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   חברי מועצה לא נוכחים:

 מהלך הישיבה:

המבחן    לדג'  ר הרבה זמן ,אאני מקבלת מהשטח שהמשבר של הקורונה הולך להיש הודיה :
יולי בוטל. אז זה רק מראה כמה זמן זה הולך   ף של משרד הבריאות שתוכנן לסו המששלתי

. ובגלל זה אמרתי שבתור מועצה אישרנו תקציב ואולי אנחנו צריכים לעשות שינויים   להימשך
בתקציב.. כי כל האירועים והמעורבות חברתיים כל הדברים האלה לא הולכים  לקרות בקרוב,  

דבר ראשון ,    –ם ריזה משבר בתחום האקדמי. חשבתי על כמה דבמה שכן צריך לתת פיתרון 
 . ים המקוונים קשים אז כן לעזור לסטודנטיםדהלימו

   לעשות את זה .הצורה   ולהציג תקציב ואז לאשר. אני לא חושב שז דביר כהן :

 ות את הפתרונות , אני חושב שצריך להבין מה קורה . עלחושב שאין בעיה לה אביהוא :

חשבתי שצריך לתת פתרון   – הני חושבת שזה ברמתנו להעלות את מה שקור א הודיה :
לכל האתרים האלה , חלק   ושיג קופונים לגול וכ הלסטודנטים שממנים את עצמם, לנסות ל

עוד מעט יהיה משלוחים של חוברות ,   ,מהקורסים אני יודעת שיש בחינם אבל לא להכל. דבר שני 
העלתי את זה כבר, מחיר של יריד אקדמי לכל   –שלישי שלוח חינם למי שבבידוד. דבר מלתת 

 החוברות . 

אנחנו מנהלים ישיבת הנהלה כל יום , ודיברנו עם גול , לגבי זה   – בנושא הראשון  : דביר כהן
לגבי    –בנושא השני  קורסים. אמרנו שלא נספסד פשוט , אלא נביא הצעה ותאשרו אותה.ד שנספס

, זה גם משהו שעלה במחלקת רווחה והיא זו שתעשה את זה , עדיין לא סגרנו   המשלוחים החינם
כדי להבין   , ואז נתקשרהכל . אז אני לא יכול להגיד אנחנו נעלה פוסט שכל אחד שמבודד יגיד לנו 

 .ת מה באמת צריך , להבין מה כל אחד צריך ברמה האמיתי 

אחוז הנחה גם   15ת מתחילים בול החוברמאז המשבר עבדנו ימים כלילות במערך ש  –דבר שלישי 
משלוח עד   עםבאגודה וגם באינטרנט עם משלוח הביתה לכל הארץ. יהיה קישור באתר שלנו, 

הבית . רוצים לשמור על זה שזה עדיין פלטפורמה של חוברות כמו שצריך , אנחנו יודעים שאנחנו  
 יש על מה לדבר.  אחוז הנחה . אם אתם רוצים לספסד יותר 15לא מפסידים לכן זה  



 
 

 
 

אחוז זה לא הנחה  15 הודיה : .  מספקת

 נכתוב את זה ונציג בפניכם .  דביר כהן :

: קודם כל אני רוצה להגיד שכל הכבוד יש עבודה מטורפת אתם עושים דברים  נועם מרחום
ות על התקציב , הכל מוקפא והכל מהתחלה . המשאבים מחולקים בצורה  ער מטורפים , יש לי ה

אומרת שאנחנו לא נעבוד כמו שתיכננו. צריך להתייחס לזה בצורה כזו או אחרת , ולא  שונה זאת 
  ביםה הבאה. חייבם לחשב מסלול מחדש , לחלק ולשנות את התקציב ואיזה משאשיב לחכות לי

אקדמיה אבל צריך להציג משהו שיהיה מסודר  הלהקצות למה . לגבי משלוחים ולגבי חוברות 
 פקיד שלנו , ואנחנו רוצים את דעת ההנהלה ומה צריך לעשות.  תה ה ומוסבר , כי זה בערפל וז

ברור שלא נחכה חודש לישיבת מועצה הבאה , פשוט צריך   –לגבי מה שנועם אמר  דביר כהן :
ר כדי שיהיה מענה מהר , הכי נכון  סוד לבוא עם משהו מוכן . רוצים שזה יהיה כמה שיותר מ

 לשלוח קובץ לכולם ושכולם יסתכלו ויאשרו את מה שקורה .

