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 קורה   מה  מושג  לו  שאין  'א  שנה  סטודנט   בין  שיקשר   באגודה  תפקיד  יצירת  ,  מהיום  לא  נושא  :  צחי 

 .מספיקה  לא   רובוטית  מערכת   .מהאגודה  טלפוני   איש  דרך   מידע  יקבל  ,

 ולכן  ורחל  דביר  אצל  או   ,  תקשורת  אצל   נמצא   האגודה   של  המספר  ,רובוטית  מערכת  לא  זו  :נועה 
 .הוא אנושי ולא רובוטי   המענה

   ובכללי   בקרוואנים  הייתי   השנים  רוב   עכשיו  אני   –  שלי   הזווית  את  הסוף   עד  אציג  :  צחי 
  רוב   בין  גומלין  היחסי   את  כשראיתי   מועצה  חבר  בתור  רק   לא  שלי   ומהזווית  ,  באוניברסיטה

 ומה   הרמחים  אלה  מי   יודעים  לא  ואנשים  פער  שיש  רואה   אני   האגודה  לבין  באגודה  שלא  אנשים
 עם  טלפון  מספר  –  לפנות  לאן  אדם   לכל   שיהיה  בעיה  כשיש  שבעיקר  חושב   אני   ,  האגודה  בדיוק  זה

  מספר  שיהיה  אז   ,וכו   שנתון  הנציגי   את   מכירים  שלא  לאלה  גם  .דבר  לכל  מענה  שנותן  אנושי   מענה
 יודע  שלא  מבחוץ  אדם  שהבן  .לפנות  למי   בדיוק   יודע  שלא  מי   לכל  מענה  שנותן  האגודה  של  טלפון
 מענה   ולקבל  צריך  שהוא  השאלות  כל  את   ולשאול  לטלפן  יוכל  מתנהל  ומה  קורה   מה  בדיוק

  את  שיתן  אנושי   אדם   שיהיה  ברגע   יותר  טובה  בצורה   יתנהלו  דברים  .דבר   לכל  אנושית  והכוונה 
 הדברים   ככה  לדעתי   .  לפנות  למי   לו  יהיה  לאגודה  להיכנס   רוצה   שעכשיו  שאדם  וכמובן  .המענה
 .  האגודה  את  להגדיל  רצון  .  יותר  טובה  בצורה  ירוצו 

 .בדיוק  התפקיד  הגדרת   את   הבנתי   לא  ,לצחי   שאלה  –  פסקוביץ 
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 רוצה  אני   ,  וכו   לפוסטים  בנוסף  ,  היום   שמתנהל  התקשורת  לגוף  מעבר  היא  המטרה  :  צחי 
 ציבור  יחסי  של   סוג   ,הסטודנטים   לשאר  האגודה  בין   ויחברו  חלק  יותר   ירגישו  שהסטודנטים 

 .בעצם להנגיש לסטודנטים    .לאגודה

 במגוון   שאמרת  מה  כל  נכנסים  תקשורת  מחלקת  תחת  ,פרקטי   לא   אך  מבורך  הרעיון  –  פסקוביץ 
  ,  תלונות  יש  אמנם   .אישית  בין  וגם  חבריות  רשתות   של  ותקשורת   ושיווק  צ"ויח   פרסום  ,  תפקידים

   ואנחנו  יש  תמיד  ביקורת   .הרווחת  הקהל  דעת  מה  להבין  צריך  אבל  ראש  בכובד  לזה  להתייחס   צריך
  צריך  לאגודה  תדמית  שעבור   חושב   לא  אני   אבל  מתקדים  איך   ולראות  להשתתפר  מנסים  תמיד

 שיש  בעיה  לגבי   שאלה  שואל  שסטודנט   כזו   בצורה  עובד  הווצאפ  .  לאגודה  ווצאפ  יש  .נוסף  תפקיד
 אדם  בן  צריך  לא   לכן  .  הרלוונטיים  התפקידים  לבעלי   אותו   שמכוונת   תשובה  לו  יש  ואוטומטית  לו

 .  מקשר

 .ותר  טוב   זה   לך  שעוזר   אדם   בן  שומע  שאתה  ברגע  הוא  העניין  :  צחי 

 עונה   אני   אם  ,  בעייתי   שזה  ענק  ידע  בעל  להיות  הזה  אדם  מהבן  יידרש  תחתונה  שורה  :פסקוביץ 
 .בעיה  יש   ולכן  .  המידע  מלוא  את  לתת  רוצה   אני   לטלפון

 .  מתקשר  שאתה  ברגע   מענה  יש  -??

