
 

 17.6.20  – ה  ישיבת מועצ   פרוטוקול 

 חברי מועצה  57 נוכחים:

 ירדן בן צבי  האגודה יו"ר –עדכוני הנהלה 

כולן ראו ונחשפו לסיכומים שהגענו אליהם עם   –מבחני סמסטר ב' ונושאים אקדמיים   .1

לאוכלוסיות בסיכון. עובר בינארי בקורס אחד, הגדרת מענים חלופיים    –האוניברסיטה  

הובהר לאוניברסיטה שתקופת המבחנים של תש"ף לא תחרוג לתוך תשפ"א, הדרישה  

נענתה ויימצאו פתרונות. עניין הנרמולים נותר בערפל ונותר פתח קטן שנחתור לנצלו. 

עניין מורכב נוסף הוא הסוגיה של סטודנטיות שמתגוררות עם אוכלוסיות בסיכון, עדיין  

והמזכירות  לא נפתרה. הדב את הנחיות הרקטור  הפקולטות  הוא מימוש  הכי חשוב  ר 

האקדמית. עניין נוסף הוא העובדה שהקורונה הביאה, הוא הצפה של הרבה מקרים של 

אי צדק ותשובות לא מכבדות מצד הסגל במקרים רבים של הקשר בין סגל לסטודנטים. 

הפעם יתקיימו מפגשי מחלקת אקדמיה זמינה ויכולה לפתור הרבה דברים בקלות. גם  

הסברה לגבי הזכויות האקדמיות, הפורמט של סמסטר א' היה מוצלח ומחלקת אקדמיה  

 תשכפל אותו לזום. 

המעונות   .2 מהאגודה    –מחאת  המחאה  ניהול  הוצאת  בעד  הצביע  הרוב  שבועיים  לפני 

לנכס. לא הייתה לנו היכולת לקיים את המחאה בעצמנו. אעדכן שיש עבודה יפה עם  

ולפונקציונרים  בעלי מק ובינוי  לשיכון  יצא מכתב  שעבר  כאשר בשבוע  מוצלחים,  צוע 

ובינוי הייתה אסיפת  בכנסת. בשבוע הבא תתקיים פגישה עם סמנכ"ל שיכון  . בנוסף 

הבעיות הכלכליות    –דיירים ודיירות, אני יכולה לחלק את הסוגיות לשני דברים עיקריים 

ב המגורים.  ותרבות  הקורונה  מינהל  ביולי    1-בזמן  מחלקת  של  המבנה  שינוי  יתרחש 

לעניין   נרתם  הדקאנט  גם  תפוטר.  לא  עובדת  אף  כאשר  הדיור,  יחידת  ושל  ורווחה 

המעונות כאשר יש קונצנזוס על כל הסוגיות שעלו, לרבות שינוי תקנון ועניין הקב"ט. 

בשבוע שעבר הייתה תקרית של הסרת דגל גאווה ממרפסת של דירה במעונות, וברגע  

את  שהכני פתרנו  בערך  שעה  ותוך  איתי  שוחחה  סטודנטית  אותה  לתמונה  אותנו  סו 

עוסקת בשינוי   הדיור  יחידת  כאשר  הגאווה,  בחודש  גאווה  דגלי  לתלות  אושר  הבעיה. 

ולאוניברסיטה יש תפיסה שהמעונות צריכים להיראות אחידים,   התקנון. לשיכון ובינוי 

אגודה מכירה שלושה מקרים שטופלו ואין לנו בעיה עם זה. בנוגע להטרדות מיניות ה 

ביד קשה. האגודה לא מוסמכת לטפל בשום מקרה של הטרדה מינית אבל יכולה לפנות  

לנציבה, לדקאנט ולהנהלת שיכון ובינוי כדי לגרום לדברים לקרות. שיכון ובינוי יבינו שיש  

 סטודנטיות שתובעות תרבות מגורים בטוחה ושוויונית.



