
 

 6.1.20פרוטוקול ישיבת מועצה 

 חברי מועצה 48  :יםנוכח

  סגן הרקטור פרופ' איל זיסר.יו"ר ועדת הבחירות, ברכות מפי 

 .חלוקת תעודות הערכה לנציגים ונציגות שכיהנו בשנה החולפת 

 

 ירדן בן צבי: יו"ר האגודה –עדכוני הנהלה 

שנצליח ביחד. כמו שפרופ' זיסר עדכן,  ברוכים הבאים וברוכות הבאות, שנה עמוסה לפנינו, מקוות

פורים. עלה צורך מטורף מהמועצה, מחלקת חגיגות של שעתיים ל ת לימודיםהצלחנו להשיג הפסק

 תרבות תדאג להרמות בתוך הקמפוס.

בימים אלה מועדון ג'סטה עושה התרמות בכל הקמפוס, מחר ברקאנטי וביום חמישי בספריית מדעים 

 מדויקים.

. החלטנו לכווץ את השבוע ליומיים אינטנסיביים. 14-15.1-יומיים הפוליטיים יתקיימו בה –טיים -פולי

הייתה מחשבה איך לייצר דבר כזה לקראת הבחירות. נשמח שתגיעו, נקיים שיח פוליטי שהוא לאו 

 דווקא מפלגתי וכמובן יהיו הפאנלים המסורתיים. נשמח לנוכחות כמה שיותר גדולה.

 נציגות החדשים פגשו אותו לראשונה. תעקבו אחרי הפרסומים.הנציגים וה –האגודף 

הגיעו ספסלים חדשים בין צ'ק פוינט לגילמן. נציגים ונציגות שרואות צורך להוסיף ספסלים  –ספסלים 

 לפקולטה, תפנו לרותם.

במקסיקו ודן דוד. תפנו את הסטודנטים והסטודנטיות קורה  –מכונות אוטומטיות לממכר מזון מצונן 

 ם, זה יהיה מדהים אם נוכל לרשת את הקמפוס במכונות כאלה.לש

-לראשונה יהיה אירוע הסברת זכויות. ב –המחלקה האקדמית מתארגנת לקראת תקופת מבחנים 

בבוקר יהיה מפגש שבו המחלקה תסקור את הזכויות לקראת תקופת המבחנים, לעובדים ונציגים  8.1

שלו. זה יהיה נוח אם תדעו לתת תשובות ולהפנות ומי שירצה יוכל להעביר את זה לסטודנטים 

 לכתובות הרלוונטיות כדי לקבל עזרה.

הקבוצה של הסמינר את בשנה שעברה, הפיילוט היה לא מוצלח. יש  הדיברנו עלי –קבוצת הווטסאפ 

ויש קבוצת העדכונים. בינתיים אנחנו מעדכנות בקבוצת העדכונים ואתן מוזמנות לפנות בפרטי אליי או 

 אר חברות ההנהלה. שנה טובה לכולנו ובהצלחה בתקופת המבחנים הקרובה.לש

 בחירות לוועד המנהל/נשיאות המועצה

מאחר והייתי  ,נבחרתי אוטומטיתלתפקיד נשיא המועצה/יו"ר הוועד המנהל הנשיא אסף שלוח: 

 חבר מועצה כלעל פי התקנון, . נוספים בוועד/נשיאות יש שלושה מועמדים לשני מקומות .מועמד יחיד

 , לא שניים.מבין השלושה יכול להצביע רק למועמד אחד

יהיו  ותשבאגודבמתווה משרד המשפטים לאגודות סטודנטים נקבע  2010-המבקר עו"ד גיא הדר: ב

רשם העמותות למרות שעל פי חוק העמותות ניתן להסתפק בשני חברי ועד. שלושה חברי ועד מנהל, 



, אז במועצה מיעוטקבוצת אם יש קבוצת רוב וה הסדר שיביא לכך שבתקנונים של האגודות יהירצה ש

מכאן הסעיף בתקנון שמאפשר לכל חבר מועצה  גם קבוצת המיעוט תוכל להכניס נציג לוועד המנהל.

 להצביע רק למועמד אחד לנשיאות.

