
 
 29.12.20  ת דצמברפרוטוקול ישיבת מועצ

 חברי מועצה  67נוכחים: 

 ברוכים הבאים לישיבה הראשונה של מועצת תשפ"א.  : הוועד, אסף שלוח יו"ר

מעבר לזה שזה חשוב,   .לכל ישיבות המועצה חשוב להגיע  לפני שנתחיל, אני רק רוצה להזכיר מספר נהלים:

בנוסף, כשנחזור לישיבות בקמפוס, במידה ואתם    . , נאלץ לפטר אתכםאם לא תגיעו לארבע ישיבות ברצף

אתם צריכים לשלוח  החלטה,  כדי שנרשום אתכם. במידה ואתם רוצים להעלות הצעת  תודיעו לנו    –מאחרים  

עד אלינו  בתחילת  10  אותה  הישיבה.  לפני  נפרסם  - ימים  ינואר  כל  אמצע  את  כך  לכם  הישיבות,  תאריכי 

כל ההצבעות הינן חשאיות, אנחנו נשלח לכם טופס שבו    –בנוגע להצבעות היום  .  שתוכלו להתכונן מראש

  . בנוסף, מספר נציגים פנו אליי כדי להעלות עוד אנונימיתמלאו פרטים ולאחר מכן תקבלו קישור לטופס  

 סוגיות, כמו המבחנים, אנחנו נדבר על הכל היום.  

מקבל התראה    רצופות  ישיבות מועצה רגילות  3-ב   נוכח  עצה שלא ו חבר מ   מבקר האגודה, עו"ד גיא הדר:

 כאילו הוא מתפטר מתפקידו. נחשב זה   הבאהמהנשיאות שאם לא יגיע לישיבה 

 בווטסאפ.  : אין לנו יכולת לעקוב אחרי הצ'אט כאן, תסמסו לנו אסף

 לחברי המועצה הנכנסים.  מוסט טובה פרופ' נית הסטודנטים,יקד דברי ברכה של  -

הבנתי    המטרה היא באמת רגע לקבל תשובות, בקבוצת וואטסאפ :  )רפואה מתקדמים(  עידן לושי  הנציג

זמינים לנו וזה    24/7אנחנו לא יכולים לקבל תשובות, וזה ממש בסדר לא מצופה מחברי ההנהלה להיות  

  .מבין את זה ממש בסדר גם אני כמי שעבד פעם באגודה

וזה לא משנה כמה מעצבנים  ,  האם זה נכון ברגע שמישהו רושם פוסטים  הלשאול את עצמה  מועצה צריכה

אז זה  "אנחנו מסתכלים על זה ואומרים  .  האם זה נכון  או  ה דרך הוא הציע את זהוזה לא משנה באיז ,אותו

אנחנו באים לפה באמת לעשות עבודה של מועצה ואתם צריכים לשאול את עצמכם    דמגוג".הוא  ,  לא רלוונטי

אני כן רוצה  ".  למה אתם עדיין ממשיכים להתייחס  ,הוא דמגוג אל תתייחסואמר "אתמול  שכל נציג  ,  את זה

 של רפואה, זה כן מעניין אותי ואת המדרשה שאותה אני מייצג.  מה קורה עם הכספים האלה   -לשאול 

 : אנחנו נתייחס לזה אחרי הבחירות לנשיאות. הוועד, אסף שלוח יו"ר



 
תפקיד   על  אוטומטית.  נבחרתי  ולכן  המנהל/הנשיאות  הוועד  יו"ר  לתפקיד  מועמדות  שהגיש  היחיד  אני 

 מקומות ולכן יש בחירות.   2מועמדים על   3ש הסגנים י

 הצגת מועמדות לוועד המנהל

סובול  הנציגה שנה    :)הנדסה תארים מתקדמים(  קרן  חצי  לפני  חומרים,  בהנדסת  שני  תואר  לומדת  אני 

מאוד חשובה  .  שנים בתפקידים שונים בוועד הנדסה  5סיימתי תואר ראשון בהנדסת חומרים וכימיה. הייתי  

אני חושבת שיש מקום ליותר ממה    שקיפות, של האגודה מול הסטודנטים ושל ההנהלה מול המועצה.לי  

  – שנעשה היום. נגישות, שנוגע גם בשקיפות, איך לגשת לגורמים, ליוויתי הרבה סטודנטים בסיטואציות  

מאוד אוהבת רעיונות  חוסר בתקשורת, לדעתי קיים לא רק באגודה. אני  נעימות וגם פחות כמו ועדת הוראה.  

