פרוטוקול ישיבת מועצה 19.5.19
נוכחים 30 :חברי מועצה
עדכוני השביתה  -רום טנא (יו"ר האגודה)
מתוך מסמך הדרישות של  17הנקודות ,האוניברסיטה והסגל הזוטר דנו בשתי סוגיות עיקריות,
העסקה לפי שעות וביטחון תעסוקתי .שאר הסוגיות הינן משניות.
-

העסקה לפי שעות  -אוניברסיטת תל אביב לא יכולה להעסיק היום לפי שעות בגלל
ההסכם הקיבוצי הקודם .לכן ,האוניברסיטה ביקשה להכניס את הסעיף הזה כאופציה,
כדי לא לפרוס העסקה של סגל למספר חודשים (ובסופו של דבר לשלם מעבר לסכום
שמגיע לעובד) .הסגל הזוטר לא הסכים והסכסוך נבע מחוסר התפשרות והגעה לעמק
השווה.

-

ביטחון תעסוקתי  -ככל שמתקדמים יותר באחו ז המשרה ובותק ,הביטחון התעסוקתי
אמור לגדול ,באופן עקרוני .השיח נגע בתנאי העסקה .בשביתה הקודמת הגיעו להבנות
עקרוניות וכשניסו להגיע להסכם משותף ,שני הצדדים הבינו שהם לא מסכימים על הרבה
מאוד דברים.

לשמחתנו ,העיתוי של המחאה שלנו היה מצוין  ,ועודד את שני הצדדים להתכנס לכדי פתרון.
המו"מ האחרון ,היה מאוד חיוני והוביל לפשרה בין שני הצדדים .הייתי איתם בשיחות לאורך
המו"מ ובשעות הלילה ( ) 3:00הם הגיעו לפשרות בנושאים המרכזיים .לשני הצדדים יש אינטרס
לסיים את המו"מ ולהגיע להסכם חתום שיגיע לממונה על השכר .לכן ,הם מעוניינים לגשר על
הפערים שנותרו כמה שיותר מהר.
הממונה על השכר היה גורם משמעותי במו"מ מאחר והקשיח את עמדותיו בעקבות שביתות רבות
שהתקיימו בתחילת השנה ,מצד אוניברסיטאות ומכללות אחרות.
עדכוני הנהלה
רום :אנו מקיימים מח ירונים מפוקחים בקמפוס .ירדן תפרט על הנושא.
ירדן בן צבי (רמ"ח מנהל ורווחה) :הייתה עליית מחירים של כמה שקלים בכל בתי העסק .לכן,
התחלנו בפרויקט אסיפת כל המחירונים מחדש ועבודה על גרפיקה מסודרת כדי להנגיש את
המידע לכלל הסטודנטים.
אורי אשכנזי (יו"ר ועד הנדסה) :האם אפשר לבקש שיסמנו מחירים מפוקחים?

