
 
 14.10.20 –ישיבת מועצה  פרוטוקול

 חברי מועצה   21 נוכחים:

כל  הבחירות, מאחר ול עדת וועדת ביקורת ולו ראשות  בחירות ל לא יתקיימו  :שילוח אסף  נשיא המועצה,

טלי אבנת נבחרה לכהן כיו"ר ועדת ביקורת והלה שקד   . אחת מועמדת רק  אחת מהן הגישה מועמדות 

 נבחרה לכהן כחברה בוועדת הבחירות למועצה. 

הנהלה   בןהאגודה.  יו"ר    –עדכוני  והמענקים,  ב:  צבי-ירדן  הסיוע  לקרנות  בנוגע  לעדכונים  המשך 

ולכן הערב אעלה הצעת החלטה    ,ות"תוש"ח שיתווספו לכספי ה  130,000האוניברסיטה אישרה שתעביר  

 ש"ח. 910,000ש"ח והקרן תעמוד על  130,000שגם האגודה תעביר 

ש"ח שנשארו לנו   180,000בנוסף, בגלל שהערב נאשר את תקציב תשפ"א, הוספתי להצעת ההחלטה עוד 

 כדי להעניק מענקים או מלגות נוספים לסטודנטיות.  ,מתקציב לא מנוצל בתש"ף

נצביע על הוספת הנושא לסדר היום רק אחרי שתעבור חצי שעה מתחילת    :שילוח אסף  נשיא המועצה,

 . הישיבה, מאחר וכרגע אין מספיק חברי מועצה כדי להצביע

הנוכחות ופתיחת המצלמות, ברור  חובת נושא ב לצערנו האונ' פחות איתנו  רמ"ח אקדמיה, דניאל זילבר:

אנחנו במו"מ על זה מול האוניברסיטה שעומדת חזק על  לכולנו למה האוניברסיטה מתעקשת על הנוכחות.  

 דעתה, זה קשור גם לסוגיית המצלמות. אנחנו מאמינים שצריכה להיות קריאה לפתוח מצלמות ולא חובה. 

שאנחנו הצלחנו בסמסטר הקודם לבטל את חובת הנוכחות, השנה  חשוב להגיד  : בן צבי  ירדןיו"ר האגודה, 

אכף נוכחות ושלא תהיה חובה  יצריך לייצר לחץ. אם יש לנו כוונה כמועצה לעשות מהלך שלא מוכנים שת 

, נצליח  פרטניות שהתעוררוהבעיות ה את לפתור בשנה שעברה לפתוח מצלמות. אני בטוחה שכמו שהצלחנו  

נטפל בזה.   חבית הפרטנית תהפוך לרוהבעיה ליח לפתור כל בעיה פרטנית. אם  . אני מאמינה שנצשנהגם ה

האוניברסיטה התחייבה לצלם את השיעורים, הסגל הזוטר כרגע במאבק, עד לפני כמה ימים היינו בשיח  

מול יו"ר ועד הסגל הזוטר. בימים האחרונים עלה פוסט שקצת מאותת לנו שאין רצון לשיתוף פעולה.  

קיבלנו  השנה כדי שלא תהיה שביתה ושישמרו זכויות הסטודנטים. לעומת השנה שעברה,  אנחנו נפעל ב

 תדווחו לנו.  – אם תדעו על מרצים שלא מקליטים שיעורים  .יטופלהבטחה שכל איש סגל שלא יקליט 

 הייתי שמח שתתנו לנציגים להתבטא ופחות תעבירו עדכונים.   זוהר אלון:הנציג 

יכול להיות שאנחנו חוזרים   –קיבלתי את כל התשובות בנוגע להקלטות. בנוגע לסגל הזוטר  אולג:הנציג 

 לשביתה של לפני שנתיים?

