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התקיימה ישיבה בראשות יו"ר אגודת הסטודנטים דידי אביגד ובהשתתפות   06.10.2021בתאריך 
מירב אביקסיס, אלחי אגסי, אלימלך טקה, גיל חדד, יובל שגב, רז מחלב, רעות חדד, מוישי וייס,  

מנחם מנדל, שרה זילברברג, אמונה איצקוביץ, עמיחי פסין, נדב קיסר, רות נגר, ליאור אבדר,  
 קומה ואורח אלון קאנד.   איתי

 

 מהלך הדיון: 

על פי התקנון החדש יו''ר האגודה הוא יו''ר המועצה, על פי החלטתו יכול להעביר את    –דידי
 השרביט למזכיר המועצה. 

אנחנו אגודה חדשה, כשאני אומר אגודה חדשה אני מתכוון לזה שאני ורפאל היינו רכזים   – חשוב 
יו"ר וסיו"ר. כל הרח"טים התחלפו ואחד הרכזים שהיה הפך    בזמנו הכי פחות שעות ונהיינו –

לרח"ט, זאת אומרת שגם כל הרח"טים התחלפו, לא היו באגודה בכלל. כולנו לומדים את הכל  
 בחודש. 

גם הרח"טים ראו את המבנה הזה. יו"ר וסיו"ר, אחריהם יש את המנכ"ל )ביצוע   –מבנה האגודה 
מורכבים   – זים שלהם. בצד השני יש גם את המועצה ודברים( ורח"טים ומתחיהם יש את הרכ

 מוועד מנהל, ביקורת וחברי מועצה. 

לכל חברי המועצה יהיו את המספרים של אנשי צוות האגודה, יש עובדים עם שעות מעטות שלא  
 מעוניינים שהטלפונים שלהם יופצו. 

וחף. עודף זמינות  אני לא חושבת שזה בריא שמספרי הטלפון יעברו הלאה כי זה שואב וס    –שרה
 גורע מהמקצועיות של האנשים. 

 אז לכם יהיה את המספרים של כולם, את המספר שלי אני מעביר למי שמעוניין.    –דידי

 אני אשלח לכם את הדף של התפקידים עם השמות.  -

חברה חדשה, ועקב כמה    עובדים, סוג של פתחנו 42השמות עדיין לא פורסמו כי החלפנו בבת אחת 
 דברים עוד מתעכבים ועדיין יש ראיונות לרכזים. –בלת"מים 

לא רצינו לקחת את החבר'ה עם הקורות חיים הכי מפוצצים אלא החבר'ה עם הפוטנציאל,  
שאנחנו רוצים להנות מהם, מהכוחות החדשים שלהם, ולכן ראיינו כמות הרבה יותר גדולה של  

 אנשים.

 ם כרגע על ההפנינג ורוצים שהכל יהיה מוכן בזמן. אמונה ורפאל עובדי

בחודש האחרון נפגשים איתי יו"רים מכל הארץ. להתאחדות הסטודנטים יש כוח מול המל''ג,  
 ואנחנו רוצים מישהו שיקדם אותנו מולם.

אני לומד מהם ושומע מה יש באגודות אחרות. בכל החודש האחרון עבדתי על דו"ח שקיפות  
אחרת, היא מגיעה איתו למועצה ומשקפת להם את כל מה שקרה בחודש  שלמדתי מיו"רית 

האחרון. אני רוצה לעשות משהו כזה כדי שתהיו מחוברים. כרגע אנחנו עוד בראיונות ובבניה, אבל  
 זה משהו שחשוב לי שתהיו על זה. 

  אז בחודש האחרון למדנו את כל מה שהיה באגודה עד עכשיו, מה התפקידים, זכינו לעשות את
החפיפה איתם. דניאל ודביר סיימו ממש עכשיו את התפקיד שלהם. קיימתי פגישות אישיות, גם  

רפאל עם הנהלת האוניברסיטה. הכרנו, תיאמנו איתם ציפיות וביססנו איתם קשר מסוים כדי  
 שבבוא העת כשנרצה לקדם פרויקטים יהיה לנו מול מי לעבוד.

אז אם יש לכם עוד   –לנו עוד פגישה ביום ראשון  נפגשתי עם ראש העיר פגישה קצרה היום, ויש 
 רעיונות להביא אליו אשמח לשמוע.

