
 
 

 
 

 25/9/19ישיבת מועצה פרוטוקול 
רחל תמם, דניאל סלומון, אליהו יעקב,, אביהו אושרי, צחי שביט, נאור יעקובוב,    חברי מועצה נוכחים:

 , ציון חזני. דביר כהן

 ליבנת לוי.   - נוכחים שאינם חברי מועצה

 

 חברי מועצה חסרים: 

, חגי פרנק, טל כהן, אליאור איזון, נועם מרחום, לביא אלקלעי,   שלומי שושקוב, אליסף דרומר 
 . אביאור אברהמי, עמית אריש, רועי חייק, אוהד אייזנברג

גיא : חוק בתקנון מבוטל לגבי החוק של השירותים / הומר במידה ולסטודנט יש מבחן ויש שיעור  
 חובה באותו השבוע בתקנון נחשב כחיסור אנחנו ביקשנו לבטל 

 

ל: לגבי התקנון שלצ האגודנה דיברתי עם העו''ד כיום האגודה עובדת עם התקנון הישן מסתבר  דניא
 שהאגודה הקודמת לא עירבה אותו בתקנון הישן אנחנושלחנו לו את התקנון ומחר הוא יעבור על זה 

 אנחנו נשלח את זה לרשם העמותות זה יקח כמה חודשים נשלח אותו לכל המועצה במידה ויבקשו  

החוק של השירותים דיברתי אישית עם האוניברסיטה  והחוק בוטל יהיה מותר לצאת לאחר   לגבי
שעה פעם אחת ולא יותר כרגע עדיין לא שונה בתקנון מבחינתי שיוציאו מסמך קשיח כדי שזה יהיה  

 במיידי במידה ולא יקרה נשקול להוציא תא הסרטון החוצה כר

 

 

 אביהוא : נדבר על מחאת הדיור 

 חאה נפלה אולי נחדש אותה בהמשך  יעקב: המ

  אביהוא: ידוע למה היא נפלה ?

 סטודנטים שנ  23יעקב : לא הייתה היענות של מספיק סטודנטים והיו כ

 

פסקו: עדיף בתחילת סמסטר ב להתחיל עם מחאת אוהלים, בחורף יותר קשה. לא כדאי לקחת  
 החלטות דרסטיות 

 לפתוח מול האוניברסיטה ברע.   אביהו: אני מפחד כי זו תחילת שנה, לא כדאי

אליהו: זה נכון, אבל מצד שני אנחנו מראים לסטודנטים שאנחנו פה בשבילם, זה לצבור כח מכל  
 הסטודנטים. 

דביר: הרבה סטודנטים פה בלית ברירה, לכן הם קצת כפופים לאוניברסיטה ויש לה כח על  
 הסטודנטים. האוניברסיטה יכולה לומר לך : יקר פה, אל תלמד 

אביהו: במשחקי הכח האלו צריך לשחק חכם מבחינה פוליטית, אבל אסור לנו לתת לאוניברסיטה  
 הרגשה שאנחנו לא מתנגדים להם ושהם השולטים. 

 אליהו: אפשר אולי לערב תקשורת 

 . את הדבר הזה נהל צחי: אפשר אולי להרכיב צוות מאנשים שאינם מהאגודה שיכולים ל



 
 

 
 

דוק איזה סטודנטים פה מנהיגים, לאיזה סטודנטים יש השפעה,  אביהו: אנחנו כאגודה יכולים לב
 אפשר לעשות להם ערב נחמד ולהכניס בהם מוטיבציה לפעול ולקדם את העניין 

דניאל: לדעתי לעשות בתחילת שנה פאנל מחירי דיור. לפרסם לכל הסטודנטים שאנחנו פתוחים לכל  
 שקיפות מלאה. הסטודנטים ולאפשר להם לדון על הנושא תוך כדי 

פסקו: אנחנו צריכים לחשוב על טיימינג נכון, אנשים כבר חתמו חוזים, לדעתי עדיף לשלב את זה  
 בתחילת סמסטר ב 

 דניאל: מה קורה עם מחשבון דיור? 

 אליהו: נתקע בגלל תקציב 

 דניאל: יש כסף כמה שתצטרך 

 אליהו: אפשר אבל זה יקח קצת זמן 

 וגם בלוח דירות, אם צריך. האם יש פלטפורמה נוספת? דניאל: צריך לטפל גם במחשבון דיור 

 ים של האגודהיאבל כדאי שזה יהיה משהו ביד  2פסקו: יש דברים כמו יד 

דניאל: לבדוק עם אור מה קורה עם זה, מתי זה יכול להיות מוכן ואם לא לבדוק עם אתר שיכול ליצור  
 לנו דבר כזה. 

