
 

 312פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 

פאני רבינוביץ', דנה קצב, אופק ספיר, ליאור פליק, רועי דיין, ניצן שחר, גבריאל בן חיים,  נוכחים:

 , איילת אנקורי., שחר שבקו, דנה בצלאלגליה שלמה, חסיה שיפמן, אייל סגל, אינגה מדורסקי

, אלחנן קוטלר אורי ליבנה, יוסי ג'יבלי, רן פליק, אפרת פינקל, ברוך גליס, יוסף נדב לוי, נעדרים:

ליאל פאסוב, עמנואל מונייר, יהונתן טוניה חמלניצקי, סטיב טורקין, מתן זמפט, סוזי פקר, רוני פרץ, 

אבי אוחיון, רועי אדמוביץ', מירב כהן, הדס מזרחי, עטר שיינטל, אהבתי, לימור דיין, -עפג'ין, מתן מה

 לינוי כהן.

דביר  חבר העתודה יו"ר ועדת ביקורת אלכס פנוב, מבקר האגודה עו"ד גיא הדר, אורחים:\מבקרים

 גולדשטיין.

  ליאור פליק: –עדכוני הנהלה  

ת בשיתוף עם אנשים. שנה הבאה ייבדק אם שווה לעשות זא 25יצאו  –משלחת לפולין  (1

 אגודות אחרות. 

 אופק הסביר על הכנס. –כנס מודל האו"ם  (2

 מגייסים סטודנטים לפרויקט, עורכים ריאיונות. –תגלית  (3

 ניצולי שואה. –שת"פ עם ארגון לתת  (4

שני מלגאים. כל הפעילות של בתי החולים הופכים להיות באופן עצמאי ולא  –שישי שמח  (5

 לפברואר.  14-באמצעות מתווך. הפעילות הבאה בהדסה עין כרם ב

 הרצאה ביחד עם מועדון מודל האו"ם, יהונתן שיוביץ'. –תא סמ"ן  (6

 סדנת התנהלות פיננסית בחינם, נערך במספר מוקדים בארץ.  – "מאני טיים" (7

 קורסים בהם לומדים ערבית.  –ערבית מדברים  (8

9) Stand with us  

 במגוון תחומים. מרתונים וקורסי העשרה (10

 קבוצות לימוד לקראת מבחנים. – פרויקט "חברותא" (11

סטודנטים  15הוקמו במגוון תחומים כרגע. סה"כ סטודנטים כרגע:  –סטודנט למען סטודנט  (12

קמפוסים  6-סטודנטים ב 220על שעות. נכון לסמסטר זה מדובר  40מדריכים שלכל אחד 

 ולמגזר הערבי. לסמסטר הבא התרחבבארץ. מתוכנן ל

 , אגודייט. משלחת למרוקו, ביקורי בבתי חולים, טיול לרמת הגולן –אירועים קרובים  (13

 מוציאים את האגודת סטודנטים משם.  –מכללת רמת גן  (14

 להתאחדות הסטודנטים בנוגע למכללת רמת גן. פנייה משפטית  (15

 9.101.15 –ישיבת מועצה 



 :הצעות לדיון לסדר יום 

 :אייל סגל – דיון בנושא התאחדות הסטודנטים .1

 הפרדה בין אגודת הסטודנטים שלנו להתאחדות כולה, ללא הפרדה מלאה עם הפוליטיקה.  -

 הסטודנט מביאה לניכור כלפיי האגודה. חוסר ההבחנה של  -

יעדכן לגבי המאבק המשפטי מול ההתאחדות ולגבי הלחץ על  פליק ליאוריו"ר האגודה  -

 ראשי האגודות בנוגע לחוק ארגון יציג ולייצוג עצמו. 

 ליאור פליק –הגדלת תשלום דמי רווחה  .2

שנים הועלה בפעם האחרונה המחיר לתשלום של דמי הרווחה. כיום כל סטודנט  3לפני  -

קמה החברה הכלכלית  בשנה האחרונה תשלום דמי רווחה כל שנה. 119₪משלם 

והתקציב של השנה קם על היתרות של שנה שעברה. מאחר ולא בטוח שיישארו יתרות 

 בשנה שעברה, תקצוב הפרויקטים עלול להיחתך בחצי ולכן יש צורך בהעלאה הזו.

 עולה שוב. עניין הפרסום והשיווק של האגודה  -

העלייה, האם יש צפי לפגיעה מעלה נקודות הנוגעות לכמות אלכס פנוב יו"ר ועדת ביקורת,  -

 באגודה, ירידה במספר משלמי דמי הרווחה כתוצאה מהעלייה וכד'.

חושבת שההעלאה עלולה ליצור אנטי בקרב סטודנטים  שיפמן חסיהחברת המועצה  -

 ותוריד את מספר משלמי הרווחה. 

 מעלה את הצורך בועדה מקצועית שתדון בנושא השיווק אופק ספיר ,נשיאת האגודהסגן  -

 והפרסום לסטודנטים בפתוחה. 

, מציעה לערב יותר את הרכזים בקמפוסים ולעלות את ליאור חברת המועצה דנה בצלאל -

 בלייבים בפייסבוק ובפלטפורמות אחרות. 

מדגישה את עניין ההגעה לכלל האוכלוסיות והמגזרים. רבינוביץ'  פאנינשיאת האגודה,  -

 ונספט של האוניברסיטה. אבל כנראה אין ביקוש מספיק גבוה הנובע מהק

 :0 נגד:       4  נמנע:        8 בעד:   הצבעה  

 הישיבה ננעלת.
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