השתדלנו, גם אני וגם רפאל ניסינו לענות לכמה שיותר פניות של סטודנטים. אנחנו כבר עכשיו  
יושבים על שיפור תקנון הבחינות, אוספים נקודות על מנת להפוך אותו לכמה שיותר טוב ונגיש  

 לסטודנטים. 



יימנו את המיונים והראיונות לאנשי הצוות באגודה, המיונים לקחו זמן ארוך כי רצינו למצוא  ק
את האנשים הכי טובים, כל רח"ט בנה לעצמו את הצוות הכי טוב שיש, לא הייתי בראיונות כדי  

שכל אחד יבנה את מה שמתאים לו. אבל כן בכל ראיון ישב איש הנהלה כדי לנתר. אמונה הכינה  
 "פ מסודר כדי שלא ישכחו לבדוק דברים בראיונות. להם סד

 נבחרו כבר כל התפקידים? יש דד ליין לבחירה?  –מוישי וויס

לכל המיונים של הרח"טים הבאנו פסיכולוגים חיצוניים, עשינו להם מבחן של אדם מילוא    –דידי
בחירת  תהליך של חברות הייטק. וזה המשקל ל –כדי לראות שזה האדם הכי מתאים לתפקיד 

 האנשים.  

אני רוצה להגיד לגבי הנגישות, נועה קובלסקי עשתה מהפכות באוניברסיטה לגבי הנגישות    –יובל
 ובסוף לא נמצאת בתפקיד. 

אני אסביר, נועה קובלסקי היא אדם שאני מאוד מעריך ומאוד אוהב, היה לי איתה ועם     –דידי
אביעד ניסים שיח מאוד חיובי. והיא עשתה המון הנגשה באירועי האוניברסיטה. נועה פתחה את  
התפקיד, הוא לא היה קיים לפניה, היא עבדה בו בהתנדבות שנה וחצי ואז עבדה בו ארבע שנים.  

נתנו לרח"טית את כל הגב בבחירות שלה, ואם הרח"טית ונועה לא בנו  היא מטורפת. 
זו הבחירה שלה, וזה חשוב שצוות יעבוד טוב תחת   –אינטראקציה טובה ולא יכולות לעבוד טוב 

המנהל שלו. דיברתי עם נועה אחרי ששמעתי שהיא לא נבחרה, והשיחה הייתה לי לא פחות קשה  
 הזדמנות למי שנברחה ולא לשים עליה איקס מההתחלה. ממה שהייתה לנועה. אני רוצה לתת 

אחרי שהרח"טים נכנסו, הם לאו דווקא הכירו את רוח    –אני רוצה לשתף תהייה    –שרה
התפקידים, ולכן לא בטוח שהם בחרו אנשים במתאימים בדיוק לתפקיד, גם אם הם אנשים מאוד  

 מקצועיים. 

 בראיונות. או איש הנהלה רח"ט הקודם לכן דאגנו שברוב התפקידים, שיהיה גם ה   –דידי

 בחפיפה דיברו עם כל הרח"טים ההגדרות תפקיד, גם שלהם וגם את מה צריכים לחפש.   –אמונה 

והם הסבירו מה היה ונתנו ממש מסגרת. ואנחנו   – יש גם מחלקות שהיו שם ממשיכים    –דידי
 מקיים שכל מה שעשינו יצר קבוצה טובה ויעילה. 

מסיבה בדשא של האמפי. ישבנו גם עם המנהל של החדר   –שינו אמפי פארטי ישבנו עם הדיקנט, ע
 כושר, אני לא יודע אם ראיתם את התמונות, הכול קרוע ואין בטיחות בכלל.

גנבו משקולות, דיברנו עם האוניברסיטה כדי לקנות עוד ציוד ואנחנו מחכים   – בסוף, מה שקורה 
 הרח"ט ספורט אמור להיות אחראי על זה.  לאישור אחרון כדי שנוכל לשפר את המתקנים. 

רק צריך לראות איך אנחנו חוסכים כסף כדי שיהיה לחדש במקרה של בלאי או    –מוישי וויס
 אבדות. 

