
 

 

 

 

 ישיבת מועצה לחודש אפריל  -  06.04.2021

שני שרמן, יניב סומך, סתיו כהן, אליאור איזון, ירון ריכטר, נור אבומוח, אלון קנד, יאיר עמרם,  נוכחים: 
 רעות חדד, נדב קיסר, ירין אוחיון, רפאל בוגנוב. 

, אודם ברזילי, אילן שימונוב, אלירן כהן, עומרי רוזנפלד, גילי רושו,  דביר כהן, נוי בוחניק  אורחים: 
 שהם שפירא.  

 דניאל העביר ייפוי כוח לדביר בישיבה הנ"ל.  
 ************** 

 תיים לדביר יש עדכונים. קציב, בינאילן יהיה איתנו על הת תכף  , נור: ערב טוב לכולם

   סיפר על התאונה שדניאל וכמה חברי אגודה נוספים עברו בפסח. דביר 

   יר .. רעות: ממליצה לכולם לשלוח לו הודעה ולחזק אותו. גם לנדב. מי שמכיר ומי שלא מכ 
דביר: צפי ההחלמה, אלון שאל, הוא חודש. שלחתי לו פרחים בשם כולם. אשתף אתכם שהשבוע  
מתחילת השנה התעסקו עם מדמח, עלו הרבה בעיות. בעיקר המרצים והרמח שעברו על התקנון.  

לכן, גם במהלך סמס' א' עשינו פגישות , אני ודני, וכשראינו שזה לא משתנה כפי שציפינו, קבענו  
גישה עם הרקטור, דיקן הסטודנטים ונציגי השנתון. הרקטור הראה התעניינות ורצון, חשוב לי  פ

שתדעו שכשיש בעיות זה לא נפתר בדקה או ברגע, יש סדר מסוים שחייבים לעשות, וזה לוקח זמן.  
גם אחרי שדיברנו עם הרקטור, מעלים את נציגי השנתון לוועדת הוראה שיעידו. שמחתי להיות חלק  

 ה.מז
לגבי אירועים, חמישי הזה או חמישי הבא יש הנחיות חדשות להתקהלויות ואז נדבר על יום הסטודנט  

ויום העצמאות. התחלנו לדבר אבל מחכים להנחיות. אני מקדים, כי דיברנו על המימונה, אנחנו  
 מכינים הרבה אירועים לסמסטר ב' וזה יתבטא בתקציב.  

 עדונים, מגדילים אותם, מועדון דיבייט חוזר מחר. אנחנו מתחילים לחזור בהכל, גם במו 
מראה את האתר של האגודה שעתיד לעלות בקרוב ונמצא כעת בפיתוח, שיהיה אפשר לקנות דרך  -

 - האתר אירועים וכד' 
זה השלב הראשון במערכות מידע, יש לנו כמה שלבים לפיתוחים שיהיו חוברות אגודה דיגיטליות  

 ומרתונים כמו פאניה.  
 כמו בב"ש.   אלון: 

 מהאתר מוכן, נותרו פינישים אחרונים.    95%דביר: הרעיון הוא לתת קורסים מקצועיים וטובים.
 רעות: מבחינת בטיחות בסליקה של הכרטיסי אשראי?  

 .  maxדביר: של  

 סתיו: יש כבר מנהל אתר? 
ות של  דביר: כן, מנהל חדש תותח. העלינו שמנהל אתר ישתלט לאט לאט על המערכות הדיגיטלי

 האגודה, כדי שיהיה תפקיד קבוע של מישהו שיודע להתעסק בזה.  
 סתיו: עד מתי הוא חתום? 

 דביר: עד סוף שנה
מע' מידע שונות שהאגודה פועלת איתם, כל אחד באחריותו   12נוי: מה שקורה היום באגודה, יש 

 ולכל אחד יש מגע אם מערכת אחת או יותר. זה יוצר הרבה בעיות.  
החדש אמור לבטל את ה .. המטרה לאחד מערכות כדי להנגיש לסטודנטים, שהכל יהיה  נוי: האתר 

. זה עוזר לנו לפלטר  CRMשכלל מאוד את האגודה וגם ה  mondeyמסודר. המערכות משתכללות. ה 

 ולהגיע למי שאנחנו באמת רוצים.  
, שיושבת בכניסה לחדר כושר ומראה למי יש דמי רווחה ומי  CRMדביר: דוגמה קטנה, יש לנו מערכת 

יכול להיכנס. ביום בחירות סגרנו את החד"כ, ושלחנו הודעה לכל מי שנכנס לחד"כ, רק לאנשים  
 הספציפיים ולא מספים.  

