
 

 19.5.20  – ישיבת מועצה  פרוטוקול

 חברי מועצה )הישיבה התקיימה באמצעות זום( 47נוכחים: 

 צבי -בןירדן האגודה ר "יו  –  עדכוני הנהלה 

אך השר הוא ,  זה שיש ממשלה נותן לנו אפשרות להוביל מהלכים,  יש במה להתעסק  –כניסת השר להשכלה גבוהה  

 .ג"לא ראש המל

יש כמה בעיות נקודתיות וספציפיות שמחלקת ,  נמצאו פתרונות לכל המקומות  –'  מסמסטר א'  מתווה השלמות מועדי ב

 .אקדמיה עובדת עליהן

יש נקודות מחלוקת שלא לגמרי ,  העברנו לפני שבועיים את ההצעה שלנו למזכירות האקדמית  –'  מבחני סמסטר ב

למול  שאלנו שם הרבה שאלות שמהן תיגזר המדיניות. היעד לכמות התשובותעברנו את , ולכן יצאנו לסקר, ברורות

הוא יינעל ביום רביעי וביום חמישי מחלקת אקדמיה תבצע את  ,  להפיץ את הסקר  עזרו  אנא.  המזכירות האקדמית

 . אני מודה לטלי ולכל המחלקה על העבודה. נפרסם גם לקמפוס את התוצאות, הניתוח ונציג את הדברים

עם זאת משרד  .  זה לא נוח ולא פרקטי,  אנחנו חושבות שזה לא ראוי ויש לזה הרבה סיבות  –מסכות במבחנים  חבישת  

באמצעות  . משרד הבריאות מנחה ולאוניברסיטה אין מנדט לשנות את ההחלטה. הבריאות החליט כן להכריח חבישה

הם בכיתות מרווחות ואנחנו מקוות   גם ככה המבחנים, ההתאחדות פנינו למשרד הבריאות בבקשה לבחון את זה שוב

 . שמשרד הבריאות יגמיש את ההנחיות תוך אפס סיכון לסטודנטים והסטודנטיות

,  אנחנו מודעות לבעיות שנוצרו עקב חוסר תחבורה ציבורית ואוכלוסיה בסיכון  –חזרת מעבדות ושיעורים מעשיים  

 .החירום עדיין פעילמייל . ככל שיפנו יותר יבינו שיש בעיה ונוכל לחתור לפתרונות

 .בנובמבר  1  –ושנתי  '  סמסטר ב,  באוגוסט  5  – '  סמסטר א.  הצלחנו לדחות בתקופה גדולה את ההגשות  –סמינריונים  

יש כוונה להמשיך את  ,  הלה פנויה לענות על כל שאלה,  היה מאוד מעניין ופורה,  התקיים אתמול  –כנס סחר הוגן  

 .הפעילות ולהקים תא שיעסוק בנושא

. מחלקת מעורבות חברתית בהובלתה של הלה מסייעת במציאת פתרונות לכולם,  נמצאו פתרונות  –מלגאים ומלגאיות  

 . אם אין מענה פנו אלינו ונעזור בפתרון

בין אם בשוטף ובין  ,  התחלנו היום להחזיר עובדים ועובדות בכל מיני מחלקות.  היום נגמרה הפעימה השנייה  –ת  "חל

נפתח עוד פעימת החזרת עובדות  ,  ש עובדות שתפקידן לא רלוונטי לצערנו עדיין לימים אלהי.  אם היערכות קדימה

 .בתום התקופה הנוכחית

המייל של ההזמנות עדיין פעיל ,  נמצא פתרונות להכל.  ספרות זולה מפסידה כרגע הרבה מאוד כסף  –ה  ספרות זול

ההפסדים של האגודה ולתת את המענה המתאים לכל הצרכים  הכוונה היא להפסיק את  .  ואנחנו יודעות לתת מענה

 . שיעלו

 ? מה קורה עם הרב קו : הסטודנטית שחר

היו היעדר שר והקורונה שעוד לא מאחורינו:  צבי-בן  ירדןר  "היו אני מניחה שראית את  .  הסיבות לחוסר הטיפול 

לצערי אין לנו יותר מדי שיניים . לא כרגע השיגו פתרון שבעיני משרד התחבורה הוא מספק ובעינינו, הפרסום שלנו

 .בנושא אבל זה נושא קטן מדי ואנחנו ממשיכות לפעול מול משרד התחבורה כדי למצוא פתרונות מיטיבים ורלוונטיים

 

 

 ח הסברה "בחירות לרמ 



 

 .נמנע/נגד/ההצבעה תהיה בעד. אור ברוטי, רק אחד הגיש מועמדות: הנשיא אסף שלוח

המטרה היא לייצר ייצוב בשביל להתמודד עם הבעיות .  ציפיתי שככה ייראו הבחירות האלה לא  :  הנציג אור ברוטי

