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   חברי מועצה לא נוכחים:

 מהלך הישיבה:

 שלא נכנסים אנשים שלא רשומים. –דידי: צריך להיות בבקרה על מה שקורה במרתונים 

 לחדד את זה. 

אביהו:  כבר לפני חודש פנינו לגביי המרתונים. סטודנטים שבאו ולא שילמו שיעלו לועדת 
 משמעת, זה לא הגיוני שאנשים משלמים כסף ותופסים להם מקום. 

 לכו אחרת הם לא ילכו. דידי: אם זה מישהו מהאגודה אז הם י 

 מייל הוא לא משהו מספיק עדכני, צריך לשלוח עוד לפני את זה.  -נועם: לגביי דרכי התקשרות 

 הטלפון של הודיה לא צריך להתגלגל לכל האגודה. 

 הודיה: לנציגי שנתון יש את הטלפון שלי, לסטודנטים יש מייל. 

ה ויש, יכול להיות שהנציג שנתון לא  נועם: אם אין נציג שנתון בכיתה אז למי הם פונים? במיד 
 זמין או שהודיה לא זמינה, השרשרת הזו היא לא טובה. 

הודיה: בכל מרתון יש את מי שמרכז את זה ויש לו את הטלפון שלחן שאחראית על זה. אי מגבה  
 אותן, אני גם סיימתי את המבחנים שלי ואני זמינה לכל הסטודנטים.

 נועם: הטענות הם לא כלפייך.

 דיה: בכל מקרה פונים אלייץ הו

נועם: הדברים האלוט סובייקטיביםף, מי שמגיע למרתוןו לפעמים לא רואה את זה כבעיה גדולה.  
מה שאפשר לעשות זה או סטודנט או בנאדם שיבוא רבע שעה עשרים דקות והוא יקריא את  

 הרשימת שמות. לא המתרגל עצמו אלא מישהו מהאגודה.

 שחלק מהפרטים של המרתון יהיה את הטלפון שלו לפניות.  ובנוסף, שיהיה בעל תפקיד



 
 

 

לא אפשרי שיגיע מישהו, עשרה  גיא: יש הרבה  מרתונים ביום, זה 
 אנשים שונים שיגיעו, או אדם אחד שיעשה את זה בו זמנית וזה לא אפקטיבי.

 הודיה: אנשים לפעמים נכנסים באמצע וזה לא יעזור גם שמישהו יכנס. 

 חייבת לאכוף את זה, צריך לבדוק מול האוניברסיטה. אביהו: אגודה  

 הודיה: רוב המרתונים הבעייתיים הם מדמ"ח. כל התלונות האלו זה מדמ"ח. 

 אביהו: תעבירו מהאגודה משהו רשמי איך אוספים את זה.

 הודיה: היו עשרות מרתונים, ורק היום היו טענות על זה, וגם זה טופל. 

רעות: הייתי במרתון הזה המתרגל לא קרה שמות, מי שרצה זה רק הנציג שנתון של שנה א, (גיל  
לוי המתרגל), זה לא אמור להיות לדעתי התפקיד של המתרגל, כן צריך מישהו שיהיה אחראי לזה  
מהאגודה שצריכים לבוא ולתת יד בדבר, בפועל, הנציג כיתה הקריא שמות, אף אחד לא התייחס,  

באו אנשים שאמרו שהם לא שילמו כסף, אני אישית ישבתי מאחורה ולא ראיתי כלום   אפילו
 ומישהו שלא שילם ולא ישב מקדימה.בסיטואציה שהוא הקריא שמות ולא קרה כלום.

 אביהו: אני הייתי במקום ולא הייתה אכיפה באמת. 

קים עם המרתון  יש שניים שמתעס  –גיא: אומר לך אני עם כל היד על הלב, אני מצטער. ממחר 
 ואנחנו מגבים אותם. היום באמת לא הסתגר, אור אליי,עוד אנשים. 

אני לא יודע אם יש לך עוד מרתונים, אבךל אנחנו נעשה משמרות בטווחי שעות מסויימות, לרוב  
 אין בעיות אבל אם יהיה אז שיהיה את הנציג הזה. 

 שלא רשומים. זה כתוב לו בחוזה.  צריך להבהיר למתרגלים כי לפי החוזה אסור לו להכניס אנשים

 זה לא תפקיד של נציג שנתון, ומה לעשות המתרגל לא באמת יעשה את זה,   -אביהו 

 רעות: זה שורף זמן מהרתון לעשות את זה בתור מתרגל באמצע המרתון 

 אביהו: צריך להוציא כרטיסים, אם אתם לא רוצים ללכת לוועדות אז תוציאו כרטיסים.

