
 

 194.12.  -פרוטוקול ישיבת מועצה 

  חברי מועצה 39  :נוכחים

 ירדן בן צבי האגודה יו"ר -עדכוני הנהלה 

  סאלי מונתה יואב רמ"ח הסברה הודיע לפני מספר שעות על התפטרותו.  –התפטרות רמ"ח הסברה

 ייבחר להנהלה למ"מ. כל התקנים מלאים ולוקחים בחשבון מצבים כאלה וערוכים. בינואר בבחירות

 רמ"ח חדש.

  ביוזמת הנשיא והמנכ"ל, רכזת קיימות תעלה הצעת החלטה בנושא קיימות.  –פורום מועצה ירוקה

כיצד לפעול בנושאי מחזור,  ועוסק בשאלהזהו פורום חדש שעלה מתוך ההבנה שיש משבר אקלימי; 

וכמגדלור  כגוף מחקרי יכולה לתרום לתהליך האוניברסיטהואיך חשמל, אנרגיה מתחדשת וכו'; 

 חברתי. יש גם תא אקלים חדש שיש כוונה להרחיבו לכל הארץ.

  אין אף אחד קבוע שרוצה להיכנס, הוצעה יוזמה סטודנטיאלית עסקית שננסה לקדם  –חנות פופ אפ

 אותה.

  תתקיים חלוקת סופגניות ביום הבחירות עצמו. הריקשה 23.12-יתקיימו ב –בחירות למועצה ,

 המועמדותלא יתמכו באף אחת מועובדי אגודה נים ופרסים. חברי הנהלה תסתובב ותהיה עם חידו

על הסופגניות אחראית ליאור.  .ות הנהלה לא תחלקנה סופגניות בפקולטות שבהן הן מתמודדותוחבר

נשמח לעזרה באיתור שאין בהם מועמדים,  םמי שיחלק יהיו עובדי אגודה. יש עוד כמה אזורי

 .מועמדים פוטנציאליים

 בבית ברל. שונה לגמרי ממה שהיה בשנתיים האחרונות. מי  26-27.12-יתקיים ב –מועצה  סמינר

 .שמתמודד, שריינו את התאריך. ניתן דגש על תפקיד המועצה ועל השימוש באגודה לטובת העשייה

 יוצגו המחלקות.ביום השני 

  מועצה. חשוב לציין  חברי מספיק עברו בהצלחה אך לסיגד לא הגיעו –אירוע התרמת שיער וחג הסיגד

 המדיות שלנו מפוצצות ביוזמות ואתם הפה שלנו בפקולטות.ש

  אירוע מאוד מוצלח, אולי נעשה אותו שוב. –פתיחת שנה לאוכלוסיה הערבית 

  יתקיים ביום שישי הקרוב ומאורגן על ידי הלה, רמ"ח מעורבות חברתית. כנס ראשי תאים 

  ללקחים מביטולי השיעורים בשנה בהמשך  .ביטחוניהמצב ה עקבישיבת המועצה האחרונה התבטלה

שעברה, השנה הגבנו במהירות ופעלנו בתיאום עם האוניברסיטה. במקביל, אנו ממשיכים לקדם גיבוש 

 פרוטוקול למצבי חירום של האוניברסיטה. 

 ההמלצות למועצה את התקיימו שניים וחצי מפגשים, נכתבו מסקנות. נביא  –מטה -צוות יחסי מועצה

 באה.ה

  עוד שבועיים. כל חברת הנהלה קיבלה משימה -אמור להציג מסקנות בשבוע הבא –צוות בחירות

 .ונעדכן בהמשך במוסדות אחרים ותמתנהל הבחירותלהבין איך 

 מהרגע שהוגש כתב אישום נגד אך עדיין לא נפתר הפלונטר, אמנם  – המאבק למניעת בחירות שלישיות

, מבלי לנקוט עמדה פוליטית המתייחסת לכך ולכן הפסקנו במאבקרה"מ הבנו שאין אפשרות להמשיך 

חשוב לעדכן שיש קבוצה מצומצמת של סטודנטים וסטודנטיות מהאוניברסיטה את העיסוק בנושא. 