סיף זה  יר , פשוט לתת גם הערות ודגשים ומה אפשר לשפר ולהו ב אני מסכים איתך ד  נועם :
כל   רק עוד חודש וזה עיצומו של המשבר וצריך לשמוע אתתהיה ה באה ההמקום לזה , כי הישיב 

 . ם קטנים שהייתי רוצה לראות , כל אחד מחברי המועצה או שתשלחו בפרטיריהרעיונות , רק דב

כמה דברים , הודיה א אני שמח על כל מה שאמרת. במקרה הזה הקדמנו אותך אני    דניאל :
כולל משלוח ,  אחוז זה  15יר לכם בדיוק , דבר ראשון כל החוברות יהיו באתר. העניין של הבאס

שח יהיה   100. ניתן הנחה לסכום הכולל , אם יקנו ב20של המשלוח סה"כ  35ועוד   20ז"א חוברת 
 ,. לגבי הסיפסודים של הגול ופניה  אחוז  15בנוסף ל 20יהיה עוד   200,  שח הנחה  10עוד 

נקבל את החוזה מחר או עוד יומיים ,    ,בחינם תמטיקה האוניברסיטה סגרה לכל הפיזיקה והמ
סיטה ,  אם זה לא ילך נעשה איתם  רבלי קשר לזה אנחנו מנסים לעשות עם פניה דיל עם האוניב

שקל , אנחנו רוצים  לעשות עם זה   ףאל 25חזר לנו   .בת האגודה על כל העיסקאות לטו  , סגירה
. מצבנו הכלכלי הפך להיות  סטודנטים חות אלף עד אלפייםפ קופונים לפניה. ואז נצליח להגיע לל

דנט  ומאוד טוב אחרי הביטולים של כל האירועים . יש הרבה כסף. אמנם שומרים את יום הסט
אבל יש הרבה כסף ואני פותח את זה לכל המועצה לחשוב על רעיונות יצירתיים לא רק    ,בצד

לטווח הקצר אלא גם לארוך, לבנות דברים לעשות אפליקציה. לגעת בסטודנטים של השנה ולא  
אלף , ולחשוב מה לעשות עם   200 100קציב לצורך העניין מקציבים  הלזרוק סתם את הכסף. ל 

הרצינית. אנחנו   המ אלף שקל כדי שזה יהיה הפלטפור 10  –יא כרגע האתר הכסף הזה  . המטרה ה
 לת. "עובדים כרגע גם על התשלום של המעונות , הנחות וכו , עם הדירות גם . אנחנו מוציאים לח

אני רוצה לנסות למנוע את המשלוח, זה מסכן את השליח. זה לוקח הרבה כסף, דיברתי   אביהוא :
הוא בודק לי אם אפשר לעלות את הקובץ לאתר . אם תגידו   ,תרים עם מישהו שיודע לבנות א

 יהיה נעול .    PDFשל ה ץשאפשר לצלם חוברות אבל זה לא רלוונטי אפשר גם עם הטלפון . הקוב

כבר חשבנו על זה וזה לא יעזור. זה ההכנסה הכי גדולה של האגודה וזה יפגע לנו בהכנסה   דניאל :
יהרוס את המאגר. המשלוחים  לא קשורים לאגודה , זה חברה  כי אנשים יעשו קופי פסט וזה 

כל   חיצונית. בנוסף אנחנו עושים צאט בוקס באתר שיהיה בן אדם שיענה ויעזור בכל שאלה .
השיעורים יהיו מוקלטים באקדמיה כרגע ,נוכחות חובה במידה ויגידו שזה רלוונטי , לא רוצים  