ירדן :חשוב להבהיר שאנחנו לוקחות חלק משמעותי במכרזים אבל לא קובעות את המדיניות אל
מול הקפיטריות  .הגורם שקובע את עיקר המדיניות הוא האוניברסיטה .אבל בהחלט ננסה לשאוף
לזה במכרזים הללו ולדרוש זאת מול הקפיטריות.
חניונים :סגרו לנו בהפתעה את חניון הנדסה  -דרשנו שיפתחו את חניון הנדסה לכל הסטודנטים או
שימצאו חלופה .בנוסף ,הובטחה לנו הנחה לאחר שפתחו את חניון אוספים וזה לא בוצע  -דרשנו
את ההנחה.
רום :אנו רוצים לקדם משלוחים מבתי עסק שלא עושים משלוחים ,ע"י פלטפורמת וולט או תן
ביס .הנקוד ה הבעייתית מול הקפיטריות היא שאין סטודנטים בקיץ ולכן קפיטריות מעלות
מחירים במהלך הסמסטר .המטרה בקידום המשלוחים הללו היא להקל על הקפיטריות וכך להקל
על הסטודנטים .אנו יוזמים פגישה של כל בעלי העסקים בקמפוס ,גם כדי שסטודנטים יוכלו
להזמין ע"י משלוחים וגם כדי ל עזור לקפיטריות בקמפוס ,כדי שלא יעלו מחירים במהלך
הסמסטר.
ירדן :כרגע המשלוחים הם מחוץ לאוניברסיטה ,ביד אבנר ופורטר אבל יצרנו גם פיילוט בתוך
הקמפוס שמאפשר להזמין מראש ולקחת את ההזמנה .המטרה היא לקיים את השירות הזה בכל
הקמפוס.
רום :עדכון נוסף ,אנחנו עובדים על שת"פ מאוד גדול עם יבואנית רכב מאוד מוכרת .המטרה היא
להכניס שירות חדש שיהיו בו קטנועים שיתופיים ,קורקינטים ורכבים שיתופיים עם תהליך יותר
פשוט .המחירים יהיו מאוד נוחים לסטודנטים והשירות יינתן באפליקציה נוחה מאוד .קהל היעד
המרכזי הם דיירי מעונות שבסופי השבוע אין להם אלטרנטיבה .התכנית לא תקרה השנה אבל
המטרה היא לבנות אותה לשנה הבאה.
כמו כן ,אנחנו מעוניינים לחדש את הקשרים עם בירד .בתחילת השנה עבדנו איתם וקיבלנו הנחה
משמעותית לסמסטר אחד בלבד .אנחנו מחפשים מודל שיחליף את השירות ,ע"י שקעי הטענה
שימוקמו ברחבי הקמפוס וכך החברה לא תצטרך לשלם למטעינים.
הסברה ופרסום  -סאלי יוסף (רמ"ח הסברה ופרסום):
מיתוג חדש :קיבלנו את המיתוג החדש והתחלנו לעבוד על החלפת המיתוג .נתחיל בשינוי המיתוג
במדיה הדיגיטלית ונמשיך לפרינט ולשלטים הפיזיים .יש לנו שפה מיתוגית חדשה שתיצור רצף
בכל העיצו בים שלנו.
הנגשת האתר :הטמענו תוסף של נגישות באתר ,ע"י חברת נגישלי שנתנה לנו את השירות במתנה
מאחר ואנחנו עמותה .יש עוד תהליך ארוך להנגשה מלאה של האתר ,כמו הנגשת קבצי PDF
שיעשה בהמשך.
אירועים :רום וליאת כהן (רמ"ח תרבות)
-ערב הוקרה למילואימניקים  -אירוע מאוד מוצלח במחיר מאוד טוב.

ערב רב תרבות י שהתקיים בחודש שעבר ,היה מאוד מוצלח.יריד הספר הערבי  -התקיים בחודש שעבר.רייב עצמאות  -אירוע מאוד מוצלח .הייתה נוכחות יפה מאוד שעברה את המספרים של שנהשעברה.
יום חמישי הקרוב מתקיים יום הסטודנט .כולם מוזמנים .זהו אירוע הדגל של השנה.ערב ספידייט התקיים לפני יומיים ,היה מאוד מוצלח וכל הכרטיסים נמכרו מאוד מהר.הפסקולטות  -התקיים במדעי החברה ובקרוב גם בחינוך ,מדעי המחשב וחינוך.ארטיקים  -חלוקת ארטיקים בשבוע האחרון של הסמסטר ,אנא שתפו פעולה.הקרנה של משחקי הכס בחוג  -תתקיים מחר.20.5 ,
ארוחת רמדאן  -מחר תתקיים ארוחת רמדאן ,נמכרו כל הכרטיסים .בסיום החג ,איד אל פייטרנקיים מסיבה.
 3.6-פסטיבל אומנויות שמונחה ע"י הנציגים.

