
 

 23.2.20 - ישיבת מועצה פרוטוקול

 חברי מועצה 40: נוכחים

: אני אתחיל עם אירועים שיקרו עד ישיבת המועצה צבי-ירדן בןהאגודה יו"ר  -עדכוני הנהלה 

 הבאה.

 .9.3-נשף פורים המסורתי יתקיים בהוואנה קלאב, ב •

ים בת לראשונה בהיסטוריה הולכת להיות הפסקת לימוד .11.3-ב קרנבל פורים בקמפוס •

 שעתיים עם מתנפחים, מאפרות, דנסרים ועוד.

, יהיו כל מיני אירועים בהובלת מח' מעורבות 18.3-יום השוויון המגדרי יתקיים ב •

 חברתית. אנחנו משתדלות לעשות תכנים רלוונטיים.

 .24.3-קורה ב –יום מעשים טובים  •

קים הפועלים כאן , נצעד כקבוצה עם כל הארגונים הירו27.3-יתקיים ב –מצעד האקלים  •

 בקמפוס.

 .1.4-"ילדות רעות", תתקיים ב –הקרנת סרט  •

 .20.4 –כרון בסלון יז •

קורסים מקצועיים  –תרגולים, חלונות לימודים, מרתונים; "סאווה"  –קורסי אקסטרא 

 באותו הקשר יש לנו הנחה ב"גול". בשפה הערבית, פעילות מתוקצבת.

יש לנו סוגיות בהפעלת המערך, יאת חלופות. מוכרת לנו היטב, רותם עמה על מצ –קפה 

 ניתן לבוא ולשאול. זה סיפור מאוד מורכב.

ייצא סקר ביום חמישי, רוצות להבין מה הצורך  –הפעלת ספריות במלוא שעות היממה 

 ולמצוא תקציבים.

 יש מתנות סטנדרטיות ויש מתנות בנות קיימא. –מכרז מתנות פתיחת שנה 

ה לרפורמה ואנחנו רוצות להמשיך את הפעילות כדי להגיע האגודה הגיע –סקר תחב"ץ 

 עם דרישות חזקות ומבוססות.

היה אמור לקרות בנובמבר, מנסות להבין האם נוכל להוציא אותו  –מרוץ האוניברסיטה 

 לפועל השנה.

עוד לא החלטנו מה יהיה הכיוון הסופי בו נשתלב  –הגברת המעורבות הפוליטית בקמפוס 

 עבודה מסוימת שמתעסקת בזה.בהקשר הזה, יש 

אנחנו מנסות להבין מה לעשות  סיפור שלא מטופל. –פגישה עם רכזת הנגישות בקמפוס 

 וכיצד לדחוף.

 .של פלמנגו בקרוב תגיע בובה גדולה –קמע האגודה 

היום ישבנו לנתח את משובי ההנהלה, נגיע למשובי עובדים ועובדות  –תהליך משובים 

 בהמשך.

 למנהלים ומנהלות. –ת מרץ יום עיון בתחיל

 . ואירועים באופן מתעדכן ,ול משימותארגון וניה –פגישה עם חברת מאנדיי 

השתתפנו בשבוע שעבר, מרגש ומעניין. טלי בקשר  –כנס טאו אונליין לחדשנות בלמידה 

 רציף עם המרכז הזה.



 

זרנו הח סגן הרקטור, המזכירות האקדמית, מדעים מדויקים ועוד. –פגישות שוטפות 

 לחיים טפסים מאוד משמעותיים.

והשנייה בדרישות יש שתי זירות עיקריות, אחת שמתעסקת בקמפוס כעיר  –קיימות 

דב חנין, זה משהו שמקודם מול הנהלת  כ לשעבר"הלשינוי מדיניות. מוביל את זה ח

 האוניברסיטה.

 

 .מעצבת גרפית ומנהלת כ"א –לשתי עובדות  ו/או תקן הגדלת שכר

קסטרה שנרוויח מהגדלת תקן ושכר מנהלת כ"א יהיה בעניין הובלת פרויקטים, הגדלת האירדן: 

 .ההצעה עברהנגד.  0נמנע,  3בעד,  32 הצבעה: תחושת השייכות, שימור ידע ועוד.

