פרוטוקול ישיבת מועצה 13.1.19
נוכחים 39 :חברי מועצה
הצגת חברת נכס
גיל גולדנברג ,מנכ"ל נכס – הצגת החברה הכלכלית של האגודה  -החברה הכלכלית הסטודנטיאלית
הוותיקה בארץ  -מבנה ובעלות ,המחלקות ,שיווק וגיוס חסויות ,החברות שאיתן נכס עובדת ,עיתון
תזה ,מחלקת הפקה – דוגמאות להפקת אירועים ,מועדון טאו –  30אלף לקוחות .טאו ירוויח ב2018-
בפעם הראשונה.
יום הסטודנט – אירוע הסטודנטים הגדול ביותר בארץ .באירוע יש במה מרכזית ,במת מגזר ובמה
נוספת בקונספט אלטרנטיבי\אלקטרוני.
יום הסטודנט התחיל להפסיד כסף לפני  3-4שנים והגיע לשיא ב .2017-בעקבות השיא הגעתי
למועצה והעליתי את זה .ב 2018-לקחנו כסף לראשונה –  15-20שקלים מסטודנטים שלנו .הצלחנו
לצמצם את ההפסד אבל לא למנוע אותו לגמרי והמטרה היא להמשיך לצמצם את ההפסד .לנכס לא
תהיה יכולת לעמוד בהפסדים האלה לאורך זמן .ההפסד בשנת  2018היה של כמה מאות אלפי ש"ח.
נכון להיום  70אחוז מהמגיעים ליום הסטודנט הם סטודנטים.
מתקיים דיון בנושא.
שיתופי פעולה עם קמפוסים אחרים  -רום מציין כי מתקיימות כל הזמן שיחות עם אגודות אחרות
בנושא .אחד הדברים שהכי מפריעים לקמפוסים אחרים זה המקום בו יום הסטודנט נערך .ברגע שזה
נערך בקמפוס של אוניברסיטת ת"א זה אוטומטית מזוהה כיום הסטודנט של אוניברסיטת ת"א בלבד.
עומר אדם – הסכומים שעומר אדם דורש על הופעה שלא מגיעה ל 60-דקות הם סכומים שפשע
לשלם אותם .הוא הופיע בבר אילן ל 3,000-סטודנטים .בשנה שעברה עדן בן זקן ביקשה  120אלף
שקל ל 45-דקות .המסקנה היא שהם לא באמת רוצים להופיע כאן.
בנושא העלויות :האוניברסיטה לא מעניקה חשמל ,אבטחה וכו' – רק את המקום .אם המשטרה
דורשת  100מאבטחים צריכים להיות  100מאבטחים .אין גם תמיכה מהעירייה ,בניגוד למצב בערים
אחרות.
אחת ההצעות שעלו היא להעלות את מחירי הכניסה לאורחים כדי להגדיל את ההכנסות.

בחירות לוועדות
לוועדת מכרזים הגישו מועמדות פחות מועמדים ממספר המקומות העומדים לבחירה ,ולכן לפי
התקנון לא מתקיימות בחירות והם נכנסים לתפקידם.
יו"ר ועדת מכרזים – מטר בן ישי.
חברי ועדת מכרזים – יניב בלדרמן ,אילון בילינסקי ,גדי פרג'י ,שלי הראל ,ליאור חזן ,גלי מורד ,ליאור
שריון ,רותם צביון.
המועמדים לוועדת כספים מציגים את עצמם.
המועמדים לוועדת ביקורת מציגים את עצמם.

תוצאות ההצבעה:
יו"ר ועדת ביקורת :אמיר אונלי –  ,23טלי אבנת –  .15אמיר אונלי נבחר ליו"ר ועדת ביקורת.
חברי ועדת ביקורת :עידן לביא –  ,18תום מאור –  ,12קרן סובול –  ,21רפי ציק –  .25רפי ציק וקרן
סובול נבחרו לוועדת ביקורת.
חברי ועדת כספים – אילון בילינסקי –  ,33יניב בלדרמן –  ,32אביב בצלאל –  ,25אורן גזית שלו –
 ,30שלי הראל –  ,25אור פלר –  ,23גדי פרג'י –  ,27אסף פרידמן –  ,25עמרי רחמימוב – .14
נבחרו לכהן בוועדה :אילון בילינסקי ,יניב בלדרמן ,אורן גזית שלו ,גדי פרג'י ,שלי הראל ,אביב
בצלאל ,אסף פרידמן.

הצעות לשינויים בתקנון האגודה
נשלחו לחברי המועצה מראש שלוש הצעות לשינויים בתקנון (מצ"ב) ,בנושאים :ביטוח נושאי משרה,
דיוורים לחברי העמותה ,החרגת "ספרות זולה" מחובת המכרזים לקבלת עובדים .מבקר האגודה
עו"ד גיא הדר וסגנית יו"ר האגודה רז עליון מציגים את ההצעות לשינויים ועונים על שאלות חברי
המועצה .הוחלט פה אחד על קיומה של הצבעה מתגלגלת בהתאם לתקנון – כל מי שלא הצביע
בישיבה עצמה יוכל להגיע עד  7ימי עבודה להצביע באגודה ,כלומר עד ה 22.1-בשעה  15:00יוכלו
חברי המועצה להגיע להצביע אצל גיא הדר או אצל מזכירת האגודה אילנית.
תוצאות ההצבעה:
הוספת סעיף .10א – .ביטוח נושאי משרה – בעד( 38 :מתוך סה"כ  71חברי מועצה מכהנים) ,נגד:
 ,0נמנע .1 :ההצעה להוספת סעיף .10א .לתקנון עברה.
שינוי סעיף .14א – .דיוורים – בעד( 36 :מתוך סה"כ  71חברי מועצה מכהנים) ,נגד ,0 :נמנע.3 :
ההצעה לשינוי סעיף .14א .לתקנון עברה.
הוספת סעיף .139ב – .1החרגת "ספרות זולה" מחובת המכרזים – בעד( 37 :מתוך סה"כ  71חברי
מועצה מכהנים) ,נגד ,0 :נמנע .2 :ההצעה להוספת סעיף .139ב .1לתקנון עברה.

עדכוני הנהלה – יו"ר האגודה רום טנא
 .1מסיבת פורים תתקיים השנה במועדון הבלוק.
 .2צילום קורסים – להבנתי מעט מאוד נציגים הגישו בקשות למחלקה האקדמית .שיר :ביקשתי
להגיש בקשות גם של מרצים שלא מאשרים עם סיבה למה לא אישרו .אם נדע למה לא
מאשרים נוכל לנסות לפעול לשנות את זה.
 .3מיתוג מחדש – האגודה הולכת לכיוון של מיתוג מחדש כדי להכניס רוח רעננה לאגודה ,וגם
כי הלוגו הזה מאוד מיושן ,הוא בן  10שנים .חלק מהמהלך הזה – חשוב לנו לדעת מכם איך
הייתם רוצים לראות את הלוגו הבא ,מה חשוב לכם ,גם ברמת צבעים וגם האם להשתמש
במילים ,לעבור לסמליל או לשלב .רוצים שתהיו שותפים לתהליך ,כמובן שהוא לא נעצר פה.
הישיבה הסתיימה.
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