של הדירות, כמה משלמים וכו' ולבוא עם הלוח לבעלי  אביהו: ללוח דירות הזה כדאי להכניס דירוג 
 דירות ולהראות להם שכדאי להם להיות חלק ולעמוד בקריטריונים. 

דניאל: אנחנו צריכים לעשות פה לוח דירות שרק אנחנו שולטים בו, ככה שלא יהיה מצב שיהיה  
 פרסום דירות בפייסבוק. אבל חייבים חייבים לעבוד על זה ולהריץ עניינים 

 סקו: בעבר זה נתקע בגלל בעיות תקציב אבל צריך לקדם את זה. פ

 אליהו: אולי כדאי להציע את זה לאחד הסטודנטים פה 

 \ אביהו: לא כדאי לדעתי כי התואר שלנו מאוד עמוס אבל אולי אפשר לבדו עם סטודנט שסיים 

 צחי: לדעתי חשוב להכין את הקרקע עד סמסטר ב 

להיות ריאלי, יש פה ביקוש הרבה יותר גדול מהיצע, צריך לצאת  דביר: צר לי לבאס אבל אני רוצה 
 בצורה חכמהמנקודת ההנחה הזו ואז יהיה אפשר לעשות את זה 

אביהו: אני רוצה לארגן ערב לסטודנטים שגרים במעונות כדי להבין למה סטודנטים גרים שם ולעורר  
 תם.  אותם להבין שהם סתם משלמים הרבה כסף. אולי זה יכול לדרבן או

 ציון: צריך להתחיל קודם ממחירי מעונות ורק אז יהיה אשפר לטפל במחירי דירות 

אליהו: צריך לעשות דלת פתוחה ולומר מראש שאנחנו הולכים לעשות חוג בית בנושא מחירי הדיור,  
 אנחנו משתפים ברעיונות ודרכי הפעולה שלנו, אנחנו יכולים גם לשמוע מהם מה הרעיונות שלהם.  

 אם פתחנו תלונות  ציון: ה 

 לבנת: אנחנו צריכים לפתוח פתח לסטודנטים שיפעלו, לגרום להם להיות חלק מהמצב 

 דניאל: נעשה פאנל פתוח שם נוכל לגרום לסטודנטים לפעול 

ציון: חשוב רק שזה יעשה מול האוניברסיטה ברמה כזו שזה יוצא מטעם הסטודנטים ולא מטעם  
 האגודה 

 . וןאביהו: אפשר דרך הנציגי שנת

 ציון: יש לנו נציגי שנתון שמפרסמים את כל האירועים שלנו? 



 
 

 
 

 דניאל: לא, צריך לבדוק את הדבר הזה מול מדור אקדמי, אירועים גדולים מפרסמים. 

לבנת: זו הבעיה, אנחנו דווקא צריכים לפרסם לא את הדברים הגדולים, תמיד אומרים שאנחנו עושים  
 רק מסיבות 

דניאל: הולך לצאת סקר אגודה עם הגרלה על פרסים שווים. פרס ראשון כרטיס טיסה לחו"ל. דבר  
שני אנחנו נוציא לכבוד ניוז לייטר עם כל הסטודנטים, עם כל הדברים שהתקדמו בעניין הספורט,  

מעורבות חברתית וכו כדי שסטודנטים ידעו מה האגודה עושה. ככה ידעו שאנחנו מקדמים דברים,  
חנו צריכים ליצור שאנשים יחכו למייל הבא. דביר זה צריך לצאת כבר בשבועיים הקרובים. אפשר  אנ

 להוסיף גם מה דנו עליו בישיבת מועצה.  
עוד דבר, היה לנו ועדת סטודנט, היתה שם נציגות שלי, ועד מנהל וסנט, גיא ואני נפגשנו עם הרבה  

ת וועד מנהל הבא ובמידה שהם לא יסכימו שזה  קודקודים באוניברסיטה, הוחלט שאנחנו נגיע לישיב
, בגדול    5%העלו את מחירי האנגלית ב - לפי הוראת מלג, אנחנו נתלונן עליהם למלג. מחירי אנגלית 

זה לא מעניין את האוניברסיטה, קשה להם להודות בזה, זה לא מזיז להם ומבחינתם כל עוד הם  
 רואים שהם עומדים בתוך  