חשוב לי שניצור שיח של שיתוף והקשבה כדי שאלקט מידע שרלוונטי לי וכדי  ,  המילה שלי חשובה לי. של המערכה

נבין מהן התחושות של  אני רוצה לחתור לבנייה של פלטפורמת איסוף ידע כדי ש.  שיהיו לי קבלות להתמודדות הבאה

בפוסט של אותו יום שישי היינו צריכים להבין שאנחנו הולכים לספוג אש ולא הייתי נותן שאמירה כזו  – סטודנטים 

אני מגיע קודם כל ללמוד  .  לא אפגע אם חושבים אחרת ממני,  באופן כללי אני נטול אגו.  גיבוי של סקריםתצא בלי  

ואם הכל ילך כשורה תצפו שלא  , השקיפות היא יעד עיקרי מבחינתי. שלי אבל חשוב שתדעו שאעמוד על העקרונות

כולנו צריכים לשתף פעולה וזו הדרך היחידה שנצליח , אשמח לתמיכה ולדחיפה שלכם. אוריד רגל מהגז בנושא הזה

 . להגיע להישגים

 .ההצבעה תתבצע דרך קישור לגוגל פורמס שמחכה לכולכם במייל: הנשיא אסף שלוח

 ?מה מבחינת הזמינות שלך? אתה מגיע עם ניסיון בהסברה , אור: יוסף סאליר "הסיו

בגלל  . מעבר לכך יש לי ניסיון בניהול קבוצה.  בעבר ניהלתי דף עסקי עם הרבה עוקבים בפייסבוק : הנציג אור ברוטי 

 128אני אוכל לתת  בשוטף  .  בתקופת מבחנים הבנתי שמורידים רגל מהגז .  שזה סמסטר מקוון דווקא יותר נוח לי

 .שעות ויותר

 . ח הסברה"אור ברוטי נבחר לרמנמנעים.  3נגד,  0בעד,  43הצבעה: 

 ר ועדת מכרזים"בחירות ליו

תפקיד החשוב של יו"ר זה מאוד מאכזב שאף אחד לא הגיש מועמדות ל,  אני שבע שנים באגודה:  הנשיא אסף שלוח

 . מקווה שהפעם באמת יהיו בחירותביוני תהיה שוב הצבעה ואני . ועדת מכרזים

 דיון - חסכון בתקציב האגודה

מנהלת הכספים .  אני שמחה לבשר שהצלחנו לחסוך בתקופה הזו פחות או יותר חצי מיליון שקלים:  צבי-בןר ירדן  "היו

המדויקים אני  את הנתונים  .  יש עדיין תשלומים שצריכים לרדת והשלכות שצריך לברר,  עסוקה בהערכות כל הזמן

מה נעשה עם הכסף הזה ,  מקווה שנוכל להעביר בערך עוד חודש אבל היה חשוב לנו להגיד לכם קודם ויותר חשוב

אני מניחה שלא נצליח למצות את הדיון פה ולהתחיל בסיס של  .  נשמח לכל רעיון .  ואני מביאה את זה לדיון פתוח

 . אחת האפשרויות יכולה להיות הופעה בחינם. שיח

משהו בסגנון יום  ,  מרקט בהמשך -אני בעד להשאיר את הכסף כרגע על הולד ולחשוב על ייר:  יג אלון ברקמןהנצ

 .הסטודנט אבל יותר גדול

 ?איך נעשה הופעה בקמפוס אם אסור התקהלות: הנציג אשל איזנברג

ת שלא צריך לבזבז  אנחנו מבינו.  אנחנו מקוות שעד אוגוסט למשל כבר לא יהיה האיסור הזה:  צבי -בןר ירדן  "היו

 .אפשר להתפלפל על זה עוד הרבה, כסף על הופעות בזום

 .אפשר לשלב בין מלגות תמיכה כלכלית לבין אירוע בעלות לא גבוהה מדי: הנציג אורי סדובסקי

למה אנחנו כאגודה לא ניתן   ?למה זה המצב.  הבטיחו לסטודנטים מענק וזה נכנס בסוף כשכר לימוד :  הנציגה אור פלד

 ?משהו שבעינינו סמלי אבל בעיני אחרים יכול להיות משמעותי

חשוב להשתמש ברוב הסכום כדי .  יש מצוקה כלכלית מאוד קשה.  צריך להשתמש בזה כמלגות:  הנציגה גולן צימרמן

 .אנחנו כאגודה חייבים להתייצב ליד הסטודנטים וזה צריך להיות עיקר המימוש. להתגבר על המשבר 

התעדוף של האוניברסיטה היה  .  זו הייתה טעות של האוניברסיטה וזה ייפתר,  העלינו את זה,  אור:  צבי-בןר ירדן  "היו

בנוגע לחלוקת מלגות זה היה הדבר .  שכר לימוד ואם זה לא רלוונטי אז לתת לחשבון הבנק/    להזין לשכר דירה



