פרוטוקול ישיבת מועצה – 24.07.18
נוכחים 29 :חברי מועצה

עדכוני הנהלה – יו"ר האגודה רום טנא:






דמי חבר להתאחדות הסטודנטים –
 oהחוק עבר בשנת 2016
 oהחוק מסדיר את מעמדה של התאחדות הסטודנטים כגוף היציג של הסטודנטים.
 oלמה צריך ארגון יציג? לא ניתן לעשות שינויים רוחביים ארציים כשאין גוף שמייצג
את הסטודנטים .על מנת שהוא יתקיים צריך כסף.
 oההתאחדות ממומנת על ידי חברת איסתא .הדיבידנדים של החברה זה עיקר
המקור התקציבי שלה .על מנת להפוך אותה לארגון יציג צריך להקטין את
ההישענות שלו על חברה עסקית ,מהחשש שזו תפשוט רגל.
 oהיום ,אגודות הסטודנטים משלמות חצי שקל על כל סטודנט הלומד במוסד שלהן.
המשמעות היא שסכומים מאוד קטנים עוברים להתאחדות ואי אפשר לבנות על
בסיס זה ארגון יציג.
 oהעשרה שקלים הנלקחים מכל סטודנט אחת לשנה יאפשרו לארגון היציג להתקיים
ללא החשש שלא יהיה תקציב.
 oלאגודה אין נגיעה לקיום החוק.
 oהנושא עבר פה אחד בישיבות ההתאחדות עם האגודות.
 oהחוק היה אמור להיות מיושם רק בעוד שנה אבל הצליחו להקדים אותו .לכן
בתהליך המהיר הזה העדכון לא הגיע כמו שצריך לאגודה ועל כן הסטודנטים
והנציגים לא עודכנו.
דמי רווחה –
 oדמי הרווחה באוניברסיטת תל אביב הכי זולים מכל האוניברסיטאות בישראל
 oבהמשך לכך ,מבחינת התשלומים הנלווים אנחנו עדין משלמים את המחיר הנמוך
ביותר הכולל.
 oמאז  2009לא חלו שינויים בדמי הרווחה .בפועל ,דמי הרווחה נשארו באותו סכום
אבל הערך שלהם נשחק.
 oלכן ,דמי הרווחה השנה יעלו ב ₪ 13-הנובע ברובו מעלייה במדד על מנת למנוע
את השחיקה.
 oגם לאחר העלייה ,אנחנו עדין נהיה מוסד הלימודים שגובה הכי מעט דמי רווחה
משאר האוניברסיטאות בארץ.
נגישות תחבורתית לאוניברסיטה –
 oלאגודה יש חזון להפוך את האוניברסיטה למעוז של תחבורה שיתופית.
 oאיך עושים את זה?
 מובייק – אופניים שיתופיים
 אוטו-תל – מגעים מתקדמים להוזלה של המנוי לסטודנטים
 קורקינטים חשמליים שיתופיים – נחתם חוזה עם החברה הכי גדולה
בעולם .ב 1-באוגוסט השקה במעונות ברושים ואינשטיין .מחיר מיוחד
לסטודנטים של תל אביב.
 קידום קווי אוטובוס נוספים לקמפוס – במגעים עם העירייה.
 דרגנוע מהרכבת לאוניברסיטה – כרגע תקוע ברכבת ישראל ,האגודה
מפעילה לחצים על כל הגורמים הרלוונטיים.
 רכבת קלה  -הקו יושק ב.2024



עדכונים נוספים:
 oאתר חדש – יעלה בסוף החודש
 oאפליקציה – תושק עד תחילת שנת הלימודים הקרובה .משותפת לאגודה
ולאוניברסיטה.
 oנוספו פינות ישיבה חדשות בנפתלי
 oמבחנה – שבוע פעילות אחרון
 – Tau Innovation oהיה אירוע מאוד מוצלח .הכנס בשנה הבאה יתקיים בחודש
אפריל ובשאיפה בחינם לסטודנטים.
 oקול קורא יזמות ות"ת – בעבר הייתה לאגודה חברת יזמות .החברה פורקה בשנה
האחרונה אבל הפעילות ממשיכה להתקיים דרך האגודה באופן ישיר .במקום
להוציא תקציבים על סטארטאו ,כיום אנחנו מקבלים תקצוב מהאוניברסיטה מבלי
לתקצב את זה מהאגודה .האוניברסיטה בשיתוף פעולה עם האגודה וגורמים
נוספים תגיש הצעה למכרז ,כשהפרס הראשון הוא  20מיליון שקל שיופנו לקידום
היזמות באוניברסיטה.
 oחנייה בסמולרש – לאחר פגישות עם הגורמים הרלוונטיים הצלחנו להגיע להסדר
שאם החניון של אוספים יתמלא הם יורידו בחזרה את המחירים של סמולרש.
האגודה תעדכן את הסטודנטים על מנת שהצעד הזה יצא לפועל.

