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 דיון

תכוננו לבחירות לועד המנהל היום, אך היה רק מועמד אחד, ולכן עומרי רתם צביון )נשיאת המועצה ונציגה(: ה
ן נבחר. עקב תקלה טכנית, אישור הדו"חות הכספיים ידחה למועד אחר. נתחיל בעדכוני הנהלה, לאחר מכן נקיים דיו

 על הבחירות ולבסוף הזמן שיישאר יוקדש לדיון בעמותות הפקולטטיות.

 

 עדכוני הנהלה

 האגודה(: ליאור חזן )יו"ר

גם לסגלים ולא רק  חיוב בתו ירוקהתכנסה ובעקבות לחץ של ההתאחדות הארצית הוחלט על  ועדת החינוך
 לסטודנטים. ניתן להפיץ את המידע לסטודנטים, חשוב שיכירו זאת גם מאתנו ולא רק מהתקשורת.

פתחנו במשבצת היכרות תחלנו לקיים מפגשי הכשרה למנהלים החדשים, בחלוקה למשבצות. ה – הכשרת מנהלים
 עם בעלי התפקידים, לאחר מכן נכיר את ההנהלה והאגודה. לבסוף, נקיים אירוע שיא עם כל העובדים.

לה, התקציב נגזר מתוך תכניות העבודה שנבנות. נביא אותו לאישור כולל בישיבת אנבנה בימים  - תקציב האגודה
הפעילויות שלנו, אתם מוזמנים מאוד לדלתות פתוחות  אוקטובר לרבות כל הפירוט הנדרש. התקציב מבטא את כל

 אצלנו, ולהשפיע על הבניה שלו.

, זה נותן לי הזדמנות מצוינת לייצג את האוניברסיטה הגדולה בארץ נבחרתי לוועד המנהל בהתאחדות הארצית
 בצורה הטובה ביותר. 

המנוי הסטודנטיאלי. היה ניסיון  שקלים בנוסף להנחת 200והי הנחה של ז – למרכז הספורט TAUהנחת כרטיס 
 לבטל את ההנחה, אך בעקבות עבודה קשה שלנו ההנחה לא תבוטל.

התקיימו בחודש האחרון, נפרדנו מפרופ' טובה מוסט שהייתה הדקאנית בשנים  חילופי דקאנית סטודנטים
 האחרונות ובמקומה נכנסה לתפקיד פרופ' דרורית נוימן.

, ההנהלה ייצגה את האוניברסיטה בכבוד, שמעה רעיונות ויזמה הכרויות דותסמינר ההתאחבשבוע שעבר היינו ב
 ושיתופי פעולה. כל הכבוד להנהלה!

, בו הייתי חלק משיח מאוד פורה של תכנון לשנה הבאה, בנושא מגמות סמינר יו"ריםאני המשכתי ליום נוסף של 
 לשנה הבאה, חזון, נושאים שיקודמו וכדומה.

זוהי חברה מבית תנובה שמספקת  –י פחות מחודש שלי ואני נפגשנו עם נציגת הצרכנייה לפנ - מועדון דן דוד
מקררים חכמים. המקררים מאפשרים לך לסלוק אשראי ולאחר מכן לקחת מוצרים מהמקרר. אנחנו רוצים להציב 

 מקררים כאלה במועדון דן דוד, נבחר בקפידה את המוצרים והם ימכרו לסטודנטים במחיר מוזל.



 
זוהי מכונה שבה ימצאו מצרכים שסטודנטים צריכים כמו מוצרי היגיינה, דאודורנט, מחברות וכו', גם  – ל הצלהגלג

היא תוצב במועדון. כל האזור יהיה מועדון לסטודנטים. אנחנו עובדים שם על מכונת קפה מיוחדת. הכל בשביל 
 הסטודנטים, במחירים מוזלים.

 תודה רבה לכם!

 

 ר האגודה(:אסף שילוח )סגן יו"

ר עם כל תלמידי שנה א' לא יתקיים במתכונת רגילה. אנחנו נערכים לקיים אותו האירוע המוכ - דייט ראשון
במתכונת שונה, כנראה עפ"י פקולטות ובאופן מדורג. אנחנו נצטרך את עזרת הנציגים. זהו מפגש חשוב עם 

 הסטודנטים, הזדמנות עבורם להכיר את הפקולטות והקמפוס.

 במתכונת שונה, יעילה ובטוחה מבחינת קורונה. נשמח לשמוע רעיונות. פפ"שנערכים גם ל אנחנו

ם בכנסי האוריינטציה בפקולטות השונות ומציגים את האגודה. זהו מפגש חשוב אנחנו נמצאי - כנסי אוריינטציה
לדרכים בהם נוכל מאוד וראשוני בין הסטודנטים לבין האגודה. הם צמאים לידע ולהכרות עם האוניברסיטה, ו

 לעזור להם.

י עבודה מתקדמים. במפגש שהיה עם הנציגים הייתה השתתפות מועטה, נשמח נמצאות בשלב - תוכניות עבודה
 מאוד להשתתפות רבה יותר. אנחנו רוצים לשמוע את דעתכם ומה שיש לכם להגיד על התוכניות. 

ועדת המענקים: רתם, הלה,  –י שנרתם לתהליך עה טובה המענקים הועברו. תודה רבה לכל מבש - ועדת מענקים
 דניאל, עידן, זוהר ואלון וכמובן ליחידת התפעול וליחידת הכספים שלנו. 