 תשתמש בהכןל.  – ברכה. אם לא  –צריך לחדש את הציוד בחדר כושר, אם נשאר    –אלון

התקציב הזה הוא מפעם, חוץ מזה אנחנו חתומים גם על חוזה לשנה הזאת ואנחנו כבר     –דידי
יושבים על החוזה של שנה הבאה. בחוזה רווחה הבא אנחנו לא רוצים שהחדר כושר יהיה תחתינו.  

נטרי, ולכן גם כל סטודנט שמשלם רווחה יכול להשתמש גם בקאנטרי  כרגע הוא מופעל ע''י הקא 
 האוניברסיטה רודפת אחרי הקאנטרי כדי שיביאו מנקים.  –וגם בחד"כ. אם אין מנקה 

 המדריכים שיש בחד"כ הם של הקאנטרי, הרח"ט והחוגים של האגודה. 

יך איתו ולכן אנחנו  עשינו ראיון לרח"ט ספורט שהיה ושמענו את כל הבעיות, החלטנו לא להמש
 מחפשים רח"ט חדש. אם יש חבר מועצה שרוצה לפקח ולעזור מול הרח"ט ספורט. 

שנה שעברה, אני עבדתי עם דביר, העברתי לו את כל הליקויים, וזה שהוא היה חבר מועצה    –אלון
 עזר מאוד. 

עם הקאנטרי  אנחנו נשמח לשמוע על זה. אנחנו חתומים  –אם יש לכם מישהו שיודע לנהל    –דידי
עד סוף תשפ"ב, אנחנו מחפשים הצעה חלופית אחרת. מישהו אחר שיתפעל לנו את החדר כושר  

 בקאנטרי. 



 שקל. 100שקל, אנחנו משלמים על סטודנט לשנה  1800חשוב שתבינו, מנוי לקאנטרי לשנה עולה 

"כ כאן  החוזה מולם זה שסטודנטים נכנסים לשם עד ארבע ולכן האגודה מוסיפה כסף כדי שהחד
 . 11יחזיק עד 

 ומקבלים חד"כ עצום.  900בעברית הם משלמים נגיד שנתית    –אלון

 השאיפה היא כרגע להביא את החד"כ לרמה של הולמס פלייס לדוגמא.    –דידי

 עברנו על החוזים של האגודה כדי לראות מה אנחנו יכולים לשפר.

 אתה יכול להרחיב על החוזה רווחה?    –אלחי

שקלים על רווחה ואבטחה. דמי הבטחון עלו כל שנה בשנים   894יטה גובה האוניברס    –דידי
מגיע אלינו   235"כ כחוזר אלינו לחד 15הולך לקאנטרי ו 115הולך לרווחה, מתוכם  400האחרונות. 

  זה משהו שקורה בכל האוניברסיטאות בארץ.( סטודנט. והשאר הולך לדיקנט )מרכז שירות ל
 תמים עם האוניברסיטה והאגודה לטובת הסטודנטים.  יש עוד כמה הסכמים הנחבנוסף  

 יקרים מאוד.   – המחירים של הקמפוס מרקט גבוהים מאוד, גם בהשוואה לשופרסל    –אלימלך

 אני ואתה מקדמים את הנושא הזה, מול הרח"ט רווחה. בוא נשווה מחירים, נדבר איתו.    –דידי

עוד נקודה אחת, התחלנו לתכנן את התקציב של השנה הבאה. אנחנו גם נאשר אותו פה. למה אני  
  –אומר את זה עכשיו? כדי שגם אתם כבר תדעו ואם יש לכם רעיון או מסר שחשוב לכם להעביר 

 ס את זה לתקציב. תעלו כדי שנכני 

אני לא רוצה להמשיך לעכב את אמונה. אמונה הייתה איתנו בוועדת איתור, ישבנו מתוסכלים  
בראיונות ולא מצאנו מישהו מתאים לתפקיד המנכ"ל. לא היו כמעט אנשים שרצו מנכ"ל, המון  

 רצו סמנכ"ל. יום אחד ישבנו עם הפסיכולוגים והתלבטנו אם להוציא קול קורא חדש.