הצבעה על אשרור תאריך הבחירות למועצה בשנת הלימודים תשע"ט:




התאריך :יום שלישי  11בדצמבר  ,2018השבוע ה 9-לסמסטר א' ,בהתאם לתקנון .התאריך
תואם עם הגורמים הרלוונטיים באוניברסיטה ומול חברת המחשוב.
המועצה נדרשת לאשרר את התאריך על פי תקנון האגודה.
בעד ,15 :נגד ,12 :נמנעים .4 :תאריך הבחירות אושרר.

דיון :הסטודנט כלקוח (עמוס עצמון):













הרבה סטודנט ים מרגישים שפעילות של האגודה מגיעה כתגובה לתלונות ולא כיוזמה.
המועצה צריכה לחשוב כיצד אפשר לאתר את הבעיות מראש.
שרה :נציגים צריכים להיות יותר נגישים בתוך הפקולטות שלהם ובקבוצות הפייסבוק שלהם.
רות :הרבה מהדברים שהסטודנטים העלו הם דברים שקשורים לאוניברסיטה ,גם אם
האגודה יכולה להעלות את זה למעלה .חשוב שנגדיר כל בעיה בעתה ונברור מה חשוב כרגע
להעלות לאוניברסיטה על מנת שהיא תפנה את המשאבים.
אופיר :צריכה לקום מעין יחידה לפניות הציבור.
רום :השנה מרכז שירות יונגש הרבה יותר לסטודנטים על מנת שהם יוכלו ליצור קשר עם
האגודה ולקבל מענה מידי שהוא לא במיילים.
דריה :צריך לעשות את ההפרדה בין טענה עיקרית שצריך לפתור אותה לבין תלונות
מינוריות .לנציגים יש תפקיד חשוב לזה – הם צריכים להפגין נוכחות ככתובת למענה לפניות.
גלעד :האוניברסיטה היא מערך מאוד גדול .סטודנט הרבה פעמים לא יודע לאן לפנות.
האגודה צריכה לעזור לסטודנט .במצב הרצוי הסטודנט צריך לדעת שהאגודה תדע לעזור לו,
כי יש להם אי אמון ביכולת שמישהו יכול לעזור להם .כדי לדברר את זה אנחנו צריכים להיות
אקטיביים .לדעתי הנציג לא יכול להיות הפתרון ,קשה לפעול כשאין קשר אישי ולכן הפתרון
הוא בראייה רחבה יותר.
טלי :האם צריך להפנות את הפניות ישירות לרמחים או להתמודד עם הפניות של
הסטודנטים לבד?
דריה :צריך להוציא דפי מסרים עם תשובות שיסייעו לנציגים לתת מענה.





הסטודנט הוא לא לקוח .הסטודנט הוא האגודה .אם לא נתייחס אליו כחלק אינטגרלי ולא
כמישהו שמקבל שירות בלבד – כאן הבעיה .צריך לרתום את הסטודנטים לאגודה ,לעשות
את הדברים יותר שקופים ולערב אותם בתהליכים של קבלת החלטות.
עמוס :צריך לחשוב אם אפשר לעשות "שבוע שיפור הקמפוס".

בחירות לתפקידי חברי הנהלה:




דברי פרידה של הרמ"חים היוצאים.
המועמדים מציגים את עצמם.
התקיימה הצבעה חשאית:
o

סגנית יו"ר – רז עליון (מועמדת יחידה)
 בעד –  ,28נגד –  ,0נמנע –  .1רז עליון נבחרה לתפקיד סיו"ר האגודה.

o

רמ"ח מעורבות חברתית – עמוס עצמון (מועמד יחיד)
 בעד –  ,27נגד –  ,2נמנע –  .0עמוס עצמון נבחר לתפקיד רמ"ח
מעורבות חברתית.

o

רמ"ח הסברה ופרסום – סאלי יוסף (מועמדת יחידה)
 בעד  ,25 -נגד –  ,1נמנע –  .3סאלי יוסף נבחרה לתפקיד רמ"ח
הסברה ופרסום.

o

רמ"ח תרבות וקשרי חוץ –
 בעד ליאת כהן 20 -
 בעד אורן שלו גזית 9 -
 ליאת כהן נבחרה לתפקיד רמ"ח תרבות וקשרי חוץ.

הישיבה הסתיימה.

_______________

_______________

יו"ר הוועד שי ברמסון

חבר הוועד