תחילת שנה היא תקופה של חילופי עובדים. אנחנו מחפשים הרבה מאוד עובדים: רכז סטודנטים ערבים, רכז  -כ"א 
 טים. תפעול, מנהל מרכז שירות ונציב זכויות. תפיצו לסטודנ קיימות, מנהל דיגיטל, סנגור סטודנטים, רכז רכש, רכז

 נשמח להודעת וואטסאפ מסודרת שנוכל להפיץ :)נציגה וי"ר ועדת ביקורת( עדן סנדרס

 תופץ הודעה מסודרת, נשמח לעזרתכם. אסף שילוח:

 

 דניאל זילבר )רמ"ח אקדמיה(: 

ול האוניברסיטה, וכעת פועלים בשלושה מתווים. מוד למצאנחנו מקיימים שיח  - מתווה הלימודים לשנה הבאה
במקרה שההנחיות יישארו בדומה לעכשיו, אנחנו נשארים במתווה של למידה פרונטלית ונמצאים בשיח משותף עם 
 האוניברסיטה לקיום הקלטות בכל השיעורים. אנחנו נמצאים בדיונים על הגדרת אוכלוסייה בסיכון, ועל סטודנטים

קש למידה היברידית, מהבית במקרה זה נב -ירוק. במקרה של הגבלה על התקהלות  שאינם מחזיקים בתו
ם מעבר מידי לזום לרבות הקלטות, ללא ביטול של אנחנו מבקשי -ומהקמפוס, לרבות הקלטות. במקרה של סגר 

, פטור קורסים. לא יהיה שינוי מהסילבוס וללא חובת נוכחות אלא אם צוין קודם. פטור מפתיחת מצלמות להורים
 מקנס גרירה במקרה של חוסר גישה למשאבי האוניברסיטה.

 עדן סנדרס )נציגה ויו"ר ועדת ביקורת(: מתי יוחלט לגבי ההקלטות?

ליאור חזן )יו"ר האגודה(: אנחנו מבקשים הקלטות בכל מתווה, מכיוון שזהו כלי עזר משמעותי. כרגע זה נמצא 
ו מצפים לרצון שונה מצד הסגלים, ממקום של הגנה על זכויות בשיח שלנו למול האוניברסיטה והסגלים. אנחנ

ההעסקה שלהם. אנחנו מאוד רוצים להגן על זכויות הסגלים ולכן מקיימים את השיח ביחד כדי לאפשר הקלטות, 
 .מבלי לפגוע בזכויות המרצים, בכל מתווה. אנחנו מקווים מאוד שזה יסוכם בימים הקרובים, אך לא ניתן להתחייב

 ל זילבר )רמ"ח אקדמיה(: חשוב לציין שיש הבדל בין שיעור היברידי לשיעור בשידור חי. דניא

 אלה אגהוב )נציגה(: למה לא לכוון להיברידי מלכתחילה?

דניאל זילבר: הלמידה ההיברידית היא פחות איכותית. סטודנטים מהבית לא לומדים בצורה טובה, יש קושי 
 דה בכיתה היא פחות טובה.למרצים להעביר את השיעור וגם הלמי



 
ר האגודה ונציגה(: חשוב לנו לשים את איכות ההוראה על השולחן. התוצר שאנחנו מקבלים ”ליאור חזן )יו

 כסטודנטים פחות טוב. אנחנו לא נכוון להיברידי בכל מצב, אבל כן נכוון להקלטות.

 ת.דניאל )רמ"ח אקדמיה(: כמובן שאם יהיה צורך בהיברידי, אנחנו נבקש זא

 אלה אגהוב )נציגה(: מדוע יש קושי בהקלטות?

ר האגודה ונציגה(: הדבר נובע מסכנה לפגיעה בזכויות ההעסקה של העובדים. זה נובע מהקשיים ”ליאור חזן )יו
 שעלו בשנה שעברה. אנחנו לא נרצה שאף אחד יפגע ונשאף להגיע לתוצאה הטובה ביותר לכולם.

במהלך השיח על שינוי המתווה, היה רצון להמשיך את סמסטר הקיץ עם תו  - סמסטר קיץדניאל )רמ"ח אקדמיה(: 
 ירוק בלבד. בזכות שיחה בזמן אמת עם האוניברסיטה הצלחנו למנוע זאת ולאפשר המשך הסמסטר באופן היברידי.

את סטודנטים. עדיין, מאוד חשוב לנו שתפיצו לסטודנטים  50-בחינות ע"י כ 500-שלחו קרוב לנ - בנק בחינות
 , ויש חוגים שבהם אין בכלל בחינות בבנק. 15.9המבצע. המבצע הוארך עד ל

שנפתחה ברמה האוניברסיטאית, בפקולטות המזרח. החל מהשנה הקרובה, הפקולטות  תוכנית חדשה - שאר רוח
לא ישתתפו בתוכנית כלים שלובים אלא בקורסים שמתקיימים באופן שוטף במדעי הרוח. יש פקולטות שבהן 

רסים נכנסים לממוצע ויש פקולטות שלא. אנחנו נמצאים בשיח גם למול פקולטות המזרח והאוניברסיטה כדי הקו
 להבין את כל התנאים, וגם מול מדעי הרוח כדי לוודא שהסטודנטים שלומדים בקורסים האלו לא יפגעו.

שקיים. זוהי ההזדמנות שלנו יום זה חלון ההזדמנויות לפתוח כל קורס עזר שצריך או לשפר כל קורס ה - אקסטרא
לשפר את הקורסים המוצעים, לדייק את התכנים ולהוסיף קורסים. נשמח לעזרתכם בשיפור הקורסים, פנו אלינו 

 עם כל רעיון.

 ש אצלנו משרה פנויה של נציבת זכויות מערב, תפיצו לסטודנטים, מאוד חשוב לאייש אותה.י – משרות

דגש על פקולטות  ברביעי יהיה -שתגיעו ותשתתפו  מישי הקרוב. מאוד חשוביתקיים ביום רביעי וח - מסיבידינג
המזרח ובחמישי על פקולטות המערב. תזמינו בנוסף חברים משנים מתקדמות שיגיעו לסייע לסטודנטים צעירים. 

 זה אירוע כיפי מאוד, תצטרפו אלינו, חשוב מאוד. בהמשך הערב נפיץ לכם הודעה להפיץ בקבוצות.

 

אנחנו עובדים על חוברת שלום שנה א'. שובל ואני עובדות עליה יחד  – פתי )רמ"ח הסברה(: פתיחת שנהתמרי צר
 עם הדוברת. מוודאות שהתוכנית מדויקת והכל מסודר וברור.