 .צחי   של  המוסף  הערך  את  מפספסים  אתם  :נועם 

  זה  מה  ,  האגודה  לבין  הסטודנטים  בין  שמקשר  אדם  בן  של  תפקיד  הגדרת  הוא  העניין  :פסקוביץ 
 ח "רמ   בתור  הקודם  בתפקידים  ,  מענה  שנותנים  תפקידים  בעלי   יש  ?  הוא  מי   הוא  מה  ?  בעצם   אומר

 הקיים   המקשר  מהקודם   שיחות  וכמה  כמה  מקבלת  הייתי  רווחה

 ויש  מתקשרים  ואנשים  הזו  בתקופה  במשרד  יושבת  עכשיו  שאני   צחי   לך  להגיד  יכולה  אני   :  רחל
 ומי   גישה  דרכי   המון  יש  .להפנות  לאן  ויש  מענה  יש   מענה  שרוצה   מי   וכל   ,לאגודה  גישה   דרכי   המון

 .היום  במהלך  טלפונים  המון  יש  .להגיע  מצליח   להגיע  שרוצה

   אתם   וגם   מועצה   בחברי   גם  גישה  דרכי   של  הזה  הנושא   את  העלנו  חודשים  כמה  לפני   :נועם 
  תקשורת  דרך   לקבל  כדי   באמת  הווצאפ  של   הנושא  את   ועשיתם  הכפפה  את  והרמתם   כהנהלה

 מענה  רוצה  שהוא  להגיד  מנסה  שצחי   מה   .  האגודה  של  קשר   איש  דבר  של  בסופו  רחל  וגם  ,טובה
  המענה  את  לו   יהיה  שלא  וברגע  התחומים  בכל  יבין  שבאמת  אדם   בן  צריך   כי   צודק   פסקו  .אקטיבי 
 ולעזור  להכווין  לאן  ידע  אדם  שהבן  מספיק  אבל  .  מכשול  ויוצר   בעצם   נוספת  בעיה  ייצור   זה   הנדרש
 בעם  לגעת  בעצם  הוא   כזה  דבר  של  הייתרון  ,וכו   מלגות  בעיות  או  שנתון  נציג  מי   לדוגמה  'א  לשנה

 אי   ולכן   שלה  היחיד  התפקיד  לא  זה   היום  רחל  של  שהתפקיד  חושב   אני   .אנוש  מיחסי   מתחיל  זה
 אני   אך  .כזה  תפקיד  של  לתוספת  מוסף  ערך  יש  בעייני   ,בעיה  ויש  בתפקיד  אחוז   100  להיות  אפשר

 מכשול  יהווה  לא  וזה  מכך   נרוויח   וכך   מסוים  אדם  לבן  וגובה  מסוימת  מאוד  הכשרה  שצריך   חושבת
. 

   :הודיה  מהאגודה  אחר  תפקיד  בעל  פעם  כל   בשבוע  פעם  לקבוע  זה  ,יתאים  שאולי   רעיון  לי   יש
 .לתחומו  שקשורות  השאלות  על  ויענה  בזום  יעלה

 .זמינות  הוא  העניין  אבל  :נועם 

  .מעולה  רעיון  לי   נשמע  זה  .במקום  לא  ,כתוספת  אמרה  שהיא  חושבת  אני   :אביהוא 
 ממנים   אנחנו  אם   .שותף   באופן  להיות  צריך   זה  אך   טובה  נקודה  זו  אמרה  שהודיה  מה  :פסקוביץ 

 בן אדם שיהיה זמין בשעות מסוימות והוא בעצם מקבל שיחות טלפון עם שאלות והוא בעצם 
 אתה  .  זמין  הזה   הווצאפ  ,  לאגודה  ווצאפ  יש   .דוגמאות   כמה  יש  ,  רמחים  של  שונים   בתפקידים  נוגס 

  לשלוח   זה  שצריך   מה  כל   .איתו  לדבר  צריך  שאתה  התפקיד  בעל  את  במקום  ומקבל  הודעה  שולח 
 בזמינות  לענות  צריכים  תפקידים  הבעלי   .אותך   מכווין  הווצאפ  .מענה  ולקבל  הודעה  אדם  לבן

 ולענות   שעות  כמה  כל  שלו  המייל  את   לבדוק  צריך   ח "רמ   כל   המקצועית  ברמה   .ובמהירות  מלאה
 .באותו יום   כבר 

 ?הצאטבוט   לגבי   מה  -שאלה  :אביהוא 
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 .בקרוב   מושק  להיות  הולך   .סיום   שלבי   כמעט   :פסקוביץ 

  .לסטודנטים  תוספת   עוד  כבר  זה  :אביהוא 
 מענה   נותן  הווצאפ   .תפקיד  לזה  ליצור  צריך  לא  ולדעתי   מאוד  זמין  שהוא   הווצאפ  את  יש  :רחל
 .מידי 

  אז   מולנו  אנשים  יש  שנניח   ברגע   .ומהר  נגיש  מאוד  מענה   יש  !הזמן  כל  לטלפונים  עונים  אנחנו  :נועה 
  לכל  או  ח "ורמ   ח "רמ   לכל  מעבירות   אנחנו  .  רגע   להמתין  מבקשות  או  טלפון  מספר  לוקחות  אנחנו

 את   לפצל  חבל  לדעתי   .מענה   יש   כי   מענה   שאין   נכון  לא  זה  .עזרה  לקבל  כדי   שקיבלנו  המידע  את  רכז 
 .תפקיד  לעוד   תוציא  שהאגודה  כסף  עוד  זה  התפקידים 