 פי סדר האלף בית.להמועמדים יציגו את עצמם הנשיא אסף שלוח: 

שנים האחרונות של מדיניות ציבורית ופכ"ם. השנה אני לא נציג אבל הסתו כהן: הייתי נציג בשלוש 

אקדמיה ואני יודע וחשוב לי להישאר מעורב ולכן אני מתמודד להיות סגן נשיא. הייתי רמ"ח רווחה 

במה האגודה יותר או פחות טובה. אני עובד בסומך חייקין ואני עובד שם כיועץ אסטרטגי. בתור סגן 

חלק מהישיבות וגם להיות חלק מהדירקטוריון. חשוב לי להפוך את האגודה לגוף נשיא זה גם להיות 

טיפה יותר מקצועי עם שימור ידע יותר טוב וכיצד אנחנו מצליחים להעלות את השקיפות. יש הרבה 

דברים טובים שקורים וזה משהו שקשה להביא לסטודנטים, מה שמעורר תחושות שחלקן מוצדקות 

 ידע.וחלקן נובעות מחוסר 

עומרי שטיינברג: אני שנה ראשונה בתואר שני בקולנוע מחקרי עיוני לצד לימודי תעודת הוראה ואני 

גם רץ לסגן נשיא. אחרי שנתיים בהיותי נציג קולנוע, הגיע הזמן להיות מעורב, להביא שינויים 

ודה היא בדוברות ובשקיפות, כאשר המטרה היא לייצר שיח סטודנטיאלי בין הציבור לאגודה. האג

בשבילה סביבה תומכת. מי שהיה במועצה הקודמת יודע שהובלתי חקיקת נוהל חירום. תחושת 

 החלוציות קסמה לי והבנתי שעם הכוונות והידע אפשר לדחוף דברים מדהימים בקמפוס.

רתם צביון: אני שנה שנייה, נציגת החוג לריפוי ועיסוק. האגודה מאוד חשוב לי, הייתי בכל הישיבות 

ה שעברה. אני רוצה להיות חלק מהקשר בין ההנהלה לאגודה, גם בשביל לפקח וגם כדי לשמור בשנ

על שקיפות וחיבור. אני יכולה להיות מקצועית ולהביא אכפתיות ואמביציה. בא לי שהישיבות יהיו 

 מקום שתרצו לבוא אליו וכחלק מהנשיאות אוכל להביא.

 תוצאות ההצבעה לחברי הוועד המנהל/נשיאות:

סתו כהן ורתם צביון קולות.  9 –קולות, עומרי שטיינברג  17 –קולות, רתם צביון  19 –סתו כהן 

 .נבחרו לכהן כחברי ועד/נשיאות

 בחירות ליו"ר האגודה

 ירדן בן צבי מועמדת יחידה. מציגה את עצמה.

ברה ירדן בן צבי: הצטרפתי לאגודה לפני שנתיים וקצת בתור נציגת החוג לגאוגרפיה, בשנה שע

הצטרפתי להנהלה כרמ"ח מינהל ורווחה. אני בתפקיד היו"ר בערך חצי שנה. אשמח לדבר ברמה 

הרשמית מתוך המצע על הדברים החשובים. הערכים שאני מאמינה בהם הם שיתופי פעולה ואספר 

גם על השלב הבא מבחינתי. שלושה ערכים שאני רואה יחד הם מקצועיות, מצוינות ומסירות. מצד 

י מסכימה שאנחנו אגודה של סטודנטים וסטודנטיות בשביל סטודנטים וסטודנטיות. מהיום אחד אנ

הראשון אנחנו מסתכלות בעין ביקורתית. אנחנו פותחות את תהליכי העבודה והתקציב ונרצה 

להמשיך ולהתייעל. לאחר השנים האחרונות חשוב נושא השקיפות, האגודה נתפשת כמגדל שן או 

יום יום זה לא מה שמניע אותנו. באנו לעשות טוב למען סטודנטים וסטודנטיות כמקפצה פוליטית וב

וצריך לדאוג שאנחנו מביאות את עצמנו לקמפוס. מבחינת פעילויות, ארצה שנמשיך לפעול למען 

תדמית האגודה והשבת האמון של הקמפוס בנו, ניתן כבר לראות את זה בבחירות. נרצה לייצר 

ם שהאגודה צריכה להשתפר בהם הוא העניין של פרואקטיביות בתחום מהפך תדמיתי. אחד הדברי

בהתחממות האחרונה הודיעו לנו יום לפני שאנחנו  –האקדמי. הצלחנו להגיע לכל מיני הישגים 

בצהריים, המוסד היחיד ששם זה נעשה. הדבר הנוסף הוא התייעלות, יש לנו  12-מתחילות ללמוד ב

עות שיתוף ציבור. אנחנו עובדות על אוטומט כבר הרבה שנים וזה כוונה והצעות מחיר מחברות שמבצ

נחנו צריכות להבין מה הקמפוס צריך מהאגודה. שמנו יעד שעשרות אלפי אנשים יענו על בתהליך. א

הסקר. חשובים גם היחסים בין המועצה למטה, חווינו עליות ומורדות. צריך שיתוף פעולה בין 



המנגנונים וזה תנאי הכרחי להצלחה של כולנו. ככל שנשתף פעולה והביקורת תהיה בונה כך נשתפר. 