חדשים ולדעתי תמיד יש מקום אליהם. אני רוצה שכל נציג ירגיש שהוא יותר מסתם בורג. כמובן יושרה  

 חשובים לי.   וישירות

אני נציגה של ריפוי ועיסוק כבר שנה שלישית. הייתי    :)ריפוי בעיסוק(  צביון  רתםהנציגה  חברת ועד מנהל,  

אני רוצה לעזור לסטודנטיות שלי, ליצור אווירה נעימה. התחלנו כל  חברה בועד המנהל גם בשנה שעברה.  

מיני תהליכים בשנה שעברה בוועד המנהל ואשמח להמשיך אותם. הייתי רוצה שיהיה שיתוף פעולה מלא  

 בין הוועד, להנהלה ולמועצה.

ארים  אומנויות תלומד תואר שני בקולנוע, נציג שנה שנייה    :)אמנויות מתקדמים(  שטיינברג   ריעומהנציג  

וברצוני להמשיך ולפתח    ובאוניברסיטה  . לשעבר נציג קולנוע, מתחיל את השנה הרביעית באגודהמתקדמים

זה רבות  ידע  שם  למדתי  ביקורת,  בוועדת  חבר  הייתי  האחרונה  השנה  במהלך  האגודה.  .  רוצה  על  הייתי 

, מאז ומעולם לא פעלתי  את המירב מהתפקיד המדהים הזה שנכנסתם אליוולעזור לכם להפיק    להמשיך

ספציפית. אג'נדה  יולי    משום  בחודש  המנייןיזמתי  מן  שלא  מועצה  על  ,  ישיבת  דיון  קבוצת  לייצר  בכדי 

עקב חוסר שקיפות ומעורבות בתהליך קבלת החלטות יש  התנהלות האגודה בזמן המשבר ומה מצופה מהם.  

יחד.  -הייתי רוצה לפעול לשיפור שת"פ מטההרגשה שהאגודה לא עושה מספיק.   כדי שנעבוד  אני  מועצה 

 רוצה להיות חלק מיצירת אווירה טובה במועצה. 

לאסוף חתימות בשביל  על פי התקנון  נציין שגם אסף וגם קרן היו צריכים      עו"ד גיא הדר:מבקר האגודה,  

חברי    25חתימות של מעל    הגישהמחברי המועצה, קרן    50%  -חתימות של יותר מ  הגישלהתמודד. אסף  

 .  מועצה

 . שהסברתי קודם, כפי קיבלתם טופס למייל, ההצבעה תהיה בשני שלבים: הוועד, אסף שלוח יו"ר



 
קולות.    14-קולות, עומרי שטיינברג    18 –קרן סובול  קולות,    34  –  צביוןרתם  תוצאות ההצבעה לוועד מנהל:  

 . 1  –נמנע 

 .פרופ' אייל זיסר הרקטור, דברי ברכה ופתיחה של סגן

ובסוף תהיה   נעבור להצבעת אשרור של ההנהלה. כל אחת מחבורת ההנהלה תציג את עצמה  אסף: כעת 

הצבעה חשאית על כל אחת מחברות ההנהלה בנפרד. לפני כן, ירדן תתייחס לכל מה שעלה עם מועצת רפואה  

 בימים האחרונים.  

יה ומגדר. נציגת החוג לגאוגרפיה כבר  שלום לכולן, אני ירדן, סטודנטית לגאוגרפהאגודה, ירדן בן צבי:    ר "יו

   .רביעיתשנה 

 נושאים בוערים:  3-לפני זה אני רוצה להתייחס ל

  , ועד הנדסה  :גופים  המעבירות לשלוש   שאותו אנחנו  מציגות סכוםהצעת התקציב    במסגרתאנחנו  בכל שנה  

אתמול פורסם    .ונותנים שירות, הם עובדים אצלנו בקמפוס  רפואהל  ואגודת הסטודנטיםמועצת משפטים  

עלו ובעקבותיו  הנושא  פוסט  סביב  ההתנהלות  על  בנוגע  שאלות  מיני  הסוגיות    ,כל  לשלושת  אתייחס  אני 

שאנחנו מעבירות    גוףכל    בתקנון האגודה,כמו שכתוב    ,אישור ניהול תקין  נושאהדבר הראשון זה    .המרכזיות

עמותה  תקציב  אליו היותנו  לנו מספר מסמכים מתוקף  להציג  ניהול תקין  צריך  אישור    לאגודת   .ביניהם 

וזה לא מהיום    וראישזה תהליך שדורש    עוד לפני שנכנסתי לתפקיד אין אישור כזה.סטודנטים לרפואה  

ותה  אגודת הסטודנטים לרפואה היא ממש יישות נפרדת, גוף נפרד, עמ   . למחר הוא גם לא מהיום לעוד חודש

היו נפרדת.   עם  החדשה  "רדיברתי  והיו"ר  בזה.  שיטפל  אמר  והוא  אוספים  יאלה,  דנ   ,בזמנו  שהם  אמרה 

מסמך הזה אנחנו מקבלות עוד כל מיני מסמכים שמעידים על התנהלות  ל חשוב לי להגיד שבמקביל    מסמכים.

