ישיבת מועצה :21.5.52
נוכחים:
שי ,עידו ,נועה ,תמר ,אלירן ,סתו ,מאיר ,נתי ,אור ,מור ,יונתן
הודעות:
מסיבת סוף סמסטר של הפקולטה – בפקולטה ציינו את המסיבה לחיוב .האגודה והמועצה עזרו
בשיווק.
ועדת תלמידים :נכנס נוהל חדש שעבר במועצת הפקולטה בעזרתה של תמר ,לפיו קורסי בחירה
בהיקף של  4נק' יזכו למועד חריג בתוכניות המשותפות במידה ויהיה מבחן יום אחר יום.
שי – אם אני מבקש ממישהו משהו לעשות ,אני מבקש שיעשה את זה .אין כזה דבר שאין תשובה –
הולכים "דופקים בדלת" ,ומשיגים תשובה.
חוזה מחשבות:
יש חוזה עם מחשבות שנחתם שנה שעברה ,יונתן ביקש שהמבקר יעבור עליו ונשמע את המלצת
המבקר.
יונתן :הבעייתיות היא שהחוזה נחתם לא לפי מה שהמועצה אישרה
מאיר המבקר :ישנם שני נק' בעייתיות – הסיפור של דברים שסוכמו בע"פ לא בהכרח עוגנו בכתב.
בעייני הם לא קריטיים אך צריכים להיות מגושרים .דבר שני – מה קורה עם חוזה שהוא ארוך טווח
שמחייב מועצות הבאות? ניתן לראות את חוו"ד המבקר לעניין זה.
עידו :הדבר המרכזי שחסר בהסכם הוא סעיף יציאה .סעיף האומר מה קורה בהפרה הוא אינו סעיף
יציאה .היום ,כתוב בהסכם שהוא בתוקף  3שנים .זו הבעיה הכי גדולה בהסכם והיא מהותית .כי
להפר את ההסכם לא בהכרח אומר לסיים את ההסכם! גם אם אנו מפרים את ההסכם ,ההסכם
ממשיך להיות בפועל .זה הדבר הראשון שחייבים להכניס להסכם .בנוסף ,סעיף ההפרה כשלעצמו
הוא בעייתי .בנוסף המועצה היא גוף לא מאוגד ומבחינת האחריות שלה להסכם לא היה ניתן לערוך
הסכם כזה.
שירי :מי שחתום על החוזה זה היו"ר.
עידו :צריך להבין שאפשר לעגן את הדברים בצורה חכמה .חסר סעיף כולל של אחריות שיגביל את
האחריות של כל אחד מהצדדים .אפשר להכניס את הדברים הללו להסכם! ההסכם מבחינה מסחרית
הוא טוב המועצה לא נותנת יותר מדי דברים ומקבלת הרבה .הבעייתיות היא מהבחינה המשפטית.
לסיכום:
 .1צריך לתקן את ההסכם מול מחשבות
 .2לאשרר אותו שוב מול המועצה
החוזה יעבור ניסוח מחדש ויוגש למחשבות עם דד ליין.
נציג שנה א':
ארז בוצר עזב את הלימודים .התחלנו לגייס נציג חדש שכבר חתם על הצהרת אתיקה .בחירות
מחדש יערכו בתחילת מרץ .סתו :מגוחך .כולם בעד הדחת ארז .יש לבדוק את התקנון ולבדוק כיצד
ניתן לעשות בחירה חדשה .צריך לקבל אישור מבקר להקדים את הבחירות.

האירוע השנתי:
מור :צריך להחליט על שני דברים .ראשית האם נשארים בקונספט של תרומה לגוף חיצוני .חשוב
לציין שרוב הספונסרים ציינו שאם התרומה תהיה לסטודנטים ולא לגוף חיצוני הם לא ייתרמו או
ייתרמו מעט מאוד.
דבר שני ,לגבי המיקום :יש כמה אופציות :בית הסטודנט – עלות אפס .חיסרון :אנשים נרתעים.
אופציה שנייה במועדון ה"ביט"  -המחיר תלוי בכמות האנשים שתגיע 333-353 .איש יעלה לנו 1533
כולל מע"מ ואנו מחויבים לקנות בבר שלהם .מקומות לא רלוונטיים :בר יהודה  0333הלופט הציע 2
הצעות :אמצע השבוע לסגור את המקום בסכום של  13333או להצטרף לליין קיים של סטודנטים
בחמישי – לפתוח את המסיבה בשבילנו מוקדם יותר ,ויפתחו לנו את הרחבה התחתונה .ב  12וחצי
ייכנסו שאר האנשים והסטודנטים יהיו עם צמיד שנותן שתייה מוזלת .עלות .₪ 3 :אופציה שלישית –
אלתרמן  /מוריסון תלוי במספר האנשים .עלות :חינם ושתייה מוזלת.
אופציה  :4מועדון חדש טקסי במרידיאן .מקום חדש גדול ויפה .טרם ישבנו איתו.
שי :אפשר לשאול את הסטודנטים בפייסבוק מה דעתם? זה מערב אותם.
תמר :לדעתי לא צריך לעשות סקר כי זה ייצור אנטגוניזם מצד אלו שהתנגדו למקום.
יונתן :יש בעיה נוספת כי השיקולים הם לא רק שיקולי מקום אלא שיקולים יותר כלכליים.
נועה :גם בעלויות של הביט אנחנו יכולים לעמוד .שנה שעברה הייתה תרומה יפה מאוד!