 

ע קריטריונים ולעסוק במשהו שאנחנו לא  כדי לחלק מלגות נצטרך לקבו.  הראשון שאמרתי ועלו כל מיני שאלות

. וזה מרגיש כמו פלסטר מאוד קטן ולא משמעותי,  יש לנו מעט כסף לחלק.  נצטרך להשקיע כסף במנגנון  –מבינות בו  

אני לא מבינה איך סטודנטית תרגיש אם היא  .  שקל לכל אחד  1000סטודנטים אם ניתן    500-נצליח לעזור רק ל

זה רווחה ובסוף  העקרון שלו הוא לתת שירות לכמה שיותר סטודנטיות כדי .  ניתן לסטודנטית אחרת  שילמה דמי 

נעשה סקר לאחר שנבין לאן המועצה רוצה ללכת ואם צריך .  שירוויחו מדמי הרווחה פחות או יותר באותה צורה

 .נעשה סקר אמנים להופעה

 . זה יכול לתרום למערכתאני חושבת שאם יוצרים פול של העסקה בתוך האוניברסיטה : הסטודנטית רז

אני אשמח שתכתבי לי את  .  צריך לשלוח מייל למזכירות האגודה,  יש לנו יעוץ משפטי בחינם:  צבי-בןר ירדן  "היו

 .נשמע שזה אולי משהו שיכול לעבוד, החלק המשלים כדי שאוכל להבין קצת יותר טוב

והרצאות הזום גם בימי שגרה בעייתיים כמו ימי חשבתי שאולי אפשר להחיל את הלמידה מרחוק  :  הסטודנטית ירדן

 .הצפות ועוד, חום כבד, סופות

 . העלות היא מזערית וחד פעמית, אפשר להשתמש בתקציב כדי להשתמש במצלמות בכל כיתת לימוד: הסטודנט ברק

כל מקרה  ב.  יש מרצים שלא מוכנים שיצלמו אותם אבל יש התקדמות בנושא בשנים האחרונות:  סגן הנשיא סתיו כהן

 . זה רעיון טוב

 .נדה שלנו'היא באג 2020-התאמת הלמידה ל: צבי-בןר ירדן "היו

 האגודה למחאות של דיירי המעונות ושל התאחדות הסטודנטיםהצטרפות 

 . נדבר גם על המחאה הארצית וגם על מחאת המעונות ספציפית בתל אביב: סגן הנשיא סתיו כהן

אבל אני לא יודעת לחלוטין מהם הצעדים הבאים . האחרונים הייתה התקדמות במחאהבשבועות : צבי -בןר ירדן "היו

 . יש כוונה לנקוט צעדים במקביל ליום הסטודנט הלאומי ולישיבת הממשלה הראשונה

באוכלוסיה הזו נמצא מי  .  המטרות העיקריות היא מתן רשת ביטחון למי שזכאים לכך:  ר ההתאחדות יולי הלל"סיו

הוצאנו סקר רחב ושאלנו את הסטודנטים מהי הפגיעה הכלכלית בהם ומזה  (.  דמי אבטלה מופחתים)  28שמתחת לגיל  

כרגע כל מוסד עשה את זה על פי היכולות שלו וזה ,  המטרה היא לייצר קרן מענקים מטעם המדינה.  הוצאנו את זה

יש  .  ודנטים ממוסדות שוניםהמטרה שלנו היא למנוע את הגברת האי שוויון בין סט.  לא כמו אצלכם בכל המוסדות

אם . כמות גדולה של סטודנטים שזקוקים לסיוע של מלגות משרד החינוך שהיו כנראה מקבלים את זה לפני הקורונה

ת כרגע ללא תוצאות  "ג וות"מל,  יש המון שיחות עם האוצר.  נצליח למנוע נשירה של סטודנטים אז יש פה ווין ווין

אבל אנחנו יודעים שזה ,  תמונה שהמצב בשטח ממש טוב ושהסטודנטים לא צריכים סיועהם מנסים לייצר  .  חיוביות

 . לא נכון

נושא שחרה לי הוא .  פנתה אלי דניאלה ראש התא הפמיניסטי שגרה במעונות.  אני מתנגד למחאה:  הנציג אורי אביטל 

. מכירים את זה ויוכלו להסביר חלק מנציגי המעונות. נושא הטרדות מיניות והדחת אנשים מהמעונות על בסיס גזעני

הבנתי שהטענות האלה הועלו בפני האגודה וזה נושא יותר דחוף  .  לאגודה יש משאבים מוגבלים בכל הנוגע למאבקים

כשנסיים לטפל בבעיות שלהם נפנה לבעיות ,  מאשר לצעוד מול הכנסת וצריך להשקיע את הזמן בסטודנטים שלנו

 . הכלליות

אני לא בטוח שלמרות הניסיון  .  משבר הקורונה הוא משבר של כולם.  סקפטי לגבי המחאה אני קצת:  הנציג עידן ארץ