 רה בעיקר למדמ"ח רעות: תוציאו הבה

 אלעד: לתת רשימה עם תעודות זהות וככה אפשר לדעת מי נמצא במרתון ומי לא.  

 הודיה: צריך גם פיקוח.

 דניאל: אפשר ועדת משמעת 

 פסקוב: אני רוצה לדעת שיש לי ערבון ובאמת אפשר לעשות את זה. 

 הודיה: אם אני לא רוצה אנשיםאחרים במרתון, אז שלא יפרסמו אותו. 

נברר עם הלשכה המרכזית של האוניברסיטה אם אפשר להעלות אנשים לועדת משמעת.  פסקוב:
 גם מתרכגל יכול לעשוצ את זה ולהגיד את זה ואם לא יאמינו למתרגל לא יאמינו גם לי. 

 לקרוא שמות. -תוכנית ראשונה

 אנחנו נגיע.  -תוכנית שניה

עים נגד מישהו שמגיע ולא  נועם: תוסיפו את השורה המודגשת בהודעה שנשלחת, שינקטו אמצ
 נרשם.

 פסקוב: מחר בבוקר נדע. 

נועם: שיהיה אמצעי התקשרות, אצלי אין אכיפה על המרתון, המרתונים טובים ואיכותיים טושי  
ליצור    -ממשק טוב חוץ מזה שהרובד האנושי באריאל לא טוב וצריך לתקן אותו. שורה תחתונה

 דרך התקשרות. 

ה וברגע ששמענו על זה פעם קודמת באמת עשינו את זה, אני  דביר:לדעתי זה בזיון מה שקור



 
 

 

משמעת פעם אחת אף אחד לא  מאמין שאם מישהו עולה לועדת  
 יעשה את זה שוב. 

 הפרוצדורה הזאת 

פוסט על איך פונים לאגודה. יש אנשים שנתקעים ומגיעים לראש פקולטה. אפילו    להעלותדידי:
 לדבר עם הנציגי שנתון. 

 הודיה: נמצא והעלו פוסט.  

 אביהו: תוסיפו את זה לתוך הפוסט נעוץ. 

צריך למצוא פתרון שיספק את כולם. תנסו לחשוב על   -נועם: בקשר למה שקורה עם הספרייה
 דברים. 

 כל אחד יכול להשקיע בזה כמה דקות ולשלוח.  ד ליין של רעיונות לעניין.ד 01.03דביר: ב

 

 

 

 עידכונים של דניאל:

 יש בחירות לרקטור(דמות שאחראית על החלק האקדמי שבאוניברסיטה).  .1
יש עכשיו עשרה ימים של בחירות. אנחנו גם נמצאים בישיבה הזו של הסנט, יש שלושה 

אות, דיקן הסטודנטים של היום ועוד מישהו  מועמדים, רות הדיקנית של מדעי הברי
 שמתמודד ממי שאני יודע. 

 בחירות לכמה שנים טובות, הבחור השלישי יזכהככל הנראה ואז הדיקן אולי יפרוש. 
 יכול להיות שיהיה גם דיקן וגם רקטור חדש. 

שנה שעבהרה הייתה ממש בעיה, ממש כעסו שסוגרים ספרייה. הצבנו   -פסטיבל היין .2
כיתות שיהיה   10שאם עושים את הפסטיבל, תהיה חלופה של לפחות אולטימטום 

 ללימוד.
קומה אחת תהיה סגורה ויהיה אפשר בחלק משתיים שלוש וארבע, ובנוסף גם במהלך 

 כיתות שיהיו פנויות.  8-10היום יהיו 
 שנה שעברה היה בזמן תקופת מבחנים עכשיו זה הבתחילת סימסטר ב'. 