 תפקידים  בעלי   יש  .ברוב   עוזרים   הם   .שנתון   לנציגי   קשור  הרבה  גם  זה  ,  אצלנו  בשנתון  –  אוהד 
 נועה   .מעולה  כאן  שהמענה  חושב   אני   האחרונות  בשנתיים  נתקלתי   שאני   ממה  .זמינים  מאוד   שהם
 .ומקבלת  נמצאת  תמיד

 .כזה  משהו  או  מהאגודה  מענה  שאין   פעם   אף  שמעתי   לא  אני  :אביהוא 

 .אנשים לא יודעים שיש מענה  :נועם 

 .  הזה  המענה   על  עונים  בדרכ  שנתון  נציגי   :הודיה 

 .שנתון  הנציגי   מי   יודעים  לא  שאנשים  היא   גדולה  הכי   הבעיה  :נועה 

 .יודעים  כולם   התארים  ברוב   .מעולים  שנתון  נציגי   יש  :אסף 

 הנציג  מי   יודע  לא  אני   שאומרים  אנשים  הרבה   מקבלת  אני   כי   ,זה  את  לקטוע  חייבת  אני   :הודיה 
 מסך  צילומי   מקבלת  אני   ?עצמך  את   הצגת  לא  למה  ושואלת   שנתון  לנציגי   פונה  וכשאני   ,שנתון

 .כן הציגו את עצמם  מקבוצות ווצאפ שהם

 .יש  לכולם   לא   .ווצאפ  להם  שאין  דתיים  סטודנטים  הרבה  יש  :נועה 

 לא   זה  .ככה  מתנהל  לא  זה  בשטח   שקורה  ומה  בדקתי  אני   .קריטיים  נתונים  לי   תתני   אז   :הודיה 
הנציגי    ,  בהתנדבות  שהוא   משהו   לא   וזה  זים"נק  גם  מקבלים  שנתון   שהנציגי   במיוחד  היום   .נכון 

 הנציג   מי   יודע   שלא  סטודנט   .שנתון  הנציג  מי   יודעת  רכזת  כל  .  הסטודנטים  לכל  מוצגים   שנתון
 .שנתון  הנציג   מי   ולדעת  הרכז   את  ולשאול  לפנות  יכול  שנתון

 הרכה   שיש  שומעת  היא  אם   ,  הסטודנטים  כל  את   שמקבלת  זו  היא   נועה  .צודקות   שתיכן  :אביהוא 
  .שצריך   עצמך  את   להציג  וצריך   שנתון  נציג   הייתי   אני   גם   שני   מצד   .בעיה  שיש  כנראה  יודעים  שלא
 את  ולהנגיש  .  שנתון   נציג  מי   של  רשימה  לעשות   האגודה   של  באתר  אפשר  שאולי   חושבת  אני 

 פשוט  צחי   .באמת  שנתון   בנציגי   מתרכז   בעצם   זה   אומר  שצחי   מה  כל  ואז   .לפנות  למי   ידעו  .המידע
 .  שנתון  הנציגי   את   יש  ובעצם   ,חי   מענה   יותר   שצריך  אומר

  יש  הזו  מהשנה  כי   ?חדשים  סטודנטים  לחשוף   זה  היא  שלי   השאלה  .באגודה   תקשורת  רמח   :לירן 
  את  חדשים  לסטודנטים  לחשוף  בעצם   שזה  ,האגודה   ליור  אהרון  שגיא  בשם  סטודנט   פנה   ,  פרויקט 

  המידע  כל  את  ומעניק  נפלא  הזה  שהפרויקט   להגיד  יכול  ואני   .חדשים  לסטודנטים  המידע  כל
 הבאה  ששנה  מקווים   אנחנו   .שאפשר  כמה  דחפנו  ,  משתתפים  מאוד  הרבה   היה   לא  לצערי   .הנצרך

 הודיה  גם  פניות  על  שעובד  אחד  בתור   .  במענה  קשה  עובדות   וסמדר  נועה  .ביקוש  יותר   הרבה  יהיה
 לקבל  שרוצים   סטודנטים  .מתי   משנה  לא  בהקדם   לענות   ונאלצים  שעה  בכל  פניות   מקבלים  אני   וגם
 להגיד  נכון  לא   זה  .ופלטפורמות  אמצעים  הרבה   כך  בכל  זמינים  אנחנו   .הדרך   את  ימצאו  המידע  את

 מענה   לתת  כדי   לסטודנטים   שנתנו  הפלטפורמות  שהשנה  להגיד  לי   חשוב   .נגישות  ואין  מענה  שאין
  .רחב   הוא מקיף 