סטודנטים הם  .  אני לא בטוח שזה דורש השקעה ,  למקד את זה בניסיון שהמערכת הנוכחית לא מצליחה לטפל בהם

 ? מה זה יגיע על חשבון? איזה סכום רוצים לדרוש –יחסית פריבילגים ויש לי שתי שאלות כדי להפיג את החשש 

ירדן  "היו אין שחר:  צבי-בןר  עבודה.  לטענות  וצמצום  משאבים  צמצום  כדי  תוך  לקורונה  העובדה .  יצאנו  לאור 

יש הרבה אמירות שמגיעות אלינו מצד אלה שמגדירים את עצמם כוועד  .  ימים  30ת הן של  "שהפעימות של החל



 

. אני בהנהלת התא הפמיניסטי.  ולמנוע הטרדות מיניות וגזענותנדה שלי היא להתעסק בקידום זכויות  'האג.  ברושים

העדפנו להשקיע את .  הנושא על סדר היום שלי ושל דקאנית הסטודנטים,  לאחר הדלת הפתוחה נמשיך בהתנהלות

הכוונה לגבי מחאת  .  אנחנו רוצות להשיג סיוע למי שזקוקה לכך עכשיו .  המשאבים בדברים שנראה לנו שיצליחו

ה מרחוק  ההתאחדות  לתמוך  בהפגנות,  פרסום  –יא  במשאבים ,  השתתפות  תשתמש  האגודה  האם  הצבעה  ונעשה 

 .לא דורש מאיתנו הרבה מלבד לפרסם ולהסתובב עם חולצות אגודה,  לא אומר שננהל את המחאה.  כספיים לצורך כך

דעה שהוא רוצה אבל  כל אחד יכול להחזיק באיזו  .  לפעמים יש ויכוחים שיש בהם רק אמת אחת:  הנציג דביר עופר

אי אפשר להגיד  .  אני בעד להשקיע משאבים כדי לתמוך בסטודנטים שנמצאים במצוקה.  לא בשתי דעות מנוגדות

שמצד אחד אנחנו מתנגדים לתת כסף לסטודנטים שהם מיעוט ומצד שני להגיד שאנחנו רוצים להשקיע משאבים 

גם הזמן של .  ודנטים שיש סכנה שינשרו מהתוארכספיים כדי לצאת למאבק שהמטרה שלו היא לסייע לאותם סט

א  "ת'  כמה סטודנטים יש באוני,  עוד לא מיצינו את המאמצים מול האוניברסיטה  .חברי הנהלה הוא כסף של סטודנטים

 .אני לא רואה נתונים וזה מאוד מדאיג אותי, בואו ננסה לעזור לסטודנטים עם המשאבים שלנו ?על סף קריסה 

אני לא הבנתי (.  הארצי)היום קיבלנו מייל מוועד ברושים שלא להצטרף למאבק של האגודה  :  ברקמןהנציג אלון  

קודם כל יש כאלה שבאים שאומרים שזה ?  מה דעתכם.  הם טוענים שזה יפגע במאבק,  לחלוטין מה הרציונל שלהם

 . יפגע בהם וצריך לתת על זה את הדעת

אפשר לתמוך במחאה הארצית באופן  .  יה באינטרסים של הסטודנטיםהבנתי שיש דיפרנציאצ:  הנציג אילון בילינסקי 

 . מוגבל יותר ולשנות את ההצעה כך שתגביל את המשאבים שיושקעו בה

עצמון עמוס  יחד:  הנציג  למחות  כדי  ההתאחדות  את  צריכות  אגודות  למה  טובים  שיקולים  הציגה  לנו  .  יולי  למה 

יתכן שיש ערך נמוך   שאינם סטודנטים?אחוה לעומת  נזקקים    א יש מחויבות לסטודנטים במכללת"באוניברסיטת ת

למה הדרך הכי אפקטיבית היא במחאות ולא במפגש עם חברי כנסת שהיו  .  לעומת מה שאנחנו יכולים להשיג לבד

 .בהתאחדות

 הזמן והמשאבים שאנחנו משקיעים,  ת"רובנו בחל,  אנחנו לא מקבלים שכר.  אני מוועד ברושים:  הסטודנטית אריאל

המצב במעונות ברושים  .  הסיפור שלי פורסם בידיעות ועלה בהפגנה של המטה,  הגענו לתקשורת.  הוא על חשבוננו

כמות ההטרדות .  אני רוצה לציין לטובה את סאלי שהזדעזעה לשמוע את המצב.  ואיינשטיין המצב הוא מצב חירום

שחיפשו דיור  ,  ל"לנו כסף לשלם שכר דירה ושכאין  .  הם לא דבר שניתן לעבור עליו לסדר היוםוההרעה בתנאים  

