
 

 

 

 5מס' סיכום/פרוטוקול ישיבת תפעול 

 .משרד המועצהב 10/06/15הישיבה התקיימה בתאריך 

 20:00זמן סיום: 18:00זמן התחלה:

 נוכחים:

 .אביב כהן ברי שוורץ, ,עומר תמרי, אלירן עמר, עידו לישהחברי הוועדה: 

 

 משקיפים:

 שגיב בן יעקב. – ביקורת וועדת נציג 

  דרונימדורון  -המועצה מזכ"למ"מ. 

  יטחאדניאל –סיו"ר האגודה. 

 

 

 .עידו רקובסקי סרים:ח

 

 עיקרי הישיבה:

  נושאים שנדונו 

 

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

 

לכך שסטודנטים בשנה א' )חדשים( יקבלו התקבלה ותיושם בתוכנית העבודה הקרובה הצעת הוועדה 

 .שנת הלימודיםב לתקופה מוגבלתחינם אשר תקף ראשון פשרות לכרטיס א

 ותבוצע עבודת הסברה אינטנסיבית יותר.הגדלת היצע המזון בתחום שירותי המזנון  תיבחן כמו כן

 

 :רעיון "קפה אמון" -2-

האוניברסיטה וכמו כן תיבדק אפשרות להציב מכונות יעודיות במקום עמדות   רעיון קפה אמון יבחן מול

 יום על ידי עובדי התפעול. אשר יתופעלו מדי

 

 

 

 



 

 

 .זכיינים, רווחה -3-

 

. דבר זה מעקב בחופשת מחלה  עדיין ,  נמצא הזכיינים מטעם האוניברסיטההממונה על  .1

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

 .אשר יוצבו בכניסה לזכיינים עם פרסום המחירים המפוקחים

בתוכנית הקרובה של משרד רווחה יכנס סקר זכיינים כולל לתוכנית העבודה אשר ידגיש  .2

 בפני הסטודנטים את הזכיינים המעניקים מחירים זולים יותר על מוצרים שונים.

 הפקולטה למדעי הבריאות: -4-

הפערים שהכין ברי שוורץ הוצב מתקן מים בפקולטה לבריאות וכן נבחנת לאחר עבודת הוועדה ומסמך 

 .האפשרות להכנסתו של מתקן נוסף

 :BGUמועדון צרכנות  -5-

בישיבה הבאה יוגש על ידי הוועדה מסמך שיציג את ההתקדמות של היו"ר הקודם בנושא וכן התהליך 

 שהצליח במוסדות נוספים, עם לקחים ודברים לשימור.

 

 דו"ח משרד שירותי האגודה -6-

לאחר דיון על תוכן הדו"ח ומסקנותיו הוחלט כי לא יתקבלו החלטות לגבי וכי המעבר למכירת כרטיסים 

 באינטרנט בעתיד תשפר את שירות הלקוחות לסטודנטים ותוריד את התורים במשרד.

 יוזמת רדיו בקמפוס -7-

תופעל על ידי משרדי הוועדה, הוחלט להקפיאה בהתאם להצגת רעיון רדיו בקמפוס על ידי עומר תמרי שי

 לבנתיים ולהציג יתרונות נוספים ולאיזה סדר גודל של קהל היא פונה.

 

 

 

 בברכה,

 אביב כהן

 תפעולר וועדת "יו