נמצאים גם כן בעבודה, נרצה לבצע בצורה הטובה ביותר ולספק את כל המידע הרלוונטי גם  – דייט ראשון ופפ"ש
 הגיע באופן פיזי.למי שלא יכול ל

ם באופן צמוד ובקרוב נפרסם סקר כדי לדעת מה החומרים הנדרשים לקורסי העזר, אנחנו עובדי - אקסטרא
קורסים נוספים וכל דבר אחר שרלוונטי עבור הסטודנטים. אקסטרא הוא כלי עזר מאוד משמעותי וחשוב שיהיה 

טרא בסכום מאוד מסובסד. אנחנו רוצים לפרסם אותה מדויק. בנוסף, יש מלגת מעונות, בה נותנים את שירותי אקס
בצורה טובה יותר ולעודד סטודנטים להשתתף בה. חשוב שתכירו את זה ותעזרו לנו לפרסם את זה. בנוסף, תצא 

 הודעה מסודרת לסטודנטים בנושא המלגה.

 .מול חברות הבת והמחלקות השונות, על מנת לשפר את תפעול המחלקה העבודה על נהלי עבוד

 איתמר קפוסטה )נציג(: מה בנוגע לאתר החדש?

תמרי צרפתי )רמ"ח הסברה: קיבלנו סקיצה ראשונית שאנחנו לא מרוצים ממנה ולכן בוחנים אפשרויות נוספות, של 
 העסקת מעצב אתר פרילאנסר ולא בהתנדבות.

 

ים בשנה הבאה שיפעלו גם , ובנוסף אירועים תרבותימסיבת פתיחת שנהאנחנו מתכננים  ר )רמ"ח תרבות(:אפאדי פ
 באופן פרונטלי וגם באופן מקוון. אנחנו רוצים להכניס תרבות לחיי הסטודנטים.

והשבוע נוציא הודעה מסודרת לגבי הנבחרות שנפתחות וזמן נבחרות הספורט אני מקבל הרבה פניות בנוגע ל
 הפתיחה שלהן.



 
נושאים בשנה הבאה ונשמח לשמוע איזה סדנאות מעניינות לסטודנטים בכל מיני  סדנאות העשרהאנחנו מתכננים 
 מעניינות אתכם.

שהיה מוצלח מאוד, למרות אתגרים רבים שהיו בגלל הקורונה. הכנס היה  כנס מודל האו"םבחודש שעבר קיימנו 
 מאוד מאוד מוצלח.

 

 שלי סג"ל )רמ"ח רווחה ומעונות ונציגה(: 

ם בכל שנה למרות שלא היה בשנה שעברה. נציגי האגודה , אירוע שאמור להתקייעלייה למעונותאנחנו נערכים ל
ן עולים למעונות, מחלקים לדיירים שי קטן ומברכים אותם על הכניסה. השנה נפיץ ידיעון דיגיטלי ולא נחלק באופ

 פיזי. 

בצורה טובה יותר, זוהי מלגה מצוינת עם הנחה משמעותית וחשוב  מלגת המעונותאנחנו מחפשים דרכים להפיץ את 
 ישתמשו בה. יכול להיות שתיהיה מתנה קטנה מאקסטרא בעלייה למעונות.ש

למעונות תחת מגבלות  מסיבת פתיחת שנה. אנחנו עובדים על רכז אירועים ומלגאים, רכז חדש למעונותיש 
הקורונה, נראה שמצאנו מקום מתאים אבל זה עדיין לא סגור. המסיבה תהיה בנושא הלוויין כיוון שהחג יוצא 

 לתאריך המסיבה. בסמוך

בשנה שעברה הייתה קבוצת רכישה מוצלחת מאוד של כיסאות, ונרצה לקיים קבוצות נוספות  – קבוצות רכישה
כאלה בשנה הבאה. נרצה שזה יקרה מספר פעמים בשנה עפ"י הצרכים של הסטודנטים. יש גם מספר הטבות שאנחנו 

 רכישה חודשיים. מקווים לפרסם בקרוב, ונרצה להגיע למצב של הטבה וקבוצת

א התקבלו, כיוון שהביקוש גדול על ההיצע. יש ערעורים רבים ובגלל עומס לאנשים רבים  - ועדת חריגים למעונות
הפניות מתקיימות מספר ועדות חריגים, ועדה אחת כבר התקיימה ואני מקווה שכמה שיותר סטודנטים יוכלו 

אבל לא מערערים. חשוב שסטודנטים יערערו במקרה להיכנס בעקבות הוועדות. יש סטודנטים רבים שפונים 
 שהסיבה מוצדקת, כיוון שאנחנו יכולים לעזור.

 ר ועדת ביקורת(: האם הערעור הוא על רשימת המתנה או על תשובה שלילית:”עדן סנדרס )נציגה ויו 

המקום ברשימת שלי: גם וגם. בועדת החריגים יש מקרים שיאפשרו קבלת דירה ויש מקרים שבהם ניתן לשפר את 
 ההמתנה. מתחשבים במקרים רבים ובסיבות אישיות, כדאי לערער ולא לוותר מראש.

 

 ח מעורבות חברתית ונציג(:”וש דריל )רמ’ג

 . היא תרכז את כל נושאי ההתנדבות ומלגת הדיור.רכזת מעורבות חברתית חדשהיש 

 ת המלגה, זוהי מלגה מצוינת.פיצו בבקשה לסטודנטים, חבל שסטודנטים לא יקבלו את - מלגת הדיור

והכסף הועבר לסטודנטים. הפצנו כל קורא לארגונים למתן מלגות לסטודנטים,  המלגות לשנת תשפ"אסגרנו את כל 
 ובזמן הקרוב נסגור את כל המלגות לשנה הבאה.

 

 מתכונת.רתם צביון )נשיאת המועצה ונציגה(: כעת נקיים דיון בהחלטה על תאריך הבחירות, אופי הבחירות וה

עפ"י התקנון, המועצה צריכה לאשרר את תאריך הבחירות. התאריך המוצע הוא יום גיא הדר )מבקר האגודה(: 
י אופי הבחירות, אני מניח שלא יהיה רצון לחזור אחורה ולקיים בחירות בקלפיות פיזיות, . לגב7.12.21-שלישי, ה

עברה להצבעה של קרוב לכפול מכמות הסטודנטים אלא לשמור על מתכונת של בחירות מקוונות, שהביאו בשנה ש
בבחירות בשנים קודמות. יש שתי החלטות שנדרש לקבל היום: תאריך הבחירות ואופי הבחירות. עלות הבחירות 
 המקוונות זולה באופן משמעותי מבחירות פיזיות בקלפיות, כשליש מבשנים עברו. בנוסף, נדרש לקיים דיון בנושא

קמפוס, כאשר יש סטודנטים בקמפוס והבחירות מקוונות. נקיים הצבעה על תאריך הבחירות נראות יום הבחירות ב
 והאופי.

 ביל.אילון בילנסקי )נציג(: אני חושב שיש יתרון בקיום שילוב בין שני המודלים, בחירות פרונטליות ומקוונות במק



 
קר את ין ערך לקלפי פיזית מכיוון שזה מייר האגודה ונציגה(: ברגע שאנחנו עובדים בצורה מקוונת, א”ליאור חזן )יו

העלות. עם זאת, נשוחח על כך בנושא נראות הבחירות בקמפוס על האפשרות לקיים קלפי דמה שתייצר נראות ליום 
 הבחירות.

עידן לושי )נציג(: עם החברה הקודמת שעשתה את הבחירות המקוונות, היה סיפור של דליפת מידע. חשוב לברר 
 תקלה, מה האירוע וגם לבחון האם זוהי החברה הטובה ביותר לקיום הבחירות. יתהיהאם באמת ה

הייתה תקלה נקודתית בשנה שעברה. היא טופלה בזמן אמת, תוך שעה, וכללה הפקת גיא הדר )מבקר האגודה(: 
ל בה, לקחים ומסירת מידע אודות התקלה גם לאוניברסיטה. ניתן דין וחשבון של החברה לגבי התקלה עצמה והטיפו

לפי דרישה של גורמי המחשוב באוניברסיטה. זה לא היה אירוע חריג או חמור מדי, אך בכל מקרה התקלה טופלה 
וכמובן לא תחזור. מעבר לזה, יש רק שתי חברות בארץ שעוסקות בנושא. אנחנו מקיימים לא רק בחירות מקוונות, 

והגשת המועמדות. לצערי, החברה השנייה לא  אלא גם את כל תהליך הקמפיין באופן מקוון, לרבות הערעורים
יכולה לספק את הצורך הזה, ולכן החברה שאנחנו עובדים איתה מספקת את כל המעטפת המלאה שאנחנו זקוקים 

 לה, והיא בעצם בגדר "ספק יחיד". המענה שלהם טוב מאוד ומקצועי.

ים טכניים בהתחברות, דרישה להתחברות ר ועדת ביקורת(: בבחירות הקודמות, היו קשי”עדן סנדרס )נציגה ויו 
 מחדש, הודעה שהגיעה אחרי שעות וכדומה. היו סטודנטים שלא הצביעו בעקבות כך.

 גיא הדר )מבקר האגודה(: המצב דומה בכל החברות שמציעות שירותים שכאלו. 

 ר ועדת ביקורת(: מה המענה שאנחנו מספקים לסטודנטים?”עדן סנדרס )נציגה ויו

שעות וחשוב לנסות בשלב מוקדם  10קודם כל, חשוב להגיד שהבחירות מתקיימות לאורך בקר האגודה(: גיא הדר )מ
 של היום בדיוק למקרה של תקלות. כמו כן, הסיסמא נשלחת גם למייל וגם לטלפון. 

וקד ר האגודה ונציגה(: תודה על ההערות, ניקח זאת לתשומת ליבנו. בנוסף, באותו היום נקים מ”ליאור חזן )יו
 לתקלות טכניות ונסייע לכל הפניות שיגיעו. נפיץ את פרטי המוקד מראש.

  ?ג' בתקנון האגודה61-ו 2א'61לסעיפים איתמר קפוסטה )נציג(: האם פרסום המועמדים באופן מקוון הוא בהתאם 
ג' 61סעיף  יש לעדכן )כך שמצעי הבחירות יופיעו באתר הבחירות ולא רק דרך הדוא"ל( ולבטל את 2א'61את סעיף 

מצ"ב הסעיפים  .)החזרי הוצאות תעמולה(. בנוסף, אשלח הצעת החלטה לשינוי תקנון בהמשך על הסעיפים הללו
 בנספחים.

 פרסום המועמדים באתר הבחירות מספק מענה מספק. יש פרסום והפניה באתר האגודה.גיא הדר )מבקר האגודה(: 

 חירות, לפי הסעיף הרלוונטי בתקנון?איתמר קפוסטה )נציג(: מה לגבי תקצוב לקמפיין הב

לכל מועמד על תעמולת בחירות. מעט ₪  30בעבר המועצה תקצבה החזר הוצאות של עד גיא הדר )מבקר האגודה(: 
 מאוד מועמדים ניצלו את התקציב הזה, ולפני מספר שנים המועצה הפסיקה לתקצב זאת. 

 

 בעה על התאריך המוצג ועל קיום הבחירות באופן מקוון:רתם צביון )נשיאת המועצה ונציגה(: אנחנו עוברים להצ

 הצבעה:

 24 –בעד 

  0 –נגד 

 0 -נמנע 

 ובאופן מקוון.  7.12.21הבחירות למועצה יתקיימו ביום שלישי 

ר האגודה ונציגה(: אנחנו עוברים לחלק שלא נדרש בהצבעה, אלא מתקיים כדיון, בנוגע לנראות ”ליאור חזן )יו
 הבחירות בקמפוס. 

ני אזמנו, עידן לושי )נציג(: לפני הקורונה, הבחירות התקיימו בחנוכה. חילקו סופגניות, נוצר הפנינג בסימן בחירות. ב
 מאמין ששיעורי ההצבעה היו מעט יותר גבוהים. 



 
 חשוב לתת הזדמנות שווה לנציגים מכהנים ולמועמדים להשתתף בחלוקה.גיא הדר )מבקר האגודה(: 

ודה ונציגה(: בזמנו, מי שחילק את הסופגניות היו עובדי האגודה שאינם מתמודדים מטעם ר האג”ליאור חזן )יו
 האגודה.