אני אשמח לשתף אתכם בשני מקרים ממקור ראשון שיתנו לכם הצצה לאיך החיים  .  מוזל וחשבו שיתחשבו בהם

זה ביזיון שבתקופה כזו יחידת הדיור הוצאה  .  המאבטחים סימנו אותי ויודעים מי נכנס אלי לדירה.  במעונות מתנהלים

הוועד הצליח  .  ת"אמרו לי בדקאנט שיצאו לחל,  קאנט ואמרתי להם שהוצא לי צו פינויכשהתקשרתי לד.  ת"לחל

 ? איפה הייתם חודשיים. סטודנטים הרגישו יותר בנוח לפנות אלינו , לעשות יותר מאשר האגודה

צד  שלחתם מייל מאוד לא מדויק ואי אפשר מצד אחד להגיד שאנחנו רוצים לעבוד עם האגודה ומ:  צבי-בןר ירדן  "היו

 .שני בפועל לא לעשות את זה

ללכת עם  . תדמיינו שכולכם גרים בבית והבית עולה באש. אני גם חלק מהוועד של מעונות ברושים: הסטודנט עמית

, הבעיות שקיימות במעונות ידועות לאוניברסיטה ולהנהלה שלה לפחות מפברואר.  ההתאחדות זה אחד על חשבון השני

האגודה  .  זה מצב שאי אפשר לחיות בו.  נכנסים לבתים בלילה בלי לדפוק על הדלתמאבטחים  .  בפועל לא נעשה כלום

אנחנו מאוד נשמח לכסף אבל אנחנו רק מבקשים שהאוניברסיטה והאגודה יקחו  .  צריכה לעשות כל מה שביכולתה

 . הנושא הזה קיים כבר שש שנים. אחריות ויעזרו לנו לחיות כמו אנשים נורמליים

לאורך השנים רצינו להקים ועד מעונות וזה  .  רוב האנשים עושים מלאכתם בהתנדבות באגודה:  צבי-בןר ירדן  "היו

אני סופר מעריכה את העבודה .  ת"הסברתי את הרציונל ואת ההיגיון להוציא לחל,  זה לא או או.  פ"בגלל חוסר שתנפל  

הודעות מסטודנטיות שמפחדות  יש גם  .  רואה את הפרסומים והמחאות והנחישות שלכם הלוואי שהייתה לנו,  שלכן

יש לנו הרבה שיח עם נציבת הטרדות מיניות תמר ברוש והיועצת להוגנות מגדרית .  וכותבות שכן צריך עזרה כלכלית

יש לפחות שלושה דיירים שמתרעמים על בריונות  .  יש לנו רכזת שוויון שמקדמת את הסוגיות הללו,  אילנה אלי



 

אנחנו מבינות שיש אוכלוסיה שיש לה מצוקה בלתי רגילה ואין קשר למחאה . והסיבה היא שהם מפרים את ההנחיות

 .צריך לזכור שיש גם סטודנטים באיינשטיין ומילמן. הארצית

נשמח ,  נשמח לעזרה מהאגודה,  מודעים לזה,  אנחנו לא ועד רשמי.  זה מוצג כאילו אנחנו בריונים:  הסטודנט עמית

ורת צעקנים שעושה רעש ובעיות זה רק מדגיש עד כמה האמירות לא  לעבוד בשיתוף פעולה אבל להציג אותנו כחב 

 . נכונות

'(  בגלל היעדר הוצאות אבטחה וכו)נחסך לכל אחת מאיתנו  .  האוניברסיטה לא עשתה עלינו קופה:  צבי -בןר ירדן  "היו

. התאחדותאם המועצה תחליט שהיא לא רוצה להשקיע במחאת ה.  אין כאן חיסכון.  והאוניברסיטה השקיעה כסף אחר 

 .אין לי מה להיכנס איתם לפינה ומה שיוחלט אנחנו נכבד,  ל אומרים אמירות מוצדקות ונכונות"ברגע שהנשיא והמנכ

יש מספיק    .והשקעת כסף במחאה הארצית,  מחאת המעונות ,  המחאה הארצית   –יש כאן שלושה דברים מקבילים  

גם כשהצוות היה  ,  חזרו רכזות לעבוד,  משאבים כולן .  בלבלת אריאל בין הדקאנט לבינינו.  מצומצםעסקנו בהכל 

שמענו ,  ההפגנות שמתקיימות הן חלק מתהליך שמתקיים לאורך זמן.  קיבלו מענה דרך מייל החירום ודרך המנהלות

הפגנה לא משיגה כלום אם היא לא מלווה בעבודת . חברי כנסת שמדברים את המסרים של הסטודנטים והסטודנטיות

 .מטה ושטח

.  ברגע שהתחילה הקורונה התחלנו למפות את התחומים ואנחנו ביחד לאורך כל הדרך:  יולי הלל ר ההתאחדות  "סיו

