 2באפריל 2102
לכב':
חברי המועצה
כלל חברי העמותה
הנדון :סיכום ישיבת המועצה השלישית שמן המניין


ביום ג' ,ה 91-במרץ  3192בשעה  ,21:11בבית הסטודנט התכנסה מועצת הסטודנטים לישיבתה ה,2-
ישיבה שמן המניין .תחילת הישיבה 21:02:סיום הישיבה.22:11 :

סדר היום


הצגת הקוד האתי -ע"י חברת המועצה לירז יפה



הצגת המאבק של הנדסת חשמל ע"י ח"מ לשעבר אסף לבנה ,ח"מ עדי הבורסי וח"מ מתן רווה



הצעת החלטה –יצירת תפקיד חדש :רכז רווחה  -ע"י ח"מ יועד סספורטה -הצעת ההחלטה התקבלה



עדכוני וועדות ומזכירות



הרמת כוסית לכבוד חג הפסח

בברכה,
אלינור זגורי
מזכ"ל

המועצה

 .9יצירת תפקיד חדש -רכז רווחה
תוכן ההצעה:
מועצת אגודת הסטודנטים מנחה את הנהלת האגודה לבניית תקן חדש – רכז רווחה ,אשר יגויס בסבב הגיוסים
במאי ויחל לעבוד באופן מידי לאחר הגיוס ובהתאם לעקרונות התפקיד כפי שהוצגו בישיבה.
שם הח"מ

נגד

בעד

נטלי עוז

+

דנה גל

+

אלינור זגורי

+

איתי פורמן

+

שחר דומיניץ

+

ליאור ירוס

+

דוראל ישי

+

ערן לדור

+

לירז יפה

+

קטיה אברבוך

+

מתן מזרחי

+

אור גרנות

-

מירב הגן

+

רומן סונקין

+

משה לוי

+

נטלי דוידוב

+

אורן רנפורד

+

הראל קינן

+

עדי הבורסי

+

מתן רווה

+

גל דריימן

+

יועד סספורטה

+

שי סלע

+

אורן שמש

+

רן טימור

-

יואב גולן

+

יואב אקשטיין

+

סטס גורבוביצקי

+

בר חיים

+

אדם פארס

+

יונתן גויכמן

+

טל וסר

+

ליאור לוין

+

סה"כ

29

נמנע

-

-

1

-

-

1

אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד-הוק

עבודה מקדימה ,אם רלבנטית ,בוצעה על ידי מוסדות המועצה:

יו"ר הועד המנהל

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח ההחלטה:

