
 

 23.3.20 –ישיבת מועצה   פרוטוקול

 .הישיבה נערכה בצורה מקוונת בשל משבר הקורונה .חברי מועצה 44: נוכחים

 : צבי-ר ירדן בן"היו – האגודה ר"עדכוני יו

.  סאלי ואני נפרט על מצב העובדים והעובדות כרגע, של המועצה ושל האגודה מדהימהרוצה לציין את ההירתמות ה 

.  אני שמחה מאוד לפרגן לכל מי שאפשר. אחת וכולנו לומדות מיום ליום איך להתקדם המצב הזה לא פשוט לאף

 .כל תהליך לא קורה כרגע, מושהיתהשגרתית פעילות האגודה 

תקציב האגודה הוא קבוע  . איך היא תיראהו, מושג מתי הסיפור הזה ייגמר ומתי נחזור לשגרהאו לאף אחת אין לנו 

, זאת  צ"חברת אקסטרא היא חלחברות בת: "אקסטרא" ו"נכס".  2שיש לאגודה אני מזכירה . יפגעש לא צפוי ו

אקסטרא מנסה לייצר קורסים שיהיו   ת פעילות מרווחים ולא חיה ממקור תקציבי קבוע ורציף.אומרת שהיא מקיימ

יו  רלוונטיים לתקופה הזאת אך עם כל הקיפאון במשק, סביר להניח שלא ניתן יהיה לקיים פעילות ולכן לא יה 

  אין קופה לסבסד ממנה. –יש קושי לקיים את קורסי העזר והמרתונים במחירים מסובסדים  –וכפועל יוצא  .רווחים

בסמסטר  הם מפעילות שמתקיימת מהרווחים ניכר שחלק  היא  הבעיה, רווחיםלייצר יכולה מבחינה משפטית  " נכס "

מנו למצב שנצטרך לתמוך כלכלית באקסטרא  הכנו את עצ. ולכן אין לנכס הכנסות , משמע לא מתקיימת כרגע'ב

 .ובנכס

, עובדות בעבודות חיוניות,  חלקינו הורים, ברור לנו שהם חייבים להיות מוקלטים –הסיפור של הקלטות הקורסים 

לפני מספר  . לכן הצלחנו לחייב את האוניברסיטה להוציא את עניין ההקלטות. הבית לא מאפשר צפייה בלייב וכו'

של הסגל בנושא, יש חשש שהאונ' תעשה שימוש   ם ראש ועד הסגל הבכיר שהציג לי מורכבותימים דיברתי ע

כדי שהאוניברסיטה לא תשתמש   ,הסגלים והאגודה נעבוד בשיתוף פעולה,ולכן  בקורסים המוקלטים והסגל יפגע, 

רבים מסיבות  עדיין ישארו מרצים בודדים שמס  .ונצליח לסגור את העניין מכל הכיוונים  בהקלטות לאחר מכן

 אישיות להקליט ולזה קשה יותר למצור פתרון. 

צריך להבין  . היום עירבתי את הרקטור , מבחינת מבחנים המקום הכי בוער הוא הפקולטה למדעים מדויקים

כשאנחנו מנהלות משהו מול האוניברסיטה חשוב לעבוד בצורה מסודרת ולשמור על הקווים  . שנדרשת סבלנות

 .  האסטרטגיים שלנו

הציעו לנו פריסה מסוימת של שכר הלימוד לשלושה  . דרישה להנהלת האוניברסיטההעברתי  –וע כלכלי סי

למרות שנערמים קשיים מכל  אנחנו מנסות , דיברנו על הקלה בשכר דירה למעונות. נדבר על זה בהמשך, תשלומים

דיברתי על  . נו על קרן מענקיםדיבר, דיברנו על אפשרות לקחת הלוואה מהאוניברסיטה ללא ריבית. מיני כיוונים

 . במקרה של אי השלמת שעות התנדבות  סטודנטיות שיאבדו את המלגות

אנחנו עובדות על לייצר מערך סיוע  . זה יעזור לנו מאוד, תפנו – בכל חוג שעולה צורך בקורס עזר או מרתון

 . ותיתסבסד בצורה משמעהוצאתי בקשה לאוניברסיטה לגבי מימון כדי שנוכל ל מ"אקסטרא" ו



 

.  הנציגים והנציגות מעודכנים. הנדסת חשמל ופיזיקה, כלכלה – , לומדותבאוניברסיטה יש שלוש חולות מאומתות

 . דין חולה קורונה כדין חולה רגיל, מבחינת הקלות. אין הנחיות מיוחדות מצד האגודה

אריך הסופי תלוי בפעילות  עד מתי מכיוון שהתעדיין לא ברור , הצלחנו להביא להארכת זמן ההגשה –סמינריונים 

 . הספריות

אסור למרצים לדרוש  . חשוב להקפיד אבל יש חריגים –' הרצאות וכו, לגבי חריגות מהנחיות לגבי סילבוסים

 . מצלמות ומיקרופונים

  אנחנו עובודת כל הזמן על החזרת הסטודנטיות , בצריכים משהוכאגודה חשוב להדגיש שאנחנו לא פעילות 

 . לפלטפורמות שלנו

מקווה שבכל מקרה, לא נגיע   .ההתאחדות רצתה לצאת לקמפיין אבל בגלל המצב זה מוקפא – 4בחירות ניעת מ

 לזה.