אם פעם היה שכל סטודנט זכאי לפתיחת  -הצלחה מסחררת שלנו זה הפתיחת מחברות  .3
 -מחברות, עכשיו זה לא רק זה אלא גם אם זה לא קורה ארבעה ימים ומטה ממועד ב'

 לוקחים את הציון הגבוה. 
מרתון מצולם של האגודה. אביהו הביא את המצלמה עינו מרתון מצולם. אנחנו רוצים  .4

 נים (לדבר עם מחלקת ) בשביל שיהיה עוד פן של לימוד. להתחיל לצלם מרתו
 במדמח אני מנסה להכניס את זה ולהביא את המרתונים. -אביהו 
 זה רווחי לאגודה (קניה של מרתונים בעלות מינימלית) וזה טוב גם לסטודנטים. - דניאל

אנחנו מדורגים למטה בארץ בסקר אגודת הסטודנטים בארץ. הבאנו את  -סקרי הוראה .5
ל הצילומי מסך שאנחנו ברמה נמוכה, ושבמקומות אחרים זה חשוף ברמה כמותית ופה  כ

הם לא האמינו שזה קרה, קיבלנו מענה מהאוניברסיטה העברית ומהטכניון,  זה לא, 
ביקשנו כמה אגודת הסטודנטים חשופה, איזה שיתופי פעולה יש וכמה זה קורה. בנתיים  

רגע שנקבל את הדברים מהרקטורים, אנחנו נביא  קיבלךו מת"א, חיפה, עברית וטכניון. ב
את זה לאוניברסיטה. אנחנו האוניברסיטה היחידה שלא חשופים לזה, אנחנו מקום  

אחרון בארץ, אנחנו לא חשופים, אנחנו ננסה להציג את זה בסנט (איפה שכל הבכירים) 
גמא איך  (לדו זו הדרך הכי טובה -נעשה כמו הסרטון של השירותים  -אם הם יגידו נגד

בוחרים מרצה תרחיש רע ומפדח)הם מפחדים להראות מה הם שווים אז תהיה מלחמה 
כיפית וטובה. בסוף  עם השירותים הצלחנו לעצור את זה באוניברסיטה ואני חושב שגם 

 עכשיו נצליח. 
 שלא עושים את זה על מרצים טובים שלנו.  רק צריך להזהר -נועם

 לפעמים במלחמה יש אנשים שלא צריכים להפגע והם יפגעו.  -אביהו 
 זה רעיון טוב אני מסכים. -נועם



 
 

 

אנחנו חושבים על זה   -דביר כבר חודשיים. 
מי שאחראי על זה חברה של המשפחה אבל עדיין אני פה וכשלא נותנים אז   - דניאל

 לפעמים צריך לקחת. 
 שקל בשנה, אנחנו משלמים הכי פחות מכל האגודות. 200,000הוצאות של   -דפוס בית .6

אפשר לדבר עם אביהו על הדפוס מי שרוצה. קשה לי להאמין שהוא לא יצליח לעמוד 
 בזה.

בקיץ הולך להתחלף ספק או שיזכה שוב, הולכים לשנות את הכל, יהיה מבנה   -קפיטריות .7
אנחנו גם הצענו ספקים, אנחנו רוצים מישהו  מקורה מחוץ לספרייה, אנחנו מעורבים

 שיהיה טוב גם מבחינת אנשים וגם מבחנת שירות. 
. לא יהיה יותר קמפוס עליון ותחתוןם  21.02הולך להסגר ב  -הכביש בין הקמפוסים .8

והולכים לבנות מדרחוב עם חנויות, מסעדות, בנק, תהיה בנייה מהירה, השג הולך להיות  
י הפנייה, הבלאגן שהולך להיות זה שעכשיו יהיה צוואר בקבוק ליד מוריה ועוד אחד לפנ 

 בחניות. יהיו פקקים מטורפים בבקרים. כרגע אין מענה. 
 הולכים לשנות את הכביש לכניסה האחורית, יהיו כל מיני אפשרויות חנייה. 

עשינו פגישה עם העירייה והאוניברסיטה, הולכים   -הולכים להכניס קורקינטים בעיר .9
 קורקינטים.  100-200לוטים שבין  לעשות פיי 

הקורקינטים זה מענה לתחב"צ לסטודנטים. זה קורקינטים בלי בעיה עם כורכר ועליות. 
 תהיה חנייה של כורכר. 

 יהיה תמחור שונה מת"א, לנסיעה בתוך הקמפוס מאשר בחוץ. 
שם בפנים, יש מזרון אין כבר תלונות על החד"כ, יש גם  התקדמנו מאוד עם החד"כ, הכל .10

גלגלגת עם צ'יפ. מחפשים מדריכים חדשים, אם יש לכם מדריכי חד"כ נשמח אם תגידו  
 לי. 