דיון בנוגע להשפעות שביתת הסגל הזוטר (ר' נספח א')
רום :כיצד נעזור בצמצום הפגיעה של הסטודנטים לאחר השביתה?
 .1אנחנו שואפים לזה אבל לא נוכל לחייב.
 .2עד עכשיו קיבלנו  10בקשות לשיעורי השלמה אבל אנחנו יודעים שזה נושא בעייתי ועוד
לא נקבעו כל שיעורי ההשלמה .אנא הציפו את הבקשות כדי שנעשה את המיטב.
 .3צריך להבין שצמצום חומר זה יותר קשה אבל הצד השני של הפתרון זה לצמצם את
הניקוד .אנח נו לא יכולים לדרוש את זה באופן גורף מכולם כי לא כל האוניברסיטה
נפגעה אבל נוכל לפעול לצמצום באופן מקומי .כשלא מורידים חומר באופן רשמי זה
מייצר איזושהי גמישות למרצה ולסטודנט .אנו ננסה לעשות את מה שאפשר.
 .4אנחנו בשלבי מיפוי אחרונים כדי להבין אילו קורסים צריך לתגבר ע"י אקסטרא .המטרה
היא להוריד מחיר ב 50%בקורסים שנפגעו .במסגרת המיפוי הזה יחד עם צילום
הקורסים ,נסגור יחד עם האוניברסיטה מימון עבור הפרויקטים.

רוני כהן ארזי (חברת הועד המנהל)  :חשוב מאוד שהבקשות יגיעו מכם ,כדי שנבין מה צריך
לתגבר.
ליעד :אין פה שום התחיי בות מצד האוניברסיטה ,שפגעה בנו באופן מלא ,וזה בעייתי.
הסטודנטים בפקולטה להנדסה צריכים ללמוד על חשבון זמנם החופשי וללא התחשבות בחומרים
שלא נלמדו .יש סטודנטים שלא יהיו מוכנים למועד א' בגלל השביתה ולכן אנחנו רוצים מועד ג'
בקורסים שנפגעו מהשביתה.

איתי כנן (נציג חשבונאות)  :זה טיעון לגיטימי מאחר ושילמנו על הקורס ולא קיבלנו אותו במלואו.
אנחנ ו לא מצפים לקבל החזר כספי אלא מועד ג'.
רום :אני חושב שלא נוכל להעביר את זה ברמה גורפת בגלל שיקולים כלכליים אבל אני מסכים
שאם נרד לרמה פרטנית נוכל לנסות.
דביר עופר (נציג פיזיקה)  :בואו נסכם שאם מועד א' מראה על אחוז נכשלים גבוה יותר משנה
שעברה ,יינתן מועד ג'.
רום :אני בספק אם האוניברסיטה תסכים להתגמש לדבר הזה לאחר שמונה ימי שביתה .דבר כזה
יכול להיות רלוונטי יותר ברמות של קורסים נקודתיים כי אז העלויות הן פחות גבוהות.
איתי :אפשר לב דוק מה הממוצע של הקורס ולתת פקטור נקודתי בהתאם לציון הממוצע.
גלעד רשף (נצגי הנדסת חשמל)  :אנחנו צריכים לעמוד מול האוניברסיטה ולהקל על הסטודנטים
בצורה מחייבת.
נציג :אפשר להזיז את המועדים כדי להרוויח יותר זמן.
רום :לאחר פרסום מועד הבחינה ,אסור להם לעשות את זה.
נציג :אפשר לקיים עובר בינארי עבור סטודנטים שנכשלו.
רום :זאת אופציה ,אפשר לנסות אבל לא נוכל לחייב את האוניברסיטה.
מטר בן ישי (נציג משפטים)  :האם אפשר לחייב את הסגל הזוטר לא לקיים שיעורי השלמה על יום
הסטודנט ,על הפאנג'ו יה ועל ימי שישי עד שעה מסוימת.
רום :ה אוניברסיטה לא יכולה לעשות משהו גורף .לגבי הפאנג'ויה ,הם מנסים לעשות מה שניתן
אבל תמיד יהיו קורסים שיתקיימו ,אי אפשר לחייב אבל ננסה ונעשה את מה שאפשר.
אסף שלוח (נציג היסטוריה מתקדמים)  :מה שחשוב זה להציף את הבעיות ולדבר עם המחלקה
האקדמית.
מטר :כשדברים מטופלי ם רק פרטנית ,יהיו מקרים שיפלו בין הכיסאות .צריך ליצור יישור קו כדי
להיות רלוונטיים לסטודנטים וזה נזק שיהיה לנו מאוד קשה לתקן.
רום :אנחנו עוסקים בצמצום הנזק ועושים מה שאפשר אבל תמיד יהיו צדדים שיפגעו לצערנו.
איילון בילנסקי (נציג מתמטיקה מתקדמים) :עלה במסגרת הישיבה התחשבות במועד הגבוה מבין
שניים .אולי יהיה פחות קשה להעביר את הבקשה שיהיה ניתן לגשת למועד ב' ולקבל ציון ממוצע
של שני המועדים.
אור :הייתה לנו עבודת הגשה ביום ש נגמרה השביתה לאחר שהסגל הזוטר לא ענה על שאלות.
עבודה ששווה  45%מהציון.

