
 
 

 

 ישיבת מועצה פרוטוקול
 תאריך עברי ,  17/12/19 ,ישיבה מס'

 19:45 תחילת הישיבה:
 580414043מספר  עמותה: 

 
 אורחים נוכחים   חברי מועצה נוכחים 

   רון וינדר  X  ציון חזני
 ידידיה אביגד  Xדניאל סולומון 

  Xאריאלה רקנטי 
  Xאביהוא אושרי 

  
  

  X איזנברגאוהד 
  Xהדר צור 

  X אביאור אברהמי
  Xדביר פסקוביץ' 
  Xגיא פסקוביץ' 
  Xאליאור איזון 
  X הודיה אטדגי

  
  Xכהן  דביר

  Xי שביטצח
  Xעמית 

  
  Xרחל תמם
   Xרועי חייק

   
   X נאור יעקובוב

 

 , נועם מרחום. , פיטוסישלומי שושקוב, שי   חברי מועצה לא נוכחים:

 מהלך הישיבה:

נו לענות לכולם על הבעיות  דל אריאלה: היה חודש לקרוא את התקנון מי שהיו הערות ושלח השת
שינוי   -סעיפים להעלות להצבעה  3שצצו אז זה סגור. אם לא ענו אחרת תשנו בתקנון הבא. יש 
  -או שנתיים ומנכ"ל חיצוני  שנה או  -תאריך הבחירות מדצ למאי, בחירה שלכם, משך הקדנציה

אם מישהו מתמודד למנכ"ל ואין ראיוי או סטודנט שרוצה אפשר להביא חיצוני וזו בחירה שלכם,  
 ומשם נתקדם באישור תקנון.

 הצבעה שינוי תאריך בחירות:

 ציון: אנחנו בעד, שיהיו בחירות במאי, לדעתי נכון יותר. 

 אוהד: מה עם ההצבעה החשאית? 

רצה שהיו"ר ייבחר במרץ, שייכנס באמצע שנה שיהיה לו תקציב באמצע שנה ושיהיה לו  ציון: אור 
 שפשוף, העליתי שנכון שיישאר במאי, תגידו מה דעתכם. 

 אוהד: אני רוצה להבין נכון, להפריד את הבחירות?

 : צריך להיות שנתיים, הבחירות צריכות להיות בדצמבר, כולם עושים את זה. דביר פ

 ואליאור: מה שנכון להם לא נכון לנו. ציון  

 שנה, יכולים לבוא סטונדנטים חדשים ולשנות 20: התקנון של אריאל נמצא כבר דביר פ



 
 

 

אוהד: אני מציע שכל אחד שרוצה   יביע את הבעד ונגד. 

 הודיה: בדצמבר, אם מצביעים במאי זה אומר שכל מי שמתחיל סמסטר אביב לא יוכל להצביע.

 ב שהבחירות למועצה ייתקיימו כל שנתיים. אריאלה: בסעיף כתו

 אוהד: מה הפרוצדורה? 

 הודיה: המועצה שנה. 

 אוהד: יש הצבעות חדשות? 

 לא בטוח שהתקנון יאושר עד הבחירות הקרובות.אריאלה: 

 אריאלה: מפה זה לרשם העמותות. 

 התכוונו שבחירות ליו"ר כל שנתיים במאי ולמועצה כל שנתיים במאי. ציון:

   -י לנסח לי את הסעיף. הצבעה על שנה או שנתיים יאלה תנס אביהוא: אר 

 רחל: מי שאין לו עוד שנתיים בלימודים לא יכול לרוץ? 

דניאל: אני עובד עם אנשים בעירייה, ההנהלה של האוניברסיטה, עמותות וכו', יוצר קשרים. עד  
דה, שנתיים  שמסתיימת שנה כבר צריך לבנות מחדש, אם היינו ממשיכים עוד שנה אותה אגו

במינימום, היו סומכים עלינו הרבה יותר והיינו יכולים לקדם את הדברים. בעיניי אחת לשנה  
 הצבעה אם ממשיך בתפקידו.

הודיה: אני לא חושבת שמישהו שנה ד' יכול לבחור במי שיישאר אחריו וסטודנט חדש לא יוכל  
 לבחור את היו"ר. 

 מצביעים למועצה.  ? :

במאי, אני אומרת שצריך להכניס סעיף בתקנון לגבי היו"ר, שמי שיכול  רחל: אין בעיה שיהיה 
 להיבחר לא יכול להיות שנה ד'.

