
 

 9.10.18פרוטוקול ישיבת מועצה 

 חברי מועצה 18נוכחים: 

 

 טנא רוםיו"ר האגודה  – עדכוני הנהלה

דו"ח מצב. אגודת הסטודנטים קוראת לשני  –שביתת הסגל הזוטר המתוכננת לפתיחת השנה 
הצדדים ללבן את המחלוקות בהקדם  ולא להפוך את הסטודנטים לכלי מיקוח במאבק. מנסים 

ים תנאי העסקה הוגנים ומצד שני להוציא רצל שני הצדדים במטרה מחד לאפשר למלהפעיל לחץ ע
 .את שנת הלימודים לדרך כסדרה

. הכנו דף מסרים במענה לשאלות של סטודנטים עדכון בנושא דמי רווחה –סער  דובר האגודה
 בנושא.

 

 )תכניות העבודה המלאות נשלחו לחברי המועצה מראש למייל( כניות עבודהת

וידאו  עורך –. וידאו 3. שיפור מערך האינסטגרם. 2. מיתוג חדש לאגודה. 1 –הסברה  , רמ"חסאלי
 דמי רווחה.קמפיין  –. תדמית האגודה 4יותר וידאו. חדש במטרה לעשות 

הפסקה שמגיעה אל הפקולטה, באחריות רכזת תרבות  –הפסקולטות . 1 – תרבות רמ"ח ,ליאת
. טקסי 4. הופעות, מסיבת פורים, יום הסטודנט 3שונים.  . סדנאות חודשיות בנושאים2רותם. 

 . תמיכה במועדונים7. סטודנטים בינ"ל. 6. פעילויות לסטודנטים ערבים. 5זיכרון. 

. עידוד יוזמות 2. דגש על שיתופי פעולה על חשבון אירועי שיא. 1 – מעורבות חברתית , רמ"חעמוס
. צמצום בתחום 3 מעורבות הפוליטית בקמפוס. שיפור ה3חברתיות ולא רק מעורבות חברתית. 

המלגות מתוך ההבנה שמלגה היא משהו חד פעמי שלא בהכרח מקדם את הקמפוס; כן דגש על 
 –. מתן מענה לאוכלוסיות מגוונות בתוך הקמפוס 4מלגות שמקדמות סטודנטים בפן המקצועי. 

 . קידום התנהלות סביבתית בר קיימא5דגש על יוצאי אתיופיה. 

. המטרה המרכזית היא שימור ידע וגם לחזור לתודעה של 1 – תאקדמירמ"ח המחלקה ה ,וסתי
סטודנטים; מעכשיו כל פנייה דרך המזכירות כדאי שתעבור דרך אקדמיה על מנת ליצור מאגר 

 –. מרצים מסרבים לצלם קורסים 3. ייצא מייל חודשי מנציבי המחלקה אל הנציגים. 2מידע.  
 התופעהלהתמודד עם ניסיון 

. 3. הפניית סטודנטים לחניון אוספים החדש. CARPOOL   2. 1 – רווחהמנהל ו , רמ"חירדן
תוכנית לפיה סטודנטים יוכלו לקבל הודעה בווטסאפ עם כל ההנחות בקפיטריות  –הנחת רווחה 

. תחבורה ציבורית 5כרטיסיות, מנות שנמצאות בפיקוח  –. עוד בנושא קפיטריות 4באוניברסיטה 
כמו כל שנה, גם השנה יהיו שם  –. פפ"ש 7שיפוץ מועדונים וחדרים ייעודיים. . 6יפור הניידות. ש –

 תיקוף מתנות, הרשמה להגרלת חניות וכו'.

התוויית מדיניות האגודה כלפי חוץ, והתעסקות במה שהמחלקות השונות  – האגודה סיו"ר ,רז
. בנוסף משרד סיו"ר לקח על עצמו את מוציאות לפועל, עזרה בצורה מקצועית לרמ"חים ולעובדים

בהתנהלות הכספית ובהתנהלות משאבי אנוש לצורך   -לתוך האגודה  CRMפרויקט מערכות 
ייעול האגודה, כדי שיעזרו לנו להתנהל בתוך המחלקות בצורה מיטבית. מערכות כאלה חוסכות 

שר בין העובדים חיזוק הק –הרבה כסף, זמן ומשאבים לאגודה שלא מנוצלים כראוי. בנוסף 
טיפול במעונות בבתי חולים.  -דיור לארגון, על ידי אירועים קטנים.  שמירת הקשר עם העובדים. 