 כזה שיעדכנו אותנו ונענה פרטנית .  כרגע להצהיר , במידה ויש מרצה שרוצה דבר

 נגיד בתקשורת יש הרבה קורסים שהם סדנתיים ויש נוכחות חובה בפרונטלי , זה נכלל ?  ציון :

לגבי מעבדות וסדנאות אין כרגע תשובות . כנראה שזה יהיה רק אחרי הקורונה. כנראה   דניאל :
יהיה .  ה תיכנן קיץ , לא בטוח שזשהסמסטר הולך להתארך כך זה נראה כרגע. לא בטוח . כל מי ש

זאת אומרת כמו שזה נראה כרגע סמסטר ב יהיה עוד שבועות , הכל הולך להיות עוד זמן . 
 שבועות .  20שבועות יכול גם להיות  14שהסמסטר לא יהיה 

 מה עושים עם סמסטר קיץ ? 

מנסה לראות מה   והאוניברסיטהלצורך העניין , אף אחד כרגע לא יודע מה יהיה . יש בלתמים 
 הכל יהיה מקוון . שאפשר לעשות .  יש למידה מקוונת אבל נמצאים במצב שאי אפשר 

ראיתי כרגע הרבה ראיונות בטלווזיה והם אומרים שיהיה חיסון רק עוד שנה מה עד אז   אביהוא :
? 



 
 

 
 

לקרות , כרגע מה שמדובר זה   לךהו אחד לא יודע מה   כרגע אף אלעד : 
כל הטקסים בנתיים , אי אפשר לדעת מה   תעוצר כללי בהכל עד סוף אפריל לפחות .. ביטלו א

יהיה . כרגע אנחנו צריכים לדעת איך הסטודנטים לא נפגעים . הודיעו ששיעורים מתחילים משבוע  
חושב שאולי צריך עוד שבוע שבועיים עוד פגישה  שעבר ובסוף זה מתחיל מהיום למחר . כרגע אני 

לראות מה קורה כי זה לא מצב רגיל זה מצב חירום , סומך על כולם כאן. אני חושב שאפשר 
לראות אגודה שקשובה ומדברת ויש פה נציגים , אבל צריך להיות מעודכנים . כרגע אנחנו נמצאים  

  –רק מתרחב.. אני רוצה להציג עוד נקודה במצב כמו מלחמה , אין עם מי לנהל משא ומתן . וזה 
 בקשר למבחנים . מה הולך לקרות ? זה יהיה בכיתות ?  

מי שהיה צריך לעשות מבחן והתבטל   –מה שהולך להיות עם מבחנים זה כמה אופציות   דניאל :
או שהוא יקבל עובר על הקורס , אופציה שניה זה שהוא יקבל מטלת בית. או שהוא יקבל מבחן  

וון . למכינות היה היום מבחן בית אמריקאי בבית . אי אפשר לדעת מתי זה יגמר צריך  בית מק
 ערך למצב שהסמסטר הזה יהיה גם בקיץ .  ילה

 זה היה הרבה יותר כזה מקוון . ראו הכל וזה היה מעולה ככה.   אביהוא :

 נכנס .  מידיש הרבה מאוד בעיות עם המקוון . זה נתקע ולא ת אלעד :

י אישית צילמתי את כל השיעור , ורואים באיכות ממש טובה . אני חושב שהאגודה  אנ  אביהוא :
בשיתוף עם הסטודנטים שכולם יתנו מעצם בכל תואר ובכל קורס , שכמה יקליטו את המסך , כי  

כל יהיה מוקלט. כדי שיהיה לכולם . אז אולי  שהה , אז ור כרגע אמרת שיש תקיעות וזה באמת ק
 ודר לפי תואר. באגודה נפתח משהו מס

ה לאתר של האגודה כי זה הפרת  ז היה הקלטות , אי אפשר להעלות אתיהרקטור ביקש ש הודיה :
 .  זכויות והמרצים יתנגדו. יש לכל אחד את הקורס שלו במודל. אין צורך בצילום נוסף