 תחדד  אז   .הפלטפורמות  את   יודעים  לא  אנשים  :דביר 

  לא  אנחנו   בטלגרם  .מאוד   זמינים  אנחנו  24/7,  גם   שפועל  ,  בווצאפ  גם   זמינים  אנחנו  השנה  :לירן 
 שם   מקבל  ואני   בפייסבוק  גם  עונים  אנחנו   .האפשריים  העדכונים  כל  את   שם   יש  אבל  מענה   נותנים 
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 יש   ,האתר  דרך   .לפניות  עונים   אנחנו  באינסטגרם  גם  .מצחיק  קצת  זה  שאין  להגיד  .פניות  הרבה 
 .תמונות  כולל  התפקידים  בעלי   כל  את  שמציג  עלון  הוצאות  שנה  בתחילת  .לכולם  שחשופים  מיילים

 מי   .לדעת  לא  סיכוי   אין  .לכל  חשופים  שלנו  המספרים  .התפקידים  בעלי   כל  את   יש  האגודה  באתר
 .יכול   המידע  את  לקבל  שרוצה

 .אלה  מי   לפרסם  ?לעשות  אפשרי   זה  ,שנתון  הנציגי   לגבי   שאמרנו  מה  :אביהוא 

 .מרוכז   זה   את  ונעשה   רשימה  תשלחו  .בוודאי   :לירן 

  לנו  יש  .האמיתי   הצד  את   להציג  גם  חשוב   אבל  ,ביקורת   אוהב   אני   .הדברים  את  לסכם  רציתי   :דביר 
כל   את  יש  גם  כמובן  באתר  ,  שאלות  מקבל  לא  שאני   יום  אין  .מכירים  שאתם  הפלטפורמות  כל  את

 רוצים   ?זה  עם  ללכת  רוצים  כמה  השאלה  .שירות  נותנים   מאוד  מאוד  אנחנו   ,שוב   .התפקידים  בעלי 
 .אליו  מגיע  המידע  את  שרוצה   סטודנט   אבל  .אפשר  שקלים  אלפי   עשרות  עוד  להשקיע

 .האגודה   של  אפליקציה  להם   שיש  בארץ  מקומות  שיש  יודע  אני   :אביהוא 

 .ו טיל חת  ם תא ו  ןאכ   ה ז  ת א  ע י צ ה ל  ם י צו ר  ונח נא  ,ר יח מ  תוע צ ה   ה מ כ   ונ ל  שי   :ר   יב ד 

  ר'פיצ  האוניברסיטה  של  באפליקציה  לעשות  לדעתי   .אפליקציה  רלוונטי   לא  לדעתי   :פסקוביץ 
 את  להפיץ  קשה  וזה  כסף  הרבה  תבזבז   בלבד  לאגודה  אפליקציה  .האגודה  לאתר  שמוביל

 .האפליקציה 

  תוכל  אתה  אפליקציה  מוציא  כשאתה  .תכניס   גם  אלא  ,תוציא  שהאוגדה  כסף  רק  לא  זה  :אביהוא 
 של  לאפליקציה  נכנסת  לא   אישית  אני   '.וכו   ופרסום   וקופונים   עסקים  של  לוח   להכניס 

 .האוניברסיטה 

  .לאפליקציה  ביום   כניסות  אלפי   יש  ,האוזן  את  לסדר  כדי   :פסקוביץ 
 והיא  הטלגרם  את   פתחנו   השנה  לכן  .להתמקד  פלטפורמה  באיזה  לדעת  הוא  פה  העניין -  לירן 

 .קשה  עבודה  אחרי  זה  וגם   סטודנטים   הרבה  שם   יש  .מהירים   עדכונים   שולחת

 יכול   .מעולה  הוא   תפקידים  בעלי  של  שיחה   בשבוע   פעם   לעשות   של  שהרעיון   חושב  אני  :  אלעד
 .וחשוב   וחיוני   טוב   רעיון  זה  אבל  שלא  להיות  ויכול  יתפוס   שזה  להיות

  מענה  על  מדבר   הוא  ,לגמרי   אחר  דבר  על  מדבר  צחי   .השני   על  אחד  בא   לא  שזה  חושב   אני   :נועם 
  יש  ,  הגיוני   בזמן  עונים  שלא  כאלה  ויש   ,רמח   של   שירות  רמת  על  מפקח   לא  אחד   אף  .ואנושי   אישי 

  ולא  ,  הבעיות  כל  את   יודעת  לא  סמדר  נגיד  אך  ,טוב   מענה   הוא   נועה   של  המענה   .בעיות   סוגי   מיני   כל
 הפניות  את   שיתעד  אדם   בן  צריך  אבל  .ולתחזק  לשמר  ,מעולה  ווצאפ  .הפניות  לכל  לענות  יכלה

 בטוח   ואני   פניות  מיליון  שכחתי   רמח   בתור  אני   .  עזר  רמח   וכל  נסגרות  הפניות   שכל  ויוודא  ,  האלה
 .  זה  את  שמוודא  אדם  בן  שיש  בררגע  .האלו  הבעית  את  יש  רמח   שלכל

 .  מטופלת  פנייה  שכל  מוודא  .מתועד  הכל  .עליה  אחראית  אני   .פניות   מערכת  יש  :רחל