 

 דיון בנוגע לאופציה של בחירות רביעיות

יתי מטעמי הבנו שזה בעי בפעם הקודמת ההתאחדות הובילה את קמפיין "דרושה ממשלה".ירדן: 

שמירה על ממלכתיות וכו'. כרגע עולה החשש שיהיו בחירות רביעיות. אנחנו רוצות להבין מה 

 הדעות כאן בנושא.

יצאנו  יא בבניית תהליכים ארוכי טווח.הבעיה המרכזית ה : (מדיניות ציבורית) הנציג דור אברהם

רי שההתאחדות יצאה עם קמפיין דרושה ממשלה שלא הצליח אבל כן היינו קצת בתקשורת. אח

אחרי הפרויקט הצטרפתי  המשכנו באופן עצמאי ובכל יום המשכנו לשלוח הודעות לחברי הכנסת.

 למפלגת העבודה ואני העוזר של עמיר פרץ.

: הנושא עלה בוועד המנהל של האוניברסיטה וברור שיהיו לזה השלכות גם צבי-היו"ר ירדן בן

 עלינו.

: יש בעיה של תקציב ומינויים. לסטודנטים בכל מתקדמים)(משפטים תארים  הנציג דוד אלול

העולם יש סיי וצריך לנצל את זה. אפשר לעשות הפגנה, האם היא תהיה ימין שמאל או ניטרלי? 

 אם בפוליטיקה לא מבינים שהם כשלו אז שילכו הביתה.

שור אלינו. : אין לנו השפעה כאגודה ולכן הדבר הזה לא ק(כלכלה תואר ראשון) הנציג עידן ארץ

עם כל הכבוד צוינו מספר השלכות לאי קיום ממשלה שחלקן לא נכונות. הפגנה היא אחת מצורות 

אפשר להתמקד  המחאה הכי פחות אפקטיביות והיא עלולה לעשות נזק בפרט אם היא קטנה.

 בנושאים מסוימים כמו ספאם בבחירות.

אחת מאיתנו כסטודנטית אזרחיות וזה : אני חושבת שכל (ספרות, בלשנות ומגדר) הנציגה גפן גיל

אני לא יודעת להצביע על דרך  כדי לעשות שינוי באוניברסיטה ובכללי. ההכוח שלנו. כולנו באנו לפ

 אפקטיבית אבל כן צריכים לקחת חלק.

צריך לראות שיש מספר מוגבל  : כשאנו אומרים כשתהיה ממשלה(מתמטיקה) הנציג אורי אביטל

 נו להביא לשינוי יכולה להיות אולי דרך שינוי שיטת הבחירות.של קומבינציה. הדרך של

: זה צריך לבוא מכל אגודות הסטודנטים ושאנחנו נוביל את זה. צריך אבי-רמ"ח הסברה אולג בן

 להציע לההתאחדות שאנחנו נוביל בראש.

אני מסכימה עם התפקיד : סוציולוגיה תארים מתקדמים)-(פסיכולוגיה הנציגה אמונה ספירא

היסטורי של סטודנטים, זו אמירה כללית מדי "תרכיבו ממשלה". אפשר ללכת על עידוד הצבעה ה



 

וזה מתחבר למעורבות פוליטית.  אנחנו יכולים להשתמש בכוח שלנו כאנשים, זה קונקרטי 

 ומעורר את האקטיביזם הסטודנטיאלי.

מרגע שנכנסתי : לפני שנכנסתי להנהלה הייתי בדעות של עידן. אבנת טלירמ"ח אקדמיה, 

להנהלה. בפעם הקודמת חוויתי שזה בא לי על חשבון דברים אחרים שאני יכולה לעשות בתפקיד 

שלי. האם מצופה ממני להוביל את המאבק הזה גם על חשבון סיבות אחרות? הרגשתי בקונפליקט 

 מצד הנציגים.

חים צד מפנים את יש לנו דברים פנימיים רבים להתעסק בהם וברגע שלוקהנציג ליאור שלחון: 

 הסטודנטים לצד השני.

אני מסכים עם מה שאמרת, אבל יש מחאות שיכולות להצליח. הדיון לגיטימי : ישי-מטר בןהנציג 

 ולא צריך לפסול אותו על הסף.