אקנומי של הסטודנטים פה אל מול מקומות אחרים, שנה ראשונה יכולה   לבנת: לבדוק מצב סוציו 
 ₪,. למה לא להגיע לשר החינוך?  20,000להגיע לסכום של 

 דניאל: אני פותח את זה כי אני לא יודע מה לעשות עם זה 

סטודנטים, להראות שזה משפיע באופן ישיר על כך שסטודנטים   50-60צחי: כדאי לעשות מדגם של  
 במינוס 

 אביהו: זה פוליטיקה, אנחנו בסופו של דבר צריכים את האוניברסיטה בסוף 

 ציון: כדאי לעשות קורסי הכנה לאמירם 

 דביר: זה לדעתי הדרך 

 אביהו: צריך לעשות קורסי אמיר 

 ציון: לדעתי אם נביא את כולם לרמה של מתקדמים ב זה יהיה טוב 

 אביהו: זה יכול לגרום להם גם להעלות מחירים 

 גיא: לעשות נגיד שאם מישהו לא עובר הוא מקבל את הכסף חזרה 

 אליהו: לדעתי כמו במעונות צריך לשמוע רעיונות מהסטודנטים. 

 אביהו: עדיף לעקוף אותם עם קורסים של אמיר 

אפשר לפרסם את המבחנים של רמא לכל הסטודנטים. דביר צריך לפרסם את הכל, מבחני  דניאל:  
 אמיר אמירם. 

שראש העיר היה פה אני רודף אחריו והוא לא עונה לי מאז, עצוב מאוד. נפגשנו עם סגן    דניאל: מאז
ראש העיר, הוא טען שיעזור אבל זה לא קורה בפועל. אני אומר שאם הוא לא יוצר קשר בשבועיים  
הקרובים, על כל פוסט שהוא יעלה כל חברי המועצה נשלח לו הודעה : ומה קורה עם הסטודנטים  

 באריאל. 

ניאל: לגבי החד"כ הועלה היום פוסט בעניין החדר כושר ובעניין החוגים. בנוגע למסיבת פתיחת שנה  ד
היא תתקיים ברויאל גארדן. לא סגרנו את עדן חסון להופעת פתיחת שנה,   13.11שתהיה בתאריך ה

 זה. עידכון בהמשך. התחלנו לעבוד על הפנינג פתיחת שנה התחילו להגיע מתנות למכולה ואנחנו על 

 מה קורה עם התביעה שהייתה שנה שעברה בנוגע למתנות? אביהו: 

שקל. בדיעבד    90,000גיא: שנה שעברה סגרו עם ספק בעייתי שפשט את הרגל וברח, הוא חייב לנו 
ולא להגיע למצבים כאלו. יכול להיות שעכשיו יש לו חברה חדשה ואולי   20,000עדיף להוסיף עוד 

 כבר פורצדורה.  אפשר למשוך את הכסף אבל זו



 
 

 
 

 לבדוק איתו את העניין הזהנאור: יש לי חוקר פרטי שאולי אפשר  

 דביר: לכן כדאי באמת לשים לב על זה ולא לקחת את הכי זול 

דניאל: לגבי דיקן הסטודנטים, עשינו עבודה והוא היום החבר הכי טוב שלנו, בעבר היו לנו בעיות. גיא  
רבה מניפולציות. בוועדת הסטודנטים הוא נלחם עלינו כמו  ואני עשינו פה עבודה רצינית מאוד עם ה

שבחיים לא ראיתי. בתחילת השנה אפילו רצינו להדיח אותו אבל היום הוא מגיב לנו מהר מאוד, הוא  
 איתנו, הוא עושה את העבודה שלו. אנחנו מתחילים היום משהו חדש. 

 \ ני שנתיים והולך להמשיך.דניאל: יש לנו את מירוץ פתיחת שנה בהובלת נאור, שזה היה לפ

נאור: לפני שנתיים היה פה אירוע מירוץ, לדעתי הוא היה פחות מוצלח, שנה שעברה זה לא יצא  
לפועל, השנה רציתי אני להוציא את זה ביחד עם אור הרמח ספורט. בשנתיים האחרונות אני מגיע  

פרייה. יהיו שני מקטעים.  מעום הריצה. הקונספט של המירוץ שלנו יתחיל מהגלגלת של היציאה מהס
המתחם של הנינג'ה ימוקם באמפי, זה יהיה מחולק לי רמה מבחינת בנים ובנות, יהיה מתקן אחד על  