  .הפייסבוק  דרך  היא  לאגודה   לפנות  ביותר  הקלה   הדרך  ,אני   זה  הפניות  את  שמרכז   האדם  :לירן   
 יותר  מהיר  מענה   לתת  וכך  רחל  ועל  הרמחים  כל  עם  ווצאפ  קבוצת  פתחתי   אני   ,  עושים   שאנחנו  מה

 ובעל  במידה  .התפקיד  בעל  של  המייל  את  מקבל  שפונה  אדם  בן  כל  .שאלה  כל  לפי   יותר   ונכון
  .מענה  וקיבל   שוב   ופנה  עליה  ויתר  לא  דחופה  בעיה  לו  שיש  אדם   בן   אותו  ,  ופספס  ענה  לא  התפקיד

 יפנה  הסטודנט  תמיד  טעות  וקרתה  פספס  והרמח  קרה  אם   גם   אבל   ,להתעקש  צריך   שלא  כמובן 
 קיבלו  והסטודנטים   אותם   שמחפשים   התפקידים   לבעלי  שלחתי  אישית  אני  .המענה  את  ויקבל   שוב 
 .מענה

 הרמחים   כל  את  שיוודא  התפקידים   בעלי  לאחד  הפיקוח  לתת  פשוט  הוא  טוב   הכי  הפתרון   :דביר
 .עונים בזמן  שהם

 .מייל  לנו  שולח   אדם  שבן  ברגע   הפרטי   הטלפון  עם  גם  חותמת  יש  :רחל

 .מענה   שיש  מרגיש  שהוא  יגיד  שאפילו  או  רעיון  יעלה  אחד  שסטודנט   חשבתי   :אביהוא 



 

 [הקלד כאן] 
 

 

 נגיד   שהמנכל  הפתרון  לדעתי   .בעיה  יש  ובהחלט   ,זמן  מידי   יותר  נמשך  הזה   שהדיון  חושב   אני   :  דידי 
 .מעולה  הוא  הרמחים   את  יבדוק

  את  לוודא  אחרי   למנכל  אמליץ  לא   ואני   ,ארגוני   יועץ  עם  הלילה  עד  ישבנו  אתמול  אנחנו  :דביר 
 אנחנו מתכוונים לתקן את .אנחנו סומכים עליהם לחלוטין ,אם הם ענו למיילים או לא   הרמחים
 .חכם  יותר   שיהיה  הבאה   לשנה  הארגוני   המערך

 האגודות   מכל  התקשרות   דרכי   הרבה  הכי   את   יש  שלנו  לאגודה  ,התקשרות  דרכי   מבחינת  :  דניאל
 .סיכום  אליכם  ונשלח   הבעיה  איפה  נבין  .בארץ

 .לסטודנטים  אינטרנט   חבילות  סבסוד  לגבי   :נועם 

 .זה  את  בדקתי  לא  עדיין  אני  :  דניאל

  ספייר  תקציב   לנו  יש  .הסלולר  חבילות  על  בדקנו  .השיווק  נושא   כל  דרך  לעבור  צריך  זה  :פסקוביץ 
 להיות   יכול  אך  .סלולר  חבילות  לגבי   זה  מזה  חלק  ,איתו  עושים  אנחנו  מה  להבין  רוצים  שאנחנו 

 .לא יהיה  שזה

 ההנהלה   אבל  ,מהר  מאוד  התקיימה  הזו  שהישיבה  לציין  חייב   אני   ,מועצה  כמזכיר  אני   :אביהוא 
 .  חשובים  יותר  הרבה   דברים  השבוע  עשיתם  .מובן  זה   כי   בטענות  לבוא  יכול  לא   אני   האגודה  של

 לא   .לשיווק  שקשור  למה  זה  את  להוריד  צריכים  היינו   ,תחתונה   שורה  .אחריות  לקיחת  :  פסקוביץ 
 להגיד   תוכל  אם   נשמח   נועם  ,  הזה  הסיפור  עם  קורה   מה  לבדוק  הולכים  בבוקר  מחר  .עדיין  קרה
 .מחר  בזה  ונטפל   זה  לגבי  שלך  החזון  מה

 בעיות   להם  שיש  לאנשים   אינטרנט   חבילות  לאנשים  לתת  מבחנים  תקופת  לקראת  רוצה   אני   :נועם 
 .  יותר  טוב   מענה  יתן  בייתי   אינטרנט   .טוב   אינטרנט   עם  למבחנים  להגיע  יוכלו   ושהם   אינטרנט 

 כל  31.5יצאה הנחיה של המלג שעד ה   -  ?האם המבחנים יהיו בבית באופן סופי    :דניאל 
צריכים לקבל   ויחליט מה    .מתווה לגבי המבחנים שלהם הסטודנטים בכל הארץ  כל מרצה החליט 

השאר יהיה    .אחוז מהמבחנים יהיו פרונטליים    70ל  60ככל הנראה בין    .הוא עושה במקצוע שלו  
 לגבי שני   .אף אחד כאן לא יפגע  .בנוסף אוכלוסיות בסיכון יקבלו מענה בנפרד .מקוון או עבודות  