סיף עידן לושי )נציג(: עכשיו זה זמן טוב לבקש זמן להפסקת לימודים של שעה או שעתיים, לקיים הפנינג, אולי להו
 הופעה של אמן. 

 עומרי שטיינברג )סגן נשיאת המעוצה ונציג(: האם אין סכנה של תעמולה אסורה?

 גיא הדר )מבקר האגודה(: אני לא רואה בכך בעיה.

: אחת הסיבות לבחירות מקוונות היא למקרה של למידה מהבית, במקרה כזה )נציגה ורמ"ח הסברה ופרסום( תמרי
 הפנינג בקמפוס הוא פחות טוב.

האגודה ונציגה(: במקרה של למידה פיזית בקמפוס, יש מקום לתעמולה בתוך הקמפוס שהיא שווה ר ”ליאור חזן )יו
 לכולם. במקרה של סגר, נצטרך לחשוב על כיוונים אחרים.

 ר ועדת ביקורת(: חשוב להוסיף שילוט בכל מקום, שכולל ברקוד.”עדן סנדרס )נציגה ויו

 שנה היה פיזור מאוד גדול של ברקודים בקמפוס. זה היה מאוד ר האגודה ונציגה(: במסיבת פתיחת”ליאור חזן )יו
 נגיש וסטודנטים רבים השתמשו בזה.

 איתמר קפוסטה )נציג(: האם סטודנטים בין לאומיים בעלי זכות הצבעה?

ר האגודה ונציגה(: כל מי שהוא חבר אגודה, ללא תשלום, בעל זכות לבחור ולהיבחר. הסטודנטים ”ליאור חזן )יו
ומיים נרשמים במערכת נפרדת שבה אין להם אפשרות לסמן את הבחירה להיות חברי אגודה. אנחנו מנסים הבינלא

י לסדר זאת במערכת המחשוב. עם זאת, הם יכולים לגשת אלינו, למלא טופס ידני, לבחור ולהיבחר לנציגים שלו עפ"
 תוכנית הלימודים שלהם.

 כירה בו כסטודנט יכול להיות חבר אגודה ובכך לבחור ולהיבחר.כל מי שהאוניברסיטה מגיא הדר )מבקר האגודה(: 
אין תלות באזרחות ישראלית או שאינה ישראלית, אלא רק במערכת ההרשמה. אנחנו נמצאים בתהליך של שינוי 

 המערכת למול ביה"ס הבינלאומי, אך עד לפתרון מערכתי ניתן לבצע הרשמה באופן ידני.

 ה(: הצעות נוספות?ר האגודה ונציג”ליאור חזן )יו

מעבודתי עם האוניברסיטה הפתוחה, באתר האוניברסיטה בזמן הבחירות מפורסם קיום גיא הדר )מבקר האגודה(: 
 הבחירות לרבות לינק לאתר הבחירות, והודעה קופצת באזור האישי ובאפליקציה.

 : המקום הנכון לעשות זאת הוא במודל.נציגה

בה מאוד הסברה בנושא, כיוון שסטודנטים רבים לא מכירים את עצם רן טואיטו )נציג(: חשוב שתיהיה הר
 הבחירות.

ר האגודה ונציגה(: זה נכון לגבי כל דבר שאנחנו עושים באגודה. אתם השותפים הראשונים שלנו ”ליאור חזן )יו
 לדברר את האירוע החוצה.

הם יה קושי לבחור כיוון שלא ידעו שעליר ועדת ביקורת(: ביום הבחירות לסטודנטים רבים ה”עדן סנדרס )נציגה ויו
 להיות חברי אגודה. כדאי לפרסם כבר עכשיו ובתחילת השנה, קריאה לכל הסטודנטים להצטרף כחברי אגודה.

 ר האגודה ונציגה(: נכון מאוד, רעיון מצוין.”ליאור חזן )יו

 רן טואיטו )נציג(: האם יש אפשרות לתקן זאת בזמן אמת?

בהחלט, קיבלתי פניות רבות על כך ביום הבחירות, ערעורים אושרו בזמן אמת אך נדרש (: גיא הדר )מבקר האגודה
באופן אקטיבי למלא טופס, שלאחריו אני מעדכן סטטוס במערכת של האוניברסיטה. קשה לעשות זאת באופן 

 אוטומטי ובזמן אמת, לכן חשוב לעשות זאת מראש.

 .רן טואיטו )נציג(: חשוב להפיץ את הנושא מראש

 אסף שילוח )סגן יו"ר האגודה(: כדאי להוסיף זאת באתר הבחירות, כולל קישור לטופס ועדכון מוקדם. 



 
נפעל לכך למול החברה. חשוב להכיר גם בנושא הפרסום, שאנחנו מקבלים מחברת גיא הדר )מבקר האגודה(: 

חת הבחירות ואחרי הצהריים ובמייל, עם פתי SMSודעה בה -הבחירות שתי הודעות כלולות במחיר העסקת החברה 
 למי שלא הצביע עדיין כתזכורת על הבחירות. בשנה שעברה הייתה תקלה בלינק בנוסח ההודעה, ולכן התקבלו פניות

 הוא תקין ומדויק. SMSרבות. השנה נשים לב שהלינק והנוסח שנשלח ב

 ע במספר מסוים מקבל הטבה.צבימ -עומרי שטיינברג )סגן נשיאת המעוצה ונציג(: אפשר לנסות ולחלק תמריץ 

 ר האגודה ונציגה(: אפשר לחשוב על אופי התמריץ, שיהיה אטרקטיבי.”ליאור חזן )יו

 גיא הדר )מבקר האגודה(: חברת המחשוב יכולה לספק לנו את הנתון לגבי פרטי המצביע במספר מסוים.

קבוצות הוואטסאפ של החוגים. ב תהיהתמרי צרפתי )רמ"ח הסברה ופרסום ונציגה(: כדאי שההסברה והתעמולה 
 ממליצה להשתמש בכך, כיוון שזאת הדרך המהירה ביותר להפיץ את המידע.

שלי סג"ל )רמ"ח רווחה ומעונות ונציגה(: אם מבצעים שימוש בתמריץ בחירות, כדאי שלא לפרסם זאת בזמן אמת 
 כדי להמשיך ולעודד מצביעים להצביע גם לאחר הזכייה.