דביר: זה לשני כיוונים, אני עד לזה שבאמת אוהבים אותנו וסומכים עלינו, ויכול להיות שמי  
 שיהיה שנתיים יהיה לו שנתיים לא טובות. 

כלפי מעלה, יהיה מישהו שיהיה פה שנתיים   צריך ליצור אמון ולהעלות את המעמד של האגודה
 יהיה לו על מה לדבר איתו. אנחנו יוצרים פה כוח, נוכל לעשות הרבה.

אביהוא: אם מישהו נבחר ליו"ר, זה אנשים שסומכים עליהם כי הם יודעי להתנהל. יכול להיות  
 מצב קיצון. 

שסומכים עליו והוא יכול לעשות  דביר: מצב קיצון בעיניי זה להפך, מישהו יכול להיות כזה 
 שטויות 

 אריאלה: תת הסעיף הוא כל מועמד אשר אין... יצטרך להצהיר על כך במועמדות. 

דני: זה סותר סעיף שאומר שכל יו"ר הוא חבר מועצה והוא חייב להיות סטודנט. חייבים הגדרה  
 מדויקת, או לכפות עליו תואר שני או למנוע ממנו להיבחר.

 ניתן מינימום שנה, שזה יתקן את מה שכתוב בתקנון. אביהוא: בואו  

 דניאל: מבחינתי שיפרוש את התואר, ונרשום את זה. 

 גיא: אתה לא יכול לסמוך על אנשים שיעשו את זה. 

 דניאל: נחייב אותו שיהיה סטודנט. 

 גיא: איך יש לי עירבון שהוא לא יסיים את התואר? 

 דניאל: אם הוא יסיים הוא לא ימשיך. 



 
 

 

דביר: אם בן אדם רץ שנה הוא יכול   לרוץ עד פעם. 

אוהד: אני חושב שזו הצעה טובה. בן אדם פוליטי בהשוואה למישהו שעושה עבודה טובה ולא  
 עובד בפוליטיקה. 

 הודיה: אם הוא מספיק טוב יבחרו בו שוב. 

 אוהד: כמה הסטודנט יקרא כל פרט על מה שהוא עושה ויבין באמת מה הוא עשה? 

אתה בא לשנתיים אתה בונה תכנית עבודה לשנתיים, אתה יכול יותר לחשב איך הדברים  דניאל: ש
 יתנהלו, יותר מקצועי. 

 שניהם במאי.  -אביהוא: מקריא את הסעיף על הבחירות הכלליות על הבחירות למועצה וליו"ר 

 נמנעים.   0נגד,   1בעד הסעיף הנוכחי,  14  -הצבעה 

 הסעיף אושר על ידי רוב. אביהוא:  

חוגי יוכל להצביע  -מישהו שדו -יאלה: סעיף נוסף שרצינו להוסיף, על זכאות לזכות הצבעה אר
 בשתי הפקולטות. 

נ"ז בסמסטר, לא   9גיא: לדעתי אנחנו צריכים לקבוע סעיף שאם הנקודות בפקולטה לא עולות על 
 יהיה רלוונטי. 

 ציון: איך תבדוק את זה כל פעם מחדש? 

 הלימוד של כל פקולטה? גיא: מה ההגדרה מבחינת היקף 

 אביהוא: באותו זמן שני תארים.

 וניברסטאות האחרות.אהודיה: יש בעיות שעולות בכל פקולטה בנפרד. זה קיים בכל ה

 אליאור: ומה בהקשר של יו"ר האגודה? 

 דניאל: יו"ר זה פתק אחר. 

 מקריא את הסעיף על זכות ההצבעה בשתי פקולטות. אביהוא: 
 נמנע.  1נגד,   1בעד,   14  -הצבעה 

 . ברוב הסעיף עבראביהוא:

 אביהוא: מי קובע את מספר חברי המועצה? 

 : אני חושב שכדאי לבטל את הנציגים מהמכינה, יוצא שיותר מדי באים מאותו תואר. דביר פ
 . להעלות את מספר חברי המועצה. 2

 נדטים האלה.תלמידי מכינה, לא הגיוני שיהיה ייצוג לסטו  1500: יש  עמית

 : גם ככה לא מייצגים אותם.דביר פ:

 : צריך לתקן את זה. עמית

 דניאל: זה תפקיד עם עונתיות. זה לא תופס מקום.  