 . ועוד "דו ורואה חשבון חיצוני עם חשנבדק דוח כספי ,  תכנון תקציב מול ביצועבה 

בדיוק    ,השכרהשנייה:  ה  יהסוגי  גם  כמואז  וגם משתמשנציגת    שאני  לגאוגרפיה  כיו"ר האגודה, החוג    ת 

סיו לניהול    האגודה   ר "ליאורה  סטודנטיות  נציגת  שני    לתאריםוגם  גם  לנו  ויש  רמ"חים  למתקדמים 

,  המועצהחלקם עובדים וגם נציגים של  סטודנטים לרפואה  ה  אגודתגם נציגים של  .  גם נציגיםשמשמשים  

  . ביומיום   בו כי זה לא משהו שאני מתעסקת    ,מה השכר שלהם אני לא יודעת  אני לא רואה בעייתיות בכך. 

מועצת    .אם יש למישהו או מישהי את הרצון שגם אנחנו ניכנס לנושא הזה אפשר לבדוק את זה בשמחה



 
שהבאנו משכורות    ושבמשפטים היא גם גוף שמתנהל בפני עצמו, אני לא חושבת שמישהו מהמועצה שלהם ח

 תמיכה כלשהיא. היו הרבה דעות שונות משלנו ולמרות זאת שקל לא נגרע. ל

אז בכל שנה אגודת הסטודנטים לרפואה מקבלת    , השנה הסכום קוצץ לכולם.הסכום  הואהדבר האחרון   

מה הן מצפות אני לא    ,מה הראו  ,גצמה מו  .שקלים  60,000שנה אושר להם  ה שקלים,    70,000מהאגודה  

נגיד שכמובן שפניתי  . אנחנו  אני מזמינה את כולם לפנות לדניאלה  .שלי  התפקידלוקחת על זה אחריות זה לא  

,  אני מבינה ממנה שיש שני הסברים  .הציפייהאת  ולוודא שאין    ,ליה כי לא הבנתי מה קרה פה בתהליךא

תקשיב תש"פ  שקלים שהם תחת    70,000קורונה  הכסף שהם קיבלו מאיתנו עד היום מאז משבר ה  הראשון זה

מתנהלת  גב מועצת סטודנטים לרפואה  כמקדמה על התקציב של תשפ"א. א  אלף שקלים שהם ביקשו  30  ועוד

שקלים והם יקבלו מאיתנו    60,000אישרנו להם השנה    ואנחנו לפי שנת לימודים אקדמית.   בתקציב קלנדרי 

 . 30,000עוד 

 שאלות: 

  5-6- זה משהו שלוקח זמן להוציא, אבל זו לא סיבה שב  –אישור ניהול תקין    :)משפטים(   שלי סגלהנציגה  

להעברת התקציב. בתור נציגת משפטים, כל הדוחות שקופים,  שנים האחרונות אין אישור ניהול תקין שדרוש  

ב  10-זה פחות מ מהתקציב שהולך    90%-אלף שקל שהולך על משכורות בעיקר לרואה חשבון. כשמדובר 

הוא   שלהם  התקציב  ולמה  למה?  להם  100,000למשכורות  יש  יש    1,800?  למשפטים    1,400סטודנטים. 

אני לא רואה סיבה שהם ידווחו יותר אם הם    שקל.  50,000סטודנטים בערך והתקציב עמד בשנה שעברה עד  

 שקל, אני לא מבינה את הדיווח.  70,000קיבלו רק 

 למה הועבר כסף אם אין אישור?  :סנדרס )משפטים( עדן הנציגה

לא מתעסק באישור ניהול תקין, אשמח לעשות הבהרה. אני מבין שוועד רפואה מתקצב    עידן לושי:  הנציג

רק את רפואה. לא את המדרשה לתארים מתקדמים, לא את מקצועות הבריאות, לא את התקציב של מדעי  

 הרפואה ולא את רפואת שיניים.