אורי :בהנדסה אנחנו מנסים לפתור הכל מול המחלקה האקדמית .כבר פנינו לכל גורם רלוונטי
אחר בפקולטה וניסינו לפתור את הבעיות באופן נקודתי .רק ככה נוכל לקדם את הדברים .לא
נוכל לפתור דברים רק ע"י פעולות האגודה.
מטר :ברמת ההסברה ,אנחנו חייבים למצוא פתרון.

הצעה לשינוי תקנון – שינוי שי טת הבחירות למועצת האגודה (ר' נספח ב')
טלי אבנת (נציגת ניהול) :כיום כל סטודנט יכול להצביע רק לאזור בחירה אחד גם אם הוא לומד
בשני אזורי בחירה .ההצעה שלנו היא שכן נוכל לבחור בכל אחד מהאזורים אליו הוא משתייך.
נכון לעכשיו מספר הנציגים מתבטא ע"י ייצוג הולם ,לכן אנחנו רוצים לאפשר גם פה ייצוג הצבעה
הולם  ,כלומר שכל סטודנט יוכל להשפיע בכל אזורי הבחירה שלו .אחוזי ההצבעה נמוכים ויש
מקומות שלא מגיעים ל , 10%לעומת הבחירות בסבב ב' בהם ניתן להצביע גם לאזור הבחירה
השני ..כמו כן ,אסור לשכוח של בחירות חוזרות יש עלות כלכלית נוספת.
גיא הדר :הנושא עולה כל כמה שנים כי הטיעונים בהחלט רלוונטי .השאלה היא על מה אתם
שמים את הדגש כשאתם אומרים חבר מועצה? קיימים שני כובעים לנציגים ,נציג חוג וחברי
האספה של האגודה .השיח שלכם מתמקד בנצ יגי החוג .בתקנון האגודה מדברים על חברי מועצה
כחלק מהגוף העליון של האגודה שמונה  75אנשים .לכן ,אם אני לומד תואר חד חוגי ,אני יכול
להשפיע פעם אחת ,לעומת זאת ,אם אני לומד בשני חוגים ,אני יכול להצביע פעמיים .ולכן ,זה
יכול להיות בעייתי ,כי לחלק מהסטודנטים יש יכולת השפעה גדולה יותר .בכל מקרה אנחנו
צריכים אישור מרשם העמותות ,גם אם נשנה את התקנון.
אסף :אל תשכחו שאם מישהו מצביע בחוג השני זה יורד מסך המצביעים הנדרשים כדי להגיע ל -
.10%
טלי :הסיבה שקוראים לנו נציגים היא שהאגודה מורכבת ממעל ל 200אנשים וצריך לאפשר
ייצוגיות של כלל הסטודנטים לפי רשם העמותות ולכן אנו נציגים .גם כך סטודנטים מחוגים
גדולים משפיעים יותר על הרכב המועצה ולכן כבר עכשיו יש אי שוויון .התייעצתי עם גורם
הקשור לרשם העמותות וככל הנראה זה לא בעייתי .אני רוצה לשאול האם מי שלומד חד חוגי
חושב ששיטת הבחירות לא הוגנת כלפיו .בבחירות האחרונות גם אם היו מצביעים  100סטודנטים
בחוג השני ,זה כמעט לא משנה מבחינת כמות הסטודנטים הנדרשת כדי להגיע ל  10%-בניהול.
אבל המטרה שלי היא לא להקל על מועמדים להבחר ,אלא ייצוג הולם.
לילך מרקוביץ (נציג תקשורת) :כסטודנטית דו חוגית אני צריכה לשכנע אנשים איפה כדאי להם
להצביע ,אבל זאת בעיה  -למה סטודנטים צריכים להחליט מה יותר חשוב להם? הרי בכל חוג מגיע
להם ייצוג.
קרן סובול (נציגת הנדסה מכנית והנדסת חומרים) ואיתי כנן (נציג חשבונאות) :אפשר לתת חצי
קול לכל חוג אצל דו חוגיים.