מור ואור יביאו תשובה מהטקסי.
יונתן :צריך גם לבקש עלויות מהבר ,מהן העלויות הכלכלית.
הוסכם :מור ואור יבררו סופית עם כל המקומות ונעשה הצבעה בקבוצה של המועצה בפייסבוק על
המקום.
מה לגבי תאריך?
נועה :חופשת פסח מה .15.4 – 3.4
אור :אני חשבתי על ה  5.4שה יומיים אחרי שיוצאים לחופשה.
נועה :הבעיה היא שהרבה סטודנטים יוצאים לחו"ל או לא גרים באזור ואז הם לא יגיעו .בנוסף 24.4
יום העצמאות .הוועדה הארגונית תקבע תאריך!!
אור :קונספט נוסף הוא פפריקה דיג'יי שיבואו לנגן בחינם.
עניין העמותות:
שי :נעשה סבב וכל אחד יגיד מה דעתו:
יונתן :איני חושב שהשאלה היא האם נמצאו ספונסרים או לא אלא אנחנו צריכים לקבל החלטה
עקרונית .ראשית ,להתרים סטודנטים לטובת עמותה זה משהו שהוא פסול .שנית ,זה בעייתי מבחינה
מבנית – שאנחנו כעמותה מתרימים לעמותה אחרת כשלנו יש צרכים .שלישית ,יש סטודנטים רבים
שאפשר לעשות להם דברים רבים במועצה .זו ההכנסה היחידה שלנו צריך לעשות איתם את הדברים
הכי טובים לסטודנטים .לגבי הכסף  -אפשר להחזיק את הכסף באגודה .אין בעיה ש"הכסף יחנה
אצלם" .אופציה נוספת ,היא שהפקולטה תחזיק את הכסף.
מור :יהיה קשה לגייס בעלי עסקים למטרות שהן לא למטרות תרומה.

אור :איך אבל תרצה לשווק את האירוע מול הספונסרים?
מור :הרבה עסקים כבר בהסכם עם האגודה והם תורמים לאגודה בעד פרסום.
נועה :ההחלטה העקרונית שלך מלווה בהיבטים פרקטיים שכן קשה ליישם אותם.
נתי :פרקטית – אני מסכים עם אור ומור .אם יש כסף שיכול ללכת לסטודנטים אני מסכים עם יונתן.
אני בעד לנסות לגייס ספונסרים בשביל תרומות לסטודנטים ואם זה לא יצלח נעשה תרומה לעמותה.
סתו :מבחינתי הקטע הפרקטי לא רלוונטי אלא צריך להחליט עקרונית .לדעתי זה פסול מוסרית
לנסות להתרים לעמותה רק כדי שנצליח לעשות מסיבה לסטודנטים! בנוסף ,המטרה שלנו היא קודם
כל לפעול לטובת הסטודנטים בפקולטה .אין לנו שום כסף לזה ואנחנו מייצאים כסף החוצה .בנוסף,
עניין הכסף הוא פתיר .ואם כבר ,אפשר לעשות פשוט אירוע שאין בו שום "רווח" שניתן לעמותה
מסוימת ולא לסטודנטים.
יונתן :הרעיון הוא לנצל מערכת שתיתן גם וגם .למצוא עמותות שסטודנטים יכולים להתנדב שם.
אלירן :מסיבות לסטודנטים זה תפקיד של האגודה .האירועים שלנו הם אירועים עם ערך מוסף .לא
רק לצורך "קיום מסיבה" .אני חושב שלא יקרה כלום אם סטודנטים יתרמו .בנוסף ,אני רוצה להציע
עמותה שהיא "יד ריבה" – סיוע משפטי לקשישים שהיא גם תרומה וגם התנסות פרקטית של
סטודנטים.
נועה :לדעתי שווה להעלות את זה לסטודנטים .אבל הניסוח הוא חשוב מאוד!!
יונתן :לא משנה איזה החלטה תתקבל אצל הסטודנטים יש בזה חשיבות גבוהה מאוד.
נועה :לא משנה מה התקבל ,אם זה עניין שעשינו עליו כזה דיון עמוק אני ממש מצפה שכולם ייתרמו
לאירוע הזה.
שי :התכלית של המועצה מבחינת אירוע שנתי זה צ'ופרים .לדעתי לא יקרה כלום אם המסיבה לא
תצא.
אני חושב שאם ייכנס כסף ,צריך שיהיה פרויקט ספציפי .מנגד ,אני חושב שזה מדהים שאנחנו יכולים
לגייס את הסטודנטים למען מטרה מסוימת .יש לי חניך בפרח שהוא חולה בניוון שרירים על ערש דווי,
ויש חבר'ה בגילנו שיושבים לידו כל היום – לי נראה שהעמותה הזו ראויה לכסף יותר מהסטודנטים
שלנו.
מאיר :אופן ניסוח השאלה בסקר חייב לעבור את אישור נציגי המועצה.
שי :אני מציע שחצי מהכסף ילך לעמותה וחלק ילך למועצה .כלומר – הסטודנט מקבל מלגה והולך
להתנדב בעמותה.
יונתן :לקחתי פרויקט באגודת הסטודנטים תמורת שכר – רמ"ד מעורבות חברתית .הסתכלנו
בתקנון – והוא שותק לגבי העניין הזה .מאיר הציע שיש את סעיף ההדחה – ואז אתם יכולים
להדיח אותי.
שי יוציא מייל לגבי זה ואם יש מישהו שחושב שצריך להצביע על זה ישלח לי מייל.
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