עם איך שאני מבינה את מצב העניינים עכשיו, הסיכוי שתהיה שביתה הוא   : בן צבי  ירדןיו"ר האגודה, 

 אבל כרגע הסיכוי הוא נמוך.   ,נמוך. כמובן שדברים יכולים להשתנות

 כפול תפנו אלינו. סינכרוניים. אם יש שיעור -הסמסטר אין שיעורים א  רמ"ח אקדמיה, דניאל זילבר:

 בשבילנו, זה בסופו של דבר גם בשבילנו הסגל הזוטר דורש דברים גם  זוהר אלון:הנציג 

אין לנו כוונה להתנגח בהם. ויש גם סגל זוטר שהם גם סטודנטים, אני רק   : בן צבי  ירדןיו"ר האגודה, 

מזכירה שאנחנו אגודת הסטודנטים והסטודנטיות ואנחנו לא ניתן שייפגעו הזכויות שלנו, במיוחד בשנה  

 זאת.כ



 
 מה ההקלות שסטודנטים מקבלים?  נברג:זאשל אייהנציג 

לאחרי פתיחת שנה. לא יכול להיות שינוי   על כך  דחינו את הדיונים    רמ"ח אקדמיה, דניאל זילבר:

 בסילבוס או במבחנים בכל מקרה. 

בשבועיים    ימים.בזום ויארך שלושה   תקיים השנהפתיחת שנה י יריד :רמ"ח מעורבות חברתית, הלה שקד 

 הראשונים יהיה פאנל של שאלות ותשובות.  

הפצנו סקר בשביל להראות לאוניברסיטה את הפגיעה בסטודנטים, כרגע ענו    : בן צבי  ירדןיו"ר האגודה, 

מוצרים אלקטרונים  רכישת סטודנטים. הצלחנו לקבל אישור מהאוניברסיטה ל  1,400על הסקר 

מה עשינו בשבוע האחרון? עשינו עליית מדרגה  לסטודנטיות, מדובר בכמה עשרות אלפי שקלים. 

אלף שקל בפעם   360המועצה אישרה   חנו כל הזמן מעבירות עדכונים.משמעותית, לקראת פתיחת שנה. אנ

למלגות  מעודפי תש"ף אלף שקל נוספים  310להשקיע  הצעת החלטה עלותשעברה לאקסטרא. אנחנו מ

 תש"ף.  שלמדו בלסיוע כלכלי, לסטודנטיות ו

  1ד, נג  0, בעד 17אלף שקל לסיוע כלכלי:  310על השקעת   הוספה לסדר היום של הצעת החלטה הצבעה על 

 ה תתווסף לסדר היום. ההצע   –נמנע 

אשרור המלצות הוועדה למינוי דירקטורים לחברת נכס )פרוטוקול ישיבת הוועדה וקורות החיים של שני  

המלצות הוועדה למינוי  אושררו  –  נמנע  1 ,נגד  0 בעד,  20 –  המומלצים נשלחו לחברי הוועדה מראש למייל(

 . שני דירקטורים חדשים לחברת נכס 

אלף שקל מכספים שלא נוצלו לפעילות   310הצעת החלטה על הקצאת   מעלה : בן צבי  ירדןיו"ר האגודה, 

  130בשנת התקציב תש"ף לטובת סיוע כלכלי לסטודנטיות בעקבות משבר הקורונה. האונ' הצליחה לגייס 

אלף   650-שיצטרפו ל לתרום את המענק החד פעמי שקיבלו מהמדינה()מחברי סגל שהסכימו  אלף שקל

שהאוניברסיטה גייסה   130,000-אנחנו רוצים לעשות מצ'ינג לשיחולקו למענקים. שנתקבלו מהמל"ג, שקל 

מהשנה שעברה  אלף שקל נוספים מהכספים שלא נוצלו  180אנחנו מבקשים להשקיע מחברי הסגל, ובנוסף 

 ם המלגות שהאגודה מציעה לסטודנטיות בשנת תשפ"א.ובעצם להכפיל את סכו

זה יוצא מהאגודה ישירות לסטודנטים? אפשר להפוך את המלגה הזאת להתנדבות? האם זה   אולג:הנציג 

 יכול ללכת רק לסטודנטיות משלמות רווחה? 

  כעזרה הסיוע הזה את  הציע ניקח את זה כאופציה, אנחנו רוצות ל  : בן צבי  ירדןיו"ר האגודה, 

זה לא   ,אגודה מבוסס על דמי רווחה. זה רעיון יפה אשקול את זה. תקציב הלסטודנטיות שזקוקות לזה

 . יוכלו להנות מכספי הסיוע האלהרווחה דמי משלמות לא הגיוני שסטודנטיות ש

 ההצעה עברה.   – נמנע 1 , נגד  0 בעד, 20לסיוע כלכלי: מעודפי תש"ף אלף שקל  310על השקעת  הצבעה 

ההנהלה מציגה למועצה את תקציב תשפ"א ואת תכניות העבודה של   : בן צבי  ירדןיו"ר האגודה, 

אלא גם בגלל  אחוז מבטלי דמי הרווחה הגבוה יחסית, , לא רק בגלל השנה היה אתגר משמעותי המחלקות. 