 שלנו שממשיכה לפעול.

יום הנושא שלא היה בסדר  וסיףההנהלה ביקשה להלפני שנתחיל בהצבעות, : שלוח אסף נשיא המועצה

 .על המועצה לאשר זאתולכן  המקורי

 התפטר רכז רכש והובן שנדרש להרחיב את התקן. ירדן בן צבי:האגודה יו"ר 



 

הנושא נמנעים.  0נגד,  2בעד,  17 –? סדר היום לפני הדיון על ההתאחדות: מי בעד להכניס את זה לאסף

 .יתווסף לסדר היום

  -ש ביחד עם הזימון לישיבה( האגודה )ההצעות נשלחו לחברי המועצה מראתקנון ב יםהצעות לשינוי

: הרציונל שלנו הוא שמה שכתוב בתקנון יהלום את מה שקורה במציאות. תקנונית עצמון עמוסהנציג 

אנחנו מגדירים שההנהלה נבחרת לאחר המועצה. בפועל הבחירות להנהלה קורות בקיץ כי אנשים 

שהתקנון יתאם את מה שקורה  מסיימים לימודים ומקבלים החלטות, זה בסדר. מה שצריך לקרות הוא

במציאות. נגדיר מלכתחילה שהבחירות יתקיימו בקיץ, זה מאפשר את השקיפות ולפעול לפי התקנון בלי 

לחפש פרצות. היתרונות של זה ברורים פרט לכך שתתקיים הצבעת אמון לאחר בחירת המועצה החדשה. 

 הבחירות האמיתיות יקרו בקיץ כחלק מההכנה לשנה"ל הבאה.

: לפני כשלושה ארבעה חודשים הגענו לגיא לבדוק האם זה תקין. בפרקטיקה תהיה בן ישי מטריג הנצ

להעלות מועמדות נגד המתמודדים יהיה ינואר )בישיבה הראשונה(. אי אפשר -הצבעת אמון בסוף דצמבר

 ו נגד אחד מחברי ההנהלה.צביעאלא אם כן י הנהלהל

ית שנבחרת מועצה חדשה וההנהלה המכהנת לא קיבלה את : לא יתכן חוקתהדר גיאמבקר האגודה עו"ד 

 אמונה. זה כמו שראש הממשלה מכהן בלי לקבל את אמון הכנסת החדשה.

: זה שהמועצה מוגדרת כגוף עליון של האגודה וכל עוד זה ככה, אנחנו לא יכולים למנוע עצמון עמוסהנציג 

 את הצבעת האמון הזו.

 מכל אלה שאינם סטודנטים להתמודד בכלל?: זה לא פוסל מרקוביץ לילךהנציגה 

: אנחנו מדברים רק על הבחירות להנהלה. מבחינת המועצה זה לא משפיע בשום צורה. עצמון עמוסהנציג 

הצבעה של אמון או אי אמון תהיה. לא הוספנו כאן הצבעה, אלא אפילו הפכנו אותה לפחות מהותית. 

 ההצבעה האמיתית תתבצע בקיץ.

: בקיץ כולם בתקופת מבחנים ויש מעט אנשים בישיבות וכך יוצא מצב שדמויות אלוןבן  דוריהנציגה 

 ישיבה?-להצביע. איך אנחנו יוצרים מנגנון שאנשים יודעים שזו ה ותמרכזיות לא יכול

הבחירות האחרונות הוכיחו שכאשר הן מתרחשות אחרי תקופת מבחנים, מגיעים  הנציג מטר בן ישי:

קטיקה נהוגה כי החלפת ההנהלה מתבצעת בקיץ. הדבר הזה בא למנוע פרקטיקה אנשים. בכל מקרה זו פר

 בעייתית.

הנשיאות תסמן את הישיבה הזו בלו"ז הישיבות ותיידע על כך אם ההצבעה תאושר,  הנשיא אסף שלוח:

  .את חברי המועצה כבר בתחילת הקדנציה

נשיא המועצה אסף . ל היה להגיע לישיבהיש שתי הצעות לשינוי תקנון של חבר המועצה סתיו כהן, שלא יכו

ו מציע שאם יש יותר משלושה מועמדים לתפקיד הנהלה, הם יסתשלוח מציג את ההצעות של סתיו. 

