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נוכחים: ליאור פליק, איתי אסמן, דנה קצב, יוכי לוי, אודליה אלבו, יוסי אוחיון, יוסף נדב, אלכס

פאנוב,ניצן יסעור,גבריאל מנסור,ניצן שחר,יצחק בלמס,טלאור פישלר

חיצוני: לילך חייבי מנחם (מנכ"לית החברה הכלכלית)

הקודמת הצבענו והוחלט על יציאה:מעדכן לגבי התאחדות הסטודנטים הארצית ,בישיבהליאור

מההתאחדות אם לא נטפל בבעיית המנדטים שלנו ועוד כל מיני נושאים שהעלנו שיש בעיות

בהתאחדות כארגון יציג שלנו אני נפגשתי עם יו"ר ההתאחדות, ונפגש עם יו"ר האוניברסיטאות  בכל

הארץ צריך לעדכן את בית המשפט אם אנחנו ממשיכים או לא ממשיכים תחת ההתאחדות.

פעילות הורים וילדים ברחבי הארץ ,ביקוש מאוד גדול כמעט סולד אאוט בכל המוקדים ויתכן שיפתחו

עוד מוקדים ברחבי הארץ .

הכלכלית.החברהשל4מס'לישיבהועובריםהמועצהישיבתאתרשמיבאופןסוגריםליאור:

גדלה,האגודהארוךלטווחהיווהשיקוליםהמועצהבפניאחתלאעלהכלכליתחברהנושא2014בשנת

לאט לאט  צריכים לפתוח גוף כלכלי שיתחזק את כל הדברים גוף מקצועי בנושא  שיווק , הכנסות, רווחת

סטודנטים, וערך לסטודנטים כגון :קורסים לצד התואר שהם עושים, המחירים מאוד סטודנטיאליים

החלטנו להקים חברה כלכלית , לילך המנכלי"ת הקימה אותה עוד בימיה כיו"ר האגודה,

מציגה את עצמה ומשתפת מצגת של החברה הכלכלית,לילך:

במינהלאלהבימיםהראשוןהתואראתמסיימתלארבעה,אםהעיןמראש36בתמנחםחייבילילך

2014משנתלאגודהקשרליישבאונו,הבאהבשנהבמשפטיםתוארמתחילהציבוריתמדיניות

הייתי,2016בנבחרתיושםהיו"רתפקידעלהתמודדתיבמועצה,הביקורתועדתויו"רמועצהכחברת

בין המקימות של מועדון אופל"ה ומועדון מודל האו"ם, כשהייתי בתפקיד יו"ר התחלנו את הניהול של

הקפיטריות,בעקבותגםהכלכליתהחברהאת,הקמנוקפיטריות4לידינו,קיבלנוהקפיטריות



הדרקטוריון מורכב מיו"ר הדרקטוריון ליאור פליק שהוא יו"ר האגודה,דירקטורית שהיא נשיאת האגודה

חייםבןואבישייהודהאריקחיצונייםדירקטורים2ועודנוסףדירקטורשהואהנשיאהסגןויוסידנה

מחליטיםוהםהדוחות,עלהתקציבעלהשוטפת,הפעילותעלהמנכל"יתעלשאחראייםאנשים5שהם

ישיבתלכנסחייבתאני20,000₪מעלשלהשהיקףהחלטהכלהשכר,תנאיעל

דרקטוריון ולקבל את האישור וההסכמה שלהם שלכל ישיבה מתלווים יועץ ארגוני אולג לוינסקי יועץ

כלכלי אושר אלרון יועץ משפטי דותן לוי ובליווי של רואה חשבון /מבקר יאיר שפירא, שהם מתלווים

לדרקטוריון.

בסיכום עם המנכ"ל הקודם מר עמית שטרייט סוכם שיהיה לנו משקיף מטעם האוניברסיטה והמשקיף

הוא ארנו שהוא שותף לישיבות הדרקטוריון ולפעילות העסקית שקוראת בחברה, והוא מוודא שאין

פגיעה בפעילות מקבילה של האו"פ,

החלטנו לשתף פעולה עם חברת "יוניק" חברה שיש לה מועדוני אשראי לסטודנטים.

כלכלית.חברהישחזקהסטודנטיתאגודת,לכל2018במרץהוקמההחברה

חלק מפעילות החברה זה המשלחות שבדרך כלל יצאו דרך האגודה אבל כעת המשלחות יוצאות דרך

החברה הכלכלית ובכך אנחנו דואגים להכניס גם כסף עבור המשלחת דרך חברות התעופה שאותם

אנחנו משווקים.

גם הקפיטריות הן בתחום החברה הכלכלית למרות שכרגע זה כאב ראש גדול, בטח בתקופת הקורונה

שהקפיטריות לא עבדו ואנחנו לקראת שנת הלימודים הבאה מחכים לראות האם יחזרו לימודים

פרונטליים.

אנחנו דואגים בנושא הקפיטריות גם לנושא התמחור, גם לתזונה בריאה וגם להקשיב למה שמנהלי

הקמפוסים רוצים.

נושא נוסף שהחברה מטפלת בו הוא נושא המתנה השנתית שסוכם על ידי הדירקטוריון שהחברה

הכלכלית תנהל את המכרז של המתנות ותדאג גם לגייס חסויות למתנה שיכניסו כסף וגם להביא

הגרלות ופרסים לטובת פרויקטים שונים של האגודה.



החברה הכלכלית מציעה קורסים מקצועיים לסטודנטים שלנו לצד התואר ובמקביל הם מקבלים קורסים

מקצועיים אשר מקנים להם תעודות וניסיון במחירים מאוד מסובסדים

איך אנחנו יודעים על הכל כמו שאת מספרת לנו עכשיו?יוכי:

הוא יו"ר הדרקטוריון שהוא גם יו"ר האגודהאני מחוייבת לתת דין וחשבון לדירקטוריון ,ליאורלילך:

ותמיד יכול לעדכן אתכם מה הלו"ז , אני חברת בת של האגודה והכל די שקוף לדרקטוריון,

יש לי באנר באתר האגודה שתמיד אתם יכולים להיכנס ולראות את פעילות החברה הכלכלית

-סטודנטו"פ.

בנינו ספר נהלים לאגודה ,אני עובדת לפי מה שכתבנו והתחייבנו מההתחלה ועד הסוף.

אני עובדת יחידה היום בחברה כי אנחנו נמצאים בבנייה ואם יש לכם/ן רעיון אני אשמח כמובן לשמוע

כל רעיון.

יש לכם שאלות?

אודליה – רק להגיד לך יישר כוח וכל הכבוד

.המועצהלישיבתועובריםהכלכליתהחברהשל4מס'ישיבהסיימנוליאור:

אני רק יחזור שאנחנו ממש בשיא של תוכניות העבודה לשנה הבאה, מי שרוצה לקחת חלק או להבין

מה קורה בכל המחלקות מוזמן לדבר איתנו , אם יש לכם פרוייקט מעניין שאתם חושבים שאפשר

להשקיע בו .

המטרה שהקמנו את החברה הכלכלית זה שיהיה גוף שאמור להניב הכנסות לאגודה , בעתיד כל

ההכנסות של החברה הכלכלית או שניקח לאגודה בצורה של דיבידנט למשוך מהרווחים ולקבל לאגודה

ככסף שנכנס , או שהחברה הכלכלית תיקח חלק במשאבים מסויימים ותשלם את הכסף עבורם.



תודה לכל מי שהיה והצטרף ,ניפגש בפעם הבאה.דנה:


