם. אני מצפה שלא יהיו  
 איחורים. במידה וכך קרה גשו לפרוטוקול ועדכנו את הגעתכם.

נערוך שינוי ונתכנן מראש את מועדי הישיבה לשנה הקרובה. ישיבות המועצה יהיו   -מועדי ישיבה 
מי ראשון שני או שלישי. כאשר תתנהל רוטציה. בקדנציה הקודמת הישיבות נערכו בשעה תשע,  בי

 המוח לא מרוכז, השנה נקדים אותן. 

אנחנו מכניסים קונספט חדש, יו"ר ועד מנהל יעלה בסוף כל ישיבה כדי לבצע חיבור של חברי  
תם צריכים להעלות  מועצה לועד המנהל. המטרה היא כמה שיותר להאכיל אתכם בכפית אבל א

 את הדברים בנוסף, כך תבצעו את תפקידכם בצורה הראויה. 

 פעמים מהישיבות עולה להדחה.  3מבחינת ההגעה לישיבות, יש חוק שחבר מועצה שנעדר  אליסף:

 רוב הפעמים הוא מדיח את עצמו.  משה:

ישיבות בשנה. כמובן אם יש סיבה מוצדקת לא מדיחים סתם אבל   12-13אמורות להיות  אליסף:
 זהו הנוהל. 

  -במידה ואדם נעדר מסיבה מוצדקת יש צורך לעדכן את המזכיר, אם לא עודכן המזכיר  משה:
 ההיעדרות לא מוצדקת. לא לעדכן בדיעבד. 

המנ"כל, התקיימה ישיבת וועד אך  בחודש וחצי האחרון נכנסו לפעולה יחד עם הסמנכ"ל ו אליסף:
 מלבד זאת התקיימו הרבה ישיבות הנהלה. 

הקמנו מנהג בו יש נציג של ועד מנהל בכל ישיבת הנהלה (יו"ר, יור"ים, סמנכ"ל וכו') וכך אנו  
מעודכנים יותר ויכולים למסור מידע טוב יותר. אנחנו הנציגים שלכם בהנהלה לכן אם יש נושאים  

(הישיבה האחרונה התקיימה לפני חודש וחצי) אם אין לכם צינור להגיע  שאתם רוצים להעלות 
 להנהלה אתם יכולים לפנות אלינו. 

בישיבה האחרונה דיברנו על הגדרות תפקידים, יש פער בין ההגדרה לבין הביצוע. זו היתה תחילת  
א  קדנציה, אנשים צריכים תקופת הסתגלות. בעצם עד הסמינר שיתרחש באוגוסט האידיאל הו

שכולם יהיו עם הגדרות תפקיד על מנת שבסמינר נוכל כבר לדבר אחרי שכל אחד מבין את תפקידו  
 כמובן עם תיקונים קלים.  -פחות או יותר

נחה את  יאחרי הסמינר נתחיל לעבוד עם גזבר על התקציב החדש, המנכ"ל   -מבחינת תקציב
בת עדכון תקציב ראשונית  הרמ"חים ואנחנו בתור ועד מנהל נעביר עדכונים מהישיבות. ישי

מדובר בישיבה   -תתבצע בספטמבר. ישיבת ההצבעה על התקציב תתבצע באוקטובר, מעט לפני 
 ארוכה בה יורדים לדקויות, כולם מגיעים מוכנים פיקס לישיבה עם בקיאות בתקציב. 

ה  לספטמבר. אנו מעונינים לראות מה היו התכנונים בשנה שעבר 5סיכום תקציב אמור להיות עד ה
 ומה באמת יצא לפועל, אפשר לעשות הסקת מסקנות ולהעביר כספים בין מחלקות. 

סוגים. המשא ומתן היה קשוח ודני ניהל   3מתנות,  9,000אלף שקלים,  245 -מתנות פתיחת שנה 
אותו ביד רמה. היו כמה הצעות והמון שיקולים עם מי ללכת ולמה ללכת. יש המון כסף שהוצאנו  

 לא קיבלו תמורה (על התיקים). נפתח בתביעה משפטית, העניין אצל העו"ד. ) שהוצאנו ו 90,000(

זה מה שקרה עד כה. בישיבות הקרובות נדבר בעיקר על תקציב וגם על התקדמות העניין  
כיצד מחזקים אותו לקראת שנה הבאה. אביעד עובד חזק על הכנסה של מערכת ניהול   -האקדמי

דברים שמקדמים את האגודה.   -ת צק'ים והוצאותאופציות שישפרו את הממשק מבחינ -ידע



 
 

 

אביעד עובד על זה קשה מאוד וגם   טוב.

לא יודע עד כמה נרגיש את הבחירות המתקרבות, פחות יורגש מבסימסטר רגיל. חשוב לשים לב  
 לא להגיב דברים פוליטיים ברשתות החברתיות בתור נציגי האגודה. 