 

התנה   – שוברי שגרה   .3 )יום חמישי הקרוב(; בכל שבוע  סדנת  לות כלכלית בזמן משבר 

הבא הולכת להיות סדנת הכנה למבחנים )לא הסדנה של מחלקת אקדמיה(; ערב פנויים  

 פנויות בזום; פינת "איפה פלמי". 

אנחנו  שיהיה נגיש לכל מי שתרצה לפנות;    דיווחנייצר כפתור    –הטרדות מיניות ככלל   .4

 הפגנה היא הפורמט המדויק כרגע.לא בטוח שהפרקטיקה של 

רוב הסטודנטיות הצביעו בעד תמיכה כלכלית    –סקר שימוש בכספי חיסכון מהקורונה   .5

הצבעה   תהיה  תרבות.  אירוע  ולבסוף  אקדמית  תמיכה  מכן  לאחר  מלגות,  בצורה 

אנחנו    בהמשך. אך  הסטודנטיות  לכל  ולא  להשנה  רלוונטי  לא  הנדסה  מועדון  שיפוץ 

 עדונים כל הזמן. בשגרה משפצות מו

יפה. זה    –אקסטרא   .6 ויש הרשמה מאוד  השיאים נשברים, המרתונים מתחילים בקרוב 

 עוזר המון לסטודנטיות.

הסטודנטיות לא מספיק על המפה. החלטנו שאסור לנו לוותר על היריד,    – יריד תעסוקה   .7

ב  מרכז פיתוח קריירה משתף פעולה עם נכס להפקת היריד באוגוסט. זה דבר מאוד חשו

 במיוחד בימי קורונה. 

שני מנגנונים שמאבדים   –מחשבה על אירועי פפ"ש ופינות הקפה לקראת שנה הבאה   .8

 רלוונטיות לאורך השנים, אנחנו מקיימות תהליך חשיבה מחודש. נשמח לרעיונות.

לא אגיד כאן מי מהרמ"חיות ממשיכות או לא, מוזמנות לברר איתן.   – בחירות להנהלה   .9

 כל הקמפוס ידע.נפרסם בהקדם כדי ש

האגודה עומדת בהנחיות התו הסגול, יש לנו טבלה מסודרת    –החזרת עובדות מחל"ת   .10

 של מי נמצאת באגודה ומתי. 

סגורה בזמן הקרוב. מי שזקוקה לזיכוי עבור הכרטיס המדפיס מוזמנת    –ספרות זולה   .11

 לפנות למרכז השירות.

היה דיון אחרון לקראת    נשארנו בזירה הכלכלית והאקדמית. היום  –המחאה הארצית   .12

שונות   יש  שלנו.  למאבק  רתום  כבר  והוא  אלקין  השר  עם  ישיבה  התקיימה  החלטות. 

התנהלות ולכן טרם הצליחו להגיע להחלטה האם גדולה בין המוסדות מבחינת הקשב וה 

צריכה לצאת הנחיה רוחבית מלמעלה. הסיפור המשמעותי מבחינתנו הוא סטודנטיות  

 יכון. שגרות עם אוכלוסיה בש

 

 

 



 

)ההצעות נשלחו לחברי   ירדן בן צבי האגודה  יו"ר – האגודה  תקנוןב יםלשינוי ותהצע

 המועצה מראש במייל( 

. זה  וגובש  ןהמון אנשים ודיונים ובחינות עד שה   ועבר  ן, אבל ה ותצעאני אמנם יזמתי את הה 

בה  תומכות  והנשיאות  ההנהלה  סמנטי.  עניין  זה  למטה  חתומה  ביומיים  .  צעותשאני 

בהמון   עוסקת  האגודה  עכשיו?  למה  פוליטי.  כמחטף  זאת  לצייר  ניסיונות  יש  האחרונים 

תחומים כל הזמן, בין אם ההנהלה ובין אם הגורמים המקצועיים. נכון יש לנו בעיית הסברה  

בין המטה למועצה ובין האגודה לסטודנטיות, אבל אנחנו עושות כדי לשפר. אמרתי שאני  

בר בתהליך חשוב למרות שהשינוי נראה רחוק אחרי שהרבה שנים נעשו  אעסוק בזה, ומדו 

 ויתורים בנושא. 