: אני חושב שהאגודה לא יכולה להיות פוליטית. (הנדסה תארים מתקמדים) ד הרןהנציג אביע

שים שאין להם ייצוג.  הסטודנטים לא רוצים להתעסק בדברים התפקיד שלנו הוא לייצג את האנ

אני כנציג  כאלה. גם על הדברים שבהם הימין והשמאל מסכימים, הם לא מסכימים לגבי היישום.

לא יכול לדעת מה הסטודנטים שלי חושבים בנושא הזה ולייצג את העמדה של כל הסטודנטים 

 שלי. 

את הקו בין פוליטי למפלגתי. יש הרבה החלטות שאפשר סגן הנשיא סתו כהן: אני רוצה שנשים 

 לתפוש אותן כפוליטיות אבל הן לא מפלגתיות. העשייה פה היא פוליטית לא מפלגתית.

העובד מיכאל פלוטנו: הפעילויות שהאגודה עושה כפוליטיות ולא מפלגתיות, מגיעות מתוך כוונה 

השאלה אם זה משנה להם. אני בעד  לייצג סטודנטים. הרבה סטודנטים רוצים שתקום ממשלה,

 מחאה אבל מצד שני אני מסתכל על המציאות ושואל האם זה באמת רלוונטי.

 הנציג דור אברהם: הייתה הצבעה בפעם שעברה, מי רוצה שניקח חלק כן או לא.

 סגן הנשיא סתו כהן: מצד אחד הפריע לי שהסקר היה פתוח לזמן קצר, מצד שני זה מדגם מייצג.

 ור אברהם: מדינת ישראל נמצאת בקרע חברתי והתפקיד שלנו הוא להגיד הגזמתם.הנציג ד

הנשיא אסף שלוח: עלה פה הנושא של נציג ציבור וכיצד הוא יכול להחליט מה הציבור שלו רוצה. 

ים לקבל החלטות בשביל הסטודנטים. אפשר לנסות זה הרעיון בדמוקרטיה ייצוגית, אתם צריכ

הכרות אישית, שיחות עם סטודנטים, סקר וכו'.  –בכל מיני דרכים  ולהבין מה העמדות שלהם

 אין משמעות לקיום שלכם כאן. שאם אתם לא יכולים לייצג את עמדתםאתם צריכים להבין אבל 

: לפעמים אנחנו מגיעות לנקודת החלטה מהירה. אחרי שקיבלנו החלטה עלו צבי-היו"ר ירדן בן

מו מקלות בגלגלים. אם זה כבר קורה ועולה אז בואו ניקח חלק ואם נחליט שלא אז לא הערות שש

 נשים אצבע בעין. אם הגענו להסכמה זו האחריות שלנו.

 בחירות לוועדות

רות רק במקום שבו יש יותר מועמדים יתקיימו בחילפי התקנון, נשיא המועצה אסף שלוח: 

עמדות ונבחרו מאיה הולנדר ועומרי שטיינברג. ממקומות פנויים. לוועדת ביקורת הגישו מו



 

לחברות בוועדת מכרזים הגישו מועמדות ונבחרו רק ארבעה: אילון בילנסקי, איתי בראונשטיין, 

גלי מורד וליאור שלחון. אף אחד לא הגיש מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת מכרזים. יתקיימו בחירות 

ואנחנו קוראים לחברי המועצה להגיש  נוספות לוועדה זו בישיבה הבאה. זו ועדה חשובה,

 מועמדות לקראת הישיבה הבאה.

 ועדת ביקורתבחירות לתפקיד יו"ר 

הנציג אורי אביטל: החלטתי להתמודד על תפקיד יו"ר הוועדה. האגודה יכולה להרוויח מכך 

שתהיה לה פונקציה שתביא זוית רעננה על האם אפשר לעשות דברים בצורה יותר יעילה, 

 פוליטית וכו'. אני מאוד אוהב לתת ביקורת, לקרוא דברים לעומק, יש לי ניסיון בכך.מעורבות 

האגודה הפכה להיות חלק מחיי. אין לי סיסמאות אבל אני חושבת שבא  הנציגה לילך מרקוביץ:

לי להשפיע קצת יותר וכשיש לי את האופציה לתת קצת מעבר אני עושה את זה, יש פה פוטנציאל 

 ם לעשות ולהשפיע ולכוון את הדברים.של אנשים שרוצי

 מקומות) 7מועמדים על  8( ועדת כספיםבחירות לו

הנציג עידן ארץ: אני עבדתי בתחום בתור חוקר הסכמים קיבוציים, רגולציה ועוד. הוועדה הזו 