 ודה ונציגה(: תודה רבה על הרעיונות! הם היו מצוינים, אנחנו נשמח מאוד שתעבירו אלינור האג”ליאור חזן )יו
רעיונות נוספים. כל מה שקשור למערכת ולשיפורים טכנולוגיים, אפשר וכדאי לשלוח במהלך ספטמבר במייל לגיא 

 הדר.

 

 העמותות הפקולטטיות. קרן סובול )סגנית נשיאת המועצה ונציגה(: אנחנו עוברים לדיון על נהלי תקצוב

ה לחן כמר האגודה ונציגה(: הדיון הזה הוא דיון מאוד חשוב, שכולנו חיכינו לו. חשוב לי לשים על השו”ליאור חזן )יו
רה דברים שיובילו את הדיון והשיח. קודם כל, עלינו לזכור שאנחנו כאן כולנו למען הסטודנטים והסטודנטיות ובמט

 בד וענייני, באופן שניהלנו את הדיון עד עכשיו. משותפת. השיח חייב להיות מכ

 -אסף שילוח )סגן יו"ר האגודה(: שוחחנו על קריטריונים לתקצוב עמותות פקולטטיות, קיימות שתי עמותות 
שור מנהל תקין, הכולל פירוט מאזן הכנסות והוצאות לתקופת האחד הוא אי -משפטים ורפואה. יש שני קריטריונים 

 ציב, דוחות כספיים חתומים והשני הוא פירוט תקציב מול ביצוע בשנה הקודמת. התקצוב ינתן אוהמימון עפ"י התק
באמצעות העברת תקציב, או במימון פרויקטים משותפים. הסכום המועבר לכל עמותה יבחן לגופו של עניין, 

וצג במסגרת בהתאם לתוכנית העבודה ותקציב העמותה ויאושר ע"י המועצה. הסכום המאושר לכל עמותה י
התקציב, באופן מפורט, לא כסעיף סל אלא כתקציב נפרד לכל עמותה. נציגים במועצה לא יוכלו לקבל שכר 

מהעמותות הפקולטטיות. האגודה לא תפקח באופן שוטף אחר פעילות העמותות, אלא באופן שוטף ושנתי עפ"י מה 
 אגודה.שפירטנו. תוכניות העבודה של העמותות נדרשות לשקף את מטרות ה

 עידן לושי )נציג(: חשוב להדגיש שההעברה התקציבית היא בפעימות.

ת ר האגודה ונציגה(: חשוב מאוד שהייצוג שלנו יבוא לידי ביטוי ושמטרות האגודה ישוקפו בפעילו”ליאור חזן )יו
 העמותות.

ותות. ח שוטף על פעילות העמעידן לושי )נציג(: אני חושב שאנחנו מגיעים לדבר על כך מכיוון שבעבר לא קיימנו פיקו
 אני לא בטוח שהסתכלות בדיעבד, בסוף כל שנה, היא הנכונה.

ת ר האגודה ונציגה(: אחדד. אנחנו מתכנסים אחת לשנה לדיון בתקציב. העמותות הפקולטטיות מציגו”ליאור חזן )יו
לפנינו כשאנחנו מגיעים את המידע הנדרש מהן, ובכך יש הסתכלות על העבר ועל העתיד. הנתונים האלו מצויים 

לאישור התקציב לעמותות. בנוסף, מדובר בפעימות. מתקיים פיקוח מינימלי לתכנון מול ביצוע בסוף השנה. צריך 
 לזכור שמדובר בגופים נפרדים, ואין מקום שלנו לבקר את הגופים בכל הסעיפים הקטנים.

 .1ת המסמכים כפי שמפורט בסעיף ר ועדת ביקורת(: מדגישה את חשיבות הגש”עדן סנדרס )נציגה ויו

עידן לושי )נציג(: צריך לדבר על התקצוב עצמו. איזה כלים יש לנו כאגודה לבחון את הדרישות התקציביות של 
העמותות בצורה הוגנת למול פעילות האגודה. אנחנו צריכים לקבוע קריטריונים ברורים שמתחשבים בגודל הגוף 

 צריכים להפוך את האמצעי הזה לכלי הוגן. הנתמך ע"י העמותה ובצרכיו. אנחנו

ר האגודה ונציגה(: חשוב לי להדגיש שמדובר בשיח על עמותה פקולטטית, וכל עמותה תידרש לעמוד ”ליאור חזן )יו
 בנהלים המפורטים. אנחנו נידרש לבחון כל תקצוב לגופו.



 
ים, ה. אני לא יודע לקבוע את הקריטריונעידן לושי )נציג(: נדרש לקבוע סולם קריטריונים וערכים לתקצוב כל עמות

 אבל חשוב לי שנגדיר אותם ונקבע מדוע מועבר כל סכום.

ר ועדת ביקורת(: עפ"י רשם העמותות, העמותה נדרשת לקיים פיקוח על השימוש בכספיה ”עדן סנדרס )נציגה ויו 
 .1ורטות בסעיף ונכסיה בהתאם למטרת ההעברה. אנחנו יכולים להוסיף דרישות נוספות על אלו המפ

 עידן לושי )נציג(: ניתן, לדוגמה, לדרוש מהמועצות הפקולטטיות להציג עדכונים תקופתיים.

אלה אגהוב )נציגה(: קודם כל, לכל עמותה פקולטטית יש צרכים שונים. מכאן יכולים לנבוע הבדלים שחשוב לשים 
כור שהצגה אחת לחודשיים של תכנון מול עליהם את הדגש. בנוסף, אני מבינה את ההצעה של עידן אבל צריך לז

ביצוע הוא מאוד עצים ולא סביר שנוכל לעמוד בכך. אנחנו נמצאים גם בתקופה רגישה של שינויים מהותיים 
 בתוכניות עקב הקורונה. 

ר האגודה ונציגה(: ברמת המהות, העובדה שאנחנו מעבירים כסף לעמותה שהיא ישות עצמאית ”ליאור חזן )יו
ת חנו צריכים להבין באיזו רמה אנחנו נדרשים לפקח על העמותות. אנחנו צריכים להבין עד כמה ההתערבונפרדת, אנ

עונה על  1שלנו צריכה להיות משמעותית. עפ"י רשם העמותות אנחנו צריכים לפקח, עפ"י מבקר האגודה, סעיף 
 הדרישה של רשם העמותות.