ה ל"מחלקת אקדמיה  מחלקאנחנו מציעות לשנות את שם ה   –שינוי שם המחלקה האקדמית  

וזכויות סטודנטיאליות". יש תכנון להרחבת המחלקה וגם להעניק לה נופך משפטי. כחלק 

 מההצעות ראוי גם לשנות את שמה. 

ם  מיכרון ארגוני ומספיק מקצועיות, הרבה פעיאין ז  –  אבי אנושסדרת תפקיד מנהלת משה 

 הסיו"ר לא מגיעה מהתחום ואין לה מספיק כלים ומיומנות. 

התפקידים דורשים זמן למידה ארוך ומשמעותי, היו"ר היא גם יו"ר   –משך כהונת יו"ר וסיו"ר 

שמגלגלות   חברות  של  יישום דירקטוריון  על  מקשה  בתפקיד  אחת  שנה  להיות  מיליונים. 

ועשייה. הכל חד פעמי, אני נבחרת לתפקיד ומיד לאחר מכן אני צריכה לבנות תקציב. נוצר 

לתקן   אמורה  השנייה  ובשנה  האינרציה  בכוח  ונעה  לומדת  את  הראשונה  שבשנה  מצב 

צביו על  תשמור  שהאגודה  חשוב  השנייה.  השנה  את  צריך  לכן  של  ולהתייעל.  כמקום  נה 

יש  זמן רב.  עושים תפקידם  כזו שכן האנשים שם  ועם זאת האוניברסיטה לא  סטודנטיות 

פסיכולוגי   גם    – אספקט  יש  שונה.  מיינד  אוף  סטייט  זה  לשנתיים  מגיעה מראש  את  אם 

איזונים ובלמים שכוללים את הרחבת הנשיאות והקלת ההליך להדחת יו"ר מכהנת, מועד  

 בחירות ואשרור. 

לעבור    הנציג היא  המחדל  ברירת  למה  אבל  דברים  הרבה  עם  מסכים  אני  עצמון:  עמוס 

בתקופה   היו"ר  את  להחליף  תוכל  לא  הסיו"ר  שבו  מצב  יוצרים  אנחנו  לשנתיים? 

סטודנטיאלית. ליו"ר מכהנת יש יתרון מבני בבחירות ואין פה בעיה. עם כל הכבוד למנגנון  

ו כי הוא משדר הרבה בעיות. אם היו"רית  ההדחה זה משהו שאנחנו פחות רוצים להשתמש ב

טובה היא תבחר. לעשות תפקיד לשנתיים נראה כמו לקיחת סמכויות. אנחנו רואים שאנשים 

שנה,   כרמ"ח  בתפקידם  שורדים  שאנשים  לא  מוודא  לא  התפקיד  אורך  את  להאריך  אז 



 

כנציג ואין   ימשיכו. יש פה פגיעה בזכות הנציגים לבחור ולהיבחר. אני יכול להיבחר כל שנה 

לי יכולת להשפיע על מי יהיה היו"ר. אני חושב שמן הראוי לחלק את ההצבעה כדי שזה לא  

 יהיה כמו חוק ההסדרים.

: תודה שהזכרת לי, ההצבעה היא בנפרד על כל חלק. ברוב המקרים הסיו"ר  בן צבי  ירדןהיו"ר  

יך למרוח את התואר  והיו"ר עובדות יותר מהנדרש ולא מצליחות לסיים את התואר, אני אמש

שלי כי זה מה שהתפקיד שלי מאפשר. ריבוי הדעות ומגוון הדעות הוא מה שחשוב. בנוגע 

למנגנון הדחה זה לא נעים אבל אנחנו רוצות לשמור על האגודה דמוקרטית. ההצעה היא  

רק להציב גבולות וקווים אדומים. למען הסר ספק הדבר הזה לא יחול עלי, הבחירות יתקיימו  

בקיץ  כרג התפטרותי  את  אגיש  בוודאות  אני  ביולי.  לא    2021יל  סאלי  שאבחר.  במידה 

מתכוונת להתמודד אפילו בבחירות הקרובות. בסוף יש מדרג של ערכים שאנחנו צריכות  

הוא החשוב ביותר. הערך הדמוקרטי  ולא תמיד  כמות    להכניס למערכת השיקולים שלנו, 

של המחלקות היא גדולה מאוד במהלך השנה    המקרים שאני למדתי על עניינים מקצועיים

 הזו.