נוי: המטרה שיהיה אדם שיודע לתפעל את כל המערכות מידע של האגודה, כדי ששנה הבאה יהיה לו  
 וא יושב עכשיו חזק על האתר ונכניס אותו אח"כ לשאר המערכות זמן ופנאי. ה

דביר: בפסח דיברנו על זה המון, אנחנו רוצים שלחברי האגודה יהיה קצת פנאי. אנחנו כאן כדי  
 לעשות יישור תקציב לסמס' ב'. 

 



 

 

 

 
 אנחנו באנו ליישב את התקציב של סמס' ב'.   אילן: 

 גענו ליתרה כזו רק מסמסטר אחד.  אלון: אני אשמח אם תוכל להגיד איך לעזאזל ה
 אילן: שכר ...  

 הם גם הכנסות. הפלוסים הגדולים הם ממחלקת אקדמי, יש ל
 לא ניצלנו גם את שאר היתרות משנים קודמות, לא סיימנו עם הייעוד יתרות.  

גם במחלקת פרויקטים רווחה, בגלל שהיו פרויקטים גדולים של האגודה זה חסך לנו כסף שהיא לא  
על פרויקטים שלה. גם בתקשורת זה נחסך כי לא יצאו סרטונים. יש קובץ שמסביר את הכל,  עבדה 

 הוועד מנהל יעביר אותו. אפשר לראות על מה הכסף כן יצא ואיפה. 
 , בואו נלך לתכנון מקורי של סמסטר ב'.  707,287מסמסטר א' נשארו 

ווחה, תרבות, חסכנו אצל העו"ד  הרחתים עברו ובנו שוב את הגאנט בליווי נוי. הוספנו כספים לר 
, להקדים את  2022דברים שנכללים בחוזה שלו, הוספנו לרו"ח והנה"ח כדי שנעשה דוח ניהול תקין ל

 המאוחר. מי שעבר על המחלקות, שאלות? 
ההנחיות כל הזמן משתנות, אנחנו מתכננים כל מיני אופציות.   – אנחנו מתכננים את עצמנו לכמה  נוי: 

ימים של יום הסטודנט, שכל סטודנט יוכל לקנות    4סכום מסוים של אנשים, נעשה   אם נוכל לכנס עד
, כדי שנוכל לגעת ביותר סטודנטים. כרגע התקציב הוא ליום סטודנט אחד, יכול  כרטיס ליום אחד 

 להיות שנצטרך לקבל יותר תקציב כי זה היום שהכי חשוב לסטודנטים.  
י פרויקטים ואירועים, יש הרבה צורך. השתמשתי במיול לא  עד עכשיו השתמשנו במיול בכל מינאלירן:  

 שלנו, בגלל שחוזרים ללימודים האונ' לוקחת אותו חזרה ולא יוכלו לתת לנו.  
₪, הקטנו את התקציב השנה,   40,000אליאור: תקציב של יום הסטודנט, הצבענו בתחילת השנה על 

מי הסטודנט, אנחנו מחזירים את התקציב  ובגלל כל נושא הקורונה ויוכל להיות שנצטרך לפצל את י
 לסכום המקורי שהיה שנה שעברה. 

אילן: הוספנו גם תקציב למערכות מחשוב, אנחנו רוצים תמיד לקדם את עצמנו כפי שהצגנו קודם. יש  
 לזה חשיבות רבה.  

דביר: האגודה הייתה פעם פיזית , היום אפשר לגשת אלינו בהרבה דרכים, וכל דבר שרוצים לפתח  
 ולה כסף, ולנו אין רזרבה.  ע

 אלון: למה במאי יש סכום גבוה יותר? 
 דביר: זה עניין של פעימות.  

רעות: אני חושבת שצריך לפתוח מחלקה חדשה, לא נראה לי הגיוני שנוי תעסוק בזה, ואם מחלקה  
  אחרת הייתה עוסקת בזה, היה לה זמן להעלות רעיונות חדשים. וגם בקטע של מע' מחשוב, זה יכול 

לחסוך כסף של סטודנטים שלנו, יש לנו סטודנטים מצוינים במדמ"ח שיכולים לתפעל את זה, זה  
ישתלם לנו שלא נצטרך לשלם לחברות חיצונית וגם הם ירוויחו שתהיה להם עבודה. לכן אני חושבת  

 שזה צריך מחלקה בפני עצמה ולא אדם או שניים 
עם אחד הסטודנטים שרוצה לעזור לנו לפתח את    דביר: עניתי גם לרעות בשיחה שלנו עלזה, דיברתי

הדברים. הסטודנט הסכים לעשות את זה בחינם והצעתי לו בכל זאת כסף. בגלל שהאגודה חשובה  
 לי ברמה המקצועית אני מעדיף לשלם יותר כדי לקבל תוצאות מקצועיות. 

