לכבוד:
חברי המועצה
כלל חברי העמותה

ה 04-לנובמבר2015 ,

הנדון :סיכום סדר יום מישיבת המועצה השלישית שמחוץ למניין
ביום ד' ה 04-לנובמבר  ,2015התכנסה המועצה לישיבתה ה 3-שמחוץ למניין.
הישיבה התקיימה בלובי בית הסטודנט בין השעות .20:00 -23:30
מצ"ב סיכום הישיבה.
נוכחים:
מ"מ מזכ"ל המועצה -דורון מדרוני
חברי המועצה -דרור בן יוסף ,חן אליהו ,עידו רקובסקי ,ניתאי אריה ,הנא אבו רביע ,עומר תמרי ,ערן יוסוב,
שמעון דיין ,ערן עופר ,אלירן עמר ,יואב גולן.
יו"ר ועדת ביקורת -שגיב בן יעקב.
יו"ר האגודה -אורי רט.
חברי הנהלת האגודה ,עובדי אגודה וסטודנטים.
מהלך הישיבה:
 .1עדכון בנוגע לשיפור איכות ההוראה -סגן הרקטור ,פרופסור גדי רבינוביץ'.
פרופסור גדי רבינוביץ' הגיע לישיבת המועצה בכדי לנהל שיח פתוח עם נציגי הסטודנטים בנוגע לתהליך
שיפור ההוראה באוניברסיטה.
 .2מכרז חברי ועדת בחירות -נספח א'
לאחר הגרלה בנוגע לסדר ביצוע הראיונות ,עלתה קרין אהרוניאן ולאחריה גל סלמון להציג עצמן בפני
המליאה .בוצע סבב גילוי נאות ,לכל מתמודד ניתנו  10דקות להציג את דבריו; לאחריהם נעשה סבב
שאלות בין חברי המועצה .האפשרויות היו :לא להצביע ,להצביע פעם אחת או להצביע פעמיים.
לאחר שהמתמודדות הציגו עצמן בפני המליאה ,ניגשו חברי המועצה להצבעה לחברת ועדת בחירות.
קרין אהרוניאן נבחרה לתפקיד.
 .3עדכון בנוגע למערך התרמות הדם באוניברסיטה -נספח ב'
חבר המועצה שמעון דיין הציג בפני המליאה את רעיונותיו והתקדמותו בנושא העלאת המודעות
לתרומות דם בקמפוס.
 .4נוהל מכירת כרטיסים -נספח ג'
הנא אבו-רביע ,יו"ר ועדת תרבות הציגה בפני חברי המליאה את נוהל מכירת כרטיסים .לאחר סבב
התייחסויות עברו חברי המועצה להצבעה בה עבר הנוהל -פה אחד.
"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את נוהל מכירת כרטיסים כפי שהוצג בישיבה".
 .5תקן רכז מעורבות" -מועצת הסטודנטים מנחה עצמה להעביר את הדיון לישיבה הבאה" -פה אחד

בברכה,
דורון מדרוני,
מ"מ מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים.
העתק:
הנהלת האגודה
ועדת ביקורת

נספח א'
מכרז חברי ועדת בחירות
חבר מועצה

גל סלמון

קרין אהרוניאן

דרור בן יוסף

+

אלירן עמר

+

דורון מדרוני

+

הנא אבו רביע
חן אליהו
יואב גולן
ניתאי אריה

+

עומר תמרי

+

עידו רקובסקי

+

ערן יוסוב

+

+

ערן עופר
שמעון דיין

+

נספח ב'
מערך התרמות הדם באוניברסיטה
לכבוד
מזכירות המועצה
הנהלת האגודה

הנדון :הגדלת מנות הדם הנתרמות-אוני' בן גוריון "המנה של המדינה"
דברי הסבר ורקע:
במדינת ישראל קיים מחסור מתמיד של מנות דם בבנק הדם המשמשות את בתי החולים בשיגרה ובחירום.
אדם בריא יכול לתרום כל שלושה חודשים מנת דם של  500מ"ל בהליך שאורכו כ-חצי שעה וזאת מובלת לבנק
הדם ,עוברת בדיקות ותוך  24שעות מוחדרת לחולה הזקוק לה.
אוכלוסיית האוניברסיטה מונה כ 20,000-אנשים אשר על פי רוב יכולים לתרום.
כיום אחוז ההתרמות באוני' העומד כיום על ____ שהם ___ תורמים בשנה
ניתן וצריך לשנות(!) "כל המציל נפש אחת ....כאילו הציל עולם ומלואו"...
לאגודה הכח להעלות את כמות מנות הדם הנתרמות בשנה וזוהי מטרת הפרויקט.
מתאמת התרמות דם מחוז דרום אילנה אפרים