 צגת את הסטודנטים לרפואה. אגודת הסטודנטים לרפואה מיי י:יו"ר האגודה, ירדן בן צב

חשוב מאוד שאנחנו נדע לפעמים רגע לקחת דברים ולנסות להבין    :)רפואה מתקדמים(  עידן לושי הנציג  

 אותם, אנחנו כמועצה לא פה בשביל היופי. אלו שאלות חשובות שצריך להבין.  



 
עושה הרושם שהוועד של רפואה מקבל הרבה יותר מאחרים   :עופר )הנדסת חשמל מתקדמים( דביר הנציג

אם אנחנו לפי חוק אמורים    –בקשר לדיווחים הסותרים  ביחס לסטודנטים שהוא מייצג. השאלה היא למה?  

ואנחנו לא מקבלים אותו, למה? האם אנחנו על פי חוק חשופים לתביעה בעקבות כך?   וועד  לקבל מסמך 

אלא גם שנה שעברה, האם הוא משקר? אמרת עכשיו שזה    100,000רפואה טוען שלא רק השנה הוא קיבל  

דוחות שלו לא נכונים? זה שהמשכורות לא עניינו זה לא בדיוק נכון,  האם הוא חשוף לתביעה כי ה  לא נכון.

כמה   יודע  לא  אני  להגיד,  שני  ומצד  מוציאים את הכסף  איך  יודע  אני  ולהגיד  לבוא  אי אפשר מצד אחד 

עניינו.   זה בהחלט  להם הולך  המשכורות,  גם שיוצא שבחישוב מהיר חצי מהסכום שאנחנו מעבירים  מה 

 למשכורות.  

אני רוצה להתעכב רגע על העניין של משכורות. העובדה שעמותה משלמת משכורות, לא אומרת   ח:אסף שלו

שהיא פועלת באופן לא תקין. בשביל שמערכת תעבוד בצורה טובה למען הציבור שלה, צריכים לפעמים גם  

לנתק   צריך  אקדמיות.  זכויות  לנציב  משכורת  משלמים  שאנחנו  כמו  פסול.  לא  וזה  משכורות  את  לשלם 

 התפיסה שמשכורת זה בהכרח כסף שלא הולך לסטודנטים. 

 נפל בין הכיסאות? איפה זה  מי אחראי לפקח שיש להם אישור ניהול תקין?  ועד מנהל, קרן סובול: תחבר

של מדעי החיים, אנחנו שייכים גם לפקולטה לרפואה ויכולים להעלות  כנציג    :ט )מדעי החיים(רויאיר    הנציג

גם   שום מתנות פתיחת שנה, כלום. רק הסטודנטים  מועמדות  באגודה שלהם. במהלך השנים לא קיבלנו 

 .  . אין לנו עם מי לדבר והם לא עושים כלום ולא אכפת להם100,000לרפואה מקבלים את זה, זה  

 האם זה התפקיד של האגודה להכיר את התקציב? את המקדמה?  אביה צורף: ההנציג

שקלים, אבל אם נחבר מהדוח עולה כי    60,000ועוד    70,000את טוענת שעברו    –ירדן  הסטודנט ערן לוין:  

הקשר ניהול תקין, אז מה    שקלים? את מדלגת על החוק  80,000שקלים. אז לאן נעלמו    200,000-מדובר ב

הופך מבחינתך חוק לנכון? אני חיפשתי בכמה פרוטוקולים ולא ראיתי שום תגובה רצינית של נציג רפואה  

 נגדך, או שהוא מצביע נגדך, זה מאוד מוזר. 

 ערן זה לא רלוונטי.  :צביון רותםחברת וועד מנהל, 

לוין:  ערן  הצ  הסטודנט  ולכן  דמוקרטיה  זו  הצ'אט?  נסגר  למבקר  למה  ושאלה  פתוח.  להיות  צריך    – 'אט 

התפקיד שלך זה לוודא שהכול בסדר ולא עוברים על תקנון האגודה, וזה לא פעם ראשונה או שנייה. התפקיד  

 שלך בתור מבקר זה למנוע מצב בו עוברים על התקנון.  



 
אין לנו את היכולת לעקוב אחרי  אין לנו אג'נדה לא לענות בקבוצת ווסטאפ,    יו"ר האגודה, ירדן בן צבי:

ההתכתבויות, צריך למצוא את דרך האמצע בין היכולת שלנו להיות בזמינות לבין זה שהנציגות מתנדבות  

כדי לדעת כל מה שקורה באגודה, לשאול  המועצה נבחרה    –בהמשך לעידו  ונוח להן יותר להתכתב בערב.  

