
 

 24.12.2018 – ראשונה ישיבת מועצהפרוטוקול 

 חברי מועצה 42נוכחים: 

  ,אייל זיסר 'סגן הרקטור פרופדברי ברכה של יו"ר ועדת הבחירות 

 דברי ברכה של דיקאנית הסטודנטים, פרופ' טובה מוסט 

  לנציגים היוצאיםהוקרה הענקת תעודות 

  שי היוצא  ו"ר הוועד המנהלרום טנא מנשיא המועצה ויפרידה של יו"ר האגודה דברי

 ברמסון 

 ברמסון דברי פרידה של שי 

 נשיאות המועצה/ועד מנהל

 לתפקיד נשיא המועצה/יו"ר הוועד המנהל של האגודה הגיש מועמדות רק אסף שלוח.

לתפקידי סגני נשיא המועצה/חברי הוועד המנהל של האגודה הגישו מועמדות רק ג'ורג' מטר ורוני 

 כהן ארזי.

 קנון לא יתקיימו בחירות במקרה כזה, והשלושה נכנסים מידית לתפקידם.על פי הת

 .דברי פתיחה של יו"ר הוועד המנהל הנכנס אסף שלוח 

 

 בחירות לתפקיד יו"ר האגודה

  . רום מציג את עצמו ואת מצעו.מועמד יחיד: רום טנא

חילת הישיבה מאחר ורום אינו חבר מועצה, בהתאם לתקנון הוגשו למבקר האגודה ולנשיאות בת

 מכלל חברי המועצה המאשרים לו להתמודד. 50%חתימות של מעל 

 בהתאם לתקנון, מתקיימת הצבעה בעד/נגד מועמדותו לתפקיד.

 .רום טנא נבחר לתפקיד יו"ר האגודה. 1, פסול: 1, נמנע: 6, נגד: 32בעד:  -תוצאות ההצבעה 

 סיו"ר וראשי מחלקות –בחירות לשאר תפקידי הנהלת האגודה 

 דברי פרידה של סתו כהן מתפקיד ראש המחלקה האקדמית 

 המועמדים לתפקידי ההנהלה מציגים את עצמם ואת מצעם:

  מועמדת יחידה: רז עליון. –סיו"ר האגודה 

  מועמדת יחידה: ירדן בן צבי. –רמ"ח מנהל ורווחה 



  מועמד יחיד: עמוס עצמון. –רמ"ח מעורבות חברתית 

  שיר דרמר. מועמדת יחידה: –רמ"ח אקדמיה 

  שתי מועמדות: סאלי יוסף וטלי אבנת. –רמ"ח הסברה 

  מועמדת יחידה: ליאת כהן. –רמ"ח תרבות 

 חברי מועצה, טופס הצבעה אחד נפסל(: 42הצבעה )הצביעו סה"כ תוצאות ה

 .רז עליון נבחרה לתפקיד סיו"ר האגודה. 1 נגד: ,40בעד:  – סיו"ר

 בן צבי נבחרה לתפקיד רמ"ח מנהל ורווחה.ירדן . 1, נגד: 40בעד:  – מנהל ורווחה

 .עמוס עצמון נבחר לתפקיד רמ"ח מעורבות חברתית. 0נגד:  ,41בעד:  –מעורבות חברתית 

 ליאת כהן נבחרה לתפקיד רמ"ח תרבות.. 0נגד:  ,41בעד:  –תרבות 

 .שיר דרמר נבחרה לתפקיד רמ"ח אקדמיה. 1: נמנע ,9 נגד: ,31 :בעד -ה אקדמי

לתפקיד רמ"ח  סאלי יוסף נבחרה. 1 :נמנע ,10 :טלי אבנת, בעד 30סאלי יוסף:  בעד – הסברה

 .הסברה

 

 יום הסטודנטדיון בנושא 

 ט מוקדם יותר. רום מבקש מהנציגיםלפי רום, השנה החלטנו להתחיל בהיערכות ליום הסטודנ

רוצים כדי שנוכל להתחיל  שאתם חושבים שהסטודנטים ירצו ושהםשמות לזמרים ואמנים 

  להרגיש דופק.

את אירוע הדגל,  םתשובה לשאלה לגבי התשלום: הרבה מאוד סטודנטים רואים ביום הסטודנטי

שנים הכל היה בסדר. ההכנסות פחות או יותר  5-7לאור העובדה שזו צורת ההתייחסות עד לפני 

ה אלא על נכס. חברות היו כיסו את ההוצאות, הרוב המוחלט של התקציב לא יושב על האגוד

 רבות בינן לבין עצמן מי יבוא לפרסם. 

פייסבוק וגוגל חתכו את ההכנסות, אירועים מכניסים פחות כסף מפרסומים. ההכנסות נחתכו 

בערך בחצי וזה הולך ונהיה יותר גרוע משנה לשנה. בשנה שעברה המחירים טסו לשמיים בין היתר 

שנה בוצץ. המודל הוא שההכנסות יורדות וההוצאות עולות. ועומר אדם שהתפ 70-בגלל חגיגות ה

מנכ"ל נכס גיל אמר שאם ממשיכים בתצורה שעברה יום הסטודנט הפסיד כחצי מיליון שקל. 

שלוש לא יהיה יום הסטודנט ולכן הבנו שבתור התחלה אנחנו חייבים להפסיק -הזאת עוד שנתיים

אנחנו צריכים להעלות את המחירים כי  –ק שקל זה רחוק מלהספי 15שקלים מסטודנט.  0לקחת 

אין ברירה. מאוגוסט שעבר אני על הנושא הזה להביא כמה שיותר שיתופים פעולה עם אגודות 

המצב שאנחנו אחרות, חסויות, פנינו לחברות גדולות, מנסים להיות הכי יצירתיים שיש. 

 מתמודדים איתו יותר מורכב ממוסדות אחרים. 

 שבה על צמצום באירוע?האם הייתה מחשאלה: 

יש הרבה מאוד סטודנטים שרואים באירוע הזה אירוע השיא ואירוע הדגל. יש דירקטור תשובה: 

 ה. למה אתם לא מבטלים את האירוע,בנכס שהוא כל שנה שואל למה אתם בכלל מפיקים את ז

טכניון אתם לא אמורים להפיק אירועים הפסדיים. מבחינת עלויות אנחנו הרבה יותר זולים מה

של במה, סאונד וכו', גם בזה אנחנו לואו  –לאירוע כזה יש עלות קשיחה  העברית ובן גוריון.



קוסט, לעומת מה שאנחנו נותנים אנחנו עושים את האירוע הכי זול שאפשר ומשתדלים להיות 

 הכי אטרקטיביים שאפשר.

 

 הישיבה הסתיימה.

 

 

_______________      _______________ 

 חברת הוועד רוני כהן ארזי      ועד אסף שלוחיו"ר הו

 

 