לנו כבר רח"טים ולא היה מנכ"ל, ועמדנו לפני הסמינר. ואז הבנתי שאמונה יכולה להיות  היו 
המנכ"לית, העברנו אותה כל המבחנים כמו כולם, הבאנו פסיכולוג חדש, ובחרנו באמונה  

 למנכ"לית, היא צריכה לעלות לאישור מולכם.

להגיש שם את קורות  אני חושב שהתהליך הנכון היה לפתוח קול קורא מחדש, לתת לה  – רז
שתעשה גם דינמיקה קבוצתית כמו שאר המועמדים כדי   – החיים ושבנוסף למבחנים שהיא עשתה 

 שההליך יהיה הוגן כלפיה וכלפי שאר הסטודנטים באוניברסיטה. 

משרת המנכל היא   – אני מבין את מה שאתה אומר רז, אני רק אגיד שעל פי התקנון החדש   – דידי
היו''ר יכול לבחור לתפקיד את מי שהוא חושב    –בדיוק כמו משרת הסיו''ר, כלומר משרת אמון  

 לנכון גם בלי ראיון ואתם סומכים עליי בעניין הזה, ואנחנו מעלים רק להצבעת אמון. 

 אז אני מציין שאני מסתייג מכל התהליך שהיה וחושב שהיה צריך לבצע אותו אחרת.  – רז

 צריכים להצביע עליה? למה אמונה פה אם אנחנו    –גיל

 זאת צריכה להיות הצבעה סמויה.   –שרה

אם זו תהיה   –אז אמונה תציג את עצמה, מה היא עושה ואז אנחנו נצא לשתי הצבעות    –דידי
 הצבעה גלויה או סמויה ואז על אמונה. 

, במקור מבית שמש, גרה באריאל. מתחילה שנה ג'  23טוב, אז אני אמונה איצקוביץ, בת   –אמונה 
בתעשייה וניהול. בגדול הקמנו עמותה של ילדים מיוחדים בבית שמש וניהלתי שם את הסניף.  

חניכים וחונכים. לא הייתי באגודה   – איש  30הייתי פה בפרויקט שילוב כרכזת שטח. היו תחתיי 
 לפני, הכרתי אותה דרך המועצה והיום אני פה. 

 אנחנו עוברים להצבעה אם זה גלוי או נסתר.    –דידי

 : #1צבעה ה

 יובל, מירב, מוישי, שרה, גיל, אלחי, רז.  – נסתר 

 מנחם, רעות, דידי, אלימלך, עמיחי, יפתח, נדב, איתי, ליאור.  –גלוי 



]הצבעה גלויה[: יובל, מירב, מוישי, שרה, גיל, אלחי, מנחם, רעות, דידי,   הצבעת אישור אמונה 
 אלימלך, עמיחי, יפתח, נדב, איתי, ליאור. 

רוצה לבקש תקופת חפיפה נוספת, מעבר למה שכבר היה, אפילו לשלם לקודמים על  אני  – שרה
 עוד חודש, שיהיו פה ממש בעבודה. 

 זה מה שקורה, אנחנו עובדים מול הקודמים.   –דידי

 כל הרח"טים והרכזים בקשר מול הקודמים שלהם, הם היו נוכחים בכל הערבי פתיחה.  – אמונה 

אי שיהיה פה עוד מישהו שיעזור לכם. שיכווין אתכם. אני  זה שאתם קורסים אולי כד – גיל
מדברת על הרח"טים, שנכנסים עכשיו לתקופה עם סטודנטים, מלא דברים יכולים להתפקשש,  

 למה שמישהו לא יהיה צמוד אליהם גם בתקופת המאני טיים? 

ועשו עבודה  אז כן, יהיו אליהם צמודים, אבל מעבר לכך היו המון אנשים שנכנסו חדשים   – דידי
 מטורפת. 

שתגיע ותעבור בצורה רכה. אנחנו   –אני חושב שקודם כל, על כל טענה ומענה שיש לכם  – אלימלך
תביאו   –פה אחד בשביל השני, ולא בשביל לצעוק אחד על השני. דבר שני, כשאתם מביאים בעיה 

 פתרונות. אני מרגיש מתח כרגע ורוצה להפיג אותו. 