איילון :אפשר להקים אזור בחירה כלל אונירסיטאי המיועד רק לתלמידי חד חוגי ובכך זה יהיה
מעין תיקון של ההטיה שיש כלפי דו חוגיים בהצעה החדשה .שלב ההצבעה:
בעד ,18 :נגד ,4 :נמנעים .8 :ההצעה לא עוברת כי צריך רוב של מעל  50%מ כלל חברי המועצה.
בהתאם לתקנון ,המועצה מצביעה ברוב קולות על קיום הצ בעה מתגלגלת לפיה כל נציג שלא
הצביע יכול להגיע ולהצביע במזכירות האגודה במשך  7ימי עבודה ,עד ה  28.5-בשעה .15:00
תוצאות ההצבעה הסופיות ,לאחר ההצבעה המתגלגלת (בה הצביע רק חבר מועצה אחד) :בעד:
 ,19נגד ,4 :נמנעים .8 :ההצעה לא עברה.

הצעת החלטה בנוגע לנוהל חירום במקרה של מתיחות ביטחונית (ר' נספח ג')
עומרי שטיינברג (נציג קולנוע) :המטרה היא לגבש נוהל של הקלות אקדמיות לסטודנטים שגרים
באזורים עם אסון ביטחוני ,בפועל במהלך התואר .זה יכול לבוא לידי ביטוי במועדי ג' ,דחיית
מועדים וכו' .המטרה היא לייצר שוויון בין סטודנטים ולהגביר את המעורבות שלנו.
רום :בנוסף ,המטרה היא לפעול לגיבוש תקנון של האוניברסיטה למקרי חירום.
טלי :אחד הדברים החשובים זה איפה אנחנו כאגודה כשיש מקרה חירום ,מה אנחנו עושים
במצבים האלה איזו התייחסות .אנחנו צריכים לגבש מסמך גם ברמה שלנו ולדון בצעדים .יכול
שלצורך העניין זה יסתכם בכך שנשלח  SMSעם עדכונים לסטודנטים על כך שהנושא בטיפול ,אבל
הבעיה היתה ש גם האגודה וגם האוניברסיטה לא העבירו מסרים לסטודנטים ואנחנו צריכים
לשים לב לזה
מטר :הפקולטה למשפטים לדוגמה הזמינה את הפקולטה למשפטים במכללת ספיר והזמינה
אותם לשיעורים .אולי האוניברסיטה יכולה לאפשר חדרי לימוד באוניברסיטה שלנו.
אסף :אנחנו לא דנים כרגע בצעדים הספציפיים ,אלא בעקרון .אם יש לכם הצעות אנא פנו לשיר
כדי שנגבש מסמך.
רום :חשוב לנו להבין גם את חומרת המצב ולפעול בהתאם לכל מצב .אם מדובר בסבב לחימה
ראשון של כמה ימים או שמא מדובר בהסלמה חמורה וארוכה.
אביב בצלאל (נציג חשבונאות)  :אפשר להוסיף גם צילומי קורסים למען סטודנטים שהחסירו
שיעורים.
איתי :אני חושב שצריך לבקש את האופציה להקל על שיעורי הבית ,עבודות וכו'.
שלב ההצבעה:
בעד ,25 :נגד ,0 :נמנעים .0 :ההצעה התקבלה.

