
 
 11.01.21ה פרוטוקול ישיבת מועצ 

 .  ברי וחברות מועצהח  64 :ונוכחות נוכחים

 עדכוני הנהלה: 

נינו. אנחנו נראה  ימאבק הבחינות המקוונות ממשיך, בהמשך נעשה שיח ב  רמ"ח אקדמיה דניאל זילבר:

  שההפגנה שיצאנו אליה השפיעה ואנחנו ממשיכים בשיח עם כלל גורמי ההנהלה באוניברסיטה. אנחנו

 עזרה לסטודנטים וסטודנטיות.  בממשיכים 

 צריך לציין גם  שחסרים תקנים אצל דניאל.  יו"ר האגודה, ירדן בן צבי:

זה המצב כמעט בכל האגודה, חסר נציב זכויות מדויקים והנדסה, אם   .נכון רמ"ח אקדמיה דניאל זילבר:

 זכויות תארים מתקדמים. נציבת יש מישהו שאתם מכירים מהפקולטות האלו, חסר גם פרויקטורית ו

הוצאנו ניוזלטר לכלל הסטודנטים עם עדכונים על המחאה. שלחנו  רמ"ח הסברה ופרסום, אור ברוטי: 

ה יצרה סרטון ויראלי שמסביר את הבעיות במתווה  ק . המחלסמסים עם קריאה להצטרפות להפגנה

פייסבוק והאינסטגרם  מחפשים מנהלת דיגיטל שתהיה אחראית על ה -חסרים לנו עובדים  המבחנים. 

 שלנו.  

ם כספיים לכל  חזריה הסכמה על השגנו   –נושא האינטרנט במעונות  רמ"ח רווחה ומעונות, רותם גרוסמן:

, יכול לשלוח למעונות קבלות ולקבל החזר. אשמח שתעזרו לנו להפיץ  מי שניצל את חבילת הגלישה שלו

רחיב אותו גם לאוניברסיטה. קבוצת  ים לההפיילוט של קוויק הוא הצלחה מסחררת, אנחנו רוצ את זה.

 הפייסבוק שלנו, אגודרייב, שמיועדת לטרמפים צפויה להיפתח בימים הקרובים. 

רח את העמותה "דור לדור", עמותה  ימועדון ההתנדבות ג'סטה ארמ"ח מעורבות חברתית, הלה שקד: 

עם צרכים מיוחדים.   שעוזרת לקשישים בסגר. צפוי שיתוף פעולה עם עמותת אית"ן שמשלבת אנשים

מצעד הגבורה  מחפשת מובילות קהילה כאן באוניברסיטת תל אביב. האקתון  SAFE UPאפליקציית 

יתקיים בתחילת מרץ, פרטים נוספים בהמשך. היום הפוליטי יתקיים שבועיים לפני הבחירות השנה.  

השנים   3-יותר בהמספר הגבוה ב  – 150מלגאים ומלגאיות, מתוך מכסה של  148 לפעילות משובצים

 האחרונות. 

,  עם הסטודנטים הזרים השבוע תתקיים שיחה פתוחה ח תרבות, ספורט וקשרי חוץ, עידו מונטייז:רמ"

בה תוצג להם האגודה וגם יושק האינסטגרם החדש של האגודה באנגלית, פלטפורמת דיסקורד והמלגאים  

יהיה מכרז   ,ת מסיימת את תפקידהדונא הרכז –בקמפוס  םייצוג סטודנטים ערבי של תוכנית באדיז.

בגלל שזה פחות מתאים עם מתווה  סמינר "הכר את עולם התרבות" נדחה, ורכז.ת חדש.ה ייכנסו לתפקיד. 

מתקדם שיתוף הפעולה עם   כי מירב המאמצים שלנו מושקעים במענה לפניות סטודנטים. הבחינות,

באונ' דובאי,  פגש עם יו"ר אגודת הסטודנטים אוניברסיטת דובאי. אולג הנציג היה בחופשה בדובאי והוא נ

 אחמד אלררי. אנחנו נעשה איתם חילופי סטודנטים.  

מתוקף תפקיד סיו"ר, התפקיד שלי כרוך בפיתוח אישי של   סיו"ר אגודת הסטודנטים, ליאור חזן:

ולה  בספרות ז –רמ"חים, נתקלנו בקשיים עקב התקופה. נושא המקראות וחוברות עזר מנהלים, עובדים ו

תפיצו בבקשה  בימים אלו אני דנה האם יש צורך בהן.  .היו עושים את זה ועכשיו זה עבר למרכז השירות



 
דעו שהם זכאים לייעוץ חינם מתוקף היותם משלמי  יתפיצו לסטודנטים ש  –את המכרזים. ייעוץ משפטי  

 דמי רווחה.  