 להתמודד. שיאשרו להםיצטרכו לאסוף חתימות של יותר משליש מחברי המועצה המכהנים 

עמדתי לקרוס מרוב טלפונים, הדבר  : אני רוצה להציג שתי הסתייגויות. בתור נציגהבן אלון דוריהנציגה 

השני הוא שאנחנו צריכים לחשוב על עוד דרכים לפתור את הבעיה. אני מוכנה לבוא לעוד ישיבה שבה נבחר 

 את חברי ההנהלה. הבעיה שעולה היא חשובה אבל לגבי הפתרון אני לא יודעת.



 

ו גם לא רוצים ישיבות ארוכות אבל אנחנ ,: אני מבין את הטענות שזה יכול להוות חסםשלוח אסףהנשיא 

 מדי.

 : אני מעדיפה ישיבה של חמש שעות מאשר פגישות של אחד אחד.בן אלון דוריהנציגה 

אסף: הצעת ההחלטה השנייה של סתו עוסקת בבחירות למועצה. לפי ההצעה תוקם קלפי יומיים לפני 

 –להצביע. הרציונל ברור הבחירות במיטשל ובה יתאפשר לסטודנטים, שאינם נמצאים ביום הבחירות, 

 הגדלת אופציות ההצבעה של סטודנטים בבחירות למועצה. 

 נציגים: למה דווקא במיטשל? עדיף במקום יותר מרכזי. 

 אסף: בהתייעצות עם סתו, שיניתי את ההצעה כך שמיקומה של הקלפי ייקבע על ידי ועדת הבחירות. 

. 15.00בשעה  16.12-עה מתגלגלת אצל אילנית עד העכשיו נצביע על אפשרות קיום הצבהנשיא אסף שלוח: 

 נמנע. נעדכן בסוף ההצבעה האם ההצעות עברו. 0נגד,  0בעד,  20 -

 תוצאות ההצבעה המתגלגלת על ההצעות לשינויים בתקנון האגודה:

ההצעה . 0, נמנע: 0, נגד: 39בעד:  –)מועד הבחירות להנהלת האגודה(  116הצעה לשינוי סעיף  •

 .עברה

 . ההצעה לא עברה.9, נמנע: 12, נגד: 13בעד:  –)שיטת הבחירות להנהלה(  118הצעה לשינוי סעיף  •

. ההצעה לא 4, נמנע: 5, נגד: 28בעד:  –ג. )שיטת הבחירות למועצה( 23הצעה להוספת סעיף  •

 עברה.

 .ההצעה עברה. 1, נמנע: 0, נגד: 37בעד:  –.א. )ועדת מכרזים( 140הצעה לשינוי סעיף  •

 

 הצעת החלטה בנושא קיימות

הרכזת מתן מאיירס: אני רכזת קיימות באגודה מזה חצי שנה. החלטתי לבצע מהלך וחשבתי לנכון 

שהמקום הראשון שצריך לבצע בו את השינוי הוא האגודה או ישיבות המועצה. תוכן ההצעה הוא הפסקת 

ת המודעות. בנוסף הפסקת השימוש השימוש בכלים שאינם מתכלים במשרדי האגודה ובאירועיה וכן הגבר

 בפליירים לצורך מידע ופרסום.

 הנציג אילון בילינסקי: מה זה אומר כלים חד פעמיים?

מתן: כלים במטבח האגודה בתקווה שגם אירועים שכרוך בהם מזון, השימוש יהיה כמה שניתן בצלחות רב 

 זיקות.פעמיות, או כשמדובר באירוע רב משתתפים אז שימוש בצלחות פחות מ

 הנציג אורן גזית שלו: בחנתם עלויות?

. מספר פעמיים-כבר כוסות רב : כן, ואציין שבמשרדי האגודה ובספרות זולה חולקומאיירס מתןהרכזת 

 הפעמים שאנו משתמשים בחד"פ מצטמצם והכוונה לרכוש מכונות וכלים שיעזרו בכך.

