
 

  012פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 

', דנה קצב, אופק ספיר, ליאור פליק, רועי דיין, גבריאל בן חיים, לילך חייבי רבינוביץפאני  נוכחים:

, מנחם, אור רחמים, סוזי פקר, רוני פרץ, אבי אוחיון, מירב כהן, הדס מזרחי, אינגה גל מדורסקי

 , דנה בצלאל.חסיה שיפמן , גליה שלמה,, אלחנן קוטלריוסף נדב לוי איילת אנקורי,

סטיב טורקין, ברוך גליס, אורי ליבנה, אייל סגל, חנין חפשי, רועי אדמוביץ', אנאלין דוד, יוסי  נעדרים:

ג'יבלי, אפרת פינקל, ענאן עוסמן, רועי הירש, חמליניצקי אנטונינה, עטר שנטל, שחר שבקו, לינוי 

 . , יאיר ברקתקכהן, לימור דיין, אביהו כהן, רן פלי

עו"ד מבקר האגודה חיים דגן, חבר ועדת ביקורת אלכס פנוב, יו"ר ועדת ביקורת  אורחים:\מבקרים

 .אורלי ניסטלמנכ"לית האגודה , ניצן שחרחבר העתודה גיא הדר, 

  ליאור פליק: –עדכוני הנהלה  

 איש עם ביקורת טובה.  700-הגיעו כ – מועדון או"פלה –יום הסטודנט  (1

 בשבועיים הקרובים. סליחותסיור  (2

+ הקרנת הסרט "הבלתי רשמיים" בהשתתפות יוצר הסרט אלירן  פתיחת התא המזרחי (3

 מלכה. 

 הקרה והחמה.נושא מכונות השתייה אישור ממנכ"ל האוניברסיטה לקחת את כל  (4

. בגבעת חביבה ניתן אישור של פינות עם סבב בקמפוסים ברחבי הארץליאור מבצע  (5

מחירים מוזלים. בדיקת עסקה עם נספרסו לגבי מכונות גדולות והצבתן מיקרוגלים וכו'. 

 בקמפוסים, מקררים להצבה וחלב על חשבון האגודה. 

שלהן, יכול להיות שנפעל משפטית עם מעורבות של  מאבק מול מכללת רמת גן והאגודה (6

 האוניברסיטה בנושא. 

 .ברחבי הארץ על מנת להבין מה החוסרים וכו' מיפוי הקמפוסים (7

פתיחת שנה בגבעת חביבה, ב"ש, ירושלים, חיפה  –דגש על פריפריה  –אירועי פתיחת שנה  (8

 וכו'. 

איוש משרות לכל המחלקות + רכזת למגזר הערבי. בגבעת חביבה תהיה  – עובדי אגודה (9

 רכזת תמורת מלגה ותעבוד עם האגודה.
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 :דיון והצבעות להצעות לסדר היום 

הועלתה ע"י  – שינוי והוספה בספר נהלים –יו"ר \הנהלהנוהל חפיפה והעברת תפקיד  (1

 חברת מועצה: לילך חייבי מנחם ומוצגת בידי ליאור פליק. 

 .חייבי מנחם לילך חברת המועצה הצגת השינויים בידי -

 מציין את הבעיות שהיו עם הצגת השינוי בספר נהלים.   אוחיון אביחבר המועצה  -

תאונות בעת החזקת רכב \ול לנוהל תשלום קנסותרוני פרץ מציע הצעת ייעחבר המועצה  -

 .בנושא הביטוח רכב והעלאת העלות היומית ע"ח האגודה

 לאישורה של הנשיאות.  4ר, ושינוי סעיף שינוי מעובדי אגודה לרכב יו" לתקן בספר נהלים: -

 3 –נמנע , 0 –נגד , 8 –בעד  הצבעה:

 ליאור פליקהועלה בידי היו"ר  –הצגת תכנית עבודה בידי ההנהלה  (2

  פרץ:רוני  ,הצעות ייעול שהועלו ע"י חבר המועצה -

i.  לקחת את הסיכומים שלהם  - העברת מרתונים תמורת מלגות –פרויקט מצטיינים

 .100לטובת קלסר ה

ii. מול קידום לקדם קורס  -קורסים  3אחרי  סיוע בעברית לסטודנטים מהמגזר הערבי

מרתונים בתחומים שיתמכו באפיק בנוסף הוספת  רמת עברית.  הכנה למבחן יע"ל

 המעבר )ביולוגיה כימיה מתמטיקה וכד(.

iii. מיזם מרתונים אונליין ככל שיותר אנשים מצטרפים לקבוצה העלות לראש  - לימוד נעים

  ).קטנה )משתלם לסטודנטים בקבוצות קטנות

iv.  בשילוב מכתב המלצה  קידום תוכנית התמחות לסטודנטים לפסיכולוגיה -מתמחים

זכות מאושרות על ידי המל"ג עפ"י החוק וההנחיה שמחייבת אותם )כולל  ונקודות

הרצאות בחינם לסטודנטים על ידי טובי המרצים שעובדים עם העמותה, מועדון חברתי 

 בר(.עם הטבות ופעילויות לכל ד

v.  פעם בשבוע יגיע בפריפריה ולהגיש את כל שירותי לשנות לנגישוטובוס -או"פטובוס .

 .בים להגדיל את החשיפה לשירותי האגודההאגודה עד הקרו

vi. פרוייקט מול עמותה למען מחוסרי הדיור באזורים בעלי ריבוי  - מלגות מעורבות חברתית

 . של מחוסרי דיור והומלסים

vii. להטות את הכף חזרה לשוויונות לאחר תקופה של העצמה נשית, לטובת  - שוויון מגדרי

 הסטודנטים הגברים.



viii. ים דגש על החוק החדש עם זכויות העובד לפרטיות והגנה על לש - אבטחת מידע וסייבר

 .דאטה אישית על מנת לא להיות חשופים לתביעות בנושא

ix. המועצה תקבל נתונים על הכשרות העובדים )עבר והווה(  - הכשרות ושימור עובדים

ראשונית לאמידת היישום בשטח עד כה ולהצליח להשוות ולמדוד התייעלות בכל 

 חודשיים. 

 ייעול שהועלתה ע"י חברת המועצה, אינגה גל מדורסקי: הצעת -

i. ולכלל המגזריםרכז למגזר החרדי  יצירת תפקיד של. 

 . 0 –נמנע , 0 – נגד, 14 –בעד  הצבעה:

 הועלה בידי חבר המועצה רוני פרץ. –קיום הגרלה לסקר  (3

שהועלו ע"י חבר ועדת ביקורת, חיים דגן: לעשות דד ליין ליישום כל הנתונים  הצעות ייעול -

 ולחלוקת הפרסים ובנוסף, להפיק דוח הפקת לקחים על המקרה הזה ולהבא.

 0 –נמנע , 1 -נגד , 12 -בעד  הצבעה:

 הועלה בידי הנהלת האגודה, היו"ר ליאור פליק והסיו"ר רועי דיין.  -המתנה השנתית  (4

 לקניית אחת מהמתנות שהוצעו במצגת.אישור  -

 הקמת צוות חשיבה לטווח ארוך.  -הסתייגות  -

 .2 –נמנע ,  0 -נגד ,  12  -בעד  הצבעה:

 הישיבה ננעלת.
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