 .המועדים  שני   בין  הגבוהה   הציון  את   לקבל  ליחהשהצ  היחידה  האוניברסיטה   אנחנו  מועדים
 מענה  שיתן  1.6ב   חופשי   אקדמי   זום  להיות  הולך  .בהמשך  נעדכן   בקיץ  אזרחית  הנדסה  לגבי   ,בנוסף
 .להכל

  .האגודה  של  התקציב   לגבי   :נועם 
 לגבי   באתר  עדכנו   .מועצה  בישיבה  שעשינו  למה  בהתאם   באתר   נמצא   האגודה   של  התקציב   :  דניאל 

 לא  זה  ,  אותו  לשתף  ואשמח   סגור  לא  עוד  שהוא   קובץ  כאן  יש   .וכו  כולל  הוא   מה   ,  גם  רווחה  הדמי 
הסטודנט    יום  ויהיה  שנגיד  בכך  לנגוס   זה  מבחינתנו  .דעת  חוות  מכם  לקבל  ונשמח   סגור  ולא  מוחלט 

מה שאנחנו בעצם   .באוגוסט אז להקטין את התקציב ולהשתמש בתקציב בימים אלו למצב הזה
 למען  האגודה  שני   צד  סטודנטים  נטו  אחד  צד   ,  לשניים  התקציב   את  לחלק  רוצים   שאנחנו  אמרנו 

  –  כך  זה  את  עשינו  אנחנו  .יותר  לעזור  שתוכל   האגודה  את  לבסס  איך  אומרת   זאת  .הסטודנטים 
 גם   רוצים   אנחנו  ומה  העלות   את   חישבנו  איך  ,משוערת  עלות  מה  ,  נוגע  זה  סטודנטים   לכמה

 .קודם כל המחלקה הגדולה ביותר באוניברסיטה היא הנדסה אזרחית .לאגודה  וגם   לסטודנטים
  מה  סקר  ועשינו  שאלנו  אנחנו  .מקצועי   קורס   ולהביא  ,  ביותר   הגדולה  במחלקה  לגעת   רוצים  אנחנו

  לאחר סקר הסטודנטים טוענים שהתואר לא מכין .הכי רוצים וצריכים  הקורסים שהסטודנטים
 ביותר  החשובים   מהקורסים  ואחד  זו  לעשות  אפשר   איך  חשבנו  לכן  .התעסוקה   לשוק  אותם

 זה  .שח   50ב   אותו   נביא  ואנחנו   שח   799  במקור   שהוא   קורה  זה   .אוטוקד  קורס   הוא  ביותר  והיקרים
 .שח   25000  להקצות   רוצים  אנחנו   כך   ועל   .יקר  מאוד   קורס   וזה  סטודנטים  מאוד  בהרבה  שנוגע   דבר

 חשוב   אנשים   הרבה   כך  לכל  שמדבר  קורס   זה  ,  אזרחית  להנדסה  מעבר  נוגע   זה  אם  :פסקוביץ 
 .  סטודנטים   אלפי  כמה  כבר  זה  .  טובה  בצורה  זה  את  מחלקים   איך  לראות

 .מרוויט   לאוטוקד  ביקוש  יותר  היה  ,  סקר  לאחר  :דביר 



 

 [הקלד כאן] 
 

 

    יש  .חוגים  מערך  יש  שני   דבר  .תוספת  נבקש  לחריגה  שמגיעים  נראה  אם  .ראשוני   תקציב   זה  :  דניאל
  היענות  תהיה  אם   .רצינות  דמי   אחד  לחודש  שח   10  בדמי   ספורט   החוגי   כל  את  לתת   אופציה   לנו

  יגע  וזה  חשוב   הכי   הדבר  זה  מבחינתנו  .שח   10ב   למרתונים  שח   אלף  100  שלישי   דבר  .זאת  נמשיך
  וזו  מינימלית  מאוד   עלות  זה  .בחדכ   למתאמנים  צופרים  ,הבא  דבר  .סטודנטים  שיותר  בכמה

  מחשבים  קניית  -הבא  דבר  .אנרגיה  חטיף  מקבל  יפ'צ  שמעביר  מי   לכל  .ותומכת   חמה  מאוד  הרגשה 
 מטעם  קשר   בלי   אנחנו  .אלינו  ופנו  ?מחשבים  צריך   מי   במיילים  ופרסמנו  פוסט   פרסמנו  ,ניידים

 18  להשקיע   חשבנו  ,בשנה  שח   3000-4000  בערך   לנו  עולה  וזה  ניידים   מחשבים   משכירים  האגודה
  .האגודה   של  יהיו  הם   ובשותף   שצריכים   לסטודנטים  להשכיר  כדי   טובים  מחשבים  בקניית  שח   אלף

 יש מאות סטודנטים נרשמים לכל .אגודמיה -קורסים מקצועיים .כספיות עתידיות  הוצאות  למנוע
 שיותר   בכמה  נביא  אנחנו  שתרצו   מה  שנתון  הנציגי   לכל  רוצים  אגודמיה  דרך   בעצם   אנחנו  ,קורס 