08-6287529

08-6237937

תוכן ההחלטה:
תחרות:
 .1האגודה ,בהובלת מדור מעורבות תקיים תחרות שנתית בין המחלקות ובה המחלקה שתתרום את מס' המנות
הרב ביותר תזכרה בפרס של כ 200-שקל להוצאות וועד המחלקה.
 .2פרסום תוצאות התחרות תתבצע בשתי פעימות -בסוף סמסטר א' ובסוף סמסטר ב'.
 .3הפרסים יינתנו בערב הוועדים של מדור אקדמיה ,בשאיפה-שיתוף נציג מד"א בטקס.
 .4מדור הסברה יפרסם את התחרות בשני אפיקים:
א .עיתון "צופציק" -אחת לחודשיים פרסום לתחרות.
ב .מודעות ברחבי האוני -שוטף ,כל הזמן.
פרקטיקה:
 .5בנק' ההתרמה באוני' תונח טבלה בה פרטי התורם ומחלקה אליה שייך ,בסוף ההתרמה מתרים הדם יחתום
עליו ובסוף כל חודש תועבר הטבלה למדור מעורבות לספירת המנות.

 .6נציג ממדור מעורבות שסופר את המנות יחתום על הטבלה וישמור אותה בקלסר ייעודי.
 .7בסוף כל סמסטר ,מדור מעורבות יפרסם את שלושת המחלקות הזוכות ו"מדד הדם" של האוני' על פי פילוח
הנתונים שקיבל מבנק הדם.

נספח ג'
נוהל מכירת כרטיסים
"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את נוהל מכירת כרטיסים כפי שהוצג בישיבה".
חבר מועצה

בעד

דרור בן יוסף

+

אלירן עמר

+

דורון מדרוני

+

הנא אבו רביע

+

חן אליהו

+

יואב גולן

+

ניתאי אריה

+

עומר תמרי

+

עידו רקובסקי

+

ערן יוסוב

+

ערן עופר

+

שמעון דיין

+

נגד

נמנע

הצעת החלטה – נוהל מכירת כרטיסים
רקע –
כיום הכרטיסים לרוב אירועי האגודה נמכרים או מחולקים חינם פיזית באמצעות כרטיסי נייר .הדבר מקשה על
סטודנטים מקמפוסים מרוחקים או סטודנטים עם שיעורי חובה בשעות המכירה ,להשיג את הכרטיסים
המבוקשים.
מתוך רצון להקל על הסטודנטים ולהתקדם טכנולוגית ,נוהל זה יסדיר את אופן מכירת הכרטיסים באינטרנט
עבור כלל מדורי האגודה.
תוכן ההחלטה " -מועצת אגודת הסטודנטים מנחה את האגודה לפעול על פי נוהל זה החל משנת הלימודים
תשע"ו".
 .1פתיחת מכירה אינטרנטית תהיה לשיקול דעתו של הרמ"ד באישור יו"ר האגודה תוך הבנה שהמכירה
האינטרנטית היא העדיפות הראשונה.
 .2פעם בשנה ,לפני כתיבת תכנית העבודה השנתית ,יש לקיים הליך לבחירת ספק למכירת כרטיסים
באינטרנט על ידי ועדת תרבות על פי הדרישות הבאות:
א.

עמלת רכישה – בסוגיית עמלת הרכישה יחליט הרמ"ד הרלוונטי על איזה גוף תושתת העמלה –
על הסטודנטים או על האגודה בהתאם לשיקוליו והתייעצות ביחד עם רמ"ד תרבות.

ב.

יכולת הנפקה של כרטיסים אלקטרונים ויכולת סריקה שלהם באמצעות אפליקציה יעודית
שתסופק ע"י הספק ,ו/או חומרה ניידת שתירכש/תישכר ע"י האגודה ותותאם ע"י הספק (סורק
ברקודים נייד וכו') במטרה לצמצם את שימוש הנייר תחת האגודה.

ג.

