
 

 

 

 4מס' סיכום/פרוטוקול ישיבת תפעול 

 .משרד המועצהב 10/05/15הישיבה התקיימה בתאריך 

 20:40זמן סיום: 19:00זמן התחלה:

 נוכחים:
 .אביב כהן, עומר תמרי, אלירן עמר, ברי שוורץ, עידו לישה, עידו רוקובסקיחברי הוועדה: 

 משקיפים:

 שגיב בן יעקב. – ביקורת וועדת נציג •

 .ראובן סלומון -האגודה מזכ"ל •

 .יטחאדניאל –סיו"ר האגודה  •
 

 

 ., עידו רקובסקינועם דיין סרים:ח

 

 עיקרי הישיבה:

  בהתאם לזימון של הישיבה -נושאים שנדונו •

 

 :שנידון בישיבה הקודמתנגטיב החלטות בעקבות דו"ח ביקורת  -1-

  לנגטיב וועדת תפעול החליטה פה אחד להקפיא את ההצעה להוצאת רישיון עסק .1
 .(פה אחד)

לבחון את הצעת הוועדה  הרלוונטייםוועדת תפעול מנחה את סיו"ר האגודה והמשרדים  .2

פשרות לכרטיס חינם אשר תקף לשבועיים לכך שסטודנטים בשנה א' (חדשים) יקבלו א

 .הראשונים של שנת הלימודים
לפרסום על בנוסף לבחון את הגדלת היצע המזון בתחום שירותי המזנון ואת האפשרות 

 .(פה אחד) הכרטיסים וקידום רעיון פרסום הגרפיטי נגטיב שהציע היו"ר במצעו האחרון
 

 :רעיון "קפה אמון" -2-

לאור הסיבה שנותני השירות סוגרים את שעריהם בשעות הערב וישנם סטודנטים שנשארים ללמוד בשעות 

הצעת ההחלטה של פיילוט.  שהם לא פעילים ועל פי כמה בתקופות מבחנים, הוועדה בחנה הקמתו

 שהתקבלה הינה:

לבחון הקמה של עמדת  הרלוונטייםוועדת תפעול מנחה את סיו"ר האגודה והמשרדים  .1

קפה אמון בשעות שאינן שעות הפעילות של הזכיינים. מבחינת עלויות תפעול, אישוריי 

  (פה אחד). האוניברסיטה ותדמית האגודה

 

 

 



 

 

 .זכיינים, רווחה -3-

 

 .המכרזים של הזכיינים ובחירתם מתבצעת על ידי האוניברסיטה ולא האגודה כל הליכי .1

. אך לא בבחירתם ושליטה על המשתתפים רבת בטעימות וטיב הזכייניםועהאגודה מ

שנים והמפקח עליהם מטעם האוניברסיטה הוא  5המכרזים הקיימים הם לתקופה של 

שעות  30וניברסיטה לממן כמו כן הוזכר כי נשקלת אפשרות מצד האמר יעקוב דהן. 

 חודשיות לאגודה בכל הנוגע לקשר והביקורת על הזכיינים.

. דבר בחופשת מחלה  עדיין הממונה על הזכיינים מטעם האוניברסיטה מר דהן,  נמצא  .2

זה מעקב את פרסום דו"ח ביקורת הזכיינים שיצא על ידי רכזת רווחה וכן את פרסום 

 .אשר יוצבו בכניסה לזכיינים עם פרסום המחירים המפוקחים הרולאפים
 

אזל מהמלאי (מה שלא צריך כמו כן הובאה בפני הוועדה העובדה שבמידה ומוצר מפוקח 

למשל טוסט פיתה בפיקוח  -על הזכיין למכור באותו מחיר את המוצר הדומה לו ,לקרות)

גם אם  למשל טוסט בלחמניה עגולה על הזכיין למכור טוסט דומהמהמלאי אזל ש 6.30

 . 6.30הוא יקר יותר במחיר 

לאור המצב שהסטודנטים לא מודעים למחירים המפוקחים הוועדה הגיעה להחלטה 

 הבאה:

 

לבחון קיום ולאחר מכן  הרלוונטייםוועדת תפעול מנחה את סיו"ר האגודה והמשרדים 

ש את הזולים מבינם (פה פרסום לכלל הסטודנטים סקר מחירי זכיינים מקיף שידגי

 אחד).. 

 

 הפקולטה למדעי הבריאות: -4-

הפערים הם משמעותיים בשירותים אשר מקבלים הסטודנטים למדעי הבריאות 

. מדי ישיבה נעבור עליהם חלקם כבר בטיפול ואחרים טרם בהשוואה לשאר הסטודנטים

 ונדאג כי הם מטופלים וידועים לאגודה.

 

 זו:ההחלטה שהתקבלה בישיבה 

לעדכן בדבר תהליך  הרלוונטייםוועדת תפעול מנחה את סיו"ר האגודה והמשרדים 

 . (פה אחד) רכישת המיחם בפקולטה למדעי הבריאות ותאריך הצבתו הסופי

 

 :BGUמועדון צרכנות  -5-

בהתאם למה שהוצג בישיבה הקודמת לישיבה הבאה יוגש על ידי הוועדה מסמך שיציג את  .1

קודם בנושא וכן התהליך שהצליח באוניברסיטת תל אביב, עם ההתקדמות של היו"ר ה

 לקחים ודברים לשימור.
 

 

 בברכה,

 אביב כהן

 תפעולר וועדת "יו