ן שלא נחמוק ממנו הוא השוויון המגדרי, זה לא העיקר אבל זה חשוב לי ברמה האישית. נושא אחרו

יש לנו רכזת שוויון אבל אי אפשר להתעלם מהעבודה שאני מקיימת מול הנציבה למניעת הטרדות 

 מניעות ושאני סטודנטית למגדר.

ירדן בן . 3 –, נגד 39 –מועמדת יחידה ירדן בן צבי: בעד  –תוצאות ההצבעה לתפקיד יו"ר האגודה 

 .צבי נבחרה לתפקיד יו"ר האגודה

 בחירות להנהלת האגודה

: רובכם מכירים אותי, זו השנה השלישית שלי מועמדת יחידה לתפקיד סיו"ר האגודה – סאלי יוסף

באגודה. הייתי רכזת קש"ח, לאחר מכן רמ"ח הסברה ופרסום וחמישה חודשים סיו"ר. אחד הדברים 

הוא ליווי ותמיכה צמוד לרמ"חים ולמנהלי היחידות. חשוב לי ללוות אותם בכל שהכי חשובים לי 

פרויקט ולא רק ללכת לפי הספר, ולהיות כתף תומכת. הדבר הבא שאנחנו מקדמים הוא שימור ידע 

וצריך להמשיך לעבוד על זה. זה לא רק להקפיד לכתוב תיקי אירוע אלא גם לעשות משובים. בכלל 

ה אתגר. נרצה להנחיל פלטפורמה לניהול משימות ואם נספיק השנה זה יהיה החילופים באגודה ז

מושלם. זה יוצר שינוי ארגוני. מעבר לכך חשוב הקשר בין הנציגים לראשי המחלקות ובין הנציגים 

למטה. נמשיך לעבוד על זה עד הקיץ וגם בקיץ. אני מקווה שתבחרו בי ושכל יום תעברו ותשאלו 

 טני. יש כאלה שכבר פנו והגיעו וזה מאוד מחזק.שאלות גם באופן ספונ

רמ"ח אקדמיה: כמו שירדן הרימה לי להנחתה, בחמישה מועמדת יחידה לתפקיד  –אבנת  טלי

החודשים האחרונים הפכתי את המחלקה ליותר אקטיבית. כל חודש אני והרכזים שלי נפגשים עם 

אנחנו מנסים גם לפתור דברים רוחביים.  המון גורמים ובעלי תפקידים. חוץ מלפתור בעיות נקודתיות

אני וסגן הרקטור דנים על נושאים ברומו של תקנון. התמזל מזלי ונכנסתי לתפקיד בדיוק 

כשהאוניברסיטה הבינה שהיא צריכה לשים דגש על תחום ההוראה. כל שאר הפרויקטים של 

ה ואיסוף מחברות בחינה. פרויקטים של חונכות ושל מרכזי למידהמחלקה הם עניין צילומי קורסים, 

 נכנס תקנון חדשה, כמעט כל מחברת זוכה. 

 מועמדת יחידה לתפקיד רמ"ח מנהל ורווחה. –גרוסמן  רותם

רמ"ח תרבות וקשרי חוץ: הגעתי למחלקה לפני חצי שנה עם מועמדת יחידה לתפקיד  –חזן  ליאור

מן. הבאנו לשיתופי פעולה רבים, המון רעיונות ורצון לשנות ולקדם. עשינו כברת דרך ארוכה בכלום ז

חיזקנו את הקשר עם הנציגים וזה היה מרגש ומחמם את הלב. יש המון דברים שאני רוצה להספיק 

 לעשות למען הסטודנטים והסטודנטיות והאגודה.

רמ"ח מעורבות חברתית: נחשפתי לאגודה לפני שלוש שנים  מועמדת יחידה לתפקיד –שקד  הלה

ייתי רכזת מלגות וביוני האחרון ניגשתי להתמודדות מתוך הבנה שהאגודה כמלגאית, שנה שעברה ה

היא מקום להוביל שינויים ולעשות טוב. עשינו רבות בתחום הקיימות למען סביבה יותר ירוקה, נושא 

 שוויון ובפרט שוויון מגדרי, עשייה חברתית.