אין

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

לכל המאוחר 0.0.2102

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

מזכירות המועצה

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

יו"ר אגודת הסטודנטים

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

הצעת ההחלטה התקבלה פה אחד.
 .3הקוד האתי:
הקוד בא למסד ולתת תוקף למשהו שאינו משפטי או בר אכיפה בצורה כלשהי .הינו מקנה כללי התנהגות בסיסיים
המצופים מנציג ציבור-מחבר מועצה .הקוד הגיע עקב מקרים אפורים שהייתה התלבטות לגביי קבילותם .זהו קוד
שאושר בוועד המנהל.
בקוד האתי מפורטים כמה נושאים :
 .1הערכים והעקרונות שאמורים ללוות את חבר המועצה במהלך כהונתו.
 .2שכר וגמול -חבר המועצה לא יקבל שכר או גמול מעבר למופיע בתקנון.
 .3מניעת ניגוד עניינים.
 .4התנהגות הולמת.
 .3הצגת המאבק של הנדסת חשמל.
כבר כמה שנים יש בעיות בהנדסת חשמל ,ניסו לפתור אותן בדרכים שונות אך ללא הועיל .השנה בניגוד לשנים
קודמות התאחדו כל הוועדים של השנתונים והכינו מסמך עם דרישות של דברים שצריכים להשתנות .המסמך יועבר
לראש המחלקה .במידה ותהיה הסלמה במאבק כנראה שיצטרכו את תמיכת המועצה להנעת תהליכים בנושא.
בעיות מרכזיות :השינוי בשנתון ,השנתון שהוא החוזה בין האוני' לסטודנטים במחלקה  ,לעיתים תכופות משתנה
והשינויים מוחלים באופן מיידי (השינויים בדר"כ אינם מיטיבים עם הסטודנטים) .קורסים לאורך שנים עם  06-06אחוז
נכשלים.
.4עדכוני ועדות ,מזכירות והנהלה:
תפעול :נגטיב -סיכום תקופת מבחנים 3066 :בינואר 3266 ,בפברואר 1601 .מנויים .שיחה עם וניה היימן .גירעון
תפעולי של  26,666במקום  .166,666בין השורות :בגיליון הקרוב יהיה קול קורא לסטודנטים להציע עמדות ירוקות,
סוג של פיילוט .מחשוב :מעבר לפרויקט ענן .פרויקט שני צמחוני בקמפוס ,בימי שני יהיו יותר מנות צמחוניות .קמפיין
שני ללא בשר מטרתו לייצר אלטרנטיבות לכל הציבור של מנות טבעוניות וצמחוניות בכל הקמפוס ,לא מורידים את
הבשר אלא מוסיפים מנות צמחוניות ,יהיו עמדות הסברה בנושא .תפעול זכו לתשבוחות מהמשק לאחר סיור שערכו.
אקדמיה :נציג חדש למילואים -שעות הפתיחה הן גם אחה"צ .תקנון מילואים שאושר ע"י שר החינוך הועלה לדיון
באוניברסיטה ,האוניברסיטה החילה את התקנון החדש מבלי להעביר הטבות שהיו בתקנון הישן ,המדור במשא ומתן
לגביי החלת ההטבות הישנות גם כן .מערכת ממוחשבת של ספריית השאלה פועלת ,נרכשו ערכות כימיה .התקיימה

ישיבה ראשונה של הועדה המרכזת לשיפור רמת ההוראה .אסר"ן החליטו לצאת למאבק לגביי השינוי התקנוני
שנעשה בנוהל הבחינות
תקנון :עברו שינויים תקנונים רבים בוועדה ,הם יעלו בישיבת המועצה הבאה.
מעורבות :אירועי המדור :יום הסטודנטית  ,יהיה בקרוב טיול של איילים ,הרצאה של גרשון בסקין על גלעד שליט.
הוחלט כי לא יהיו ביום הסטודנט פרסומות של חברות סיגריות .הטרדות מיניות :קידום תקנון ההטרדות המיניות
החדש מול האוניברסיטה .הרכזת בנושא הטרדות מיניות העלתה מסמך המפרט את הבעיות בתקנון הקיים והמדור
מקדם את החלת התקנון החדש
כספים :הועדה מתעסקת בחציון ,בישיבה יקבלו את הפרטים ועודפי התקציב ויחליטו על הקצאות המשאבים.
תרבות :אירועי המדור :פורים היה מאוד מוצלח למרות איחור של שבועיים לאחר החג ,שלישי ב- 0הופעה מאוד
מוצלחת של נינט טייב .ערב ועדי כיתות התקיים עבור הוועדים -הצגה 'העיר הזאת' .מכירת הכרטיסים להופעה של
גורי אלפי והערכות לדבר ,חלק מהאג'נדה של הוועדה השנה היא לנסות לפתור את בעיית הכרטיסים והתורים,
עדכונים יפורסמו .שבוע ספורט יתקיים בחודש הבא .יום הסטודנט – הפקת לקחים מהאירוע הקודם.
הנהלה :ביום הסטודנט יהיה אירוע בירה ונשירה ושתי מסיבות בריכה ,מירוץ הלילה -יהיה פרסום גדול ויהיו הנחות
לסטודנטים ,ספרייה-חסרים צרכים של הסטודנטים ,הצרכים יגובשו ויעלו בפניי העוסקים בדבר.
ביקורת :נעשתה ישיבה בשבוע שעבר והוחלטו הנושאים של הדו"ח שיהיה של ועדת ביקורת הקרוב .דיונים בפייסבוק
של המועצה הם אינם תחליף לנעשה בישיבות המליאה מכיוון שאינם עומדים בתנאי השקיפות .אנא להימנע מהם.