 מרצה העלה הקלטה למודל, אפשר להוריד את זה למחשב ?  דניאל :

 אפשר תוך יומיים . זה יקרה ביום יומיים הקרובים . אלעד :

 להגיד לכל נציג ליצור מאגר של כל הקורס לדרייב . דניאל :

נתן הנחיה שצריך להקליט.   לא  אני מציעה שגם ככה המרצים לא היו מחוייבים , הרקטור הודיה :
שיש  ונגיד תודה  הוא מתחייב שלא יעשה בזה שום שימוש , אנחנו משחקים הרבה עם הגורל שלנו

 הקלטה . אנחנו עלולים לאבד את הכל .  את

 לא שזה יהיה לנו , שזה יהיה למרצים והם יחליטו מה לעשות עם זה .  דניאל :

י לא מוכנה ולא  נאם אני שולחת את זה לנציגים זה לקחת אחריות וזה בעיה , זו עברה. א הודיה :
 דרכי . 

חנו עומדים איתנו עכשיו בנוסף נעשה לייב  כפי שאמרנו האתר זה כרגע מה שאנ דניאל :
לסטודנטים של שאלות ותשובות , נבוא כבר מוכנים וניתן אופציה שישאלו מה שהם רוצים . בכל  

סוג שהוא . ונענה הכי ישיר והכי שקופים שיש . בנוסף נוציא את כל העובדים לחלת , בפן הכלכלי.  
. כל הרמחים וכל הבעלי תפקידים יוצאים   זה אומר שכל העובדים יוצאים לחלת ויקבלו אבטלה

? שהם בעצם יקבלו דמי   האקדמי ותקשורת .מה זה אומר  ביץוא פסקוה חלת מלמד אני דביר אבי
אבטלה . במידה ויהיה חסר למשכורת אנחנו נשלים , זה לא אומר שהם לא מקבלים באגודה .  

קורה מחר לפי הנהלים של   אבל שתדעו שקיצצו הרבה עובדים . נתון חשוב על העובדים . זה
ביטוח לאומי ועם הרואה חשבון . עוד דבר , אחרי התקופת שינויים הבאה תהיה תקופת שינויים  

ת  שונקז מדרשות , והמדר 6נק מורשת    6נוסף, יצא חוק שאי אפשר לעשות מדרשות הסמסטר .  
 בוטלו. נפתח עוד אופציה למורשת .

ת . השאלה אם זה רלוונטי לסמסטר הזה , לראות שזה  נשמע כמו דרך להוריד את המדרשו ציון :
 לא ממשיך. 

זה מצוין. שם העלו את הנושא של להכניס קורסי ייזמות במקום מדרשות , מה שהולך   דניאל :
 במקום מורשת , זה רעיון הרבה יותר טוב . מחוייב .   לקרות כל סטודנט הולך לעשות קורס ייזמות

הם דתיים , ויכול להיות    הסטודנטיםמסוימת , אריאל עשתה מדרשות ולא כל  פרצהזו  אביהוא:
 שזו דלת שנפתחת לטובה לסטודנטים הבאים. רעיון טוב  



 
 

 
 

כל עוד זו אלטרנטיבה אין   ציון : בעיה . 

זה בא לקראת הסטודטנים הולך להיות מבחנים קלים בטירוף. במידה   –השלמת מבחנים  דניאל :
ונמשיך במצב הזה המבחנים יהיו מקוונים אמריקאים . זה ברמה שאפשר לעשות עם חברים  

נכנס מליון שקל , שזה כסף שאמור להיות    31.4ב  –בטלפון . הולכות להיכנס עדיין פעימות כהרגלן 
אלף   65יצאנו כרגע בספיגה של  –ם . בגדול מסיבת פורים ליום הסטודנט במידה והקורונה תעל

 שקל , שזו ספיגה מצויינת . ספיגה הכוונה כמה הוצאנו כמה הכנסנו .  