 .  סבסוד

 תמיד   ,אהממה  .הקורונה  בגלל  שהוציאו  בחינם   קורסים  מלא  מפרסמים  אנחנו   באתר  :דביר 
 גם   נותן   לגמרי   זה  אבל  .נותנים  שאנחנו  מהקורסים  טובה   פחות  הרבה  ברמה הם   האלה  הקורסים

 .שירותי   אחלה

 ספר   בית  שזה  בה   נוגעים  לא   אנחנו  שלרוב   באוכלוסייה  לגעת  החלטנו   ,הבא  דבר  :  דניאל
הם    מה   לנו  יגידו  הם   ,ציוד   להם  לסבסד  חשבנו   .מאיתנו  כסף  כפול  בשנה   מוציאים  הם  .לאדריכלות

 פתוחה   בירה  עגלת  שיש  למצב   להגיע  רוצים  אנחנו  ,הבא   דבר   .  מסובסד  להם  נביא  ואנחנו  צריכים
  ,נוסף  דבר   .חודש  במשך  העגלה  את  נעמיד  .לקמפוס   14.6ב   חוזרים  כשהם  לסטודנטים  בחינם

זה    כרגע   .בסגנון  משהו  או   מים  בקבוק   ,קטן שי   יקבלו   שהסטודנטים  רוצים  אנחנו .למבחנים  מתנה
 לתת  חשוב   אבל  השיווק   דרך   זאת  לעשות  כדי   כסף  להוציא  לא  היא  המטרה  .שח   אלף  20ב   מתוקצב 

  -נושא  דבר  .לאוניברסיטה  מגיע  שהוא  חמה   הרגשה   לו  שיהיה  כדי   משהו   שמגיע   סטונדט   לכל
 יש   שאם  האגודה  של  הלוגו  על  מסכות  שיהיה  חשבתי   אני   אבל  עצמנו  על  סגורים  לא  אנחנו   .מסכות

 .  למבחן  בכניסה  יתקע  לא  סטודנט   שאף   באגודה   שיש  שידעו  אז   בעיה  לו  שיש  סטודנט 

 .וכו   לוגויים  עם   במסכות  להשקיע  חבל  לדעתי   :אביהוא 

  לבן   משלמים  שאנחנו  למצב   להגיע  רוצים  אנחנו  ,  באנגלית  חיים  קורות  כתיבת  .מקובל:דניאל
שולח  אתה   .לאנגלית זה  את  להמיר  רוצה   ואתה   בעברית   חיים  קורות   לך יש   סטודנט   שאתה אדם
עם    .בעברית  חיים  קורות   שיפוץ  ובנוסף.קומפלט   באנגלית  זה  את  לך  שולח   והוא  אדם  לבן  זה  את
 הוא   התקציב   ,  לנו  שעלה  מה   בגדול  זה   .עבודה   למקום  חיים  קורות   שליחת  לקראת  שצריך   מה  כל

 ?הלאה  עובר  שאני   לפני   שאלות  למישהו  יש  .אותו  שיש  כסף  זה  שחץ  אלף  264

  ?לפועל  יצא   מתי   ,חיים  קורות  שיפוץ  לגבי   :נאור 
 יש  בסוף  .האגודה   ברמת  עכשיו   ,ממשיך  אני   רעיונות   עוד   אין  אם   .מחר  אפילו  מבחינתו  :  דניאל
 סוכר   מכונת  נביא  בואו  לעצמנו  אמרנו  אנחנו   ,  האגודה   של  העתיד  על  לחשוב   רוצה   ואני   תקציב 
  בכל  לחלק  ונוכל   לסטודנטים  דוכן  להקים  שנוכל   מצב   ליצור  שנוכל   ברד  ומכונת  פופקורן  מכונת

 ואנחנו   שלנו   דוכנים  כמו  לנו   שיש  למצב   ולהגיע  .בחינם  ופופקורן  בחינם  ברד  הקרובה   התקופה
 בכל   שנהיה  .לקמפוס  ישיבה  פינות  10  להביא  -ישיבה  פינות  .לסטודנטים   נתון   זמן   בכל   לתת   יכולים 
 מאוד  הרבה  יש  לאגודה  -צילום   ציוד  .שאלה  בסימן   הוא  מיול   ,דבר  עוד  .לנו  שדואגים   שיבינו  חור

  קניית  .הארוך  לטווח  משמעותית  לנו  יוזיל  זה  צילום   ציוד   לרכוש  אופציה  לנו  יש  אם   ,סרטונים 
 השכרה  מערכת   .להשאלה  ורמקולים   וכיסאות  שולחנות  כמו  ציוד  להביא  -ציוד  למחסן   מוצרים 

 .בצאטבוט 

 להשכיר   אני   הודעה   לצאטבוט   שולח   שסטודנט   מצב   ליצור   רוצים  ואנחנו  ,ציוד  מחסן  יש  :דביר 
 '.וכו  ולשריין  כרגע   יש  אם  להגיד  יודע  והצאטבוט   לדוגמה  רמקול  להיום