 .יש לנו עובדות שמציפות את זה, להקפיד על זה חשוב לנומאוד    –ערבית ל אגודה העדכוני תרגום  

 .יש טענות מהסגל שאנחנו מתלוננים בצורה של הלשנה: הנציג איתי בראונשטיין

אם יש בעיות ניתן להוציא מכתב מטעמנו שמדובר בפניה של  , חשוב לשמור על הסדר הטוב: צבי-ר ירדן בן"היו

ביום שאחרי הקורונה  . כותבות בסגנון תוקפני כי אז לא נגיע לתוצאות הרצויותצריך לשים לב שלא . נציג רשמי

 . אנחנו והסגל עדיין שם

במזכירות אמרו לנו שהמרצה ישלח  . ים שבועיים ולא מתקייםיש לנו קורס שהיה אמור להתקי: הנציג שי גלעד

 ? זה קביל. הקלטות אודיו שאמורות לכסות את החומר

  הסטודנטיות והסטודנטים  צריך לבדוק אם זה מקובל עללא חד משמעי ותלוי באופי הקורס, : צבי-ר ירדן בן"היו

 .ולפעול בהתאם  בחוג או לא

 . יכולה להתחייב על מועדי מבחנים מעל לשבוע הפקולטה שלי לא: הנציגה גולן צימרמן

אבל ברגע שנחזור  , ביקשנו מראש שבועיים. יש פחד להתחייב למה שלא יוכלו לעמוד בו: צבי-ר ירדן בן"היו

 . שזה מורכב ךלשגרה יהיו המון דברים להספיק כ

ין אישי מאוד רציני ובאיזשהו  יש עני . טלי והלה על הזמינות והסבלנות לירדןאני אתחיל בתודה : הנציגה רוני אלוש

איך אני אמורה להתנהל בסיטואציה  ? מה דעתכם על החשיבה הזו. מקום עדיף לסטודנטים שאני אצא מהתמונה

 ? שהפכה למלחמה אישית

.  אתן לא צריכות להיות השוטר שמפקח על החלטות המזכירות האקדמית וכל גורם רוחבי אחר : צבי-ר ירדן בן"היו

הסגל  . צריך לייצר את מערכת היחסים הטובה. באופן אישי או להתעמר בכן תייחס אליכםאף אחד לא צריך לה



 

אנחנו לא נעצור את המאבק על האינטרסים של   וודאי שלא ראוי שיתקוף אתכן. מצד אחד בסיטואציה בעייתית אבל 

 . ת ונגבה אתכן בכל מה שצריךהסטודנטים והסטודנטיו

" כך אנחנו הולכים להתנהל במשבר הקורונה"אגודה תוציא מסמך שאומר אני חושבת שכדאי שה: הנציגה גפן גיל

האם ממקומנו להציע  , שלחתי לראש החוג הצעות. כדי שלא יתעצבנו שדברים לא עוברים בצירים המקובלים

 . הצעות חלופיות מחוגים אחרים למרות שאנחנו לא יודעות אם רוב הסטודנטיות רוצות בזה או לא

,  הרע לסטודנטיות שלנונלא בטעות ש. זה מאוד תלוי נציגה וחוג, אין לזה תשובה חד משמעית :צבי-ר ירדן בן"היו

לדוגמא: כשאני   . הכי חשוב שלא תתחייבו על משהו. אפשר להתייעץ עם המועצה ואיתנו בפרטי. זה שטח אפור

כדי  מבחנים בפייסבוק שאין  כבר קיבלתי את ההודעה מהמזכירות האקדמית, אבל לפני הסגל, כבר כתבתי

אני ידעתי שאוכל   .אבל סגל כתב שיש מבחנים ושאני לא יודעת על מה אני מדברתשסטודנטיות יהיו רגועות, 

, אכן כך היה. אבל זה לא תמיד המצב וצריכות להיזהר במסרים כדי לא  במבחן התוצאהלהתחייב על מה שפרסמתי ו

 ... לאכזב

מה לגבי קורסים שהציון בהם מתבסס על  . ן הנוכחות בשיעוריםכשאתם בודקים את עניי: סגנית הנשיא רתם צביון

 . נוכחות

 .נבדוק את זה: צבי-ר ירדן בן"היו

  20עד  8-ל מ"בימי חו , ל יש לנו כעשרה עובדים"בחמ. ת לתקופה של חודש לפחות"רוב האגודה יצאה לחל: סאלי

 . ים את עיקר המשאבים שלנו לקורונהאנחנו מנסים לשמור על המורל של העובדים ומפנ . 14עד   8-ובימי שישי מ

שמי  , יש דבר שכבר בטיפול שלנו. גם אם תייגתם יש סיכוי טוב שלא ראיתי, אני מבקשת לפנות אלי בפרטי: טלי

 .או בטופס, אם יש בעיות חוזרות נעביר אליהם, לגבי תקלות דיברתי עם אגף המחשוב. שמעורב בזה יודע

 . ן ודברים נחמדיםאנחנו משתדלים להוסיף קצת פא: אולג

 .אנחנו חושבים קדימה על היום שאחרי, יש לנו מלגאית תרגום:  ליאור

מנסים כמה שיותר לא לפגוע בסטודנטים  , יש לנו עשרות מלגאים שלא יכולים ללכת למקומות ההתנדבות: הלה

 . שאנחנו עובדים איתם ולשפר את הפעילות להמשך

 . יהאנחנו מנסים למצוא פתרון למנויי חני: רותם

 הישיבה הסתיימה. 

 

 _______________       _______________ 

 חברת הוועד רתם צביון       יו"ר הוועד אסף שלוח 