 והשתתף. 

ניהול תקין  שלי, עדן, דביר, בועז רכיבים צריכים להגיע אלינו כדי שנוכל להעביר את    4  –, לגבי האישור 

 הוצאות, תוכנית עבודה ותכנון לשנה קרובה.. אישור ניהול תקין, הכסף

למשפטים   רפואה  בין  הפערים  מקבלים    – לגבי  רפואה  שבה  למציאות  ומשפטים    70,000נכנסתי  שקלים 

אין אג'נדה נסתרת, לא ראיתי לנכון לשנות אותם, למעט  ולא נכנסתי לסיבה שממנה נובע הפער.    50,000

 השנה שהורדנו את הסכומים של שתי המועצות. 

וקיבלנו תשובה שלא אהבנו,  רות לקבל, פנינו ליו"ר רפואה  מהמסמכים שאנחנו אמו  3לגבי רפואה, קיבלנו  

אחורה ולבדוק. אחר כך  אבל בסוף הוא התחייב לעשות את זה. אני בכלל לא מתנגדת לעשות בדיקה שנים  

אבל יש פעילות להוצאתו. אל  היינו צריכות להחליט האם נעביר את הכסף, למרות שאין אישור ניהול תקין 

 רפואה ולפרק גוף שעוזר שנים לסטודנטים.  מול אי העברת תקציב ל

בין לקחת החלטה כמו שהסברתי אותם, לבין לקרוא לי מדלגת על חוקים. אני חושבת    –הדברים של ערן  

 שאני מתנהלת בשקיפות, לנהל דיונים, גם להגיד טעיתי, אני לא מדלגת על חוקים.  

אני  לדבר עם דניאלה.  אני לא רואה את עצמי כסנגורית שלהם, אני מזמינה אתכם   – שכר והתנהלות כללית  

 מבינה שאולי יש צורך כן לעשות שם בדיקה ולוודא הכול. 

יאיר בנוגע לזה שהם לא עושים כלום, מבאס אותי  מנהלת הכספים או הסיו"ר מטפלות בבקשה.    –קרן  

 לשמוע את זה.  

הכול שקוף אצלנו, נכנסתי להיות יו"ר השנה. חסר    הסטודנטים לרפואה, דניאלה וסקוביץ':יו"ר אגודת  

הבחור ממדעי החיים, סורי, אתה מוזמן לבוא לקבל ממני, אנחנו לא  מסמך אחד לסיים את הדוחות. לגבי  

 הסטודנטים שלנו מקבלים שירות מא' ועד ת' שירות מאיתנו.  מייצגים אתכם. 

מהאגודה.   ולא  לארץ  פה  שבאים  מחו"ל  סטודנטים  של  מתוכנית  היא  שלנו  העיקרית  בעקבות  ההכנסה 

שקל    1,000, סיו"ר  שקל בחודש  500רמ"ח אצלנו מקבל    – הקורונה ההכנסה הזאת נפגעה. לגבי משכורות  

אנו לחל"ת  בשנה שעברה, כולנו יצשקל. אין סודות. כשהאגודה נכנסה למשבר    1,500בחודש ואני, היו"רית  



 
  יש לי מייל מירדן שאומרת שלא תעביר לי תקציב עד שלא יהיה אישור ניהול תקין.  .ועבדנו בהתנדבות מלאה

עובדת מבוגרת  בנוגע למשכורות הגבוהות, יש לנו    מקדמה.ו מהאגודה  ננכנסנו לקשיים תקציביים וביקש

מלאה קיבלנו    ורואת  במשרה  לא  האחרונות.    200,000חשבון.  בשנתיים  שום  שקל  על  בחיים  חתמתי  לא 

 הסכם, להצביע לשום מקום. העשייה שלנו נקייה ושקופה. 

. ואנחנו צריכים להחליט  את זה ובחינם, הנדסה ומשפטיםשעושים  נוספים  יש ועדים    :עופר  דבירהנציג  

וגם את אומרת שאת לא    לרפואה למרות שאין להם אישור ניהול תקין.  האם לעבור על החוק ולהעביר כסף

 את יו"ר כבר שנה שנייה, משמע העברת להם פעמיים כסף בלי האישור. שקל.  20,000יודעת מה קרה עם 

. אני  לא עבר הכסף, שנה שעברה הם היו בחל"ת והכסף עבר רק בקיץ האחרון  יו”ר האגודה, ירדן בן צבי:

 היה להם כסף.   לא יודעת מאיפה

 סכמי את הדברים ירדן ונמשיך בהצגה.  יו”ר הוועד, אסף שלוח: 