מגיעה למיקרו ולוקחת את המידע מתוך דרג המקצועי ולהביא מידע נגיש ומיודע למועצה מבלי 

על תחושות בטן. אני חושב שאפשר למצוא דברים לשפר, לייצר שיטת מדידה  שנצטרך לסמוך

 אפקטיביים ולתת למועצה כלים לקבל החלטות.-לאירועים קוסט

 אני סטודנט למדיניות ציבורית, מורה לערבית.הנציג דור אברהם: 

 הנציג אילון בילינסקי: אני אחסוך זמן.

נהלות היומיומית של האגודה, יש לי ניסיון בעבודה הנציג אסף טלגם: אני מעוניין ללמוד על ההת

 עם תקציב וניהול פרויקטים. 

הנציג אמונה ספירא: אין לי עניין בעניינים פוליטיים, מאמינה שאפשר לשלב עם אג'נדה פוליטית 

 במובן הלא מפלגתי.

 יש לי רצון טוב.הנציג כפיר רוטמן משה: 

 ני בנאדם של עשייה, מקווה שתתנו לי הזדמנות.רציתי להיות מעורב יותר, אהנציג גל סער: 

הנציג ליאור שלחון: הייתי חבר ועד הנדסה, בזמן הפנוי אני מתעסק בהדרכה. ראיתי תקציבים 

 ורשימות ואני רואה שיש מקומות שאפשר להיכנס יותר.

 תוצאות הבחירות: 

 נבחר ליו"ר הועדה. . אורי אביטל 18 –; לילך מרקוביץ' 22-אורי אביטל  -יו"ר ועדת ביקורת

); אסף 31); אמונה ספירא (31); דור אברהם (32); אילון בילנסקי (34עידן ארץ ( - ועדת כספים

). נבחרו: עידן ארץ, אילון 23); גל סער |(26); ליאור שלחון (26); כפיר רוטמן משה (26טלגם (

  שלחון , כפיר רוטמן משה וליאורבילנסקי, דור אברהם, אמנוה ספירא, אסף טלגם



 

אורי אביטל נבחר לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת. לחברות בוועדת כספים נבחרו: עידן ארץ, דור 

 אברהם, אילון בילינסקי, אסף טלגם, אמונה ספירא, כפיר רוטמן וליאור שלחון.

 העסקה ישירה לעובדות ניקיון באוני' ייצור אמירה בדבר –הצעת החלטה 

ה לתמיכה מעבר מהעסקה קבלנית להעסקה ישירה. זה הנציג אסף טלגם: אנחנו מעלים הצע

מאבק פמיניסטי, מאבק למען ערים מוחלשות ותפקידנו כסטודנטים הוא להביע סולדיריות. לפי 

 שקלים למען המאבק. 3000ההצעה האגודה תמנה ועדה מצומצמת וכן הקצאת 

 הנציגה גפן גיל: מאיפה התקציב מגיע?

 גודה.הנשיא אסף שלוח: מהרזרבות של הא

 הנציג אורי אביטל: למה לא לוקחים את זה מהתקציב של מעורבות חברתית.

הנשיא אסף שלוח: בגלל שזה לא בתקציב אנחנו לא רוצים לקחת את זה מתקציב של מעורבות, 

 כדי לא לפגוע בפעילות השוטפת.

 בנו"?: מה מונע מעובדי קבלן נוספים להגיד "למה אתם לא תומכים אבי-רמ"ח הסברה אולג בן

הנציג אסף טלגם: יש חוות דעת מקצועיות לשני הכיוונים, אני לא עשיתי את החישובים. חברת 

 הקבלן לא יכולה להפעיל יותר מדי סנקציות.

 הנציג כפיר רוטמן משה: אמרת שהמאבק הוא כבר כמה שנים.

 הנציג אסף טלגם: זה מאבק ארצי שמתקיים וחלק מהמוסדות כבר עברו להעסקה ישירה.

האם זה אומר  נציג עידן ארץ: כחלק מתהליך המעבר להעסקה ישירה עובדים מקבלים קביעות.ה

 שבעתיד לא יהיה אפשר לפטר עובדי ניקיון?