לחבילות סיוע, בימים הקרובים   המועצה הקודמת אישרה סכומים  –מענקים  יו"ר האגודה, ירדן בן צבי:

 . 508-כקיבלו  577, הגישו "חש 910,000לכל הסטודנטיות. בקרן היו כל הכסף ייכנס 

 שהגישו.  676קיבלו או יקבלו את המענקים מתוך  479 –מלגות שיכון ובינוי עם האונ' לדיירות מעונות 

ת. אני מזמינה ליצור קשר עם כל חברות  קיימתי פגישות עם נציגים ונציגות, עולות כל מיני שאלות ויוזמו 

שיתוף פעולה בין התאחדות הסטודנטים  אני רוצה לציין שיש    מטרות. נציבההנהלה. שנתאם ציפיות,  

 . בנוגע לסיוע לסטודנטים  כי יש מטרות משותפות ברמה הארצית ,ננויהארצית לב 

 ם.  עוברים להצעת החלטה על הקמת ועדת המענקי , אסף שילוח: נשיא המועצה

, שנותרו  ש"ח 254,000 יחולקושתחליט כיצד   תאנחנו מציעות להקים ועד יו"ר האגודה, ירדן בן צבי:

המועצה הקודמת    , לטובת מענקים לסטודנטים וסטודנטיות שנפגעו ממשבר הקורונה.מתקציב תש"ף

עדה  ההצעה היא שהוושנשארו מתקציב תש"ף יועברו לטובת מענקים השנה.  ש"חאלף   180אישרה כי  

כספים שישבו בה  מבקר האגודה ומנהלת ה וחברות מועצה,   3, נציגת הנהלה, נציגת נשיאותתורכב מ

משנה   "חש 74,000-המעונות, כ   ישיועדו לעזרה לדייר₪  130,000-מ יחד עם כסף נוסף שנשאר  .כמשקיפים

 . "חש 254,000יעמוד על הכולל   הסכום   ,שעברה

 עבור התנדבות? כיצד יחולק הכסף?  הנציג עידן לושי:

 זה בדיוק מה שהוועדה תקבע. יו"ר האגודה, ירדן בן צבי:

 נמנע. ההצעה התקבלה.  1נגד,  1בעד,   51 –על הקמת ועדת המענקים הצבעה 

 אפשר לצמצם את שכ"ל?  חבר מועצה, איתמר קפוסטה:

תואר ראשון  . המל"ג והות"ת קובעים את שכר הלימוד, הוא אחיד בכל הארץיו"ר האגודה, ירדן בן צבי: 

מחאה דרך התאחדות הסטודנטים הארצית, כי אנחנו לא בקשר ישיר מול   ייצרושני הוא קבוע. ניסינו ל

מדמי   50% החזר של  נקבלמתוך זה מיליון שקל.   800לאחר שיחות הגיעו לחבילת פיצוי בגובה הממשלה. 

ם ישירות לסטודנטים  ה התפטר ומוסדות רבים מנסים לא לשלההשר להשכלה גבו  .למנויהאבטחה שש 

 למענקים.אלא לייעד את זה 

?  2019למול   2020אפשר לבדוק כמה כסף הוציאה האוניברסיטה בשנת   חבר מועצה, איתמר קפוסטה:

 בשביל לדרוש החזרים.

  ,חסכה כסף אלא הוציאה יותרבאופן רשמי האוניברסיטה אומרת שהיא לא  יו"ר האגודה, ירדן בן צבי:

ולהקלטות. ההתאחדות הגישה בקשה לראות את תקציבי האוניברסיטאות בהתאם  בגלל המעבר לדיגיטל 

 מידע. הלחוק חופש  

 

 



 
 

 :מועצההבחירות לוועדות 

 ליו"ר ועדת מכרזים: מועמדים

אקדמיה למיעוטים, לחשוף קבוצת קהלים גדולה יותר  המטרה שלי היא להביא את ה יוסף שמחון:הנציג 

 לאקדמיה. 

באגודה. בסוף העובדים  תואר שני בביולוגיה, הייתי נציג זכויות אקדמיות ל   סטודנט עידן לושי:הנציג 

 נמצאים בחזית, ואני יודע מה זה דורש.  