פעימות של כסף לסטודנטים    2דביר, אני מהיום הראשון שלי ועד היום עברו    יו”ר האגודה, ירדן בן צבי:

נכון שצריך  לשנת תשפ"א.  30,000פעימה נוספת של עד תש"פ ו  70,000באוגוסט או ספטמבר עברו לרפואה, 

, אבל צריך להסתכל על דברים באופן מידתי, וזה שיקול דעת שהפעלנו, באשר לתפקיד  3פרמטרים, ויש רק    4

זה קרה לפני אישור התקציב, הסתכלנו אחורה וראינו שיש אישור של הסכומים  המועצה לאשר מקדמה,  

, ולפני שאנחנו יוצאות בהצהרות ראוי  ו מכירות לעומק את הגופיםהשכר, אני לא בטוחה שאנחנהאלה.  

 שניקח את כל המשתנים בחשבון ונכלול את כל הדברים שכל אחת עושה.  

הדר: גיא  עו"ד  האגודה,  בכל  נושא  ה  מבקר  להתעמק  הספקתי  שלא  כך  היום,  רק  לידיעתי  והובא  הוצף 

. היחסים בין  במועצה אחת לכמה שניםשיח  העקרוני עולה להנושא  ני חייב להגיד שהפרטים עד לישיבה. א 

.  נוסף מעבר לתקציב הכללי  מקבלים תקציב  רפואההפקולטטיות, למה משפטים, הנדסה ו  האגודה למועצות

ב ייחודיות שיש    לאורך  כספים שמועברים לשלוש הפקולטות האלהמדובר  זיהו היסטורית  עשרות שנים, 

. אישור ניהול תקין עלה בקיץ האחרון, הייתה  ואפשר לדון ב  שבהחלט  נושא עקרוניבפקולטות האלה. זה  

אין   האגודה  בתקנון  שעלה,  למה  בניגוד  בנושא.  מוכלל  פגישה  זה  פקולטטיות.  למועצות    פיע התייחסות 

 אגודה. ל ולאאני לא רואה פה חשיפה משפטית, לא לחברי המועצה  .תקציבל  ביאוריםב

שבניגוד לרפואה ולמשפטים, התקציב שעובר לוועד  ול מבקשת להבהיר  קרן סוב   יו”ר הוועד, אסף שלוח:  

 הנדסה הוא פר פרויקט, מכיוון שוועד הנדסה אינו עמותה.



 
בשנתיים האחרונות הייתי נציגת פסיכולוגיה, השנה אני  היי לכולם, אני ליאור,  סיו"ר האגודה, ליאור חזן:

הייתי   שעברה  שנה  לניהול.  מתקדמים  תארים  חוץנציגת  וקשרי  ספורט  מחלקת  תוכניות  ראש  פיתחתי   .

התנהלות ארגונית, ניהול זמנים, תוכניות חניכה למנהלים, דיווחי שעות וכו'. התחלנו מספר תהליכי עומק  

 אשמח שתאפשרו לי להמשיך בתפקיד. טים.נלשיפור השירות לסטוד

מונטייז: עידו  תרבות,  חוץ  של  במחלקה  רמ"ח  וקשרי  ספורט  מייצגים  תרבות,  ובראשונה  בראש   ,2  

אוכלוסיות יקרות לנו, הסטודנטים הערבים והסטודנטים הבינלאומיים. אנחנו פועלים להנגשת האגודה.  

אני מציע את המסירות שלי  אשמח שתאשררו אותי, אם לא תעשו את זה אכבד את זה, אני אשמח להמשיך.  

 ואהבה לאגודה, לאוניברסיטה ולסטודנטים. 

הבעיה שזיהיתי כשנכנסתי    אני סטודנט שנה ג' להנדסת תעשייה וניהול.  רסום, אור ברוטי:רמ"ח הסברה ופ

בעיית השקיפות, לכן יצרנו חוברת דיגיטלית שמסבירה כיצד אפשר להיות הנציג הכי טוב  לתפקיד ביוני היא  

דולה של  שאפשר להיות. הישיבה משודרת בפייסבוק, זה משהו קטן שעשיתי וזה מה שיוצר את התמונה הג 

יוצרים אתר אגודה חדש, כדי להנגיש את חווית המשתמש. ללמוד את המחלקה היה דבר  השקיפות. אנחנו  

אני חושב שהדבר הכי חשוב שעשיתי להבין את המחלקה. אשמח  רמחים לפני תוך שנה,    3לא פשוט, השתנו 

 שתאשררו אותי כדי שאעשה טוב. 