אישור מתנות פתיחת שנה
ירדן בן צבי :אנו מעוניינים לאשר את מתנות פתיחת השנה כבר בשל ב הזה כדי לקבל הנחה
משמעותית .מדובר על אישור תקציבי של המתנות על חשבון תקציב שנת הלימודים הבאה
(תש"פ) ,כפי שמקובל מדי שנה.
האפשרויות:
 .1תיק גב  -לא בחרנו צבע עדיין ,אותו תיק של שנה שעברה.
 .2רמקול עמיד במים  -הוכיח את עצמו בשנה שעברה וקל לתפעול.
 .3מחצלת זוגית  -המחיר קצת עלה ,כמו הרבה מוצרים.
 .4תיק למחשב נייד  -מחשבי  15אינצ'.
 .5מטקות
 .6בקבוק  -איכותי יותר משנה שעברה ,קצת יותר יקר.
 .7קופסת אוכל.
הצלחנו לרדת בתקציב אבל ירדנו גם בכמות המתנות .המטרה היא שחלק יישאר גם לסמסטר ב'.
הכמות נקבעה לפי שנים קודמות .אנחנו משתדלות גם לחלק את המתנות באופן שוויוני ,לחלק
את כל המתנות לאורך השבוע ובשתי נגלות בכל יום.
חלק מהמתנות יקרות יותר מאחרות ולכן החלוקה מאוד חשובה.
נקודה נוספת  -אם נוציא את ההזמנה עד מחר נקבל מבצע מיוחד.
איתי :האם אפשר לוותר על המטקות?
ירדן :זה מאוד סובייקטיבי ,איזו מתנה תהיה טובה יותר ואיזה פחות .בחרנו מתנות איכותיות
יותר השנה.
שלב ההצבעה:
בעד ,27 :נגד ,0 :נמנעים .1 :ההצעה התקבלה.

הישיבה הסתיימה.

_______________

_______________

יו"ר הוועד אסף שלוח

חברת הוועד רוני כהן ארזי

נספח א':

מחלקה אקדמית

לאחר שביתה של הסגל הזוטר שערכה כ  8-ימי לימודים צברו הסטודנטים פערים לימודיים .על
מנת להתמודד עם הנזק שנעשה ננקטו מספר צעדים:
.1

הודעה יצאה מטעם המזכירות האקדמית לכלל הפקולטות שדורשת התחשבות

בהיעדרות סטודנטים משיעורי השלמה (למעט קורסים קריטיים כמו שיעורים מעשיים,
מעבדות ,סמינריונים וכדומה) .כמו כן התבקשו המרצים והמתרגלים לקבוע שיעורי
השלמה בתיאום עם הסטודנטים על מנת שיהיה הכי נוח לכולם.
.2

צילום שיעורי השלמה  -צוות הצילום נערך לתת מענה לבקשות לצילומי שיעורי

ההשלמה ,במימון האגודה ו בהשתתפות האוניברסיטה ,לצורך כך אנו זקוקים לסיוע
בדמות השגת האישור מהמרצה\מתרגל המדובר.
 .3צמצום חומר – נרצה לעשות זאת ברמה הפרטנית בקורסים בהם עולה צורך
ויתאפשר דבר שכזה ,אנא הציפו בעיות פרטניות.
.4

אקסטרא סטודנט תתגבר במרתונים עבור מקצועות המתמטיקה והסטטיסטיקה

בהם נצבר פער קריטי בכ  50-אחוז הנחה (מחיר סמלי) בהשתתפות האוניברסיטה.
.5

עד כה קיבלנו  10בקשות לצילומים של שעורי השלמה בסה"כ מכל הקמפוס.