אבל ראוי לשים זאת כהצעת החלטה  ,לטה: יכולנו לעשות זאת בלי הצעת החבן צבי ירדן האגודה יו"ר

ולשים את זה על סדר היום, מתן מצליחה להביא לשינוי. האוניברסיטה אמרה אולי גם אנחנו יכולים. 



 

בגלל שהנושא עלה לשיח יש פיתוחים טכנולוגיים, שמענו על מסלול חיטוי שעולה אלפים בודדים. אנחנו 

 מתחילות.

 לחשוב בכל המחלקות איך זה משפיע.: צריך כהן ארזי רוני הנשיא סגנית

לצורך הבהרה אין כוונה להשבית שמחות ולשנות את סדרי הפרויקטים של האגודה.  הרכזת מתן מאיירס:

המחלקה שלי ממשיכה בפעילויות גם עם חד פעמי אבל המטרה היא לייצר מודעות ולקדם את התהליך. 

 הזמן.לתפיסתי כל צעד קטן הוא משמעותי ויבואו פתרונות עם 

הנציג אשל אייזנברג: זה עשוי לייצר אנטי ויתעצבנו על זה מאוד ואז סטודנט ילך לקפיטריה ויקח חד פעמי 

כך שזה מחטיא את המטרה בסוף. אני אומר לכם מה סטודנטים אמרו לי. יש דברים יותר משמעותיים 

 .מהאירוע הזה

נו, העולם חושב מה לעשות עם זה. זה מהלך ירדן בן צבי: אין לנו כוונה לפגוע באירועים. זה לא רק אנח

 שעות בחודש בשביל הצעת החלטה אחת. 70אחד בתוך רצף ומתן לא עובדת 

הרכזת מתן מאיירס: נושא חשוב לא פחות הוא דפים. גם השנה השתמשנו בידיעונים ובשוברים וזה דברים 

 וך בנייר.שיותר קשה להניע אותם. אם אתם שותפים לתאים, נסו להניע את זה ולחס

הנציגה דורי בן אלון: לא ייפסק השימוש אלא יצומצם. אם הייתי מנסחת את זה הייתי נזהרת עם 

 הטרמינולוגיה כי תרצי לפרסם את זה בפייסבוק ולהצהיר בשם האגודה והמועצה.

 .ההצעה עברהנמנע.  0נגד,  0בעד,  20 -הנשיא אסף שלוח: הצבעה 

 הצעת החלטה לבחירת קמע לאגודה

לעשות קצת פאן ולבחור חיה שמייצגת  ות: זה עלול להיראות שולי אבל אנחנו רוצבן צבי ירדן האגודה ריו"

במסיבת  ההצלחהבעקבות בחרנו בפלמינגו את האגודה ושכל פעילות שלנו תהיה מלווה באיזשהו אימג'. 

 פתיחת שנה 

 .ההצעה עברה נמנע. 1נגד,  2בעד,  17 -הנשיא אסף שלוח: הצבעה 

 החלטה לעדכון תקן רכז רכשהצעת 

ירדן בן צבי: אנחנו מבינות שיש בעיה במחלקת מנהל ורווחה. המתכונת הנוכחית של  יו"ר האגודה

שקלים בשעה. בנוסף יש  33שעות בחודש,  75המחלקה מורכבת מרמ"ח, ושלושה רכזים של פחות או יותר 

וקר. יש כרגע פתח לפתור בעיה שהיא עוד שני עובדים עם צרכים מיוחדים שמחלקים את החלב והקפה בב

 ,העובדה שהמחלקה אחראית על מינהל האגודה וההיערכות ואנחנו רוצים לייצר רציפות והמשכיות

והבנו שצריך לייצר איזושהי יציבות ואנחנו רוצות לגייס רכז רכש  ,ורכזים מתחלפים בתדירות גבוהה

שקלים לשעה(. אישרתם את התקציב השנתי  35) שעות חודשיות והשכר שלו יהיה יותר גבוה 100-שיעלה ל

שיוכל להגיע כל יום, זה יהיה רכז בסטטוס  מישהוט אלא באחת הישיבות הקודמות. זה לא יהיה סטודנ

 קצת אחר ויש כוונה לענות על דרישות המחלקה.