 גיא: בואו נגיע למצב קודם למצב שייצגו אותם עכשיו ואז נתקדם. 

הדעה  לשהו, שיעביר את המידע לסטודנטים, שייתנו את דביר: בלי קשר, חייב שיהיה ייצוג כ
 בשמם.

 סעיף הבא. נעבור ל  אין פה שורה תחתונהאביהוא: 

על המנכ"ל החיצוני. יש חוק שאומר שהוועד יכול לקבוע מנכ"ל חיצוני    -אריאלה: הסעיף הבא 
 אם אין מועמד ראוי מהסטונדטים.

דביר: אני חושב שזה תלוש מהמציאות. בסוף ההתעסקות שלו היא עם רמ"חים. אני לא חושב  



 
 

 

צוני יכול לשבת איתם  שמנכ"ל חי ולהבין. 

 דניאל: מה יהיה אם לא נמצא מנכ"ל מהסטודנטים?

העבודה היא לא מול העירייה, צריכים להיות מעורים בעניין    דביר: הסיו"ר יהיה מנכ"ל.
 הסטודנטים ובעניינים של האוניברסיטה. 

 אוהד: שווה להשקיע בזה עוד עשרות אלפי שקלים? 

הראשונה היא שיהיה סטודנט כדי לפתח את הסטודנטים. הייתי מבטל את  דניאל: השאיפה 
 תפקיד הסמנכ"ל, ולתת למנכ"ל גם את התפקיד של הרישויים. 

 תבטל סמנכ"ל אחרי שהוא נבחר? ציון: 

 דניאל: כן, אם אין מנכ"ל כן. רק במקרה קיצון. 

 ם יהיה זמן. אביהוא: צריך להצביע על הסעיף של אריאלה ויש לי סעיף נוסף להציע א

 דביר: בכל מקרה לא הגיוני להביא מנכ"ל חיצוני. 

 אביהוא: זה רק במצבי קיצון.

אליאור: אני חושב שמה שדביר אומר זה נכון, שהדבר הבסיסי במנכ"ל של ארגון צריך להיות  
. קורה גם במשרדי  חלק. חובה שמנכ"ל של אגודת סטודנטים יהיה פעיל ויבין את זעקות הציבור

 ממשלה. 

: יש עוד בעיה  בנושא הזה. אנשים בעמדה הזו צריך לעבור ראיון עבודה, הסתכלות על היכולת  ?
 המקצועית וכו'. 

תבינו שהאגודה נקרעת תמיד בין מקצועיות לבין חברתיות, והאידיאל שיהיה כמה שיותר  דביר: 
נוכחות באירועים  משניהם. תבינו כמה זה תלוש להביא מישהו חיצוני לזה. אנחנו מחלקים חובת  

 של המועצה, נראה לכם שמנכ"ל חיצוני יבוא לדבר כזה? 

 דניאל: זה מצב קיצוני. 

   המנכ"ל החיצוני.אביהוא: מקריא את הסעיף על 

 אריאלה: מדגישה שזה לאחר אין סטודנט שנבחר. 

 נמנעים.   0נגד,   12בעד,  3 -הצבעה מקריא שוב את הסעיף לבקשת הוועדה.  אביהוא: 
 התבטל, מורידים אותו מהתקנון.הסעיף  

 אריאלה: מבחינתי עד כאן, התקנון מאושר.

: שאלה על סעיף החזרים על בחירות, לא מובן כי מצד אחד אומרים שכל אחד שמתמודד  אביאור
עד איזו רמה מחזירים  לא אמור להוציא כסף מכספו האישי ומצד שני כתוב סעיף על החזרים. 

 למתמודד? לא רשומה הגבלה ועל אילו פרמטרים הוא מקבל החזרים.

תמש בכספו האישי של מתמודד ואת הסעיף  אריאלה: הקריאה את הסעיף העוסק בזה שאין להש
 כתוב שהסעיפים ייקבע על ידי המועצה ויצטרך להביא חשבוניות.  על ההחזרים.

 ? אביהוא: הוא חייב להיות חבר אגודה או לכל סטודנט

 אריאלה: כל המתמודדים יקבלו בהתאם למה שכתוב בתקנון. 