 כמו המודל לקביעות של פרופסורים.הנשיא אסף שלוח: זה לא יהיה בהכרח 

נדבותי. : המטרה היא לעשות את הדברים בצורה מסודרת ולא על בסיס התצבי-היו"ר ירדן בן

בתוך תקציב מאבקים יש חלקים לא מנוצלים והשאלה אם אנחנו חושבות שנכון להקים צוות 

מצומצם שיחליט איך לתקוף את הדבר הזה, לא ברמה הטקטית ואם כן הסכמה על הדרך כן או 

ברור לנו שיש מציאות אבל יש גבול והאוניברסיטה מנסה לקדם מודל ביניים שאם הוא  לא.

 ר יחסית המאבק.יאושר אז נגמ

 הנציג אילון בילינסקי: מי שמתנגד, יש לכם הצעות חלופיות?

 שקל, מדור על אלפים לכל עובדת לכל חודש.  3000הנציג דני כהן: העלות האמיתית פה היא לא 

 זה צעד עם השלכות עצומות, אפשר להגיד לאוניברסיטה לקבוע ערבויות אישיות וקנסות.

 קדמי והמנהלי כבר לוקח חלק, האגודה לא לוקחת חלק בזה.: הסגל האצבי-היו"ר ירדן בן

הנציג דוד אלול: מאוד קשה להחזיר את הגלגל אחורה, זה יקח עד הרבה שנים עד שתופעת עובדי 

 הקבלן תימחק. מצד אחד צריך להביע דעה אבל לא יכולים לממן את המאבק.



 

חוץ ממי  ,ון סוציאלי שיגן על העובדיםהנציג עידו מונטנייז: לעבוד בניקיון זה מאוד קשה, אין ארג

 שיש במאבק באוניברסיטה.

 .ההצעה עברה .נמנע 8נגד,  1בעד,  25 הצבעה:

 בתקנון האגודה 89שינוי סעיף  –הצעת החלטה 

 : זו לא בעיה נפוצה אבל המטרה היא לחפות על מי שלא יכול להגיע.ישי-מטר בןהנציג 

 בלי להיות נוכח.הנציג אורי אביטל: חבל לא לאפשר הצעות 

 הנציג עידן ארץ: כמה מקרים כאלה קרו בעבר? יש בכלל קוורום?

 : לא הרבה, כנראה אחד או שניים. אם לא יהיה קוורום נלך להצבעה מתגלגלת.ישי-מטר בןהנציג 

 אני רוצה מידת רצינות ראויה להצעות ולדיונים שעולים פה.

 א' בתקנון האגודה97שינוי סעיף  –הצעת החלטה 

ההצעה  .50%: המטרה היא להעלות את האחוז הדרוש לשינוי תקנון למעל ישי-מטר בןנציג ה

מחברי המליאה,  33%-אומרת שמשאירים את היכולת לשנות תקנון לרוב רגיל, ואם יש למעלה מ

עלה רעיון לגרום לנציגים להתפטר אבל אני חושב שזו בעיה  צריכים להצביע בעד. 90%מתום 

  אפשר לדבר האם התיקון הזה מקל. לתקן אבל זו רק דעתי. פרוצדורלית שצריך

 ?35%-: למה לא פשוט להוריד את האחוז הכללי לאבי-רמ"ח הסברה אולג בן

 : כי אני חושב שזה יוזיל.ישי-מטר בןהנציג 

וגית : אני חושבת שיש פתרונות אחרים לבעיה שמטר מעלה. ברמה האידיאולצבי-היו"ר ירדן בן

 א פתרון אחר. יתכן שהמיעוט או ההנהלה בעתיד ינצל את הפתרון הזה לטובתו.לדעתי כדאי להבי

 מכלל החברות במעוצה. 29.7%-ו 90%הנציג אילון בילינסקי: ניתן לדרוש 

 ההצעה לא עברה. נמנע. 4נגד,  14בעד,  17 – 89הצעת החלטה לגבי שינוי סעיף  תוצאות ההצבעה:

 ההצעה לא עברה.נמנע.  7נגד,  21בעד,  7 – א'97הצעת החלטה לגבי שינוי סעיף 

 הישיבה הסתיימה.

             ______________________             ______________________

______________________ 

 חבר הוועד סתו כהן      חברת הוועד רתם צביון                       הוועד אסף שלוח            יו"ר