וייב קונספירטיבי. בתור סטודנטית מעורבת הופתעתי ללמוד   הסטודנטית תובל: עלה פה 

על המהלך הזה רק לפני יומיים. זו התנהלות משת"פית עם ההנהלה ומשרד האוצר ונראה  

מן   מקום.  לשום  אותנו  לקח  לא  זה  כרגע  אותנו.  לוקח  זה  ציבור  לאן  את  לערב  הראוי 

 הסטודנטיות והסטודנטיות בפרט בתקופה כזו.

הנציג עידן ארץ: נגיד שנכנס יו"ר חדש שמח וטוב לב לשנתיים והוא צריך להתנהל, להגיש 

תקציב. איך זה עוזר לנו שהוא נבחר לשנתיים? האם הוא פחות שוקיסט? אני לא רואה איך  

מנוסים, וזה להיות יו"ר. מי שנבחר ומוכיח את  הדבר הזה קורה. יש מנגנון שהופך אותם ל

עצמו לאורך שנה צריך לבוא ולהגיד מה הדברים שהוא מתכוון לעשות ולהיבחר לעוד שנה. 

היא חותמת גומי, בחלק מהמקרים זה אכן המצב    במודל שהאגודה בנויה על פיו, המועצה 

חר קיצוני ומוגזם ובחלק מהמקרים זו הקצנה. לבוא ולקחת מהמועצה עוד מהכוח שלה נב

ומקבע את מעמד ההנהלה כחלש. מועצה שלמה נבחרת ומקבלת יו"ר. אני מציע לעשות  

 בחירות ביולי כמו כל שנה.

הסטודנטית יעל: אני מאמינה באגודה ובניסיון ליצור כוח דמוקרטי עבור הסטודנטים. אני 

דנטיאליים.  רוצה להביא את הקולות שעלו מהשטח כמי שפעילה בכל מיני מאבקים סטו

סטודנטים  להפנות  ביכולת  פוגע  הזה  והמהלך  ויורדת  הולכת  האגודה  של  הלגיטימציה 

 לאגודה. המערך שלי פוגע בניסיון שלי לבנות קמפוס צודק.



 

הסיו"ר סאלי יוסף: ההאשמות שאנחנו לא עוזרים ולא מטפלים, ולא לוקחים חלק במחאה  

   לפתחנו.מאוד לא נעים. אנחנו מטפלות בכל דבר שמובא  –

על  ומתרגשת  שמחה  אני  השקיפות.  לשיפור  פעלתי  האגודה  כיו"ר  צבי:  בן  ירדן  היו"ר 

המעורבות, אנחנו לא מתחבאות מהבעיות שלנו, יש לנו בעיית הסברה והנגשה, מאוד קשה  

לשנות את ההרגלים. מי שהיו צריכות לשתף הן הנציגות והנציגים. להבא נעשה מחשבה.  

זה הרבה    –להיות בשיח מועצה ומה בשיח עם הסטודנטיות. עידן  יש בחינה של מה צריך  

זה תלוי במועצה ולהנהלה אין כוונה    –פחות תלוי בפרסונה ובמערכת. לגבי חותמת גומי  

אנחנו מקפידות לשתף את המועצה עד כמה שניתן, אנחנו לא רוצות    למדר את המועצה.