ומביא קבלות על כל מה שהוא רוצה לקבל  מי ישלם על ההפסדים? אם מתמודד מפסיד : אביאור
 עליו החזר. 

 דניאל: נוסיף סעיף של אחוזים של בוחרים. 

 שבחרו בו.  20%אריאלה: נוסיף הגבלה של לפחות  

 יקבלו סכום מסוים. 10%אפשר לעשות מדרגה של עד  .: אנשים יפחדו להתמודדעמית



 
 

 

 ציון: מה קרה עד היום? 

 אריאלה: עד היום לא החזירו.

 : כל הכבוד לאריאלה וגל שעמלו מאוד קשה על התקנון. אביהוא

אני רוצה להגיד משהו. הייתי פה שכמה ישיבות האחרונות ובקושי שמעתי שמעלים  : אביאור
 דברים מהחברים והסטודנטים חשוב שיציפו, על כל דבר. 

 מציפים יותר בעיות. : בסוף נציגי שנתון דביר פ

 להתעסק בבעיות של השנתון שלהם ורק על זה. הודיה: נציגי השנתון צריכים 

ומי שרוצה ללכת לשירותים במבחן צריך לרדת שתי קומות    102עמית: אנחנו חדשים באנגלית ב
 ולקבל מפתח מהשווארמה בשביל ללכת לשירותים. מה יעשה גם אדם עם בעיית נגישות? 

יה ויטופל. מתריעים על  דניאל: מקרה קלאסי של נציג מועצה. פונים למערכת הפניות של האקדמ
בעיה, אתה פונה למייל של האגודה וזה יטופל. עד שאנחנו לא מכירים מקרים אנחנו לא יכולים  

   לפתור את זה. שם ייפתר יותר מהר.

 אביהוא: הודיה תציג רעיון של צ'טבוט לאגודה. 

 לפעמים כשפותחים אתר כלשהו ישר קופץ צ'ט של מענה אוטומטי.  הודיה:

אביהוא: זה עובד עם מספר של שאלות אוטומטיות, ומשלמים לפי מספר שאלות. ככה 
 הסטודנטים יקבלו מענה מהיר לשאלות שלא חייבים להפנות אלינו. 

 שחוזרות על עצמן. הודיה: הרבה פעמים יש שאלות שהן מאוד טכניות, 

ל מחלקה צריכה לכתוב את השאלות הרלוונטיות אליה ונרכז מאגר שאלות מלא. זה גם  דניאל: כ
 דרך האתר שלנו נכון? 

חוץ מהשאלות הטכניות, יש שאלות שאפשר גם לעדכן. אני לא חושבת   הודיה: גם דרך הפייסבוק.
 שזה רק אקדמי כי יש הרבה שאלות שמופנות אלינו. 

ם מדמ"ח כמלגה או פרויקט, לתת ביטוי לסטונדטים  אפשר לשתף פעולה ע -מבחינה תקציבית 
 שלנו. 

 דביר: אני רוצה להוסיף שחייבים מתכנת לעבודה. 

₪ לחודש ותלוי במספר   30יכול להיות   -הודיה: אם לא בשיתוף פעולה, ביררתי עם חברות 
 השאלות וכו'. 

 דניאל: אני צריך לפנות לגורם שמכניס שאלות או שאני יכול להכניס בעצמי? 

ודיה: תמיד יש מישהו שנמצא איתך בקשר ואפשר לבקש ממנו. גם בזמנים של היום מחר. אבל  ה
 צריך לבדוק אם יש גם חברה שיש לה ממשק שאפשר להכניס בעצמי. 

 יותר על כל פלטפורמה?האם זה עולה באילו פלטפורמות אפשר לעשות את זה ודניאל: 

 באתר וכו'.  הודיה: אפשר בפייסבוק, בווטסאפ,

הפייסבוק הכי חזק. היום לאתר יש פחות פניות. צריך לפתח את האתר שהשקענו בו,  דניאל: 
. אנחנו ארגון ציבורי שצריך לתת תשובות לאנשים. לכן צריך  לשים שם את כל המידע והזכויות

 האתר, זו עוד דרך להגביר את הכניסות אליו. למנף את  

 מקום למקום. הודיה: זו גם עלות חודשית, אפשר להזיז את זה מ 

 עמית: כמה אנשים כבר ייכנסו לאתר? 