 .6דחיית עבודות – במידה וישנם קורסים בהם הגשת העבודות מהווה בעיה מבחינת
התאריך והעומס שנוצר ,אנחנו מציעים לפנות למרצה\מתרגל ולדרוש דחייה.
.7

המחלקה קוראת לנציגים לפעול כל אחד בחוגו להשגת שעות קבלה נוספות של

מרצים ומתרגלים בקורסים הרלוונטים .באם יתקלו בבעיה ,המחלקה מאחוריהם באש
ובמים.

נספח ב':

הצעה לשינוי תקנון – מאי 2019
שינוי סעיף  26לתקנון האגודה  -הבחירות למועצת אגודת הסטודנטים
הנוסח הקיים:
חבר אגודה הלומד ביותר מחוג אחד כשכל אחד מהחוגים מהווה אזור בחירה נפרד ,יוכל לבחור
ולהעמיד את עצמו לבחירה רק באחד מאזורים אלה לפי בחירתו.
השינוי המוצע:
חבר אגודה הלומד ביותר מחוג אחד כשכל אחד מהחוגים מהווה אזור בחירה נפרד ,יוכל להעמיד
את עצמו לבחירה רק באחד מאזורים אלה לפי בחירתו ,אך יוכל לבחור בכל אזורי הבחירה
אליהם הוא משתייך.
דברי הסבר:
בחלק גדול מהתארים שנלמדים כיום ישנה דרישה לתואר דו -חוגי (למשל ,ניהול ,חשבונאות,
תקשורת ועוד) ,וכן ישנן תכניות מיו חדות בהן הסטודנטים לומדים ב  3-חוגים (למשל ,פכ"מ).
נוסח הסעיף כיום מאפשר לסטודנטים שלומדים בתואר דו -חוגי (או ביותר משני חוגים) להצביע
בחוג לימודים אחד בלבד בבחירות למועצת אגודת הסטודנטים .מכאן שעל אף שחייהם
הסטודנטיאליים מושפעים משני חוגים או יותר ,אין הם יכולים להשפיע על כולם בבחירות
לאגודה .במציאות הנוצרת כיום הבוחרים נאלצים לעמוד בפני החלטה קשה של בחירה אך ורק
בחוג אחד ,החלטה אשר מגבילה את זכותם הדמוקרטית של הסטודנטים לבחור את נציגיהם
ונציגותיהן.
בנוסף ,לשון סעיף  26כיום מורידה למעשה את אחוזי ההצבעה הפוטנציאליים .דבר זה מנוגד
בתכליתו לאינטרסים ולמטרות של האגודה ,כפי שעולה גם מס'  27לתקנון האגודה " -ההנהלה
והמועצה יעשו כל שעל ידם ,הן בהסברה והן בפעולות נוספות ,כדי להביא להשתתפות רבה ככל
האפשר של חברי האגודה בהליך הבחירות למועצה ,ובמיוחד בכל האמור לגבי מספ ר חברי
האגודה המצביעים בקלפיות".
במצב הנוכחי בו אחוזי ההצבעה הכלליים נמוכים גם כך ,הורדה נוספת של אחוזי ההצבעה
באזורי הבחירה בהם חלה חובה ללמוד בשני חוגים ,גוררת לעיתים את המועמדים באזורים אלו
לבחירות חוזרות .לבחירות אלו אין הצדקה אמתית והן מהוות נטל כלכלי על האגודה ,אותו ניתן
למנוע.
שינוי סעיף מס'  26בתקנון האגודה אינו גורר אחריו עלויות כספיות ,שכן הגדלת מספר המצביעים
לא תביא לעלייה בעלויות הארגון של הבחירות .יותר מכך ,ייתכן ותיקון זה יביא לקיטון
בשכיחות של בחירות חוזרות (המתרחשות עקב אי -הגעה לרף ה  )10%-ובכך יחסכו כספים רבים
לאגודה.
ישנו טיעון נגד הגורס כי ההצבעה ביותר מחוג אחד נותנת לסטודנט הלומד במסלול דו חוגי
אפשרות כפולה להשפיע על הרכב המועצה ונוצר חוסר שוויון מול סטודנט שלומד חד חוגי .עם
זאת ,ניתן לראות כי כבר היום לא מתקיים שוויון בהשפעה על הרכב המועצה:

חברי המועצה נבחרים באופן פרופורציונאלי למספר הסטודנטים הלומדים באותו אזור בחירה,
כך שיש אזורים בעלי השפעה כפולה ,משולשת ,ואף מחומשת .למשל :הנדסת חשמל ומדמ"ח
אשר בוחרים  3נציגים/חברי מועצה כ"א ,ניהול אשר בוחרים ב  5 -ועוד.
הדגשה :בכל אזור בחירה בו יש יותר מנציג אחד ,יש לסטודנטים אפשרות להצביע כמספר
הנציגים שהם בוחרים – במדעי המחשב ניתן להצביע ל  3-מועמדים ,בניהול ל  5-וכו' .מכאן
שההשפעה הלא שוויונית על הרכב המועצה קיימת כבר כיום.
מגישי ההצעה:
חברי מועצת הסטודנטים והסטודנטיות של הפקולטה לניהול:
אסף פר ידמן ,טלי אליאס ,אורן גזית שלו ,אביב בצלאל ,טלי אבנת,
יאיר שוורץ

נספח ג':

הצעת החלטה
נוסח ההצעה:
גיבוש פרוטוקול רשמי להקלות עבור סטודנטים/ות תושבי אזורים אשר יסבלו
מהסלמה ביטחונית.
דברי הסבר:
הימים האחרונים הראו לנו כמה המצב הביטחוני השברירי שלנו מחלחל אל השיח
הסטודנטיאלי של התנהלות האגודה במהלך תקופות ביטחוניות מתוחות .האגודה
באמצעות המחלקה האקדמית תפעל להשגת הסכמות עם האוניברסיטה בנוגע
להקלות עבור סטודנטים\ות הנמצאים באזורים הסובלים מהסלמה ביטחונית,
מתוך שאיפה לייצר נוהל חירום משותף ורשמי להקלות לימודיות לסטודנטים/ות
המתגוררים באזורים שיסבלו מהסלמה ביטחונית.
ההקלות יכולות לבוא לידי ביטוי) בהתאם לנסיבות ובתלות אורך התקופה ( במועדי
ג  ',דחיית תאריכי הגשת עבודות  ,דו"חות ושאר פרויקטים ועוד הצעות שיעלו
מטעם המועצה או מסקר כללי מול הסטודנטים/ות עצמם/ן ובמסגרת יכולתה של
המחלקה האקדמית.
כל זאת ,מתוך ההבנה שבשנים הקרובות אנו עלולים למצוא את עצמנו בסבבי
לחימה לעיתים תכופות ,אשר ישפיעו על החיים במדינת ישראל בכלל ועל החיים
הסטודנטיאליים בפרט ,לכן אנו מעוניינים להיות מוכנים לכל תרחיש.
מגיש/י ההצעה :עומרי שטיינברג
הוצאה כספית משוערת :אין
סעיף תקציבי :לא רלוונטי
אחריות לביצוע :הנהלת האגודה
לו"ז לביצוע :אין השערה