ישה השתפרות. לגבי הטרדות מיניות  שתהיו חותמת גומי. בנוגע ללגיטימציה אני דווקא מרג

לאגודה   מגיע  כשמשהו  דברים.  קידמו  המטרידן,  של  למקרה  בהמשך  פנס  שיוצב  דאגנו 

 דברים קורים וקורים במהירות. לא תמיד הפגנה זה הדבר הנכון. תעבירו פניות גם אנונימיות.

אנחנו  אותנו.  וזה מאוד מעצבן  הדלפות  הזו באמצעות  ההצעה  על  שמענו  ערן:  הסטודנט 

מרגישים שאתם לא משתפים אותנו. שינויים קיצוניים צריכים להיות מוחלטים על ידי רוב  

אם אתם עושים שינוי קיצוני כדאי  הרבה אנשים לא נבחרו ברוב.  של סטודנטים ועם זאת  

א יש  בו.  יתמכו  בין  שהסטודנטים  מנכרים  ואתם  פה  משתקף  לא  וזה  גדולה  די  ופוזיציה 

הסטודנטים לבין האגודה. לא ברור לי למה אין נציג רשמי שמייצג את האגודה, למה אנחנו  

צריכים לשמוע הדלפות? אנחנו רואים את האגודה כארגון שהמטרה שלו היא לאגד אותנו  

לשנת היו"ר  כהונת  זמן  בהגדלת  יתרון  שום  אין  שמעניינים כמאבקים,  הדברים  רוב  יים. 

 סטודנטים לא אורכים יותר משנה.  

  – הנשיא אסף: אני חייב לעצור ולתקן. אין פה הדלפות. יש תהליך שלפיו העמותה מתנהלת  

שבוע לפני ישיבה מועצה נשלח זימון לנציגים. עד אותו רגע ניתן לעשות שינויים בהצעות 

שך כבר זמן רב. זה גם לא רעיון חדש, אלא  החלטה, וזה מה שקרה כאן. השיח על ההצעה נמ

 רעיון שהועלה בעבר בצורה כזו או אחרת. 

והגדלת מעורבות    ההצעה השנייה היא לגבי שיטת גיוס ראשי מחלקותהיו"ר ירדן בן צבי:  

, על מנת לחזק ולייצב את האגודה. זה הליך שמקדם בחירה המתאימה  המועצה במכרזים

ל, המטרה למנוע "המלכות" ומעגל הנהלה סגור. בנוסף  ביותר מקצועית ולא חביבת הקה 

ערן,   בשנה שעברה היה לראשונה תהליך של פתיחת הנהלת האגודה לסטודנטיות נוספות.

אתה והחברות שנמצאות כאן לפעמים נראים כמו הרוב אבל זה לא תמיד ככה. כמו שיש 

ה מלאה. לסטודנטיות  לנו בעיית שקיפות מאוד קשה לנו להסביר איך הדברים עובדים בצור

שהן לא חברות מועצה אין מספיק ידע. להגיד שירדן וסאלי מארגנות לעצמן עוד שנה זה לא  



 

נכון. בנוגע לאחוזי הצבעה אני קוראת להצביע ובשנה הבאה נמשיך את הקרנבל ונרחיב את  

זה. עזיבת ראשי מחלקות באמצע שנה לא נובעת רק מהמנגנון. חברות הנהלת האגודה לא  

מנהלות  מת לשמש  הוא  שלהן  התפקיד  נראה.  שזה  כמו  הרבה  כך  כל  במדיניות  עסקות 

מקצועיות של עובדים ועובדות, רמ"ח מנהלת צוות, צריכה לדאוג לתנאים סוציאליים, שעות  

מי שנבחרת היא לא המתאימה ביותר  עבודה, בעיות משמעת ומימוש תהליכים מקצועיים.  

ל שיודעת להשתמש בפוליטיקה.  זו  הגיעו  היא  מועמדות    6הסברה  הסירו  ורובן  מועמדות 

בגלל שבחירות לא בשבילן. המנגנון הזה מפחיד וגורם לסטודנטיות לא להגיש מועמדות. 