 דניאל: אתה יודע כמה אנשים נכנסים לאתר של בן גוריון?

 הודיה: כי יש שם הרבה מידע נוח.

 דניאל: אני אומר שצריך לבנות את האתר הזה. 



 
 

 

אני בעד להנגיש את האתר   באפליקציה. 

לבדוק את זה אבל יכול להיות שאפשר ציון: גם לעשות אפליקציה זה הרבה כסף. אני צריכה  
 להכניס 

אליאור: אני מעלה את זה בתור רמ"ח, לי קשה להעלות את כל המידע שאנחנו מפרסמים  
לפלטפורמה אחת. המטרה של אתר זה להנגיש את כל המידע הזה למקום אחד. אפשר לחסוך גם  

ברגע   אפליקציה. את הפרסומים המיותרים. רוב האתרים הטובים והחדשים היום הם מותאמי
שיהיה אתר רלוונטי, מערכות ההנהלה יעלו את זה גם אצלם. אחת הבעיות שצריך מישהו שינהל  

 , הבעיה שהוא לא מעודכן וזה פותר לנו מלא בעיות.את האתר. האתר נראה ברמה גבוהה מאוד

 הודיה: אפשר בצ'טבוט בפייסבוק להפנות בלינק לאתר וככה אנשים יורגלו לפנות לאתר.

. עדיף להפנות  שלא יהיה לופ שאם לא מקבלים מענה ושואלים שוב את אותה השאלהאליאור: 
 לנציג במקרים כאלה. 

 אפשר להוציא באפליקציה של האתר דברים של האגודה?  : למה לא אפליקציה של האגודה? טל

 היות חלק. ציון: אם כל פעם נפרסם דברים לא ייתנו ל 

 לשים את האתר של האגודה באפליקציה של האוניברסיטה? דביר: מישהו יודע שמאשרים 

 דניאל: זה ברמה של האגודה. אני מאמין שזה יקרה. 

 אביהוא: באמת מה יהיה אם נרצה לפרסם משהו שלא יאשרו לנו? 

אליאור: אפשר לנסות ולראות מה הם רוצים ומה הגבולות וגם אם זה קצת זה עדיין פותח את זה  
 לסטונדטים. 

א חושבת שאירועים וכו' זה הדבר העיקרי, נהיה חייבים את הרשתות החברתיות.  אני לציון: 
 האתר יכול להיות יותר למידע ולדברים כאלה. 

 אביהוא: השורה התחתונה מה אתם חושבים על הצ'טבוט? 

 מצוין, רעיון טוב. 

אביהוא: אני מכיר מישהו שעושה את זה והוא לא יעשה את זה בחינם. תגדירי לי מה זה מלגה  
 וכו'. 

, אפשר לשאול אותו את כל  אביהוא: אני לא חושב שזה לעניין לשלוח אותו בלינק למערכת פניות
 הנתונים שצריך למלא למערכת הפניות ולשלוח במקומו. 

 רכת פניות או לא.עשות תיבות סימון אם למעהודיה: אפשר ל

 נקבע שישבו פרטנית האנשים הרלוונטיים. 

. יש הודעות שצריך  של תכנים לא רלוונטיים הודיה: עלה שהאתר של האגודה נהיה לוח מודעות
להעביר דרך נציגי שנתון אבל כל הודעה לא יכולה לעבור, מבקשים ממני לשלוח הודעות כמו  

צריך לעשות סינון   בנציגי השנתון ועומס על הנציגים. פוסטים לנציגי שנתון, זה יוצר מצב שמזלזל
 בפוסטים. 

 רחל: במועצה אני לא חושבת שיש מה לדון בזה, צריך להעביר במסודר למחלקת תקשורת.

 אליאור: צריך לעשות הפרדה בין לפרסם יותר מדי לפרסום של ספאם. 

 הודיה: אם תפרסם יותר מדי יהיה גם ספאם. 

אבל כשאני מפרסם אירוע, חברה יכולה לתת לנו חסויות אבל ירצו  אליאור: מסכים איתך 
 אנחנו מפרסמים הרבה אירועים    בתמורה גם שנפרסם אותם.

 הודיה: לדעתי, צריך להעלות פוסט אחד של "כאן יפורסמו כל הפעילויות לסטונדטים".

 : שאלה, בשם מי את מעלה את הטענה הזו? אביאור



 
 

 

  הודיה: גם סטודנטים, וגם בעלי תפקיד ונציגי שנתון. 