עמלה נמוכה על העברת כספים מחשבון הבנק של הספק לחשבון הבנק של האגודה.

ד.

הספק יציע חלופה הולמת לרכישה במזומן לכרטיסים שיימכרו באינטרנט (כמו קופת הנגטיב
כיום שמאפשרת לרכוש במזומן).

 .3בהתאם לספק שנבחר ועמלות הרכישה ,בתכנית העבודה השנתית כל מדור יתקצב את אירועיו בהתאם
לעלויות הרכישה.
 .4בכל אירוע שצפויים להיות בו למעלה מ 100-אנשים (מופע ,טיול ,סדנה וכו') ,פרט לאירועים שיוחרגו ע"י
ועדת תרבות ,לפחות  25%מכלל הכרטיסים לאירוע יוצעו למכירה באינטרנט.
א.

על המכירה האינטרנטית להתחיל בעת פרסום האירוע במקביל למכירה פרונטלית.

ב.

במידה ויהיה אילוץ להדפסת כרטיסים ,כרטיסים שנרכשו באינטרנט יודפסו ותחל חלוקתם לכל
הפחות  3ימים טרם האירוע.

ג.

כל סטודנט חבר אגודה יוכל להזמין עד  2כרטיסים על שמו ובתנאי ששניהם חברי אגודה.

 .5באירוע בו כלל הכרטיסים נמכרים באינטרנט ,תינתן האפשרות למי שיחפוץ בכך להגיע ולשלם במזומן
במשרד שירותי האגודה.
 .6יש לשאוף כי סטודנטים לא יצטרכו להדפיס כרטיסים אלקטרונים ויוכלו להציגם ממכשיר נייד ,או
להעביר תעודת סטודנט בקורא חכם.
 .7במידה ובמכירה הפרונטלית הסתיימו הכרטיסים ,יוכל הרמ"ד לפי שיקול דעתו לשנות את אחוז
הכרטיסים שנמכרים באינטרנט ,ובתנאי שעברה לפחות חצי שעה מרגע פתיחת המכירה באינטרנט.

 .8במידה והועברו הכרטיסים למכירה פרונטאלית תינתן האפשרות למכירה בכניסה לאירוע עצמו לפי
שיקול הרמ"ד הרלוונטי.
 .9כרטיס שנקנה על ידי סטודנט חבר אגודה יחוייב בהצגת כרטיס סטודנט בעל מדבקת חבר אגודה
בכניסתו לאירוע.
 .10באירוע בו הוחלט שלא למכור באינטרנט ,יש להעביר  10%מהכרטיסים למכירה בדוכן האגודה בפקולטה
למדעי הבריאות
 .11אירועים בעלי אופי ייחודי המוחרגים מנוהל זה הם:
-

טיולי שקיעה ,טיולים דו לשוניים או כל אירוע הדורש יציאה מהקמפוס.

-

ערב ועדי כיתות וכלל האירועים תחת מדור אקדמיה

-

אירועי יום הסטודנט

-

אירועים הדורשים הגעה בחלוקה שווה של אוכלוסיות שונות.

-

כלל חוגי האגודה

-

באירועים בהם הכרטיסים מחולקים בחינם -על  10%מהם להיות מחולקים דוכן בפקולטה למדעי
הבריאות.
הסמכות על החרגת אירוע מהנוהל תהיה בידי רמ"ד תרבות וידוע וועדת תרבות.
בשלב כתיבת תוכניות העבודה בקיץ תתבצע בדיקה של האירועים המוחרגים מהנוהל ויוצגו בועדת
תרבות להחרגתם מהנוהל או הכללתם בנוהל (אירועים המצוינים כמוחרגים).

 .12חלוקת כרטיסים בדוכן האגודה בפקולטה למדעי הבריאות –
-

החלוקה תינתן בהצגת הוכחת לימודים בפקולטה וכרטיס חבר אגודה בתוקף בלבד

-

כל סטודנט זכאי לרכוש עד  2כרטיסים

-

במידה ולא יגמרו הכרטיסים ,השאר יוחזרו למכירה באגודה.

אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד הוק

עבודה מקדימה ,אם רלבנטית ,בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח
ההחלטה:
לו"ז לביצוע או בניסה לתוקף ,אם נדרש:
גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:
גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:
לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

בברכה,
הנא אבו רביע,
יו"ר ועדת תרבות.