שיהיה חלק מהתהליך שאנחנו    –ת המילים, ואוסיף, שמי שיכול אני מאוד מעריך א – דידי
 מעבירים, לבוא להיות חלק. אנחנו נשמח שתעזרו לנו בהפנינג. לבוא לעמוד באיזה דוכן שבא לכם. 

אני אומרת מניסיון שלי, גם אני הייתי חדשה. בסוף, עם כל חפיפה, גם הכי טובה שיש,   – אמונה 
והם זמינים לנו ולהם, והכל בתשלום כדי להיכנס כמה שיותר    כל עובד יעשה טעויות ראשונות,

ברכות. ואני חושבת שעדיף שנעשה טעויות כאלה בהתחלה, וזה דברים שלומדים כשאתה עושה  
 דברים לבד, כשאתה נזרק למים אבל מצד שני יש שם מישהו תמיד להתייעץ איתו. 

נתחום אותו בזמן ואז    –נושא צדדי אלימלך העלה לי רצון להעלות רעיונות. אם מעלים   – אלחי
  – חוק הסרב )הגשה(. אם בן אדם מעלה נקודה  – נחזור לנושא העיקרי. עוד חוק די מוכר בקבוצות 

 עונים לו, הוא מחזיר וממשיכים הלאה. 

אני רוצה לחזור לנושא של גיל, גוזל שלומד לעוף, אני מעדיף שייפול בקטנה עכשיו כדי   – דידי
 שילמד לעוף אח"כ. 

מה עם תקציב? ומה עם חוזים? ולמה אין פרסום? לא על הישיבה הזו, לא   –שתי שאלות  - אלון 
 על ההפנינג שקורה עוד שלושה ימים. 

השאלות נכונות, אבל יכול להיות שאנחנו עוד צריכים לדון כרגע כמועצה ואז נוכל   – אלימלך
 לענות לך. 

 יב, ועל זה אתם צריכים לענות. כאגודה התפקיד הפשוט שלנו הוא להעביר תקצ   –אלון

הכול עובר דרכנו בשקיפות מלאה. אבל אני בכל מקרה חד משמעית   – אנחנו כוועד מנהל  – רעות
 רוצה שאתם תהיה שותפים בהכול. 

לגבי התקציב, אנחנו לא ידענו על כל העניין מול החוזה רווחה,   –בואו נענה על זה עכשיו  – דידי
בר שהוא חתום עד תשפ"ג. כדי לעשות תקציב אנחנו צריכים  חשבנו שהוא לא חתום ואז הסת

להסביר לאן כל שקל ילך. כל רח"ט קיבל כביכול תקציב לא מוגבל, בונה רעיונות ואז מקבל את  
התקציב שלו ואז אנחנו מקבלים תוכנית לאן כל הכסף הולך. כרגע כל הרח"טים בנו תוכנית, יש  

נה, אנחנו מחכים שתתאושש ותבנה גם היא תוכנית.  לנו רח"טית אחת שמושבתת בבית אחרי תאו
 אנחנו מתקיימים כרגע על תקציב משנה שעברה, ומקווים שכבר בשבוע הקרוב יהיה תקציב. 

אני חושב שהבחירות שהיו באוגוסט הקשו על כולנו לנהל אגודה כשהיא קמה מאפס בכזה לחץ.  
 לייעל בשנה הבאה. ואני רוצה שליו"ר הבא יהיה פשוט יותר ולכן אנחנו ננסה 

בנוגע לתקציב של הפקולטה שלי, אני לומדת בארכיטקטורה. כל סטודנט מוציא בכל שנה   – יובל
אלפי שקלים על ביצוע שהאוניברסיטה דורשת מהם. לא מקבלים על זה שקל סבסוד, ובסוף  

ה  אנחנו סטודנטים שבשלוש שנים הראשונות לפחות אין זמן לעבוד. אנחנו פקולטה יחסית קטנ
 ואני מבקשת תקציב. 