 ועדת ביקורת:ומועמדים ל

 אני מבטיח להיכנס לעומקי דברים ולהביע את דעתי.  : קראוזר בועזהנציג 

אני יכול  גוף הוא כמו תפוח, ואם הוא רקוב מבפנים זה מתפשט. כל שאני מאמין שנה ג',  :רוט יאיר הנציג 

 לא מעט ולעזור לשמור על הגוף, האגודה, עובד. לתרום 

נציג אומנויות תארים מתקדמים, הייתי חבר בוועדה בשנה שעברה. אני ער   :שטיינברג עומריהנציג 

גר עבורנו לשפר את האגודה  לתגובות ולפידבקים סביב האגודה, לא חסרים דברים שאפשר לתקן וזה את

 כמה שאפשר. 

בתור סטודנט למשפטים, בסיס   .אני חושב שכל גוף זקוק לביקורת .שנה ב' במשפטים: טוויטו רןהנציג 

 ר.  ההסתכלות שלי הוא חוק

 :וועדת כספיםמועמדים ל

 אני רואה בתקציב האגודה מקור כוח חשוב מאוד.   . נציגת פיזיקה שנה ג': אביה צורףהנציגה 

הגשתי מועמדות כי אני מגיע מהחוג לכלכלה, התקציב מעניין אותי    .נציג בחוג לכלכלה: איתי כהןנציג ה

 והייתי שמח להתעמק בסעיפים בו ולראות איך אפשר לייעל אותו. 

והתעסקתי    הייתי סמ"פ בגולני  .שלהיות בוועדת הכספים זה די טבעימרגיש לי   :ג'וש דרילהנציג 

 . ון מוטיבציהבתקציבים שם. יש לי המ 

מציע את עצמי לוועדת כספים מאחריות חברתית כלפי  אני נציג בחוג לחשבונאות.  :דור גולדברגהנציג 

אני מבין שקל לאבד כספים, לא מביקורת אלא ככה זה בתקציבים גדולים ואנחנו פה בשביל שזה  האגודה.  

 לא יקרה. 

י רואה את התקציב של האגודה כגוף  אנלומדת פילוסופיה ותולדות האומנות, : ליהי פאול ההנציג

ולכן זה חשוב שתהיה ועדה שעובדת בשיתוף פעולה טוב ויעילות   ,הפרקטי שמיישם את הדברים

 מקסימלית. 

אני נציגת חשבונאות. מציעה מקצועיות, ייעול, שקיפות, אכפתיות. הנציגים מכלכלה   :מאי שגב ההנציג

 וחשבונאות יכולים להיות תורמים בוועדה. 



 
אני חושבת שבוועדה חשוב שיהיה מישהו  מתחום מדעי  אני נציגת מדע המדינה,  :מרים גנדלויב הגהנצי

 החברה. יש לי יכולת לתת פן אחר מעבר לפיננסי.  

נציגה מטעם משפטים, לומדת גם כלכלה. חשובה לי שקיפות עם הסטודנטים, הידע  : עדן סנדרס ההנציג

 שלי במשפטים וכלכלה יכול לתרום בוועדה. 

ולוועדת  החלטתי להתמודד לוועדת כספים  .ה של הנדסה ביו רפואיתגאני הנצי  :עידן ברנע ההנציג

 . י יש לי הרבה מאוד לתרוםמענקים כ 

 מועמדים לוועדת מענקים:

   .יש צורך לתת כסף למי שצריךאני מאמין ש  :יבסקאולג בורוהנציג 

שלי חילקנו סכומי כסף והייתי שותפה בזה,   . בעבודהאני נציגה מטעם החוג לכלכלה: קדמון אלון ההנציג

חשבתי שאוכל לעזור פה. אני מאמינה שצריך כמה שיותר מהר להוריד את הבירוקרטיה ולא להתייחס  

 לעבוד עלינו. אקבע קריטריונים הוגנים. לסטודנטים כאילו הם באו  

הגיע לכמה שיותר  מגיש מועמדות לוועדת מענקים, יש לי ניסיון, המטרה שלי ל  :אלון זוהרהנציג 

 סטודנטים וסטודנטיות, יהודים וערבים.

יש לטעמי קריטריונים שאפשר לנסח אותם מחדש, צריך להוריד את הנטל של   :גנדלויב מרים ההנציג

 הבירוקרטיה.  