בין   והקשר  מועצה  חברות  של  מקצועית  ועדה  להקמת  הצעה  אעלה  הישיבה  בהמשך 

יועץ משפטי שמוודא נעשה   יש  ומנגנון תקין,  יש חוקים  יישמר.  כל  המועצה להנהלה  את 

הייתה   לא  שבתקופתם  יו"רים  היו  הקיים  התקנון  בתוך  גם  לחוק.  בהתאם  הדברים 

כל האגודות של האוניברסיטאות    ההצעה הזו לא מבטלת קיומם של יסמנים.  דמוקרטיה.

 למעט אוניברסיטת אריאל, כולן עובדות בשיטה הזו. 

הנציג דביר עופר: הדיפולט צריך להיות להישאר במצב הקיים, רק אם ניתן להראות שהמצב  

החדש יותר טוב אז עוברים אליו. אני רואה הרבה יתרונות וחסרונות בכך שהכהונה תהיה  

שנתיים אבל אנחנו מסכימים שזה לא כזה משנה. היסטורית היו"ר מכהן תמיד שנתיים, אני  

ש לעשות  סיבה  רואה  ומעורר  לא  אפסית  כמעט  שלו  הפרקטית  שהמשמעות  כזה  ינוי 

כוח לקבוע רמ"ח. אנטגוניזם. לגבי ההצעה השנייה אני לא   זה משאיר למועצה  מבין איך 

ההצעה של שי נראית לי מאוד רלוונטית. אני מכיר את העובדה שקיימת בעיה ושצריכים 

יש    ות נוספים לפתרון הבעיה.שניתן עוד חודש לנציגים להציע רעיונלמצוא לה פתרון. מציע  

 פה בעיה וצריכים לפתור אותה.  

דביר, איפה היית לפני חודש? קיימנו על זה בכל כך הרבה פלטפורמות  היו"ר ירדן בן צבי:  

 ולא הגעתם. שי הציעה היום את הרעיון.  

הנציג דביר עופר: כרגע אנחנו נסערים מהמצב הזה גם אם אנחנו כנציגים אשמים בו. להגיד  

אני מבין שגם ההנהלה משכה את    היו הרבה נציגים שלקחו חלק זה קצת עיוות המציאות.ש

 ידיה מההחלטה. 

רוב הדברים שעולים אצלנו    –הנציג דוד אלול: הטענה לכך שהדברים התבצעו במחשכים  

זה   כי  מעורבות  יש  השנתיים  של  ההצעה  של  הסטודנטים. במקרה  רוב  את  מעניינים  לא 

 מעניין.



 

טלגם: רמ"חים נבחרים יפעלו בהתאם לרצון הסטודנטים. תאורטית המועצה  הנציג אסף  

קובעת מדיניות והמחלקות הם גוף ביצועי אך בפועל תכנית העבודה היא בידי המחלקות.  

לכן אני חושב להיותם נבחרי ציבור ולא טכנוקרטים. אנחנו חיים בתקופה שבה המעורבות  

ל הוא  שלנו  התפקיד  אבל  בירידה  על  הפוליטית  להיאבק  אלא  המציאות  עם  להשלים  א 

מעורבות סטודנטיאלית ולעודד את הסטודנטים להשתתף. לכן אנחנו חייבים להתעקש על  

 האופי הדמוקרטי של האגודה.

הרמ"ח טלי אבנת: מי שרוצה לפנות אלי לגבי המתווה, פנו אלי במייל. הפצנו סקר לקראת  

אותי   הפילו  לא  התוצאות  ב',  למה  מבחני סמסטר  זהה  הסטודנטים  של  הרצון  מהכיסא. 

של רמ"חים מקצועיים   ההצעה  לגבי  העלו.  הייתה    –שהנציגים  שלה  הראשונית  הטיוטה 

היום אני מדברת על הדברים   חתומה על ידי כל חברי ההנהלה, לי היו הרבה הערות ועד 

 שמפריעים לי. אני לא יודעת מה הסיבה שההנהלה הוסרה מהחתימה על ההצעה. 

ירדן בן צבי: אין פה שום מחדל ומחטף, מדובר בחוסר תשומת לב. ההנהלה שותפה    היו"ר

 ומקדמת. 