 שאיבדנו הרבה הכנסות.  

קורה אם  אלף שקל וזה עדיין לא היה מספיק. מה   40-לאירוע מילואים, שנה שעברה תוקצב ב : תאבנ טלי

 האירוע לא יוכל להתקיים?



 
אירוע מילואים לא יצא לפועל בשנה שעברה. השנה אנחנו מהדקות את כל  : בן צבי  ירדןיו"ר האגודה, 

חשוב לנו לשמר סכום מסוים ונשמח לעשות משהו  כן  אך  ,דווקא אירוע ו ההוצאות והשנה נעשה לא

 משמעותי, פתוחים להצעות לסיוע לקבוצת המילואים. 

 . העבודה של המחלקה  ציגה את תכניתמ, רמ"ח מעורבות חברתית, הלה שקד

 . לא הרגשנו מהתאים את המדור  :טלגם אסף הנציג 

לא קיבלתי מענה מהתא שלך, יש לנו המון שיתופי פעולה כמו שבוע   :רמ"ח מעורבות חברתית, הלה שקד 

   .לקבל פרטי איש קשר מעודכניםאנחנו אנשי הקשר. אשמח  –, אישור להפגנה יםפוליטי, שריון חדר 

גם אני חבר בתא הזה. ביקשנו תרגום לערבית של התכנית שלנו וקיבלנו מלגאי, היינו   זוהר אלון:הנציג 

 משמעת. וועדות שמחים שזה ייכנס לתקציב וגם ליווי של סטודנטים ערבים ל

, כן חשוב לי  פסוק ה לא סוף . זבתקציב לצמצומים רבים השנה , נדרשנו כאמור : בן צבי  ירדןיו"ר האגודה, 

להגיד שלא הייתה כוונה לצמצם את המלגות של התרגום שממומנות על ידי האוניברסיטה. אנחנו רק  

 הצינור של זה. לצערנו לא הצלחנו להוסיף תקן נוסף. 

  מטעם האגודה בבית הדין המשמעתי של האוניברסיטה, יש שני סנגורים : הדר גיא  עו"ד  האגודה,מבקר  

הרבה סטודנטים ערבים  יחסית כיוון שיש   ,ואנחנו מנסים תמיד שאחד מהם יהיה דובר ערבית שפת אם 

 שעומדים לוועדות משמעת.

ם החלטנו להצביע נגד התקציב כיוון שיש מחאת צעירים ברחובות  : אני ואסף טלגזוהר אלוןהנציג 

 והאגודה לא לוקחת חלק.

 תכנית. ההצגת  –  ברוטי  אור,  רמ"ח הסברה

 . הצגת התכנית – טנייז רמ"ח תרבות, עידו מונ

 . הצגת התכנית - רמ"ח רווחה ומעונות, רותם גרוסמן

 . הצגת התכנית   - רמ"ח אקדמיה, דניאל זילבר

שעות, ואת חושבת שיש   70-האם באמת את חושבת שסטודנט שלומד במזרח יצליח להגיע ל : תטלי אבנ

 ?דשעות כל אח  70תקנים של  2-צורך ל

אני גם חוששת, ומקווה שהם יצליחו לעמוד בזה ואני חושבת שיש הצדקה    רמ"ח אקדמיה, דניאל זילבר:

שעות. חשוב להתחיל לעבוד עם ועד רפואה וועד הנדסה, הנציגים עכשיו יתעסקו גם בתארים   70-ל

 מתקדמים.  

 תכנית. ה הצגת  -  סיו"ר האגודה, ליאור חזן

ותכניות  התקציב  –נמנעים   2נגד,  2בעד,  14:  ותכניות העבודה לשנת תשפ"א תקציב אישור ההצבעה על 

 . העבודה אושרו

 

 



 
 הישיבה הסתיימה. 
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