פרוטוקול ישיבת מועצה – 18.3.19
נוכחים 40 :חברי מועצה

 עדכוני הנהלה – יו"ר האגודה רום טנא
בחירות לראשות ההתאחדות – עדכון :שלומי יחיאב ,שהוא היו"ר החדש שנבחר ברוב מוחץ ,היה
מועמד יחיד עד הדקה ה .99-מולו התמודד ברגע האחרון שלומי כהן שהיה יו"ר האגודה במרכז
האקדמי למשפט ועסקים ועזב את עולם הסטודנטים .אני הצבעתי לשלומי יחיאב ,זה היה די
נוקאאוט .מי שנבחרה להיות הסגנית היא יולי ,יו"ר האגודה בסמינר הקיבוצים .מולה התמודד יו"ר
האגודה מהפתוחה והיא ניצחה ברוב קולות די גדול .אני נמנעתי .בנוגע להצעת ההחלטה שהתקבלה
ביש יבה הקודמת ,לצערי מסגרת הזמנים לא אפשרה לקיים אותה באופן מלא ,והיא תהיה רלוונטית,
כאמור ,בפעמים הבאות.
שביתת הסגל הזוטר  – 2סאגה שנמשכת תקופה ארוכה .בקצרה מאוד – פג תוקפו של הסכם השכר
הקיבוצי של הסגל לפני ארבע ומשהו שנים ומאז אין הסכם .זה לא כזה חריג אלא בדרך כלל קורה,
פשוט ממשיכים לפי ההסכם הישן עד שמגיעים להסכם חדש .השיא היה בשביתה בתחילת השנה.
היה מסמך הבנות בין הצדדים שאמור להוות את הבסיס להסכם .מה שקורה עכשיו זה שיש אי
הסכמות שוב שנובעות מהמסמך.
סגל זוטר זה יצור כלאיים שלא פשוט להסביר מהו .יש  16אוכלוסיות שונות בערך שנכללות בו
והאינטרסים שלהן לא בהכרח זהים .לפעמים יש ניגודי אינטרסים ולכן הנושא הזה מאוד מורכב.
יתרה מזאת כל אוניברסיטה בפני עצמה ,כי התמהיל שיש פה ובבן גוריון שונה .לכן אי אפשר לנהל
מו"מ רוחבי .עיקר העבודה בהקשר הזה היא מאחורי הקלעים ,יותר בתיווך ,ולגרום לצדדים לשבת
אחד עם השני ולא לאיים בשביתה .כרגע המו"מ לא מתקדם ואני מניח שנשמע על הדבר הזה
בהמשך .החשש הוא משביתה בסוף השנה ,זה נשק יום הדין ,ונקווה מאוד שלא נגיע לזה.
טאו אינוויישן  -בשנה שעברה האירוע עבר להיות תחתנו ותחת נכס ,היה אירוע מוצלח כל כך שדה
מארקר פנו אלינו וביקשו להיות נותני החסות הראשיים שלנו בשלוש השנים הקרובות ,האירוע לא
יעלה לנו כסף .שם האירוע ישתנה ל .(The Marker Tau Innovation( TMTI-פרס ראשון יעלה מ-
 150אלף דולר לכ-מיליון שקל .מדובר בהזדמנות גדולה לסטודנטים לקחת חלק באירוע ואו
להשתתף.
הגעה לקמפוס – שיפור מערך שבילי האופניים :המטרה היא להפוך את האוניברסיטה למקום הכי
נגיש שאפשר.

בחינת שיתוף פעולה בתחום הרכב השיתופי – בהתחלה הייתה לנו את ההנחה במובייק ובירד רצינו
לבדוק את האופציה להנחה קבועה באוטו-תל .מכיוון שבהעדר אלטרנטיבות אחרות ,אי אפשר לצאת
או להגיע לרמת אביב בסופ"שים .התחלנו לנסות לקבל הטבה כוללת לסטודנטים .זרקו אותנו מכל
המדרגות ,ניסינו לסדר הנחה לדיירי המעונות וזרקו אותנו מכל המדרגות .התייאשנו מאוטו-תל
ומהעירייה ואנחנו במגעים עם חברה שיתופית במחיר שהוא בערך חצי ממה שאוטו תל-עולה ,זה
בבחינה וזה נושא שאנחנו מאוד רוצים לקדם.