.  היא רק מנגנון שמאגד אגודות,  המחאה היא לא של ההתאחדות.  המאבק לא יגמר גם לא אחרי הקיץ ותקופת המבחנים

אנחנו צוות שעובד בשכר ומנגנון קבלת  .  כםירדן היא הנציגה הכי חזקה בוועד המנהל של ההתאחדות והיא מייצגת את

ידבר עם  .  השתתפות אקטיבית היא לשיקולכם.  ההחלטות קיים אגודות ומי שעושה את    47משרד התחבורה לא 

זה אנחנו זיכוי,  השיחות והמכתבים  גם מול משרד התחבורה כדי לייצר  ההתאחדות .  פעלנו בחודשיים האחרונים 

עם תשתיות שאנחנו  , ותוכן כדי שלכם יהיו כלים פשוטים בלהיאבק את המלחמה שלכםיודעת להנגיש ולייצר מידע 

המטרה .  ר ועדת החינוך שמבקש להתערב ספציפית במה שקורה בתל אביב"יש סרטונים שמראים את יו.  יודעים לתת

אגד עשרות  בתור מי שמ.  התהליכים ארוכים ומורכבים ודורשים איחוד כוחות.  היא לייצר את הלחץ מכל הצדדים

אין לנו  . אגודות ומוסדות התפקיד שלנו הוא להתייחס לכל האוכלוסיה הסטודנטיאלית ולדרוש עבורה את הפתרונות

אין לנו מושג .  לרבות סיוע לקשישים,  הקמנו גם מערך התנדבות מאוד גדול,  ספק שסטודנטים רבים נדרשים לסיוע

אנחנו מאוד רגישים .  לא מכירים את העוגה של האוניברסיטהבדיוק כמו שאתם  ,  ג חסך בתקופה הזו"אילו כספים מל 

אנחנו לא  . ל וברור היה לנו שלא ניקח כסף מהקופה הציבורית"יכולנו לצאת למאבק להחזרת שכ, לקופה הציבורית

 .סיות שנדרשו לסיועופופוליסטיים ועשינו עבודה כדי למקד את האוכל

מחאת המעונות והפניית תקציב ,  תמיכה במחאה של ההתאחדות  –  עכשיו נצביע על שלושה דברים:  הנשיא אסף שלוח

 .למחאה של ההתאחדות

   – ותתוצאות ההצבע

   נמנע. הוחלט לתמוך במחאת המעונות.  0נגד,  0ד, בע  47: תמיכה במחאת המעונות

   . הוחלט לתמוך במחאת ההתאחדות.נמנעים 2, נגד 11, בעד 34 :התאחדותתמיכה במחאת ה

ם. הוחלט לאפשר להנהלה להפנות תקציב לתמיכה  נמנעי  5,  נגד  19,  בעד  23  :התאחדותעל מחאת ההוצאת כספים  

 במחאת ההתאחדות. 

 

 )החומר נשלח לחברי המועצה מראש במייל( לשנה"ל תשפ"א מתנות פתיחת שנהאישור תקציב הצבעה על 

יהיו ארבעה סוגי מתנות השנה במקום .  ומשהו אלף שקלים  230אנחנו מדברים על  :  ח מנהל ורווחה רותם גרוסמן"רמ

התיק הוא ממש טוב ומחצלת שהיא פופולרית ,  שני מוצרים מהם הם אורגניים.  שבעה כדי לצמצם את הבחירה הזו

 .כל שנה



 

לא יהיה ניתן   אחרת,  א שהמועצה חייבת לאשר עכשיו"מדובר על סעיף תקציבי מתוך תשפ:  ד גיא הדר"המבקר עו

 .בכל שנה המועצה מאשרת בקיץ את המתנות של פתיחת שנת הלימודים הבאה .לחלק את המתנות בזמן

 ם. אושר תקציב מתנות פתיחת שנת תשפ"א.נמנעי  2, נגד 2,  בעד 40 :תוצאות ההצבעה

המועצה מראש ני )כוללת מרכיב של שינוי תקנון שנשלח לחברי  של ההנהלה לגבי שינוי מבנה ארגוהצעה  

 במייל(

חלק מהבעיה של נושא של הדיירים והדיירות הוא בגלל המבנה הארגוני שבו יש יחידת דיור  :  צבי-בןר ירדן  "היו

הבעיה ביחידת הדיור  . כל אחת עם תקופת ניסיון שונה, שבראשו עומדת מישהי שנמצאת לאורך שנים וארבע רכזות

החלק של מנהל הוא חלק שמאוד קשה לתפעל ולנהל  .  מנהל ורווחהובמקביל לזה יש בעיה במחלקת  ,  לא פרסונלית

והוא שואב הרבה זמן במקום לעסוק במאבקים    בנושא הלוגיסטי חשובה המקצועיות.  ח"כשכל שנה מתחלפת הרמ

ההצעה היא לייצר מחלקת רווחה ומעונות שתכיל רכזת רווחת פנים ורווחת חוץ ועוד שתי רכזות שיעסקו  .  של רווחה