אני חושב שזה קצת בעייתי, כי זה לקחת כסף של סטודנט לבניין ולשים אצל סטודנט   – דידי
אנחנו מנסים להוזיל עלויות הדפסה. אולי מול איזי   – לארכיטקטורה, אבל אני יכול להציע כן 

קופי, הוא מנהל בית דפוס ענק. וככה תוכלו להזמין מראש. לדעתי, אני לא יכול לקחת כסף של  
 ים אצלכם. הנדסת בנין ולש

 ניסינו לדבר עם ראש הפקולטה. אין להם יכולת לעזור לנו.  – יובל

אני אשאל שאלה, אני לא רוצה להיכנס לעניינים פוליטיים. מה עושים עם כל עניין   – מירב 
שקל פעמיים  52הקורונה? סטודנטים שאין להם תו ירוק שלא יכולים להגיע או שצריכים לשלם 

 בשבוע על בדיקה. 

עוד נקודה, אני יודעת שהסגל קיבל ביום ראשון מייל שמי שלא יכול להתחסן בריאותית   – שרה
 יכול להביא אישור ויכול להיכנס. 

דבר ראשון, כל אחד שלא יכול להתחסן בריאותית יכול ללכת לרופא משפחה והוא מקבל   – דידי
ניברסיטאות לתו סגול  אישור. התכנסנו כל היורים בארץ, לוחצים על הממשלה לעשות הקלות לאו

 כי זה מקום חובה. לא כמו בריכה או מסעדות. אנחנו מנסים לשנות את התקנות בצורה ארצית. 

אנחנו   – אני מבינה שזה משהו הרבה יותר גדול מהאוניברסיטה, העניין הוא כזה  – מירב 
 סטודנטים, יש לנו כוח. וכולם יסכימו לצאת להפגין, השאלה מה אנחנו עושים? 

לא יתחסנו כי יש   –למה שלא יהיה גם זום? למי שבבידוד או לא יכול לבוא. כי אם יהיה  – דידי
להם אפשרות לא להגיע לאוניברסיטה. אז מה אנחנו עושים? אם זה ממשיך ככה תהיה הפגנה  

ענקית של כמה אוניברסיטאות מול הממשלה. אנחנו עובדים איתם קודם בדיבור, יש לנו מפגש  
 נדבר איתם גם על עניין הקורונה.  –רכי הסטודנט בארץ. אם לא ייפתר עד אז איתם בכנסת. על צ

מה שאם מעלים לפייסבוק, תעבירו גם לנציגי שנתון, כדי שיעבירו לסטודנטים   – נקודה  – גיל
 לוואצאפ. 

 אם נוציא כל רגע פוסטים, לא נהיה רלוונטיים.   –אלימלך

דה. אם מביאים צלם אז להתארגן על זה,  היכרות עם אנשים של האגו  –דבר ראשון  – מוישי
שהתמונות שלנו יהיו החוצה. אנשים צריכים לדעת שאנחנו שם ושיש להם למי לפנות. שיזהו  

 אותנו בקמפוס. ותמונה שלנו של המועצה. 

הם צריכים לשבת בצד    –אם אנשים מצטרפים לישיבות של המועצה, אנשים חיצוניים  –דבר שני 
יבור שלהם ניתנת בסוף. זו ישיבת מועצה. נגיד את זה גם למזכירת  ולהיות בשקט. וזכות הד
 המועצה, שתהיה על זה. 

 אני רוצה לציין לשבח את מוישי שנותן מלא עזרה באגודה והערות והארות וכל הכבוד.  – דידי

אני רוצה להעלות בעיה שמטריפה אותי, העניין של חניות. אני נמצא שנה רביעית   -אלימלך
מאז שהגעתי לפה לפחות חמישה בנינים. והאוניברסיטה, עם הכמות מהנדסים שיש  באריאל. בנו 

 פה, לא חשב על פתרון לחניה. 

 רציתי לשאול אותך מה האוניברסיטה אומרת לגבי זה? 

אנחנו אוניברסיטה עם הכי הרבה חניות ביחס   –לגבי המספר חניות, אתה יכול לבדוק  – דידי
 למספר הסטודנטים. 

 שואל אם יש עניין להעלות את העניין הזה, להגדיל את מספר החניות. אני   –אלימלך

אומרים שהחניית עפר למעלה )איפה שעושים את יום הסטודנט( היא קרובה מכל מקום   – דידי
 אחר, אנחנו עובדים על להפוך את המקום לאספלט. 

של קורקינטים   עוד סוללים פה, אנחנו רוצים לארגן שם שביל אופניים, ולהביא זכיין – מוישי
חשמליים טובים כדי להרחיב את אזור המחייה של הסטודנטים וגם יהיה קל יותר להתנייד  

 באזור האוניברסיטה. 