הייתי רכזת במחלקה ולפני שנה  אני סטודנטית לתואר שני בניהול,    רמ"ח מעורבות חברתית, הלה שקד:

וחצי נבחרת לרמ"ח המחלקה. פתחתי מחדש את מועד ההתנדבות ג'סטה, פתחתי תפקיד של רכזת שיוויון,  

התפקיד שלה הוא לרכז פניות של חוסר שיוויון ולפעול לשיווין. העמקתי את הקשרים עם ארגונים חברתיים  

 סטודנטים מקבלים מלגה על עשיה חברתית ומיסדתי את עניין דיווח השעות בהן.  300מעל  והתאים שלנו.  

זילבר:   דניאל  סטודנטיאליות,  וזכויות  אקדמיה  לפילוסופיה,  רמ"ח  סטודנטית  נהפכת  אני  המחלקה 

למקצועית, אנחנו עומדים על זכויות הסטודנטים, משמעים את קול הסטודנטים, זה מגיע בהרבה רמות.  

יש  הנהלת האוניברסיטה, הפקולטות ובין עם בשיחות הסברה עם סטודנטים.  עם בשיחות קבועות עם  בין  

 לנו פרוייקטים בהם בנק בחינות, מרכזי למידה מקוונים ועוד. 

אני באגודה כבר שנתיים, הייתי רכזת באגודה וכיום אני רמ"ח. הקמנו    רמ"ח מעונות ורווחה, רותם גרוסמן:

יוצרים פרוייקטים  מחדש, הקמנו פורום שמרכז את הנהלת המעונות, האוניברסיטה ואנחנו.  את המחלקה  

אשמח   קהילה.  לייצר  כדי  אירועים  יוצרים  אנחנו  קוויק.  של  המשלוחים  שירות  כמו  המעונות  לדיירי 

 שתאשררו אותי. 



 
 ההנהלה:בעה לאשרור חברי הצ

 נמנעים  7- נגד ו 14ד,  בע 36   –ירדן 

 נמנעים   5-נגד ו   10בעד,  42 – ליאור 

 נמנעים   7-נגד ו 12בעד,  38 – אור

 נמנעים 6-נגד ו   5בעד,  46 -רותם

 נמנעים   5-נגד ו 9בעד,   43 –הלה 

 נמנעים  4- נגד ו 9בעד,   44  – עידו

 נמנעים  4- נגד ו 9בעד,  44 – דניאל 

 .חברי ההנהלה אושרוכל 

צבי: בן  ירדן  האגודה,  למועצה    יו”ר  בהצלחה  ושיהיה  שעברה,  משנה  לנציגים  תודה  האישור,  על  תודה 

 החדשה. 

מתוך כוונה לקרב יותר את ההנהלה והמועצה, כל חברת הנהלה תדבר ותעביר את העדכונים של המחלקה  

 שלה.

מדמי האבטחה.    50%הכולל החזר של  הצלחנו להשיג את הסיוע   בעקבות המחאה שניהלו –החזרי אבטחה 

 , וזה מתעכב כרגע.  גורמים ממשלתייםאחראיים אבל על מה את המהלך 

אלף שקלים    180יש עוד    בימים הקרובים.יקבלו    ,אלה שלא   ,קיבלו הודעה בימים האחרוניםזכאיות למלגה 

תוקם ועדה בימים הקרובים איך לחלק    ,זכאות למענק לסטודנטיות  שמיועדיםהמועצה הקודמת  אישרה  ש

כרגע לא הגענו למיצוי מקסימלי אני לא יודעת כרגע  .  את הכסף ואני מקווה שיהיו מתנדבות מטעם המועצה

משנה שעברה שהוועדה הזאת    לתת את המספרים המדוייקים אבל דיברנו על זה גם בכנס שיש עוד כסף

 הסכום הזה. תחליט כיצד לחלק את  

היה לי מאוד כיף בכנסים שלו בחמש ובראשון, נשלחו מיילים עם משו"ב, אני     סיו”ר האגודה, ליאור חזן:

אשמח שכולם ימלאו אותו כדי שנדע לשפר להבא או לשמר. כל המצגות של הכנס וכל המידע היה יעלה  

 לדרייב.  



 
בנוסף, יש לנו מכרזים פתוחים באוויר    התקבלה הסנגורית דוברת הערבית והיא מתחילה בימים הקרובים.

 אני אשמח שכולם יעבירו את זה.