: 3-המטרה לחלק את התחום ל  –מחלקת הספורט תמשיך לקיים טורנירי ספורט. יזמות 
 שלוחה בבניין גילמן.מחדש את המתכננים לפתוח  –חברתית, עסקית ומנהיגות. מרכז השירות 



 .תכניות העבודה אושרו. 0, נמנע: 0, נגד: 18: בעד: הצבעה על תכניות העבודה

 

 האגודה לשנה"ל תשע"ט )התקציב המלא והמפורט נשלח לחברי המועצה מראש למייל(: תקציב

 :העיקריים בתקציב לעומת השנה שעברה שינוייםיו"ר האגודה, רום טנא, סוקר את ה

היה ממש עלייה בשכר עובדי האגודה אחרי הרבה שנים.  -בסעיף הנהלה וכלליות  עלייה אחוז  4
 לגייסקשה נחוץ לאור עליית שכר המינימום, ששחקה את שכר עובדי האגודה. נהיה יותר ויותר 

 .עובדים

 כמה מאות שקלים לנציג, מיועד לפעילויות ספציפיות -תקציב נציגים

 ., אתגר גדול מאודהשנהוצים לקדם נושא שר –דגש על מעונות בתי חולים 

, כמקובל לפתח את נושא המרצ'נדייז רוציםהוצאות ורכישות שוטפות,  –מרכז שירות 
 באוניברסיטאות בעולם.

 .הכסף עבר למחלקת תרבות –פרויקט מילואים  –אקדמית 

י ירידה במלגות מעורבות חברתית. ברמת העיקרון אגודות סטודנטים לא אמורות לפ –מעורבות 
החוק לחלק מלגות, בפועל מאפשרים לנו לעשות את זה, הפרקטיקה נהוגה במשך שנים. לא 

מתקציב האגודה. בפועל היצע שיוצאות ישירות נחתוך את זה במכה אבל כן נצמצם את המלגות 
 .המלגות לא נפגע אלא אפילו גדל על ידי יצירת מודלים חלופיים

חברת נכס מפיקה בפועל את  צה ליום הסטודנט.שילשנו את הסכום שמוק –תרבות וקשרי חוץ 
, מחירי אחוז 50-וההכנסות ירדו בערך ב מאוד בשנים האחרונות האירוע. נושא החסויות נחתך

 . חייב להשקיע יותר כסף באירועהאגודה ולכן  האמנים הולכים ותופחים,

בהם כלכלית. אלף שקל במועדונים, שהכניסו הרבה כסף וכבר אין סיבה לתמוך  20ירידה של 
 .אך לא הכנסות ,מועדון הדיבייט תוקצב בנפרד כי הוא מביא הישגים

 . תקציב האגודה לשנת תשע"ט אושר. 0, נמנע: 0, נגד: 16: בעד: הצבעה על התקציב

 

 נציגי הסטודנטים בוועדת הבחירות למועצת האגודה

שני המקומות בוועדה, נשיא המועצה, שי ברמסון: רק רום טנא ושגיא פרידמן הגישו מועמדות ל
 לצד יו"ר הוועדה פרופ' אייל זיסר. לפי התקנון הם נבחרים לתפקיד ללא צורך בהצבעה.

 

 אשרור המלצות הוועדה למינוי דירקטורים

נשיא המוצעה, שי ברמסון: בישיבה הקודמת עדכנו על הצורך למנות שני נציגי סטודנטים 
דה למינוי דירקטורים. הוועדה התכנסה וראיינה לדירקטוריון חברת נכס, ואישרנו את הרכב הווע

מועמדים, והיא ממליצה למועצה למנות לדירקטוריון את יקיר אוסי ויניב בלדרמן. פרוטוקול  5
פרופ' אייל בוועדה ישבו ישיבת הוועדה וקורות החיים של שני המועמדים נשלחו לכם למייל. 

 זיסר, רום טנא ושי ברמסון.

 . אושרו המלצות הוועדה למינוי דירקטורים. 0: , נמנע0, נגד: 11בעד: 

 

פרסום תקציב האגודה )ההצעה נשלחה לחברי  –הצעת החלטה של חברת המועצה טלי אבנת 
 המועצה מראש למייל(

טלי: הצעה להחלטת מועצה לפרסם את התקציב, בעקבות משבר אמון של הסטודנטים באגודה 
ציב האגודה. התקציב יפורסם באתר שהחריף ובא לידי ביטוי בדרישה לחשוף את תק

 . ב"אודותינו"



רום טנא: אין בעיה עקרונית עם ההצעה, ובכל מקרה כפי שהבטחנו כבר בעבר התקציב יפורסם 
ממש בקרוב באתר החדש שעלה השבוע. מציע לעגן את זה בהחלטת הוועד המנהל ולא בהחלטת 

 מועצה. 

 הל.שי ברמסון: מצטרף להצעה, נאשר את זה בוועד המנ

 לאור דבריהם של רום ושי ובהסכמת טלי, לא נערכה הצבעה. 

 

 הישיבה הסתיימה.

 

 

 

 

_______________      _______________ 

 חבר הוועד      יו"ר הוועד שי ברמסון

 

 

 