 יש בחניון העליון בורות וברזלים שממש מסכנים רכבים וחיים.



הסטודנטים שגרים פה ברחובות מסביב    –יש לי שתי נקודות. לגבי המפגש עם ראש העירייה  – רז
 סטודנטים על שתי חניות.  13ברסיטה סובלים ממש מהחניות. מי שגר בדירות המחולקות, לאוני

 הבעיה היא שראש העירייה מעלים עין מהדירות המחולקות ולא יעשה כלום. – מוישי

נקודה שניה, אני בתור בוגר של הנדסת מכונות, בזמני היו לנו קורסים של סוליד וורקס.   – רז
הוריד את הקורס מהסילבוס של התואר. הוא רוצה שילמדו לבד. הצעתי לו  וראש המחלקה החדש  

 שנעשה קורס מתוך האגודה ואולי המחלקה תוכל להשתתף איתנו. 

 בוא נשב ביחד ונראה איך עושים את זה, אולי באגודמיה.    –דידי

 אתה רוצה להזיז את התאריך?. -לגבי מועד בחירות של רכזים   –אלחי

הבחירות של האגודה, הם היו עד עכשיו במאי, ואז יש חפיפה של סוף שנה,    אתה מדבר על – דידי
השנה הם היו באוגוסט והיה לחץ. אנחנו רוצים להזיז את הבחירות לנובמבר, ככה ששנה א'  

נכנסים, חודש וחצי באוניברסיטה ואז בוחרים את האנשים שלהם באגודה. וככה יש לאגודה את  
 יב. החופש של הקיץ לתכנן את התקצ

 אם פונה אליי מישהו עם טענה, מה הסד"פ שלי?    –אלחי

שאלה ראשונה, האם הוא פנה למרצה/מחלקה/ראש   –תמיד כשמישהו פונה אליכם  – דידי
  – מחלקה. הסטודנטים קודם פונים אלינו כי הם יודעים שיש לנו כוח. אם המרצה רוצה לעזור לו 

את ההתכתבות. בוא נראה מה היו הדברים. בעיות   תעביר לנו  –אנחנו יכולים להפריע לו. דבר שני 
 לנציג שנתון.  –אקדמיות 

נציג שנתון מטפל בזה מול האגודה, יש להם היררכיה. בעיות פרטניות    –בעיות אקדמיות  – רעות
 מייל של האגודה, אפילו למיילים של המחלקות.   –

מסודר בעיניים למי אנחנו  כדאי לערוך איזה שהוא תרשים זרימה כדי שיהיה לנו  – אלחי
 מעבירים.

 להוציא מהפרוטוקול רשימת טו דו כדי שלא ילך לאוויר.  –שתי נקודות אחרונות 

יש לך פה את הקבוצה של האנשים עם הכי הרבה מוטיבציה ודברים לעשות,   – ודבר אחרון 
 אנחנו פה לעבוד.  –אתה קורס  –תעבירו לנו דברים לעשות 

דו, מה קורה עד הפעם הבאה של ישיבת המועצה, מה קורה בפגישת  יותר מרשימת טו  – מוישי
 מועצה הבאה שלנו. 

כנראה שהישיבה הבאה תהיה ישיבת תקציב, אפילו יהיו שתיים. אנחנו נעביר דברים   – דידי
 לקראתה מראש. אחרי שיאושר התקציב הוא גם יעלה לאתר.

ל מי שראיין לא יודע לראיין, הייתי  אני אתחיל בראיונות לבעלי תפקידים. אני חושבת שכ  – גיל
גם בראיונות וגם מה ששמעתי מהצד. ירו עליהם שאלות ולא נתנו להם לענות. אני חושבת  

 שאנשים שמראיינים צריכים לעבור קורס. תעשו בדק בית. 

 אני חושב שאנחנו בתור מועצה צריכים לבנות סד"פ ראיון.  – אלימלך

לנו מכל האוניברסיטאות מוציאה הודעות תמיד אחרי  האוניברסיטה ש –לו"ז אקדמאי  – גיל
כולם, גם כשהתחילו ללמוד בזום, גם עכשיו כשחזרו ללמוד פרונטלי. נקודה שצריך ללחוץ איתם  

 על זה.