הנושא הזה בישיבה של המועצה, כי רוב מי שיושב פה  : אני חושב שלא צריך להעלות את  אביאור
 לא יוכל לפתור את זה. 

הודיה: זה בסופו של דבר פוגע בך, שנה שעברה כשפרסמו משהו על הרשמה לקרוב אקסל נרשמו  
 מהר מאוד אבל עכשיו מרוב העומס לא מסתכלים. 

 אביהוא: אני לא מבין למה צריך את הפייסבוק, האתר של האגודה נראה מעולה.  

הייתה ישיבה לגבי התקציב על האתר, מה שמעניין זה שהוחלט שיש מישהו ייעודי שמתעסק  
 באתר. זה טוב שאנחנו שומעים את זה אבל לא להעלות את זה פה. 

אנחנו כל חודש אומרים מחדש שאנחנו  של זמנים של ישיבות מועצה,   ציון: לגבי פרסום בפייסבוק
 ועברה חצי קדנציה. ברגע שסוגרים תאריך מעלים.  מפרסמים מאוחר את הישיבות מועצה

 בנוגע ללייב של ישיבות מועצה, אנחנו רוצים את זה? 

 אביהוא: אפשר גם לעצור את הלייב בנושאים מסוימים, אומרים שזה זה ועוצרים. 

אני חושב שצריך לתת את המקום למנכ"ל או ליו"ר על מה שנקבע לגבי החניות  : יאוראב
טים פנו אליי שבחורף בספריה אין להם איפה לעשן. הם רוצים שמשיות או משהו שיאפשר  דנוסטו

 להם לעשן.

 ונחנקים נכנסים סטודנטים  .יש מסדרון שמעשנים בו תמיד 52אני אגיד למה אני נגד, בהודיה: 

 אנחנו לא מעודדים עישון, מתעסקים ברווחה ואקדמיה.  -דניאל: תשובת האגודה  

אני רואה טיפול בדברים אחרים אבל אחד הדברים שהתמסמסו זה ענין של מחירי  אליאור: 
מעונות ודיור. אני מבין את העניין של היצע מול ביקוש ושאין ממשלה וזה נתקע גם בגלל זה אבל  

ו צריכים להוביל את זה בתור אגודה ומועצה, מחאה לגבי מחירי מעונות ברגע  אני חושב שאנחנ
.  כון, זה לפנות לממשלהשיש כשל שוק המדינה על פי חוק צריכה להתערב. מה שאני רואה לנ

חייבים לעשות הפרדה בין איפה שהמעונות    והאוניברסיטאות התאחדות סטונדטיאלית בכנסת
₪   2000 -חדרים בתל אביב   3גוריון,  -₪ בבן 1000ול מ  1350. המחיר באריאל ל נמצאים

אני רוצה שיהיה חוק שנותן את   וכו...המשך פירוט על מחירי מעונות באוניברסיטאות שונות.
האופציה של סטודנטים להיות במעונות והמחירים יהיו שווים. אני יודע שזה מכרזים אבל צריך  

 להוציא את זה. 

בחרנו את העניין של הדירות  דביר: ישבנו על המצע וראינו מה עשינו ומה עוד צריכים לעשות, 
 הביקוש גבוה וההיצע נמוך.  ובפועל הבנו שלסטודנטים פה באריאל לא אכפת.

בדניאל: אתה צודק מאוד, כבר הלכנו לכנסת. התשובה הייתה שצריך לעשות מחאת אוהלים  
 בוער לסטודנטים.  זה לא מספיק והמהלך הזה כושל.

 הם גם צריכים לעשות משהו ולקחת בזה חלק. ציון: כמה שאנחנו פה בשביל הסטודנטים,  

 טים זה מיותר. דנדניאל: זה לעורר את הדברים כשהמצב שקט וזה לא בוער לסטו

 אור: המדינה יכולה להתערב במחירי מעונות. יאל

וקבועים בחוזה. לשנות את החוק זה תהליך של  דביר: זה מאושר על פי חוק, המחירים תקינים  
 אם תבנה תכנית נשב על זה וניתן תקציב. שנים.