 הנציגה דורי בן אלון: זה שכר שאנחנו צופים שיביא את האנשים המסוימים האלה?

ן צבי: הסכום הזה הוחלט עם מנהלת משא"ן, מנהלת הכספים, הסיו"ר ואני. אנחנו מאמינות היו"ר ירדן ב

 שכן.



 

 .ההצעה עברה נמנע. 0נגד,  0בעד,  18 -הנשיא אסף שלוח: הצבעה 

ראינו לנכון לפתוח שיח סביב ההתאחדות. יו"ר וסיו"ר ההתאחדות היו כאן בישיבה היו"ר ירדן בן צבי: 

של ההתאחדות.  כנית העבודההקרוב יש ישיבת נשיאות ושם נצביע על התקציב ותהאחרונה. ביום ראשון 

בגלל שאני בוועד המנהל החומר הגיע אלי לפני והראיתי לחלק מחברות המועצה, הבאתי את זה לכאן לפני 

 שיש ישיבה במסגרתה נצביע בעד או נגד.

 י התקציב?הנציג אורן גזית שלו: מה הדעה הרווחת של שאר ראשי האגודות לגב

הם גיבשו את ההצעה היו"ר ירדן בן צבי: התהליך התחיל כבר ביוני שם העלינו צרכים מול ההתאחדות. 

שלהם לתקציב ולת"ע, זה נחשף בפני הוועד המנהל שם דיברנו על הדברים והם השתנו, טלי הביאה לידיעה 

ל זה. כל מה שרצינו לשנות, או ביום ראשון ניפגש כולנו פעם ראשונה ונדבר ע דברים שנראו לא תקינים.

השתנה או שהסבירו לנו וזה יישב את דעתנו. לדוגמה תקן הסמנכ"ל שהיה נראה לנו מיותר והוא אכן 

 בוטל.

 .2050הנציג אורן גזית שלו: ראיתי בתקציב שלהם הרבה סעיפים לגבי ישראל 

 2050ופן כללי גורמי ישראל היו"ר ירדן בן צבי: המטרה שלי לא לסנגר אלא להעלות שאלות בפניהם. בא

ישמחו להגיע לכאן. בגדול זו תנועה שהתחילה כדי לעודד מנהיגות צעירה ואין לה תפישה מפלגתית או 

הצהרה לכאן או לכאן. הם תנועת הנהגה שהפכה להיות עוד אגף בהתאחדות שעוסק בהכשרת מנהיגים 

ה מיקומים גאוגרפיים וקורה בכל מיני ומנהיגות לדור הבא. מכיוון שזה פתוח לכולם ולכולן וזה חוצ

מוקדים זה קצת משקיט אותי, אני כן חושבת שמושקע כסף גדול בכמות קטנה של סטודנטים 

 וסטודנטיות.

הנציג אורן גזית שלו: הייתי רוצה שנצביע נגד הדבר הזה וגם נגד התשלום לארגון היציג הארצי. 

ולצמצם את פעילות ההתאחדות, בתור סטודנט האלטרנטיבה שלי היא לבטל את העשרה שקלים הללו 

 ונציג אני לא רואה אותם פה.

היו"ר ירדן בן צבי: הם עשו עבודה יפה, הרבה בזכותנו. השאלה היא למה אנחנו צריכים להיות חלק 

מההתאחדות, מעבר לערכיות ואחריות, והם ממש פירטו ברמה הארצית היקף פעילויות, אשלח לכם את 

רה שקלים הוא בעקבות חוק שעבר במדינת ישראל וזה המצב הנתון. לבטל את הסיפור זה. הנושא של העש

 הזה יותר מורכב מהצבעה נגד וצריך להעמיק את החשיבה הזו.

 הישיבה הסתיימה.

 

______________________                                                                ______________________ 

                                                          רוני כהן ארזי ועדוחברת ה   ועד אסף שלוח                                                          וה ריו"