אסף: בואו נתרכז במהות ההצעה ולא בשאלה למה ההנהלה לא חתומה על ההצעה. הנשיא  

ומהדיון פה ובצ'ט עולה    –כמו שאני מבין את המצב   ההצעה לא עלתה לאישור ההנהלה 

 אבל זה ממש לא משנה, כי זה לא הדיון.   שרוב חברות ההנהלה תומכות בה.

הייתי שמחה אם הרמ"חים יעברו הכשרה מקצועית במה שקשור  הרמ"ח טלי אבנת: אני  

לניהול של המחלקה. כל ההכשרה קרתה לאורך התפקיד ולא בצורה ממוקדת בהתחלה, 

באגודות אחרות אין יציבות.    בלי קשר להאם הרמ"חים יבחרו במכרז או יהיו נבחרי ציבור.

 ישנם הרבה דברים שעלו בפגישות המקדימות, שלא נכנסו להצעה.

הרמ"ח אור ברוטי: הצעות ההחלטה נשלחו במייל לכל הנציגים לפני שבוע, זו אחריות שלי  

 שהפוסט לא עלה לכל הסטודנטים, אבל הייתי צריך לעשות תעדוף.

ריך להיות היום כשיש עוד כל כך הרבה נציגים  הנציג דביר עופר: אני לא רואה למה זה צ

 שרוצים לדבר. 

היו"ר ירדן בן צבי: יש גבול כמה ניתן למשוך תהליך, בישיבה הבאה הולכות להיות בחירות. 

באוגוסט וספטמבר לא מספיק מגיעים, באוקטובר יש תקציב וכו'. בישיבה הבאה יהיה לנו  

החלטה משלימה שנקים ועדות שילוו את המחלקות.  יש הצעת    זמן להעלות תיקון להצעה.

כשאני הייתי רמ"ח מנהל ורווחה, כמות הנציגות שפנו אלי בנושאי מדיניות לא הייתה קיימת. 



 

בנוגע לבניית תכנית העבודה, למועצה יש לגיטימציה ואחריות לקחת חלק בה. בקיץ אנחנו 

 – אופן בחירת הרמ"ח. טלי  קוראות לכל חברות המועצה לקחת חלק וזה לא ישתנה בגלל  

אנחנו לא יודעות כמה רמ"חיות פספסנו. גם רמ"חיות וגם רכזות חייבות לדעת איך להתנהל  

ולנהל ומשא ומתן. תפקידן גם לחנוך להתנהלות במערכת הסבוכה שנקראת אוניברסיטת  

  תל אביב. זה חלק מתפקידי היו"ר והסיו"ר. לגבי הכשרות שיניתי את סמינר המועצה ויום 

לא באתי לעשות הנחות, אני חיה    ההכשרה, אם אשאר יו"ר הדברים ייראו עוד יותר טובים.

מביקורת ומשיח, אבל יש זמן ומקום לכל דבר. אם לא נצביע על זה היום, לא נצביע על זה  

 לעולם. 

 

 הצבעות על ההצעות לשינויים בתקנון:

 נגד:  חברי מועצה(,  66)מתוך סה"כ    43  בעד:  –הסדרת הסמכות של מנהלת משאבי אנוש  

 . ההצעה עברה .  0, נמנע: 9

.  0, נמנע:  5  נגד:  חברי מועצה(,  66)מתוך סה"כ    47  בעד:  –אקדמית  ה מחלקה  שינוי שם ה 

 . ההצעה עברה 

 . ההצעה לא עברה. 5 נמנע: ,23 :דנג  ,24בעד:   – שינוי שיטת הבחירה של ראשי המחלקות

 ההצעה לא עברה.   .9  נמנע:  ,19  נגד: ,28  בעד: –ת יו"ר וסיו"ר האגודה לשנתיים  הארכת כהונ

 . לא אושרה הצבעה מתגלגלת.1, נמנע: 16, נגד: 14בעד:  – הצעה לקיום הצבעה מתגלגלת 

היו פה שעות מדהימות של דמוקרטיה ומעורבות, אמנם שתי ההצעות  בן צבי  ירדןהיו"ר    :

הד אבל  עברו,  לא  שלי  אמרהמהותיות  השותפים    ה מוקרטיה  לכל  מודה  אני  שלה.  את 

 והשותפות שלקחו חלק.