 הבמה והשאר בחלק שבין הבמה לבין המושבים. 
הלוז של האירוע פחות או יותר יהיה במקביל, שחוב לציין שלא ניתן להשתתף גם במירוץ וגם  

 ואחרי יהיה חלוקת פרסים.    10, הנינגה יסתיים ב7בנינג'ה. הריצה תסתיים ב
ערך מוסף שלא היה בעבר, כל משתתף יקבל חולצה ממותגת של האגודה ושל האוניברסיטה +  

 מדליה עם חריטה, עם מספר חזה כו'. יהיו שלושה פרסים שווים.  
מכירות בגדים וכו'.  ברחבת הדשא יהיו דוכנים ללא עלות, פירות, משקאות אנרגיה וכו'. יהיו גם דוכני 

 תתפות. מבחינת המושבים בנינג'ה זה יהיה קהל פתוח. ₪ דמי הש 30כל משתתף משלם 

 דניאל: איך אפשר לעקוף את זה שמי שלא שילם לא ירוץ? 

נאור: קודם כל הם יכולים לרוץ, אבל לא יהיה להם מספר חזה וכולם יראו את זה. אגב, המספר רצים  
לא מוגבל. הנינג'ה כן מוגבל , יהיו צמידים בצבעים שונים ,יהיה אדם בכניסה שיבדוק מי נרשם. מי  

 שירצה יהיה שעה וחצי לפני להתנסויות למי, תהיה הצהרת בריאות שכולם יחתמו עליה. 

ניאל: אביעד היה אמור להיות על זה אבל בגלל השינויים שקרו אני הולך להיות על זה, האחריות  ד
תהיה שלי, זה רק מבהיר למה עשינו החלטה נכונה בקשר לזה. אנחנו צריכים רק לבדוק את הרישוי  

 למתקני נינג'ה. 

ע נדע. משהו שכן מציק  נאור: נכון להיום אין מישהו מוגדר מיהו מנהל האירוע, מאמין שעד סוף השבו 
 לי זה הקרדיט למחלקת ספורט, לי זה מפריע. אין פה צוות תפעול. 

לנאור חלק מהשעות של רמח ספורט כיוון שהוא  דניאל: לכן דביר כהן נכנס לעזור לך והחלטנו לתת  
 לא נמצא בארץ כרגע וכולנו ניתן את הקרדיט, אנחנו רואים את העבודה שלך. 

אור יעלה את זה. לי היה חשוב לעלות את זה כיוון שהיה לו קשה למצוא  אביהו: היה חשוב לי שנ 
מתנדבים לאירוע, אני רוצה שהמועצה תהיה כמו משפחה שלי, ואני אישית מתחייב שאם מישהו  

 מבקש עזרה נתגייס לזה. 

 נאור: אני חייב להעלות פוסט, ואני חייב מתנדבים 

 פסקו: הכל יטופל,  

 קטית אני ונאור נשב על זה ונטפל בזה דביר: כל הרמה הטכנית והפר

 7.11נאור: ההרשמה חייבת להסתיים ב

אביהו: אני רוצה לבקש רק שכולם יתגייסו לעזרה כאשר מישהו מבקש. זהו יש למישהו משהו נוסף  
 לשאול? 

אליהו: המירוץ והנינג'ה מסתיימים באותו זמן, אני חושב שאולי כדאי להקדים קצת את הנינגה כדי  
 וחצי שעות לפרסים.  3היה באותו זמן מאשר שהחברה שרצו יחכו שהסיום י

 נאור: רעיון טוב, אני אבדוק את העניין.  



 
 

 
 

לבנת: כדאי להוציא איזשהו פרסום על זה שעשינו את ההפרדה המגדרית לא בגלל דת אלא בגלל  
 .  רמת קושי בלבד

או    22זה יהיה או בל להגיע! אביהו: בואו נעשה הרמת כוסית. ישיבה הבאה אין תירוצים, אין לא יכו
 . 23ב

אליהו: יש נושא שחשבתי עליו דיי הרבה זמן, מה אנחנו עושים עם דמי רווחה, כי לא הוגן שמי  
 שמשלם ומי שלא משלם יקבלו את אותו הדבר באגודה 

דניאל: הולכת להיות מערכת קשרי לקוחות שתוכל לנפות את כל מי שלא משלם דמי רווחה. כרגע  
 משלמים דמי רווחה.  95%

 אליהו: יאללה שנה טובה, אל תתפזרו אבל כי אני רוצה לרשום את מי שמשוייך לכל מחלקה. 

 