המשלחת מתקדמת מאוד מחר אנחנו קונים כרטיסים,   - דביר כהן מעדכן  -קשרי חוץ .11
 ). 12-26.03משלחת לגונדר במרץ. (

 ץ. עשינו מיונים,של אנשים מבחו
הבית כנסת שם, ביקשנו שגם יהיה יומן מסע ונעשה סרטון שיהיה    ץ אתהשנה אנחנו נשפ

 אפשר לעשות גם פרסום.  גם תוצר שימשיך את זה.
באותו חודש יש שחמט ותחרות של נשים, ייצוג של גודו, המשלחת הכי גדולה שיצאה  

 מאריאל בשנים האחרונות היו הרבה מיונים והשקנו בצוות ובאנשים.
למרץ, יום אחרי זה יש מסיבה כנראה בקניון החדש לש אריאל    10ש מסיבת פורים בי

 בג'אפניקה. 
החוגים יצאו רווחיים, והסטודנטים נהנים רק שיהיה צרכנים ואנשים שיבואו ולא סתם  .12

 אנחנו מחזיקים פה. 
מכונת קפה סגרנו פה עם הצלחה מטורפת, עכשיו במבחנים קצת פחות אבל באופן כללי   .13

 מש חזק. ממש מ
הכי זולים שאנשים ידעו   20עשינו השוואת מחיקים בכל הקפיטריות ואנחנו נעשה את ה .14

 איפה לקנות. 
 שולחנות מתקפליםפ וכיסאות.צריך רק ללכת לקנות. -מגדילים את הגמ"ח .15
אנשים יצאו לשם? אתם באמת רואים את זה כמשהו   7  -בקשר למשלחת לאתיופיה-רעות .16

 בעל תועלת? 
הצגענו את זה מול כל המועצה, הרמח הראתה את הסרטון, עלה בישיבת תקציב,  -דביר

הייתה התייחסות לזה, ישבנו שעה ודיברנו על זה לעומק. מה שהיה חשוב זה שהערך  
המוסף מאוד גדול, העלות נמוכה על זה, לעומת האומנים שלפעמים מוציאים עליהם 

סף שלהם יוצא ועושה טוב בעולם הרבה כסף. לא הרבה כסף יוצאים למשלחות. אם הכ
 זה שווה את זה. 

  -האם יש משלחות למקומות גם אחרים? הכסף שפה זה כסף של סטודנטים-רעות
 השאלה איפה לטוס ואיפה באמת זה נותן. 

 -אני אישית זה שעשיתי את הבלאגן ואמרתי בדיוק את מה שאמרת. מה שהוסבר -אביהו 
 האגודה. זה לא עניין רווחי זה עניין של פרסום  

 חשוב שידעו שזה בשביל הערכים ולא בשביל הכסף. -דביר
 אולי יכלתם להוציא את הכסף לתפוקה אחרת ובמקום אחר.  -רעות
 זה טוב לשמוע,  אני שמח שיש פה את הדעה שלכם. -דביר

מתחילות ההכנות להאקתון, אביהו הוא בין אלו שמארגנים את זה, האקתון זה לווא   .17
שיבואו מעוד תארים, הפעם הנושא הולך להיות על רפואה והצלת  דווקא מתכנתים, צריך



 
 

 

יכול להיות גם פריסטייל, לווא   חיים, זה לא יוצא, אבל זה  
 דווקא על רפואה. 

הפרס הוא עשרת אלפים שקל, ואפשר גם לבוא לא מתארים האלו. אפשר אפילו דברים 
ב שכן בזמן הנכון  שלא קשור לרפואה ספציפית. לא לפרסם כרגע את הרעיון, אבל חשו

 \נפרסם את זה.
יש ועדת סטודנט במרץ, על העניין של הספריה, אנחנו נגיד להם שם את זה ונדרוש   .18

משאבים. אם הדד ליין הוא עד מרץ, זה הכי רלוונטי, כי באפריל כבר לא יהיה רלוונטי כי  
 זה אחרי הישיבה. 

 מקומות אחרים אנחנו במצב טוב.כרטיסים עד היום למסיבה במרץ, לעומת  1500מכרנו  .19
פתחנו אמן,גם לראשונה ניקח בר עם אחוזים על הבר שיהיו   -לגביי פתיחת סמסטר  .20

 אחוזים  גם לאגודה. 
לקחנו את הסקר ובחרנו אמנים לפי הסקר יש שמונה שבעה אנשים   -יום הסטודנט  .21

דה ספגה  שמעורבים לזה, סגרנו שני אמנים. מעלים את המחירים של יום הסטודנט. האגו
שמונה מאות אלף שקל על יום הסטודנט, חשוב להבין את זה שהכל יותר יקר היום אז 

אנחנו חייבים להעלות את המחירים, חייבים לעשות את ההבדלה בין לעשות יום סטודנט  
 ולא לעשות את זה גן במחיר מופקע. 