 ההצבעה לוועדות המועצה: תוצאות

 ( נבחרה אוטומטית לפי התקנון –ועמדת יחידה )מ יו"ר ועדת ביקורת

   שלי סגל  

  ת )שני מקומות( ביקור

 נבחר  –קולות  45 - בועז קראוזר

 נבחר –קולות  40 - רן טואיטו

 קולות  20  - עומרי שטיינברג

 קולות  15 - יאיר רוט

  מכרזיםועדת יו"ר 

 נבחר –קולות   52 -  עידן לושי

 קולות   9  - יוסף חיים שמחון 

 2-ים נמנע 

 ( ומטית לפי התקנוןנבחרו אוט – מקומות  14מועמדים על  12)חברי ועדת מכרזים  



 
   אילון בילנסקי

 ג'וש דריל 

 גלעד קינן 

 אסף טלגם 

 מאיה הולנדר 

 נגה אלקיים 

 ליז אלטושלר 

 יוסף חיים שמחון 

 נעם קיני 

 עדן אבו עקל 

 עמית קצב 

 שני שטרייספלד 

 עידן ברנע 

  ( מותמקו  7כספים )חברי ועדת 

 נבחרה  – קולות 53 –ף אביה צור

 נבחר – קולות  52 – ג'וש דריל

 נבחרה  – קולות 49 – שגבמאי 

 נבחרה   – קולות 47 – מרים גנדלויב 

 נבחרה   – קולות  45 – עדן סנדרס

 נבחר – קולות 42 – איתי כהן

 נבחרה  – קולות 41 – ליהי פאול

   קולות 35  – עידן ברנע

   קולות 17 – דור גולדברג

  (מקומות 3מענקים )חברי ועדת 

 ה נבחר – קולות  37 – אלון קדמון 

 הנבחר – קולות 27  – עידן ברנע



 
 נבחר – קולות  25  – זוהר אלון

   קולות 21 – אולג בן אבי

    קולות 14 – מרים גנדלויב 

 מתווה המבחנים:  

 .  לפני כמה שבועות קיבלנו את מתווה הבחינות יו"ר האגודה, ירדן בן צבי:

 הציגה את מתווה המבחנים העדכני של אוניברסיטת תל אביב. רמ"ח אקדמיה דניאל זילבר 

 עד כה: האגודה הישגי

 שירותים: -

פקולטות )שעה   9מתוך  7-כשהתחלנו את המאבק: איסור על יציאה לשירותים למשך שעתיים ורבע היה ב 

 . דקות קליטה( 45וחצי +  

 . 9פקולטות מתוך  6-היום: איסור ליציאה לשירותים הוא רק לשעה וחצי, וב

 רכישת מצלמות: 

 . פקולטות 4-כישת מצלמות בתה בקשה לרי כשהתחלנו את המאבק: הי

 .כעת: רק בפקולטה אחת, ובה כל סטודנט עם בעיה כלכלית הפקולטה תספק לו מצלמה

 להשאיר אותם פתוחים.  הבורמקולים: עדיין ח 

 להישאר במבחן עד סוף הבחינה:  

 .פקולטות 4-כשהתחלנו את המאבק: היה ב

 .כרגע: שתי פקולטות ובית ספר למקצועות הבריאות

 שא מתווה המבחנים דיון בנו

 דניאל זילבר: מבקשת שהמועצה תעלה עוד נקודות חשובות שאנחנו צריכים לשים לב אליהן:  

 :סיכום הנקודות שהועלו

 מגבלת שעה וחצי  –שירותים  •

 יציאה מהבחינה בסופה  •

 פתיחת מיקרופונים   •

 דקות לפני הבחינה מבלי לקום  45שסטודנטים לא יצטרכו לחכות  •

א יכולים להיבחן מהבית )הורים, מעונות, מאותגרי אינטרנט, דירות סטודיו  פתרון לסטודנטים של •

 .  וכו'(



 
 הבהרות בנוגע להתאמות לימודיות.   •

 מענה לבעיית הדפסת חומר העזר )כמות גדולה מאוד של דפים(.   –מבחנים פתוחים  •

גע  לפעול למתן הארכה במקרה של תקלה; יישור קו בנו –הסדרת ההתייחסות לתקלות טכניות  •

 לטיפול בתקלות.  

 דרישה להוצאת הנחיות רשמיות ומסודרות  •

 יש לבחון צעדים פרטניים בתואר שני  •

בעיות נקודתיות של פקולטות: הצורך לרכישת מצלמה שלישית בהנדסה; איסור על שימוש   •

 באטמי אוזניים בחשבונאות  

. 

 

 הישיבה הסתיימה.

 

 

 

 

 

 