 אם יהיו פאנלים פוליטיים נעדכן בהמשך. 

ברצוני להציג מספר קווים מנחים להתנהלות ולהסביר מעט על המחלקה.  יתר, רמ"ח אקדמי:אב
כל פניה של שנתון, כל מבחן   -המחלקה מורכבת ממספר ענפים. נציגי השנתון הם הגזע המרכזי

 שהיה בעיה, מרצה ששינה סילבוס. אין צורך לפנות לראש המחלקה אלא לנציגי השנתון. 

שעובדת דרך מייל שהודיה מתפעלת אותו. אין צורך להפנות סטודנטים   שנית, יש מערכת פניות
 יש מערכת פניות!  -אל ראשי המחלקות או אל נציגי השנתון

חוברות, כרגע אין רכז חוברות, שנה שעברה היה רכז לא משהו. בגדול, חוברות גם    -דבר שלישי
ר עם נציגי השנתון (שיפנו  עובדות דרך נציגי השנתונים. כשיהיה רכז חוברות הוא יעבוד בקש

 תלונות אליו), הוא יציג סקרים לסטודנטים על מנת להבין מה אפשר להחסיר ולהוסיף בחוברות).

מרתונים, גם עובדים דרך נציגי השנתון. לא כל אחד פותח מרתון. נציג השנתון צריך   -דבר רביעי 
יש סדר פעולות מאוד ברור  לבדוק מול לוח המבחנים מהי הזמינות, מהי הדרישה, מהו הביקוש.  

 שרכז המרתונים צריך להכיר.

לא משהו. אין פאקטור בשום צורה, זה לא הגיוני   - תקנון בחינות ותקנון תואר ראשון -דבר חמישי 
ופוגע בסטודנטים. אפשר לקבל הטבות בצורות שונות, זה תהליך שמתגלגל מעל חצי שנה,  

 למחאה. בינתיים אין תוצאות אם צריך נצא 

מבחינת חוק המלג בעל תפקיד רשאי להיחשף לסקרי הוראה. אנו פועלים לחשיפת   -סקרי הוראה
סקרי ההוראה לכלל הסטודנטים כך שסטודנט לא יפול על מרצה שקיבל ציון נמוך באי ידיעה. כך  

 גם הרמה האקדמית תעלה. 

ם בחומר שיעלה לאתר  פרויקט חומרי לימוד באינטרנט. דרייבים של מחלקות עמוסי - דבר נוסף
 שיפתח למשלמי רווחה. יהיה מוגן בסיסמה. 

הוא רעיון מעולה אבל לאחר מחשבה יש פה כניסה מסוכנת. אם יש   -לגבי מאגר המידע הזה  נעם:
 טפסים של מבחנים של מרצים יכול להיות שזה יהיה בעוכרינו. 

 אנחנו לא אחראים על החומרים כמו שאנחנו לא אחראים על סיכום שגוי שעלה לאתר.  אביתר:

 יש חוסר אחריות ויש נגד החוק. נעם:

  2אם העלית את נושא החוברות, האם יש אפשרות שהאגודה תעבוד מול המרצה? היו לי  אביהו:
ם נוכל לשפר  מרצים שרצו לתבוע בגלל טפסים שהתפרסמו. אם יהיה קשר בין האגודה והמרצי

 את החוברות. אני רוצה לייעל.

 יש מרצה שגנזו חוברת שלו כי הוא לא הסכים לפרסום. משה:

 נבדוק את הנושא.  אביתר:

לנו יש המון שחזורים, אפשר לאזן את מאגר המידע כך שיהיו שחזורים וכך המבחנים יהיו   אוהד:
 חייבים להשתנות. 

חדשים. כרגע יש מגמה באוניברסיטה בה יהיה   קשה לי להאמין שמרצים יעשו מבחנים אביתר:
 מאגר שאלות מוגבל לכל מבחן. 

יכול לקבל  האם יש אפשרות שמאגר המידע יהיה ממוסד וכך כך מי שהזין את המייל   אליאור:
 גישה? כך גם מי שלא משלם רווחה יוכל לגשת וזה בעייתי כי זו פריבילגיה למשלמי רווחה בלבד. 

 נולוגיה ברמה כזו. אני לא בקיא בטכ  אביתר:

שלא   -אם יש אנשים עם הקלות של חדרי שקט   -דבר קטן שאני רוצה להעלות מולך אביהוא:
 ימקמו את חדרי השקט במקומות מרכזיים. 



 
 

 

זה יותר קשור לסמן אבל   אביתר: אנסה לפעול. 

עקרונית הסתיימה הישיבה, אני רוצה להודות למשה ויטמן שהיה מזכיר מועצה שמהלך   דניאל:
ה האחרונה, העלה את התפקיד בכמה רמות, נכח בכל הישיבות, תודה לך על העזרה הרבה,  השנ

 אביהוא נכנס לנעליים מאוד גדולות. 

 21:36 יום הישיבה:ס
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