 הסכמה  לנו  אין  כנה   אהיה  שאני   סוגיה  עוד  יש  .  פונג   פינג   שולחנות  2  להביא  אולי   ,בנוסף  :  דניאל
 ',וכו  למעון  מהבית  עובר   .דירה  במעברי   סטודנטים  של  גדולה  מאוד  בעיה  יש   כיום   ,  עליה  מלאה

 וכל  האגודה  בבעלות   שהיה  לרכב   עגלה  לרכוש  חשבנו   אנחנו   .הסטודנטים  של  גדולה  בעיה  זו   הובלה
 עסק  של  סוג  כמו   ונעשה   רכב   נשכיר  שאנחנו  להגיד  או   .  העגלה   את   להשכיר  יוכל  שמעוניין  סטודנט 
 את   רק  ולהשכיר   באחריותנו  לקחת  רוצים  לא  שאנחנו  או  .בחינם  או  מינימלית  בעלות  הובלות



 

 [הקלד כאן] 
 

 

 .  הרכב   את   ישיג  והסטודנט   היום  שקשה   דבר  זה   כי   העגלה

 .מעולה  שירות  זה  כי   -כן  :דביר 

 נותן  וזה  באריאל  כאן  הובלות   עם  דיל  לעשות  פשוט   יותר   שהרבה   חושב   אני   ,לא  למה  :פסקוביץ 
  של  מצב   יוצר   וזה  .העגלה  את   להחנות  איפה  ואישור  ביטוח   של  סיפור  יש  כי   ,שקט   ראש  יותר  לנו

 הייתה  אחת  שפעם   מספיק  ?זה  על  אחריות  לקחת  לנו  למה  .מיותרת  התעסקות  זו   ',וכו   מהיר  כביש
 .ראש  כאב   שהיא   פרוצדורה  זו  תאונה 

  .וכו  ביטוח   להחזיק  לי   שווה   בכלל  והאם  איטי   הוא  הרווח   גם  לדעתי   :אביהוא 
 אני   .לשנה  שח   1000ב   בערך  מקיף  הוא  והביטוח   .לסטודנט   לתת  מעולה  שירות  זה  לדעתי   : דניאל 
 אריאל  ולתושבי   מסוים  שירות  לסטודנטים  לתת  ,כסף  שתכניס   לאגודה  עסק  לפתוח   מעבר  חשבתי 
 .לאגודה  כסף  להכניס   וככה  אחר   שירות

 ?  בעצם  ההובלה  כל  את  יבצע  ומי   ?הציוד  את   ירים  מי   של  בעיה  יש  .מיותר  זה  לדעתי   :פסקוביץ 
 ירצו   בחורות  שתי   שעכשיו  להיות  יכול  אבל   ,מעולה  זה  הסטודנט   טובת  על  חושב   שאתה  :אביהוא 

 .בעיות  יצור   וזה  לבד  זאת  לעשות

 .עכשיו  נצרך  פחות  זה  .בהשהיה  כרגע  המיול  -נושא  דבר  :  דניאל

  טוב   שיתן  כסף  של   כמות  בהתחלה  עליו  להשקיע  וכן   ,צרכנות   מועדון   לבסס  רוצים   אנחנו  :דביר
 וניתן   .זולים   מחירים   שיהיו  כדי  כלכלית   השקעה  מוסיפים   כן   שאנחנו  שתפים   מיני  כל   .לסטודנטים 

  פ"שת  עושים   שאנחנו  .פחות  אותם   מעניין   ומה  יותר  אותם   מעניין   מה  להגיד   לסטודנטים   אופציה
 אז  משקיע  גם   ואתה  משתלם   יוצא  וזה  גדול  קנייה  כוח  אנחנו  כי  ,זול   למחיר   להגיע  יכולים   אנחנו

 .תחומים  מיני   בכל  מטורפים  מחירים  לעשות  אפשר   ,זה  את   רוצה   החברה

 ניהול   ומערכת  CRM  מערכת  להכניס   רוצים  אנחנו  בנוסף   ,  להגיד  לנו  שיש  מה   בגדול  זה  :  דניאל
מערכת   לה  שיש  חברה  עם  קשר  יצרנו   הקורונה  של  הזו  בתקופה  דינמי   שהכל  בגלל  .לאגודה  תקציב 
 בצורה   הדוחות  את   לכם   להציג  שנוכל  כדי   נתון  זמן  בכל  דוחות  להוציא  שיכולה  תקציבים  לניהול

 .העיניים  מול  ברור   הכל  לראות   שנוכל  מקצועית

 הנושאים  זה  ראשונים   לפעולה  שיצא  מה  .לפעולה  לצאת  להתחיל  אפשר  אם  לדעת  נשמח 
 .שעלו   הראשונים 

 בלי   מקוונות  גם  יהיו  לקורונה  קשר  בלי   הבאות  הישיבות  שכל  נשמח   הבאה  מהישיבה  :  דניאל
 .הבאה  בפעם  להצבעה  .לפרונטליות  קשר

 
 

 .התקציב   בעד  כולם   -הצבעה  נערכה
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