את   אלף  200המחירים יעלו את זב על המחירים ולא בפנים. אנחו רוצים לצמצם ב
ההוצאות. זאת השאיםה ונגיע. שנה שעברה בנו את התקציה לפי כמה יעלה ולא לפי  

 מקרה קיצון. 
מחלקים אטמים לסטודנטים למי שרוצה. אנחנו נחלק את זה פיזית חוץ מהסטודנטים.  .22

 אפשר לשלוח שוב לנציגי שנתונים שמי שרוצה אטמי אוזניים למבחנים יכול לקחת. 
האגודה מביאה בתקופת מבחנים ומה הסםריה מביאה  פרסמנו את מה ש   -לספרייה .23

בתקופת מבחנים. הספרייה התחילה לאכוף את העניין של אם לא נמצאים שעה  
 באוניברסיטה המקום שלהם נלקח. 

בעיניי בזיוני היחס שלך הספרייה, בכל מקום אחר, בנאדם שמדבר מוציאים אותו.   -נועם
מגיעה   -לוונטי להיום. גם מסגרות הסקראני חושב שהסקר שהיה לפני שלוש שנים לא ר 

מישהי פעם הבשעה ומשתיקה ואחרי חצי שעה כבר יש רעש שוב. כיום אנשים אוכלים 
 רואים סרטוני פנייה בקול, כל עוד אין אכיפה, הכל הולך לפח. 

 נעשה סיירת שקט.  -הודיה
כנס לתוך  שסטודנטים יוכלו לה  -השבוע מתחיל פיילוט (אחרי שחשבנו על הרבה רעיונות) .24

 סטודנטים מתחילים השבוע, בשעות הלילה ובסופשים.  15המעונות, 
שר המשפטים אמיר אוחנה וגם כחול לבן ועוד נציגים פוליטים, היו פה, אנחנו בהובלתו   .25

של אלעד ארביב, צריך לראות מה עושים עם המודעות של הסוטנטים לגביי  
חנו צריכים להביא אותם  הפםוליטיקה, גם אם זה אנשים שהם מרכז או שמאל, אנ

 בשביל שאנשים ישבו ויחשבו על הבחירות. 
החלטנו להביא נבחרי ציבור לספרייה (כמו בשוק מחנה יהודה), במקום שאנשים ישבו   .26

ולא יעשו כלום, נבחרי ציבור יבואו ויסתובבו בשולחנות. הגיעו הרבה פוליטיקאים, שחרר 
 את הסטודנטים במקום לימודים לבירוקרטיה. 

יש יעד ומטרה מאוד מסויימת שלי, להביא את ראש הממשלה ונציגי ציבור, יש  -אלעד .27
 אפילו תאריך מסויים, שבוע הבא ככל הנראה, לא יצא פרסום, כי יש אבטחת שבכ. 

עצם זה שאנחנו מביאים אותם, והאוניברסיטה רואה שהאגודה מביאה אנשים,  - דניאל
ת הכתובת ויש פה עבןדה מאוד יפה,  היא רואה שאנחנו יודעים למי לפנןת ויש לנו א

ולמרות שזו תקופת מבחנים אנחנו מצליחים לעשות את זה. אחרי תקופת מבחנים אנחנו  
 נוציא את זה החוצה גם לסטודנטים שידעו את זה. 

 יש מבחנים שנדחו ויצרו בעיה עם הלוח זמנים של הסטודנטים.   –ציון  .28
 כוננן בזמן מבחן שזה מה שהוא עושה.יש חמל בחינות של מדור בחינות. יש  - דניאל
יש חוסר בבוחנים, אין בוחנים. יש את הכמות של הבוחנים חלק מבריזים.   -הודיה

 לפעמים צריך להקפיץ אנשים, ברמה של ראש מדור בחינות בחנה בעצמה. 
 עדיף להודיע כשאנחנו יודעים. זה לא קרה עד השנה, כי יש יותר מבחנים ויותר בוחנים.

 ת גדלו. כל המחלקו
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