כל הנושא של סמינריונים , פרוייקט גמר וכו , הם די   –אני אמשיך כמה דברים אקדמאים 
בקצב אפשר . אני חושב ש ה , כרגע איצבקרייסס. כרגע מה שיהיה להגיע כל פעם סטודטנים בקבו

או שידחו סמינריונים , פרוייקטי גמר יהיה פשוט להעלות למודל ולגבי מעבדות כנראה ידחה   הזה
 לקיץ, לא ידוע כרגע . 

אצלנו צריך כל שבוע להיפגש עם המנחה, אפשר לעשות את זה כמו עכשיו , זה שונה   אביהוא :
 בהנדסות ? 

 כן זה שונה .  דניאל :

מבחנת   ,דם כל תודה , אנחנו שמחים לשמוע הכל , לוקחים לתשומת ליבנוקו דביר כהן :
המחלקות אנחנו עובדים על הכל , ספורט ליייב תזונאית לייב , כרגע לתת ערך דרך המחשב .  

ליצור דף או קבוצה    –עובדים על שני דברים במקביל . אחד  –אנחנו מתכננים קדימה דבר ראשון 
רוצים   קשה , אנחנו, הרופאים כרגע עובדים  מתנדביםבפייסבוק של סטודנטים שהם 

מפתחים אפליקציה , שסטודנטים  ילדים לצורך העניין , ה שמור על ל  יםיעזרו לרופא שסטודנטים
מלבד הקבוצה שסטודנטים יעזרו לרופאים. דר   , לסטודנטיםיעזרו גם לקשישים , וגם סטודנטים  

שני מבינת רווחה ף חשוב לנו לדר עם כל סטודנט שהוא בבידוד , אליהו מוציא טופס הרשמה לכל  
סטודנט שבבידוד כדי להבין מה כל סטודנט בבידוד צריך . יש לנו סכום בתקציב כדי לעזור לכל  

חשוב לעזור ולשתף , ויש    יתורבות חברתסטודנט בכל דבר שצריך לדוגמא גול או אוכל . במע
סטודנטים שצריכים עבודה לעצמם ויצרנו קשר עם חברות כמו רמי לוי לאנשים שגם צריכים  

עלתה דרישה שנעשה   –. ברמה של המעונות  שנפגעווכמו כן יש סטודנטים עם עסקים קטנים 
מי שעוזב הביתה לא   לא קיבלנו אישור אבל האוניברסיטהאיזשהי הנחה , כרגע מה שדובר עם 

ישלם קנס ויכול ללכת ולא לשלם קנס , ומי שכן נישאר יקבל חודש חינם במידה וזה יאושר .    
העלנו באתר דף שאלות ותשובות בימים הקרובים נפרסם את כל החידושים , בדף הטלגרם הייתה  

 , ועלו הרבה רעיונות .   2200שנכנסים ל  םעליה של אנשי

 בקבוצה של המועצה את כל החידושים ? אפשר לשלוח  אביהוא :

כן שיגיע כמה שיותר. שמענו שאנשים שואלים על השכר לימוד , בואו נדבר על זה .   דביר כהן :
 אם זה נכון להילחם על זה גם , כי זה לירות לכל הכיוונים .   יודעאני לא 

 אני כן בעד , בואו נילחם על הכל ביחד .   – מי זה ?

ר לדר עם מדור סיוע ורווחה , הם נותנים לסטודנטים שקשה להם מלגה  אני חושבת שאפש רחל :
על פי מצב כללכי. ואני חושבת שזה לא כדאי להפנות למלג . עדיך לפנות למדור סיוע ורווחה  

 ולבקש שיעזרו לסטונדים. יש הרבה מובטלים שצריכים עזרה . 