במקביל תוקם  '.  טיפול בפניות פרטניות וכו,  אירועי תרבות  –יבנו קהילה וימשיכו את מה שהן עושות  ,  במעונות

בעיה במכונות ,  אם יש תקלת בינוי  –יחידת תפעול שבראשה תעמוד מנהלת במשרה מלאה שתגיע כל יום במשרד  

שתחום העיסוק שלהם יהיה דומה לרכז רכש  בנוסף אליה יהיו שני עובדים .  בהכל היא תוכל לטפל  –מזגן קרס ,  קפה

אחד שיושב היום תחת מנהל ורווחה ועוד שני עובדים עם    –ולרכז תפעול ויעבדו שלושה עובדי אחזקה כלליים  

הקפה פינות  בתפעול  שעובדים  מיוחדים  הצרכים .  צרכים  עם  לעובדים  משמעותית  וגם  מייעלת  רק  לא  ההצעה 

יש לזה השפעה על פעילות היחידה  ,  ראש יחידה לא חייבת להיות סטודנטית.  המיוחדים שתהיה להם כתובת קבועה

ואנחנו מאמינות שמי שעוסקת במעונות צריכה להיות סטודנטית ולשבת בישיבות ההנהלה כדי לשפר את תרבות 

 .אנחנו בטוחות שכל הנושא המנהלי חייב לצאת ממנהל ורווחה כדי לייצר רציפות ומקצועיות.  המגורים במעונות

אנחנו מבקשות את הצבעת המועצה בעד    .אנחנו חוסכות תקן אחד שקיים ומעבר לזה יש תקן שיורד בעשר שעות

.  ראינו לנכון קודם כל לקבל שינוי עקרוני ואחר כך נרד לפרטי פרטים ,  השינויים ואז להתקדם עם תכנית מסודרת

 . העובדות מכירות את התהליך, המנהלות הנוכחיות מכירות ותומכות

. וזה יהיה תחת שכיר ולא נבחר ציבור,  ראיתי שהיחידה שמקימים תקח לעצמה הרבה סמכויות:  ציג אורי אביטלהנ

 .האם מדובר בפונקציה שיכולה רק ליישם מדיניות ואין לה סמכות להחליט החלטות שקשורות למדיניות

 . אחראית ליישם את זה יחידת התפעול , אם מחלקת רווחה ומעונות מחליטה: צבי-בןר ירדן "היו

 .יחידת התפעול לא מתווה מדיניות: ר סאלי יוסף"הסיו

 . מדובר על החלטה תקציבית, אי אפשר לשלוח משהו רבע שעה לפני ולבקש מאיתנו להחליט: הנציג ליאור שלחון

 . לותלא מדובר בחריגה תקציבית אלא בחיסכון והתייע, זה המצב וצריך לקבל את ההחלטה: צבי-בןר ירדן "היו

  4נגד,    4חברי מועצה(,    70בעד )מתוך סה"כ    38הוחלט לקיים הצבעה מתגלגלת. תוצאות ההצבעה המתגלגלת:  

 נמנעים. אושר שינוי המבנה הארגוני, כולל המרכיב של שינוי התקנון. 

 

 )ההצעה נשלחה לחברי המועצה מראש במייל( ישישל הנציג מטר בן  ת החלטההצע

ג "החלטת המל.  תחת איזה חוק ההתאחדות נמצאת כארגון יציג ובלתי מפלגתי  ההצעה מציגה:  הנציג מטר בן ישי

הצגתי כאן ביקורות לגבי  .  אומרת שכל סטודנט צריך לשלם עשרה שקלים שנגבים אוטומטית ועוברים להתאחדות

עיקריות   ביקורות  שלוש  כשיש  ההתאחדות  עובדי   –התנהלות  של  העבודה  אופן  כלפי  לא  היא  שלי  הביקורת 

ת  "בעקבות משבר הקורונה יש תפקידים שיצאו לחל.  ההתאחדות אלא לגבי הסכום הגבוה שמוקצה למשכורות הנהלה

חשוב אלא לכמה סטודנטים   2050על האם פרויקט ישראל  הביקורת לא מדברת. או פוטרו אבל זה פחות משנה לנו

 724הפרויקט מייצר הכנסות בשווי של  . הסכום שמופיע בתקציב הוא בערך מיליון ומאה אלף שקלים. הוא רלוונטי

חשוב לסייג ולהגיד שההכנסות מגיעות בצורה של תרומות שלא היו מגיעות להתאחדות לולא ישראל .  אלף שקלים

אני חושב שהביקורת .  יש עוד פרויקטים חשובים שרלוונטיים לאוכלוסיה מצומצמת.  רי שלומי וירדןכך לדב,  2050



 

זה על גבול הלא אפשרי לעשות  ,  מטרת ההצעה היא לא התנתקות מההתאחדות.  לגבי הפעילות הפוליטית היא מוצדקת