גיה ותקשורת. ניסיון ניהולי, : אני סטודנט לסוציולומועמד לתפקיד רמ"ח הסברה – אולג בורוביצקי

בצבא הייתי סגן שלישה. הייתי ממקימי נצח יהודה, עכשיו אני אחמ"ש בקניון. מנהל טוב בעיניי הוא 

מי שמקשיב גם לצוות וגם לסביבה שבמקרה זה הוא האגודה והסטודנטים. מעבר לפייסבוק 

תעסוקה והצעות עבודה  ואינסטגרם אני חושב שצריך לפתוח לינקדאין כחלק מהרעיון של פיתוח

 לסטודנטים.

: עשיתי תואר ראשון במסלול של חינוך ותקשורת מועמדת לתפקיד רמ"ח הסברה – ליאור שריון

והשנה התחלתי תואר שני בחינוך מיוחד ותעודת הוראה. אני נציגה בכובע של תארים מתקדמים. 

צריך להיות ייצוג ומשכתי איתי  הגעתי לאגודה בשנה שעברה באמירה שאין ייצוג לחינוך. לכל סטודנט

עוד. סטודנטים לחינוך לא מגיעים הרבה לאוניברסיטה, אני הגעתי לחינוך מתוך התחום של אימון 



חניכים בצבא. בין היתר הייתה אחראית על לו"ז מתקן והתעסקתי עם דאגה לתנאים בסיסיים, משם 

רה ומבחינת האנשים זה לא משנה התגלגלתי לאלעל.  בתור דייל אוויר אתה הפנים והקול של החב

מה יש מאחורי הקלעים. רכשתי כלים של איך להציג את עצמי בתור עובדה בחברה גדולה יותר. זה 

נבע מכך שלמדתי תקשורת במסלול יח"ץ וכחלק מזה עשיתי עבודה של יחצון המגמה למען הבאת 

היא שהמחלקה תעשה  נרשמים וזה הצליח. חשוב ליצור תדמית חיובית ובסופו של דבר המטרה

 זאת.

: אני עובדת באגודה תשעה חודשים, במחלקה הגענו מועמדת לתפקיד רמ"ח הסברה – סהר סלימי

להישגים יפים. כמות העוקבים שלנו עלתה בעקבות תוכן וסרטונים שהמחלקה יצרה. המחלקה צריכה 

וכשהם יזהו את לתת דגש ליצירת תכנים וטיפוחם. מיקום הסטודנטים יקבע את מיקום האגודה 

התכנים, תהיה אינטגרציה. לא סתם אני לומדת את התחום ועוסקת בו. הדגש צריך להיות על צורת 

בתור מנהלת דיגיטל האפשרויות שלי העברת התוכן. המחלקה מורכבת מקבוצה חזקה ומגובשת. 

יכותיים מוגבלות ואני מעוניינת להרחיב את יריעת העשייה. ברגע שנתגבש התוצרים שלנו יהיו א

ומקצועיים יותר. על מנת שאוכל להגשים את היעדים האלה, אשתמש בכלים שרכשתי בלימודים 

ובעבודתי הקודמת בהכל כלול. אני בתכנית מצטיינים למדיה דיגיטלית, את רוב חובותיי כבר השלמתי 

ני וזמינותי לתפקיד גבוהה. אני מודעת לצורך במנהלת מוכחת, יש לי האפשרות להשקיע את זמ

 במחלקה.

 תוצאות הבחירות לחברי הנהלת האגודה:

 .סאלי נבחרה לתפקיד .3, נגד: 42בעד:  –סאלי יוסף  –סיו"ר 

 .רותם נבחרה לתפקיד. 1, נגד: 44 בעד: –רותם גרוסמן  –רמ"ח מנהל ורווחה 

 .ליאור נבחרה לתפקיד .1, נמנע: 0, נגד: 44בעד:  –ליאור חזן  –רמ"ח תרבות וקשרי חוץ 

 .הלה נבחרה לתפקיד. 1, נמנע: 0, נגד: 44בעד:  -הלה שקד  –מעורבות חברתית  רמ"ח

 . טלי נבחרה לתפקיד. 0, נגד: 45בעד:  –טלי אבנת  –רמ"ח אקדמיה 

קולות.  13קולות, סהר סלימי:  13קולות, ליאור שריון:  19אולג בורוביצקי:  –רמ"ח הסברה ופרסום 

 .אולג נבחר לתפקיד

 

 . הישיבה הסתיימה

 

 

_______________      _______________ 

 חבר הוועד סתו כהן      ף שלוחאסיו"ר הוועד 

 