והקישור בין גרפיקה    העבודה שלה, החברה של מדמח ומע' מידע, - אלון: דיברתי עם עדן והנקודה כזו
והפיתוח, זה עוד נספח וצריך אנשים שעושים גם וגם ולכן זה חברות חיצונית, עם כל הכבוד  

 לסטודנטים שלנו. גם אם נשלם להם, אנחנו צריכים רמה מקצועית.  
 אילן: נמשיך. למתנות / פתיחת קדנציה שתכנס, יהיה להם כסף למסיבת פתיחת קדנציה.  

 היה אלון: זה מעולם לא 
 אילן: כי מעולם לא היה לנו יתרות כאלו. אנחנו רוצים להשאיר כסף לקדנציות הבאות.  

דביר: זה גם לא משנה למה אתה מייעד, היו"ר הבא יחליט לעשות מה שהוא רוצה. הדאגה שלנו זה  
 . , ולא יכולנו להוציא משכורות 200,000שיהיה להם כסף, כשאנחנו נכנסנו לפני שנתיים היינו במינוס 

 אילן: הוצאנו משכורות שבועיים אחרי כי חיכינו לפעימה שאתה מדבר עליה.  
 אלון: אפשר אבל לנהל מול האוניברסיטה כדי לא להיכנס למינוסים.  

 אז אילן שים את זה בתרבות.  דביר:
 אני באמת צריך את זה. עומרי: 

אלון: קח. אתם עובדים כ"כ קשה וכ"כ טוב, קחו את זה. אכפת לכם, גם מכסף של האגודה והאנשים,  
 תעשו מה שצריך. ומה שיישאר יישאר.  

 דביר: אין לי אינטרס להשאיר כסף לבאים בתור, אבל אני רוצה לעזור להם.  

 



 

 

 

 
   - המשיך דיון על מה לעשות עם ייתרת התקציב-

 ה הבאה, ואם עומרי יצטרך הוא ישתמש בו.  הוחלט: להשאיר את הכסף לשנ
 יניב: אפשר פירוט על האירועים שיהיו? 

 אילן: הכל מפורט, כל אירוע מהו. אם יש שאלה ספציפית למה יוצא עליו כסף תשאל. 
כתובים כל האירועים הצפויים. מי שרוצה פירוט תקציבי שיפנה אליי ואני אבקש מנוי שתבקש  

 מהרח"טים ונעביר לכם.  
 אור: יש לי שאלה רק מה עושים ביום העצמאות אלי 

 סה"כ.   60,000אילן: מדובר על אומנים, הגברה ושונות בסך 
דביר: אנחנו נשמח שתתנו לעומרי רעיונות כי הוא מפתח אותם ליותר. אנחנו רצינו מאז ומתמיד  

ל כסף.  להגדיל את אפיקי ההכנסה לאגודה. שמנו לב שכל דבר שנרצה, נצטרך להשקיע בו קודם כ
 נתיים אין עוד במה להשקיע.  יב

₪,   85,000אילן: פרויקטים יו"ר סיו"ר, הכנסו לשם עוד כסף בגלל הפרויקט של ההתאחדות. הקצבנו  
 ייתכן שזה ישתנה ויהיה פחות.  

 ים עזבו. יש את שוהם וגילי.  טנור: קודם כל, שאר הרח"

 התקציב?  רח"טים בנושא ל יש שאלות 

 ? ים אחרים הלא קשורים לתקציביש שאלות בנושא
 

 ************ 

 נעבור להצבעה. נבחרה הצבעה גלויה.  
 בעד   –שני 
 בעד  – יניב 

 בעד  – סתיו כהן 
 בעד    -אליאור 

 בעד  – ירון ריכטר 
 דביר , בשם דניאל וירין: 

 ירין מאשר )יש הודעה בוואטסאפ(  
 דניאל בעד )דביר מייפה כוח(  

 בעד   -דביר 
 בעד   –נור 
 בעד  - אלון

 בעד    -רעות 
 בעד    -נדב

 בעד   -רפאל 
 נוכחים.   13בעד מתוך  13יש 

 המשך יום טוב. שיבה הסתיימה, ' עבר, הישל סמסטר ב נור: התקציב  