 

 ________________________               ___________________                      _____________________ 

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



 

 שינוי תקנון הצבעות 

הגדרת תפקיד  שם
 מנהלת מש"א

שינוי שם 
המחלקה  
 האקדמית

שינוי שיטת בחירת  
 חברי הנהלה 

הארכת כהונת  
 יו"ר וסיו"ר 

 נגד נגד נגד נגד אביעד הרן 

 בעד בעד בעד בעד אור ברוטי 

 נגד נגד בעד בעד אור פלד 

 בעד בעד בעד בעד אור שמואלי

 נגד נגד בעד נגד אורי אביטל

 לא הצביע  לא הצביע  בעד בעד אורי סדובסקי 

 נגד נגד נגד נגד אורן גזית שלו 

 נגד נגד בעד בעד אילון בילינסקי 

 בעד בעד בעד בעד אלון ברקמן 

 בעד נגד בעד בעד אמונה ספירא

 נמנע נגד לא הצביע  לא הצביע  אמיר בן חור 

 נגד נגד בעד בעד אסף טלגם 

 בעד בעד בעד בעד אסף שלוח 

 בעד בעד בעד בעד אפק לבני 

 נגד נגד נגד נגד אריאל דריזין

 נגד נגד בעד בעד אשל איזנברג 

 בעד בעד בעד בעד גולן צימרמן קרל

 בעד בעד בעד בעד גל אור 

 נגד נגד בעד נגד גל סער

 נגד נגד בעד בעד גפן גיל 

 נמנע נגד בעד בעד דביר עופר 

 נגד נגד בעד נגד דוד אלול 

 בעד בעד בעד בעד דור אברהם 

 נגד נגד בעד בעד דור שבת

 בעד בעד בעד בעד דנה באלינט 

 נמנע נמנע בעד בעד דניאל כהן

 בעד נמנע בעד בעד דפנה ואזנה 

 בעד בעד בעד בעד ירדן בן צבי

 נגד נגד נגד נגד כפיר רבינוביץ' 

 בעד בעד בעד בעד ליאור חזן 

 בעד בעד בעד בעד ליאור שיריון 



 

 נגד נגד נגד נגד ליאור שלחון 

 בעד בעד בעד בעד לילך מרקוביץ 

 בעד בעד בעד בעד מאיה הולנדר

 נגד נגד נגד נגד מטר בן ישי 

 בעד בעד בעד בעד מעיין רובין 

 בעד בעד בעד בעד נועה שמר 

 נגד נגד בעד בעד ניקול אדלשטיין פרדו 

 בעד בעד בעד בעד סאלי יוסף 

 בעד נמנע בעד בעד עומרי שטיינברג

 בעד בעד בעד בעד עידו מונטנייז 

 נגד נגד בעד בעד עידן ארץ

 נגד נגד נגד נגד עמוס עצמון 

 בעד בעד בעד בעד עמרי רחמימוב 

 בעד בעד בעד בעד ענבר הוכברג

 נגד נגד בעד בעד בן הרוש יעל 

 נגד נגד בעד בעד רובא אבו ראס

 בעד בעד בעד בעד רוית יוחאי 

 נמנע בעד בעד בעד רועי מרגלית 

 בעד בעד בעד בעד רני קולנדר 

 נמנע נגד בעד נגד רשא מנסור

 בעד בעד בעד בעד רתם צביון

 נגד נגד בעד בעד שי גלעד 

 בעד בעד בעד בעד שי זילברצוויג טל

 בעד נמנע בעד בעד שיר גופר

 בעד בעד בעד בעד שני שטרייספלד

 בעד נמנע בעד בעד שי זוננפלד 
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