 אור: אם תהיה תמיכה של הסטודנטים בממשלה יציבה זה יכול לקרות.יאל

 מתחת לחוק.   3%זה מה שקורה גם במחירים של האנגלית, הודיה: 

₪. יש אפשרות   350ם משלמים ₪ וסטודנטים אחרי 50יש קורס שבני מיעוטים משלמים  עמית: 
 לעשות משהו עם הפער הזה? יש אנשים שאין להם ולא בני מיעוטים. 

 הודיה: אפשר לפנות לדיקנט ומי שצריך לקבל סבסוד מקבל הנחה. 

 חדר כושר.  -הנושא הבא אביהוא:  



 
 

 

ו.., שמו מערכת הגברה חדשה, עד   נפגשנו עם מנהל הקאנטרי  דניאל:  
על כל הרצפה ו.. מחפשים סטודנט שינקה את המראות ויהיה מדריך חדר  יום חמישי ישימו מזרן  

כושר, ישימו טפטים על הקירות, ספסלים במקלחות, בודקים אופציה של שקי אגרוף, מגיע לנו  
כל פעם שיהיה צריך  אלף ₪, נשתמש בכמה שצריך לציוד החדש ומשאר הכסף נבנה קופה ש 120

 משהו לחדר כושר זה יילקח משם.
 התלוננו שהכניס   מדריך חדר כושר כי סטודנטים פוטר

 ציון: החדר שקי אגרוף זה חדר נוסף? 

 דניאל: כן, במקום משרד יהיה חדר שקי אגרוף. 

 שאין מקום, רק בחדר הכושר.ציון: שאלתי לגבי חדר מוסיקה ואמרו לי 

 יש חדר מוסיקה אבל הוא לא עובד. 

 דניאל: כרגע אפשר להיכנס גם חופשי לקאנטרי עד שהשיפוץ ייגמר, אם יש בעיות שיםנו אליכם. 

לגבי החניות, ראש אגף המנהלה צריך להחזיר תשובה לגבי התווים ולגבי השער שלא נסגר/נפתח  
 לא שמענו על מקרה כזה מאז.

 הודעה. ביר עאביהוא: סיימנו את כל הנושאים של הישיבה. אליאור י 

אליאור: אני מתפטר מלהיות חבר מועצה, אני לא מרגיש נכון להצביע לתקנון ולעשות דברים  
 שאני הצבעתי נגדם.  

אביהוא: אין חוק להעיף אנשים ומי שחושב שכשאני שואל מה קורה עם מי שהולך להתפטר זה  
 ד של האגודה. לא כדי לדחוף להתפטר אלא זה יכול להיות טוב שיש הפרדה בין המועצה והתפקי

 וקורא לאחרים לעשות את זה גם. אליאור: חיכיתי עד שכל בעלי התפקיד האחרים יעשו את זה 

 עשה עד היום. אליאור אביהוא: הבעת תודה על מה ש

 מתנות פתיחת שנה נשארו עוד מהחלוקה הראשונה, .. : אליאסף
שוב לנו כארגון. פתחנו  ישיבות של נהלים פנימיים של האגודה, לא מסמך פורמלי אבל ח 3עשינו 

קובץ שנוכל לעדכן בו כל הזמן נהלים. חלק מהדברים כבר קיימים, מחלקות שזה יותר נרחב  
ברמה הארגונית נכניס גם כמובן, וזה ייקח זמן. לא יודע להתחייב מתי   אצלם ויש כאלה שפחות.

 בדיוק. 
וסיו"ר, עובדים על דו"ח  בנוסף עשינו מסמך של הוועד המנהל של מסקנות וכו' ויעבור ליו"ר  

 לא יוקרן פה אבל יועבר ליו"ר סיו"ר.  מסודר שיצא.

דביר: לכל רמ"ח יש תיקייה בדרייב לכל רמ"ח וכל רמ"ח יכול לראות את כל הנתונים בלייב על  
 ההוצאות של כל מחלקה ועל מה.

שוב לומר  מנהל גם את הגזבר ושייתן דו"ח על הכספים. ח ד: החלטנו לצרף לישיבות וועאליאסף
יומי עם  -שיש משהו שרוצים להעלות במיידי והוא ברמה הארגונית תבואו אליי כי אני בשיח יום

 הרלוונטיים.  

 דביר: כל הכבוד לוועד מנהל, עושים עבודה מעולה בהתנדבות.

 

 


	פרוטוקול ישיבת מועצה
	ישיבה מס', 17/12/19, תאריך עברי