 . זה יהיה להילחם סתם . השכ"ל , זה שזה מקוון זה לא סיבה להוריד את המחירים הודיה :

 זה לא קשור למקוון , זה קשור לאבטלה .   רחל :

 אולי לבקש לדחות את התשלומים , לא להוריד לגמרי . זה לא ריאלי .  ציון :

 אם סטודנט לא יוכל לשלם אז מה יהיה ?  אביהוא :

 יש בשכ"ל זמן מוגבל לשלם , לבקש דחייה שלא יחסם האפליקציות .  דניאל :

 סיימנו נשמח לקבל הצעות .  מבחינתו

 רשמנו את העניין עם השכ"ל , רעיון מעולה לדחות .  דביר כהן :

 לגבי השכ"ל אני יודע באופן אישי שכל מי שחסמו לו ופנה , פתחו לו.  הודיה :



 
 

 
 

להגדיל את ההוראת קבע זה   רחל : גם משהו שיכול לעזור. 

 או להקפיא או לדחות גם אופציה .  ציון :

 אם נוכל לדחות ף לא יודע מה יהיה ביוני אבל אם אפשר לדחות זה יכול לעזור . אביהוא :

גם יורדות כי המקוון יותר זול , אז ההיגיון שלי   האוניברסיטהאני מניחה שהוצאות של  ציון :
 אומר שהם כן יוכלו לבוא לטובת הסטודנטים . 

דנטים , הרבה פנו אליי כדי  לסטואוניברסיטה ת לכם את הגישה של הואני רוצה להרא  אביהוא :
לקבל את הסירטונים שלי. שצילמתי שיעורים . אני מנסה להגיד שאין שום בעיה אבל הם פשוט  

עושים פרצופים כי כרגע אין    רצו להחליף את הקוסים שלהם המקוונים , בסירטונים שלי . אז הם
 כסף לאונביסיטה . 

 איתם .יש עידכון עם היוניקלו , שמפסיקים לעבוד   דביר :

 עוברים לזום . אביהוא :

 מסוף מרץ. השאלה אם להפיץ או לחכות ? כן עדיף לשלוח . שכולם ידעו .  ציון :

דביר אולי כדאי שינסו לתקן כי יש הרבה תלונות מסטודנטים . אולי הצעות שיפור    אביהוא :
 וייעול . 

 כן רלוונטי.  דביר כהן :

ראיתי וידאו שעשו בבר אילן , מישהי עשתה לוח על החלון. ויש מרצים שסתם קוראים   אביהוא :
 מדף . אז אולי לעשות הצעות שיפור של הסטונדטים.

אולי אפשר לעשות דרך נציגי השנתון שיבואו ויגידו שאנחנו רוצים לשמוע הצעות יעול   דביר כהן :
 של המערך הזה , ונוכל לעזור .

 יש עוד הצעות ? נעבור לנושא הבא ?   אביהוא :

בקשר לקורונה, לדעתי אולי צריך לעשות עוד שבוע או שבועיים עוד עידכונים שכן יהיה   אלעד :
 ע לאן אנחנו מתקדמים ושיהיה שיתוף פעולה הדוק . פה יותר התייעצות ושנד

 מה לגבי כל מה שצריך להיות ובוטל ?   אביהוא :

 חשבתי על לעשות ערב בקרוואנים מכירות של תכשיטים ובגדים , " קרוואנדיה "  צחי שביט :

כרגע לא רלוונטי אבל אם יתאפשר   להכין את השטח לתכנן אירוע גדול אחרי שהדבר הזה יעבור .
 המשך נדון בזה . ב

מעדכן אתכם שאנחנו כרגע עושים תחרות בפייסבוק שכל אחד יכתוב את הרעיון שלו    אביהוא :
למצבי חירום ודברים כאלה . שכל אחד יתן את הדגש של התואר שלו , וניקח את הרעיונות  

 לאקטון ומי שזוכה יקבל פרס קטן.  

 איך זה יתנהל ? כל אחד  מעלה רעיון ?  הודיה :

 כן , כל בן אדם קטן . זה סתם תחרות קטנה ואף אחד לא צריך לדעת שזה לא אקטון.   הוא :אבי

שיצוא הרבה רעיונות כדי שהאקטון יהיה לכל התארים ולא רק למדעי המחשב . שיהיו קבוצות  
 שיהיה בן אדם מכל תואר .