בתור  ,  להתאחדות לייצר התנהלות קצת שונהמטרה ההצעה היא לאותת .  זאת ולא ברורות לנו ההשלכות הכלכליות 

גדול בהתאחדות   – יש שלושה שלבים  .  אני לא מתיימר להגיד להתאחדות איך נכון לנהל את הכסף.  הארגון הכי 

הגשת  ;  להפסקת גביית דמי חבר וארגון יציג,  ביוני   10ר ומבקר האגודה עד  "באחריות היו,  העברת בקשה להתאחדות

אנחנו מבקשים מגיא וירדן להציג ,  אם הצעדים לא מתקדמים או לא נענים;  ת כארגון יציגבקשה לתיקון חוק ההתאחדו

אני מקווה שההצעה הזו תיעצר הרבה  . באוגוסט 15התאריך האחרון לביצוע הוא . לנו תכנית שמציגה כיצד להיפרד

מין בכוח של התאגדות  ברמה האישית אני לא נגד ההתאחדות ומא.  לפני במשא ומתן שיהיה בינינו לבין ההתאחדות

 .ם לדחוף את ההתאחדות לפשיטת רגלאין כאן שו. אבל כרגע נעשים דברים פחות טובים

יש תחושה שהארגון ,  התאחדות הסטודנטים היא גוף שקצת איבד את האמון שלו בקרב הציבור:  הנציג עמוס עצמון

אגודת הסטודנטים .  אחורי ההנהלה שלנואנחנו עומדים במאה אחוז מ.  נגוע באינטרסים פוליטיים להבדיל מהאגודה

ההצעה מנוסחת לא  .  שלנו היא גוף חזק וותיק שיש לו יכולת לעשות את מה שהסטודנטים צריכים ללא ההתאחדות

ואם אין היתכנות לבטלו אז לפחות להפעיל לחץ  ,  באופן מתריס אלא אנחנו חושבים שהחוק המחייב הוא לא טוב

 .שהוא ישרת אותנו

 זה שאמור לפנותאני לא  .  ולהיוועץ בי  ר והיא יכולה להיעזר בי"יש יו,  אני לא גוף ביצועי:  יא הדרד ג"המבקר עו

 .להתאחדות

ירדן  "היו במוסדות:  צבי -בןר  סטודנטים  בין  שותפות  קידום  והוא  בהצעה  הוצגה  שלא  לארגון  מטרה  עוד  .  יש 

ח קשרי  "יש תפקידים שאין דומים להם באזרחות כמו לדוגמה רמ –המשכורות בהתאחדות מדורגות בכל מיני סוגים 

ח  "אגודות שנכנס לפי מודל העסקה קבוע וידוע ולעומת זאת יש תפקידים שמקבילים לתפקידים פרלמנטריים כמו רמ 

תעסק בנושאים מסוימים בצורה רצינית כדי שההתאחדות תוכל לה.  מחקר שמקביל לרפרנט שעובד עבור הממשלה

יש הרבה משכורות שהמימון להן מגיע למשל .  בתוך המשכורות מגולמי דמי נסיעות.  היא צריכה את היכולת הכלכלית 

כל .  2050מי שמגייס את הכסף הוא עובד של ישראל  ,  2050בנוגע לישראל  .  מהמשרד לשוויון חברתי באופן קבוע

  700-שאר ה.  אלף שקל בשנה  400מלבד משכורות של שני אנשים ומדובר על    2050תקציב הפעילות של ישראל  

המועצה לקחה חלק והשתנו דברים   2020בתקציב  .  2050אלף שקל מגויסים מאנשים שעובדים בשביל ישראל  

חוק  . חלק מהדברים שמוצגים כאן הם לא מדויקים. 2050בתקציב הבא אני אהיה נגד ישראל . בזכות פעילות שלנו

- מהסטודנטים בישראל ו  50%רגון יציג הוא חוק מדינה וגם אם נתנתק מההתאחדות וכל עוד ההתאחדות תכלול  א

לא מדובר בדמי חבר אלא בכסף שההתאחדות לוקחת מסטודנטים וסטודנטיות  ,  מהאגודות היא תגבה את הסכום  50%

חלק גדול מהתקציב שלה מושתת על  ההתאחדות הייתה נסגרת כי  ,  השקלים האלה  10אם לא היו  .  בהשוואה למס

חשוב להדגיש שהצעת ההחלטה לא מסמיכה את המועצה    . דיבידנד של איסתא ולא יהיה השנה תקציב של איסתא

 . ההצעה היא מאוד עדינה ומדורגת ועובדת בשלבים מסודרים, משפטית להתנתק מההתאחדות

 . ההצבעה לא עברה –נמנעים  6-נגד ו 22, בעד 17 :תוצאות ההצבעה

 ______________________               ______________________                     ______________________ 

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