כל הרח"טים שהתקדמו, כל המעונות ידעו מי התקבל ואנחנו לא ידענו מה קורה,    –עוד נקודה 
שובות לסטודנטים. תחברו אותנו ואז בישיבה תעשו  למה לא קיבלנו הודעה מסודרת. אין לנו ת

 הסברים. 

אני מקבל את מה שאת אומרת, אבל היה לנו עניין של חוזים. אני מזמין את כולכם, מי   – דידי
 מוזמן.  –שרוצה להשתתף בראיונות 

 מי שנכנס לראיון, לא להיות בטלפון.  –אז תנו לנו לדעת. נקודה אחרונה  – גיל



לא מודעים לזכויות שלהם, הם מתמודדים עם בעיות שיש לאוניברסיטה  הסטודנטים  – שרה
 פתרונות אבל הם לא מודעים אליו. 

אז היה אתמול יום אוריינטציה, גם פרונטלי וגם בזום. והסבירו את הכול. יש גם ההפנינג   – דידי
נמצא    הסברה, ועוד יום זום. ככה שאנחנו מנסים להנגיש את המידע לכל מי שרוצה. הוא באמת

 כאן. נעשה להם גם כנראה עוד חוברת. כשייכנסו אליהם נציגי שנתון נעביר איתם את המידע. 

צריך לתרגם את כל ההסברה הזו לערבית, יש פה אחוז לא מבוטל  של סטודנטים ערבים   – שרה
 שלא יודעים עברית. 

 אנחנו שוקלים לפתוח תפקיד רכז מגזר כדי שיהיה להם מקום לפנות.    –דידי

 

 

 

 

 סיכום יו"ר: 

 הישיבה בעיני הייתה מצוינת, העליתם נושאים חשובים שצריך לקדם והבאתם פתרונות מעולים. 

אנחנו נרכז את כל התחומים שהעליתם שבהם צריך לטפל ונכניסם לטבלה מסודרת, נדאג לעקוב  
 ים.אחר התקדמות הדבר 

 

 

 

 טבלת נושאים לטיפול המשך: 

תאריך גמר   משימה  אחריות  נושא  תחום  מס"ד
 ביצוע )תג"ב( 

ל\בוצע
 א בוצע 

הוזלת   אדריכלות  1
מחירי ציוד  

 והדפסה 

-שיווק
 דוד 

הוזלת מחירים לסטודנטים  
 של אדריכלות 

10\12\21   

הוזלת   כללי 2
מחירי  
 קמפוס

רווחה  
 ואלימלך 

יש להתחיל בתהליך בירור   
כיצד מוזילים את מחירי  

 הקמפוס 

10\11\21   

פרסום   כללי 3
ועדכון  

 סטודנטים  

יש לעדכן את הסטודנטים    דוברות 
בכל הנעשה באגודה דרך  

 הרשתות החברתיות 

   במיידי 

שיפור   כללי 4
החניות  
 בקמפוס 

   22\05\01 עדכון ראשוני בעוד חודש  יו"ר 

הנדסת   5
 מכונות 

קורס  
 באגודמיה 

בקשה להחזיר את הקורס   יו"ר 
של סוליד וורקס בהנדסת  

 מכונות 

24\10\21   

 

 בברכה, 

 , מיכל קרבצ'יק  מסכמת פרוטוקול

 בשם,

 , דידי אביגד יו"ר אגודת הסטודנטים

 



  

 רשימת תפוצה: 

 דידי אביגד   –יו"ר אגודת הסטודנטים באריאל 

 רפאל  -סיו"ר אגודת הסטודנטים באריאל

אלחי אגסי, אלימלך טקה, גיל חדד, יובל   מירב אביקסיס, -חברי מועצת הסטודנטים באריאל
שגב, רז מחלב, רעות חדד, מוישי וייס, מנחם מנדל, שרה זילברברג, עמיחי פסין, נדב קיסר, רות  
 נגר, ליאור אבדר, איתי קומה 

 אמונה איצקוביץ'   -מנכ"לית אגודת הסטודנטים

 אלון קאנד 

 סטודנטים באוניברסיטת אריאל 

 