ם צרים תקנון, הוא יוכל להיות תקף גם בעתיד לכל עמותה שתקונגה אלקיים )נציגה(: חשוב לי לחדד שאם אנחנו יו
 באוניברסיטה. נדע כיצד מתמודדים עם ועד חדש, ומה יש לנו להציע לו. זה חשוב מאוד גם כדי לא להערים קשיים

 מיותרים על האגודה ועל העמותות הפקולטטיות, וגם כדי לא לחזור לאותו הדיון בכל שנה.

 דה ונציגה(: אדגיש שכל עמותה שתקום בעתיד וכל מעמד של אישור תקציב יעבור לפי כל מהר האגו”ליאור חזן )יו
 שיסוכם כאן במועצה.

אילון בילנסקי )נציג(: לגבי קריטריונים של חלוקה, המועצה מאשרת את התקציב בתקציב הכללי. כיצד 
 הקריטריונים האלו יופיעו?

 עצם תהליך הכנת התקציב של העמותות?ר ועדת ביקורת(: מה ב”עדן סנדרס )נציגה ויו 

"ר ר האגודה(: בכל מעמד בניית תקציב, אנחנו מקבלים את הדרישות מכל רמ"ח וגוף, יו"ר וסיו”אסף שילוח )סגן יו
 מסכמים את התקציב למול מנהלת הכספים והמועצה מאשרת את התקציב.

 היינו יכולים לזהות את הפערים בתכנון מולעידן לושי )נציג(: אם היינו מקפידים ובודקים בכל תקופה סבירה, 
 ביצוע בזמן אמת ולמנוע או לשנות את הפעימה הבאה.

 ר האגודה ונציגה(: השאלה הנשאלת היא מה רמת הפיקוח הנדרשת.”ליאור חזן )יו

ף כסעידן לושי )נציג(: אני לא מאמין ברגולציה חזקה מאוד, אבל חשוב לי שתיהיה רגולציה גבוהה כיוון שמדובר ב
של סטודנטים. יש שתי דרכים שניתן ללכת בהן. האחת, הקמת עמותה בכל פקולטה וניהול של העמותות ע"י 

הנציגים. במקרה זה לאגודה לא יהיה שום פיקוח על העמותות והאגודה תוחלש עקב כך. לחלופין, ניתן לקיים 
מין שהצגת תכנון מול ביצוע תקופתי, העברת כספים בפיקוח של האגודה הכללית שדורשת רגולציה ברורה. אני מא

 חודשים, הוא סביר מאוד. 3-לדוגמה אחת ל

רי, ר האגודה ונציגה(: עכשיו נעבור לשלב השני, בו העמותות הפקולטטיות יציגו את עיסוקיהן. לצע”ליאור חזן )יו
יו"ר עמותת רפואה יו"ר העמותה של משפטים לא יכול להגיע, לכן רן יציג את עמותת משפטים. בנוסף, דניאלה, 

 תציג את פעילות עמותת רפואה.

רן טואיטו )נציג(: אני אציג את עמותת הסטודנטים למשפטים, מתנצל בשם שני שלא יכלה להצטרף. אציג בקצרה 
 את פעילות העמותה.

הפעילות במועצה מחולקת לועדה אקדמית, ועדת חוץ וועדת פנים. הועדה האקדמית עוסקת באיסוף חומרי עזר 
יב בחנים, איסוף פניות ופעולה למול הפקולטה. אני באופן אישי אחראי על בנק החומרים של המועצה. יש לנו דריומ

פל באופן נקודתי קורסים ומט 2-3מסודר של כל הקורסים בפקולטה, לפי שנים. כל נציג במועצה אחראי על 
מוד יותר, מבצעים זאת מול יו"ר הועדה בנושאים הרלוונטיים לקורס. ככל שיש מקרים חריגים שנדרשים לפיקוח צ

האקדמית. יש פגישה דו שבועית של יו"ר הועדה האקדמית ויו"ר העמותה למול סגן הדקאן. השיח מאוד פתוח ויש 
קשר טוב מאוד למול הפקולטה. לדוגמה, עד לשנה האחרונה משרות של עזרת מחקר עברו מפה לאוזן. אנחנו פעלנו 

 ם, כולל פרסום לכל הסטודנטים.ודרשנו קיום מכרזים תקיני



 
 ועדת חוץ נוגעת לפעילות של המועצה והסטודנטים למול משרדי עורכי הדין השונים, בנושא התמחויות. היא עוסקת
במכירה מרוכזת של ספרים רלוונטיים, אנחנו מקבלים מחירים מוזלים על ספרים שכאלו. יש פרויקט של מועדונים 

הכוללים שיח בנושאים, העשרה באמצעות הרצאות של גורמים בכירים. פתיחת מוצלחים מאוד בנושאים שונים, 
המועדונים פתוחה לסטודנטים, תחת בקרה שלנו. יש בנוסף פעילות מול מרכז ההשמה של הפקולטה, הכוללת הכנה 

 לראיונות עבודה לרבות הצגת התהליך, הכנת קורות חיים וכדומה. 

לטטיים דוגמת הנשף הפקולטטי, אירוע מושקע מאוד שמתוקצב ברובו ועדת פנים מתעסקת באירועים פנים פקו
 מתרומות ומהפקולטה. אנחנו מקיימים אירועי תרבות בחגים ופעילויות נוספות.