 עדכוני פנים – ממחלקות האגודה
מרכז שירות – יש קושי בגיוס עובדים בגלל שהעבודה במשמרות ,יש עובדים שמאיישים משמרת
מתשע עד חמש .זה מאוד מקשה עלינו ואנחנו במצב שאנחנו כבר חודשיים וחצי לא מצליחים למצוא
עובד למרכז שירות.
מוצרים חדשים שהכנסנו לאחרונה למרכז שירות – למרות המעבר לפלטפורמה מקוונת ,חשוב לנו
ליצור קשר פנים מול פנים עם סטודנטים ,כך שיוכלו לקבל שירותים פרונטלית :הכנסנו מוצרים
אלקטרוניים חדשים ,הכנסנו את כוסות הרב –CUP-פרויקט של מעורבות חברתית .העלות שלהם
מאוד גבוהה והאגודה סבסדה חצי מהעלות ,כשבפועל הכוס עולה  10שקלים .קיבלנו את הסכמת
הקפיטריות ,אולם חלקן לא עומדות בסיכומים .אנחנו עובדים על זה.
אנחנו והאוניברסיטה מנסים להרים פרויקט משותף של חלוקת דואר לסטודנטים דרך מרכז השירות
של האגודה במקום שהם יצטרכו להגיע לסניפי הדואר .אנחנו בוחנים אפשרות שחבילות הדואר יחכו
בתיבות דומות לבוקס-איט על מנת שהשירות יהיה הכי נגיש שיש.
תרבות  -אירוע פורים בבלוק – סולד אאוט .מחירי האלכוהול מסובסדים ונמוכים ביי פאר מכל
מסיבות פורים וממה שמציעים בברים .מכירת כרטיסים על בסיס מקום פנוי החל מ.12-
אירוע מילואימניקים – סטנד אפ יוסי גבני ב .15.4-האירוע פתוח גם לסטודנטים אבל מילואימניקים
מקבלים כרטיס חינם.

הסברה  -הנגשת האתר  :האגודה עלתה עם אתר חדש שיעבור הנגשה ברמת  ,AAהגבוהה ביותר
לעיוורים .מגבירים גם כמות פרסומים בערבית .בנוסף האתר יתורגם לאנגלית.
מעורבות  -סיכום השבוע הפוליטי .במשך חמישה ימים התקיימו הרצאות ופאנלים בהשתתפות ראשי
מפלגות וחברי כנסת .תגובת האבטחה לגבי אורן חזן – יש לו חסינות ואי אפשר לגעת בו כל עוד הוא
לא מפעיל אלימות פיזית .ברגע שבן אדם רוצה לצעוק אנחנו לא מתערבים .זה לא שהיה כאן מחדל
או שלא הזמנו אבטחה .זה היה אירוע שגם מערך הביטחון של האוניברסיטה וגם הדקאנט היו
מעורבים.
בנוסף אנחנו עובדים על לקבל תו תקן ירוק באגודה.
ספורט  -יחידת הספורט –  115ספורטאים בדרך לאליפות אס"א ,יש גם הישגים
ניוזלטר אורח חיים בריא ייצא במהלך אפריל
טורניר טניס יתקיים בחודש הקרוב
דיור  -מעונות בתי חולים – נותנים פוש היסטרי על הדיירים שגרים במעונות .יש כמות לא מבוטלת
של סט ודנטים שגרים במעונות בתי החולים ולא מקבלים את המענה כי הם לא כאן בקמפוס ,האתגר
הראשון היה לאסוף את כל הסטודנטים כי אין לנו קשר ישיר איתם ,התאפסנו על הדבר הזה ,מיפינו
את הצרכים שלהם מבחינת רווחה וכו' .גם שם אנחנו ניתן את הדגש.
אקדמיה-
עדכון מתמטיקה ואדריכלות:
מתמטיקה :התקבלה פניה לגבי דחיה גורפת של ועדת הוראה לבקשה לגשת לקורסי המשך
עבור הנכשלים בחדו"א  .1לאחר שיחה של שיר רמ"ח אקדמיה עם ראש ביה"ס למתמטיקה ,פרופ'
פיביך ,הוחלט:
לאפשר לתלמידים שנכשלו בחדו"א 1א' להרשם לקורסים" :מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים",
ו"מבוא כללי למדעי המחשב/מבוא מורחב למדעי המחשב" בתנאי שעברו בהצלחה את "אלגברה
ליניארית" ו"מבוא לתורת הקבוצות" וקיבלו ציון  40ומעלה בחדו"א 1א.
אדריכלות :בעקבות הפניות הרבות והלחץ שהפעלנו ,הסטודנטים שנכשלו בקורס יוכלו
לגשת לקורס מזורז עם מרצה אחר בסמסטר ב' כדי שלא יעכב להם את הלימודים.
בהמשך לדיון בסוגיית הציונים בישיבה הקודמת :היו פגישות עם הנציגים אבל היו כאלה שלא הגיבו,
יצאו מהנציבים כמה פניות .אנו מבקשים מהנציגים לשתף פעולה עם הפניות של הנציבים של
המחלקה אקדמים.
מתנות למזכירויות חוגים –התחלנו לחלק שי למזכירויות החוגים .רוב המתנות שקנינו למזכירות
עדיין יושבות אצלה במשרד .אם זה לא יהיה ביחד זה יהיה יותר קשה.
תחקיר "הארץ" בנוגע לתוכנית הלימודים לתואר שני במדעי הצמח לסטודנטים זרים – מדובר
בתוכנית משותפת לחקר מדעי הצמח של האוניברסיטה והחברה למחקר ופיתוח הערבה ,כל הפן
האקדמי קורה באוניברסיטה והפן המעשי בערבה" .הארץ" פירסמו תחקיר על התוכנית שבמסגרתו
עלו טענות לניצול הסטודנטים במהלך ההכשרה המעשית בערבה .האוניברסיטה לקחה את הטענות
ברצינות וכינסה ועדה בראשות סגן הרקטור ,שהזמינה את הסטודנטים לדבר על התוכנית כדי לבדוק
את הנושא .לאחר מאמצים ,קיבלנו מעמד של משקיף בועדה (יו"ר האגודה ישמש כמשקיף) .אין
לועדה עוד מסקנות וזה יקח עוד כמה ימים.
חברות בנות  -יום הסטודנט  – 2019לאחר שקיבלנו את הצעות המחיר לשנה הקרובה מכלל
הספקים ,הגענו למסקנה שהמודל שניסינו בשנה שעברה (עם מסיבת בריכה) הוא מודל גרעוני יותר
מהמודל המקורי ,משום שהזכיינים שמגיעים לקמפוס נתנו הצעות מחיר שנמוכות בחצי ממה שאנחנו