 אז מה העניין של התחרות של האגודה ?  הודיה :

ואז נוכל לצוות לצוותים וזה גם יכול לעזור לתקופה שלנו , איך   שיהיה מלא רעיונות  אביהוא :
 לעזור לסטודנטים כשיש קורונה לדוגמה .  

לעבוד חזק על העבודות הזמניות של סטודנטים. דף כזה של   – חוםנקודות שהעלה מר דניאל :
  היהי סטודנט ובתי אבות שהיא מנהלת , הם רוצים שיבוא  10איזה אוניברסיטה משרות , יש ל 

שח לשעה . רמי לוי גם   30 , 24/7בכניסה שישימו לב שאין אף בן אדם שנכנס לבית אבות . עבודה  
 נותן משרות. 



 
 

 
 

שיעורים בקבוצות קטנות על   – 2 5ידי סטודנטים מצטיינים עד  
 סטודנטים . שיעורים מרחוק .

ודה תצא  גים. ואז הא אפילו שסטודנטים מצטיינים יקליטו את עצמם כעזרה לסטודנט  אביהוא:
 .  האוניברסיטהבסדר מול  

ספסוד ע"י השירות של הדיקנט , התנדבות במקום מורשת . כבר העלנו את זה .   –עוד נק  דניאל :
כבר עבר הזמן של ההגשה לנק זכות הם לדעתי כרגע לא יתנו לזה יד .הם יגידו לך במקרה חירום  

ת חברתית  וזה יכול להיות על חשבון מוערב  י .שוט תתנדב . לא תקבלו על זה נק זכות . לדעתפש
זה לא ריאלי כי כרגע כל המדינה מתנדבת ולא   אבל כרגע אמרו שלא יכולים וננסה ללחוץ שוב .

נבדוק לגבי זה שוב . אם אתה מתנדב עכשיו צריך קורס מוסמך וזה   צריך לקבל על זה נק זכות .
 מורכב . אנשים יפחדו עכשיו .

 שורה תחתונה צריך דווקא לגרום לסטודנטים לצאת ולהתנדב . נראה לי  אביהוא :

אני נגיד מפחדת ללכת לבקר את סבא וסבתא שלי וזה ממש בעיה , כי אנחנו עוד צעירים   ציון :
וזה לא משפיע עלינו אבל זה לסכן את המבוגרים .אנחנו כאגודה צריכים למרות הרצון לקדם  

גם סטודנטים שהם אוכלוסיות סיכון זה לא משנה ברגע  ולעזור זה ממש גרוע אם נסכן מבוגרים . 
 שמשרד הבריאות נתן הוראה זה מסוכן . ללכת להתנדב זה קצת בעיה כרגע . 

אולי אפשר כרגע להתנדב משהו שרץ ברשת החברתית , יש כל מיני אנשים פרטיים   אלעד :
שפונים אליהם מבוגרים שעושים קניות והם צריכים שמישהו יקח להם את הקניות מהסופר  

 הביתה . 

 חיוני.  זהבעד.  ציון :

 אפשר אולי שסטודנטים יתקשרו לאנשים מבוגרים לשאול לשלומם ולעודד אותם. אלעד:

 אנחנו קצת סוטים מהנושא שהוא נק"ז .  דניאל :

נושא הבא זה קורסים מקצועיים , פתחנו משהו שנקרא אוגדניה , זה יצא השבוע או שבוע הבא .  
של אוטוקד, אקסל , שיווק דיגיטלי וכו הכל בעברית במידה וצריך נספסד את זה יותר. בתקציב  

 את החלוקה הזו. נבנה תכנית ונציג בפניכם .  קורונה הזה נחליט כמה נספסד לכל דבר . איך נעשה

פוסט רץ בפייסבוק שיש בו את כל ההטבות של כל השירותים שמגיעים   –נושא אחרון של מרחום 
 . לסטודנטים בתקופת הקורונה . נשמח שתעלו רעיונות יצירתיים לקבוצה 
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