 

 ר האגודה ונציגה(: תודה רבה לרן, ונעבור להצגה של דניאלה את העמותה הפקולטטית של רפואה.”ליאור חזן )יו

ה , סטודנטית בפקולטה לרפוא29הסטודנטים לרפואה(: נעים מאוד, אני דניאלה, בת  דניאלה וסקוביץ' )יו"ר מועצת
ויו"ר עמותת הסטודנטים לרפואה. חשוב לי מאוד שנכיר, ולנצל את ההזדמנות כדי להתנצל על כל אמירה שהייתה 

כולים. שום דבר שלילית בעבר. כולנו ביחד עושים את המקסימום כדי לתת לסטודנטים שלנו את הכי טוב שאנחנו י
 שנה וקיימת כאן בפקולטה לרפואה.  30לא נאמר ממקום רע. האגודה שלנו הוקמה לפני 

האגודה מורכבת ממחלקת תרבות ורווחה שעוסקת בקיום אירועי תרבות לסטודנטים שלנו, מה שפחות יצא 
לא נמצאות כאן. אנחנו בתקופת הקורונה. חשוב לנו מאוד לתת את זה למחזורים שלנו, כולל לשנים הקליניות ש

 .דואגים לתמיכה לרווחה של הסטודנטים שלנו, כאן ובבתי חולים, להורים, להכרה כצוותי רפואה, למעונות וכדומה

 מחלקת מעורבות חברתית מייצרת התנדבויות לסטודנטים שלנו. 

מי לכל הסטודנטים אני חושבת שכמו האגודה הכללית, עיקר העשייה שלנו היא מחלקת אקדמיה שנותנת מענה אקד
ניית קורסים, ועדות הוראה והדחה, משובי מרצים וכדומה. הפקולטה משתפת פעולה ולוקחת בחשבון את ב -

 דעתנו.

 מחלקת שיווק והסברה מציגה את כל הפעילות של העמותה.

ם ועדה לתת מענה בעיקר לאמהות, וגם לאבות, שילדו במהלך המסלול, להשלמה של מסלולינ -מחלקת משפחה 
נדרשים. צריך לזכור שבשנים הקליניות הסטודנטים נמצאים בבתי חולים. אין חופשת לידה לסטודנטיות, ואם 

נה ואנחנו יולדות בש 15-30-סטודנטית מפספסת סבב עקב לידה היא צריכה לרדת שנה בלימודים. לשמחתי, יש לנו כ
ע ירידת שנה. אנחנו גם פועלים להקלות, מצליחים לתפור לסטודנטיות האלה חליפות מיוחדות ללימודים ולמנו

 זכאויות וכדומה.

ה, אנחנו מנהלים גם תוכנית חילופי סטודנטים בין לאומיים. אנחנו שותפים בארגון בין לאומי של סטודנטים לרפוא
הוא יושב באו"ם ושותף להחלטות באו"ם, וגם אנחנו נמצאים בו. אנחנו מקיימים תוכנית חילופים קלינית 

 בארץ ובעולם. ומחקרים 

ם יש כמובן המון נושאים נוספים דוגמת ציוד, חומרים, סיכומים, בחינות, ועדות פקולטטיות וכדומה. אנחנו מנסי
לעשות כמה שיותר. המטרה שלנו היא באמת למפות את הצרכים של הסטודנטים שלנו, ואנחנו בהחלט מצליחים 

דנטים ונראה שאנחנו עונים על הצרכים. היה לי חשוב לייצר אירועים שבהם יש השתתפות גדולה מאוד של הסטו
 מאוד להכיר, להראות פנים, ולהציג לכם את מה שאנחנו עושים. חשוב לי לציין שיש לנו מנהל תקין. אנחנו באמת

 מגיעים לעשות טוב לסטודנטים, זה מה שחשוב לכולנו, אנחנו כאן תמיד וחשובה לנו העבודה המשותפת.

 גודה ונציגה(: תודה רבה לדניאלה.ר הא”ליאור חזן )יו

עידן לושי )נציג(: סטודנטים לרפואה הם סטודנטים מבוגרים יותר, שנדרשים לסיוע במשפחה, אך הדרישות האלה 
דומות לצרכים של סטודנטים במדרשה לתארים מתקדמים. האם הדרישות שלכם באמת שונות באופן מהותי 

 הספר לרפואה? מהדרישות של סטודנטים בפקולטה מחוץ לבית

דניאלה וסקוביץ' )יו"ר מועצת הסטודנטים לרפואה(: אתחיל מזה שאנחנו אגודת הסטודנטים לרפואה, ואנחנו 
מייצגים את הסטודנטים לרפואה. בעבר גם רפואת שיניים לא נכללו תחת האגודה, פעלנו באופן עמוק כדי להבין 

יצגים גם את בית הספר לרפואת שיניים. אני מזמינה גם האם נכון שנייצג גם את רפואת שיניים. היום אנחנו מי
אתכם לשוחח איתנו ולהבין האם אנחנו הארגון שאתם צריכים. אנחנו מייצגים כל סטודנט לרפואה, נשמח לשוחח 

ולהבין האם אנחנו עונים על הצרכים שלכם. אנחנו כאן כדי לדאוג לסטודנטים, נקודה. חשוב לי להסדיר את כל 
 כן אם אתם מרגישים לנכון, נשוחח על כך. אנחנו והאגודה עשינו הכל בכדי להסדיר את המנהל התקין. העקרונות ול



 
 אני אשמח שנשוחח על כך באופן פרטני.עידן לושי )נציג(: 

ה. ר האגודה(: תודה רבה לכולם! אני מזמין אתכם שוב להגיע ולשוחח איתנו על תוכניות העבוד”אסף שילוח )סגן יו
 כולם.תודה רבה ל

 

 הישיבה הסתיימה.

 

 נספחים:

בכך באתר האגודה ו/או  אחריות מחלקת הסברה לפרסם את כל מצעיהם של המועמדים המעונייניםב - 2א'61סעיף 
פרסום נקודתי של מצעי המועמדים לתלמידי החוג בו הם מועמדים דרך דוא"ל. הפרסום יתבצע על פי כללים 

 .באחריות לתוכן מצעיהם ויישאהבחירות. המועמדים, והם בלבד, אחידים ושוויוניים שייקבעו ע"י ועדת 

בסכום אשר ייקבע מדי  ,ל מועמד יהיה זכאי לקבל מהאגודה החזר הוצאות על מימון תעמולת בחירותכ -ג' 61סעיף 
 .שנה על ידי המועצה במסגרת תקציב הבחירות, ועל פי קריטריונים שייקבעו ע"י ועדת הבחירות
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 קרן סובול, חברת ועד    רתם צביון, יו"ר הוועד

 