רגילים ,זאת לאור ההכרות שלהם עם הקונספט החדש בשנה שעברה ( .)2018ניסינו להגדיל את
כמות הסטודנטים המותרת במסיבת בריכה על מנת שהיא תוכל לפצות על כך ,אבל זה לא מתכנס
בשום צורה וגם הערים קשיים לוגיסטיים נוספים .לכן אין ברירה אלא לחזור למתכונת המקורית של
אירוע משעה  12בצהריים .חשוב להבין שהפער בין שתי האופציות הוא כמה מאות אלפי שקלים.
מחירים – יהיו גבוהים בכ 10-שקלים לעומת השנה שעברה  -ועדיין אנחנו יום הסטודנט הכי זול מבין
האוניברסיטאות.

נכס  -נמצאת כרגע במשרדים ישנים שיש בהם אסבסט ,ליד שנקר ומכון התקנים ,והולכת לעבור
לבניין שצמוד לג'פאניקה (במקום שבו היה בעבר בנק דיסקונט).
אקסטרה סטודנט – כדי להקל על שיריון חדרים לקורסי עזר ,העברנו את חלקם למבחנה .כרגע
נבחנים שיתופי פעולה בתחום הקורסים המקוונים.
הצעת החלטה :שיפור מעטפת ההוראה בקמפוס
דברי הסבר:
כחלק מהתפיסה כי הגשת עבודות על נייר כתוב ,כמו גם מבחנים בכתב יד הינם בבחינת נחלת
העבר ומהווים נזק סביבתי ,אגודת הסטודנטים והסטודנטיות רואה חשיבות עליונה לדחוף באופן
אקטיבי את האוניברסיטה אל עבר העולם הדיגיטלי ,תוך שיפור משמעותי של כלי המעטפת
המאפשרים למידה נוחה וטובה יותר .בתוך המעטפת ניתן לכלול את מערך צילומי הקורסים ,קורסים
מקוונים ,מבחנים ממוחשבים (בדומה לפקולטה למשפטים) ,הגשת עבודות ותרגילים באמצעים
דיגיטליים המקלים על הסטודנט ,חוסכים בעבורו זמן רב ובמקביל מיטיבים עם הסביבה.
נוסח ההצעה:
האגודה תפעל לקדם מול גורמי האוניברסיטה את נושא הגשת העבודות והתרגילים באופן מקוון על
חשבון דפי הנייר ,כולל עיגון הנושא באופן תקנוני .כמו כן ,האגודה תפעל לקיום בחינות ממוחשבות
בכלל הפקולטות ,תקדם ותפתח את מערך צילומי הקורסים ותפעל להשגת מימון נוסף לטובת העניין
מהאוניברסיטה .בנוסף ,האגודה תפעל לשיפור מערך הקורסים המקוונים הקיימים בקמפוס .זאת על
מנת לשפר את מעטפת הלמידה ואיכותה.
מציעי ההחלטה :הנהלת אגודת הסטודנטים
אחריות לביצוע :המחלקה האקדמית
עלות כספית משוערת :אין.
לו"ז לביצוע :מיידי.
בעד35 :
נמנע1 :
נגד- :

מחקר ופיתוח – הסבר על התחום החדש
דניאל שחמון הציג את הקמת תחום מחקר ואסטרטגיה ,תחום חדש באגודת הסטודנטים שנועד לתת
לאגודה כלים לבחינת הצרכים של הסטודנטים .דניאל הציג את פרויקט "הקול על השולחן" ,פרויקט

חדשני שנועד להתאים את פעילות האגודה לצרכים המשתנים של הסטודנטים .הפרויקט יסקור את
הצרכים בשלושה תחומים מרכזיים :רווחה ,אקדמיה והקשר בין התואר לשוק התעסוקה .הבחינה
תהיה לפי חתך חוגי ,מתוך הבנה שלסטודנטים בחוגים שונים יש צרכים ייחודים.
הפרויקט יתבצע באמצעות פרסום שאלון באינטרנט ,שולחנות עגולים עם נציגים ושולחנות עגולים עם
הסטודנטיות והסטודנטים.

הישיבה הסתיימה.

_______________

_______________

יו"ר הוועד אסף שלוח

חברת הוועד רוני כהן ארזי