לסטודנטים הבינלאומיים, בקרוב תקבלו לינק, אנחנו    discordפתחנו ערוץ    רמ”ח תרבות, עידו מונטייז:  

מי שמעוניין   לכל  התרבות, המיועד  עולם  הכיר את  אירוע  יתקיים  בחודש הבא  מזה.  רוצים שתהיו חלק 

עוד מעט תקבלו את הסרטון  , ל" השתתפתי בקמפיין של האוניברסיטה לגיוס תרומות מחו. ותבעולם התרב

 . וגם אשמח שתפיצו אותו

אקדמיה,   הרקטור    :זילבר  דניאלרמ"ח  סגן  פעמים  שלוש  האחרון,  נפגשנו  אנשים  בחודש  עם  פעמיים 

עם כל יועצות הלימודים השונות בפקולטות הנדסה  הבחינות. בנוסף, נפגשתי    ווהתשאחראים על בניית מ 

ים מחוץ  יקורסים מעש ו כרגע יש רק מעבדות מחקרהופסקה, בקמפוס  תכל הלמידה המעשיוכו'. אומנויות  

ונפתחו מחדש לאור החלטה    אחד  מלבד זה ספריות שנסגרו ליום.  רגילכלקמפוס כמו פיזיותרפיה ממשיכים  

.  הם מספקות בעצם מרחב למידה אפשר להשתמש במתקנים שלהם, של משרד הבריאות ביום ראשון בערב

בחינות כן  . כרגע  אפשר לבוא וללמוד בשביל באמת לספק מקום לסטודנטים שאין להם איך ללמוד בבית

בחינות יתקיימו    111נבחרו  .  אחוז מתוך סך הבחינות  10יכולות להתקיים בזמן הסגר בקמפוס תחת מקבלת  

 הרבה.  בקמפוס זה לא

גרוסמן:רמ” רותם  ורווחה,  מעונות  עוד    ח  קיבלנו  ובטיפול  במעונות  והחזרים  יספקו  אינטרנט  מודמים 

אנחנו עובדים על הפרטים הלוגיסטיים איך זה  .  כספיים לסטודנטים שסיימו את החבילות גלישה שלהם 

כל מי שעולה    -ועדות משמעת  ונעדכן.  אני מקווה שבשבוע הקרוב אנחנו כבר נסיים לדבר על זה  ,  עומד לקרות

.  לוועדת משפט במעונות מקבל בעצם מכתב על איך כל הדבר הזה אמור להתקיים בשפה העברית ובערבית

וויק יוזמה  ק.  אני כותבת פרוטוקול בזמן הוועדה ומי שרוצה את הפרוטוקול שולח לי מייל ואני מעבירה לו

   .שירות משלוחים חינם עד המעונות בלי מינימום הזמנה או בלי משלוח, מדובר בועונותר מ של דיי

ה  מעורבות חברתית,  שיובילו את    פ ייס אפליקציית    :שקד  להרמ"ח  מובילות קהילה  לנשים מחפשת  אפ 

הקמפוס בתוך  מועד .  פעילותה  של  פעילויות  התקיימו  המועצה.  חברות  להירתמות  ההתנדבות  אשמח  ון 

 אלון.   –נכנס רכז קיימות חדש למחלקה  ג'סטה.

בחודש האחרון הוצאנו חוברת דיגיטלית לנציג, אנחנו מתכוונים לעדכן    רמ”ח הסברה ופרסום, אור ברוטי:  

הפקנו סרטון בשיתוף פעולה עם התוכנית פוליטיקאיות צעירות, שנועד לעודד כניסת    אותה באופן שוטף. 

 חסר מנהל דיגיטל במחלקה ונשמח שתפיצו את זה.    נשים לפוליטיקה.



 
 – דיון במתווה המבחנים -

עד היום הצלחנו להגיע להסכמות    הצגת המתווה הנוכחי, קביעת קווים אדומים מבחינת המועצה והאגודה.

 ולשפר דברים. אבל נכון לעכשיו אנחנו נתקלות באטימות. 

מבחינתנו, הקווים האדומים הם לבטל את הצורך ברכישת מכשיר נוסף, יציאה לשירותים ולהשאר   ירדן:

אנחנו  אם נראה שאין נכונות מצד ההנהלה להתגמש, נפעל בצורה תקיפה יותר, אבל  במבחן לאחר ההגשה. 

למצוא   עלינו  מקשה  וזה  מתואמים,  האוניברסיטאות  בכל  הרקטורים  כרגע  לצערי,  עזרתכן.  את  צריכים 

 תקדימים במוסדות אחרים, שנוכל להשתמש בו. 
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