
 

 .08.2016בת מועצה יפרוטוקול יש

 חברי מועצה  34נוכחים: 

 -יו"ר האגודהמאת שוטפים ועדכונים דברי פתיחה -

בדבר גמול  ההצעה ) מצטער שהתעכבתי להגיע לדיון, אני קצת חלוק על ההצעה הזאת סתיו:

אני כן אעיד שהועד המנהל  . נציגי מועצה זה בהתנדבות. שתתפות בישיבות לחברי הועד המנהל(ה

השנה משקיע הרבה יותר מהשנים הקודמות. השאלה אם אנחנו חושבים שזה משהו שחשוב לתקצב  

אותו, לי אין בעיה לעשות את התפקיד הזה חצי שנה בהתנדבות אבל מי שיחליף אותי יסכים.  

ום לזה  השקענו הרבה שעות התנדבות בתפקיד ללא תמורה. אם התקצוב של זה זאת הדרך לגר

 שהתפקיד יאוייש בעתיד זה שווה את זה.  

 הכוונה היא על רטרואקטיבית?

: לא אי אפשר לתת רטרואקטיבית. האיספה הכללית צריכה לאשר מכאן  בקר אגודההדר מ גיא

החודשים הקרובים ובישיבה של המועצה החדשה הנושא   5ולהבא. ההצעה היא שזה יהיה עבור 

 ₪ לסגנית.   550ו ₪ ליו"ר הועד  600יעלה מחדש. הגמול הוא חודשי 

אני בעד ההחלטה אבל אם אפשר להכניס את זה להצבעה שצריך רוב גדול, זה יכול להפוך לתקדים 

 שזה יהיה תפקיד בכסף.  

: המועצה הנוכחית לא יכולה לכבול את המועצות הבאות, המועצה הבאה תחליט מה יהיה בנידון גיא

 עבורה.

שיש תפקידים אחרים ששם יש בעיה לרתום   : ברור לי שמגיע לועד המנהל הבעיה היאעמוס

 אנשים... 

 : אני אתמוך בכל הצעה כמו לתת גמול ליו"ר ועדת ביקורת.האגודהנשיא  אסף

 השאלה אם זה לא חורג מהתקציב השנתי שהאגודה יכולה לעמוד בו :בר מועצהח עמוס

: יש תקציב שנתי, ברור שצריך לראות אם זה עומד ביכולות הכספיות, לא מדובר פה בהרבה  אסף

 עצה צריכה להחליט ולאשר את התקציב. אם היא לא תאשר אז זה בסדר. כסף, המו

: אני חושב שאצלנו אין באמת הצדקה לשלם גמול לחברי הועד, אבל השנה הנוכחית באמת  גיא

דרשה הרבה יותר מכלל התפקידים באגודה ובינהם גם הועד המנהל, אין להם תגמול ואני חושב שאי  

הנושא הזה יעלה בעתיד יהיה אפשר להגיד שזה היה משהו    אפשר ללמוד לקח מהשנה הזאת, אם

 נקודתי כי אנחנו בתקופה לא רגילה לנוכח הפעילות של הועד המנהל. 

 : אני לא חשבתי לבקש את זה מעולם, פשוט השנה הנוכחית היא שונה מכל מה שחוויתי. אסף

של המועצה ועד   חודשים עד סוף הקדנציה הנוכחית 5: נעבור להצבעה. לאשר לתקופה של גיא

 ₪ לסגניתו.   ₪550 ליור הועד ו  600תחילת המועצה החדשה.  

: סליחה שאני מתפרצת, אני רואה את עצמי בתור סטודנטית מעורבת, לא שמעתי על זה עד  שלי

לרגע זה, זה נראה לכם מהלך נכון בתקופה שסטוד' מבטלים את דמי הרווחה, בגלל שאין להם כסף,  

 עתי על זה בשום מקום ואני ממש מעורבת בכל מה שקורה. להציע הצעה כזאת? לא שמ

 : את מקבלת את הניוזלטר של האגודה? ברה ופרסום רמ"ח הס אור

 : מה שיש לי במייל אני קוראת. שלי



 

עם ההצעה, העלינו לפייסבוק את הנושא. הנושא פורסם בצורה  פשוט שלחנו את הניוזלטר  :אור

 טובה. 

במועצה שאמורים לעדכן אותך  : אנחנו לא מעלות שכר של אף אחת, יש לך נציגים האגודה"ר יו  ירדן

 על זה, איך היית רוצה לקבל את המידע? 

: הייתי שמחה שמיילים שעוסקים בישיבות אגודה יסומנו בצורה מיוחדת, אפילו בכותרת שיהיה  שלי

 כתוב. 

: אור הסביר שזה נשלח בניוזלטר ובפייסבוק, מבקשת מהנציגים לעדכן את הסטוד' בחוגים  ירדן

ריך להבין איפה ומתי להעלות את הדברים, זה שלסטו' אין מה לאכול אנחנו שלהם על סדר היום. צ

מטפלים בזה והשגנו כספים בשת"פ עם ההתאחדות, אנחנו גולשות לשיח שהוא פחות רלוונטי. 

גלשנו עם השיח, רק אומרת שהשגנו את המענקים משיכון ובינוי בזכות התחייבות להשוות אותם  

 מטעם האוניברסיטה.

 מדגיש שבכותרת של הניוזלטר ממש כתוב "ישיבת מועצה".  : אניאור

: אני נציגה במשך שנתיים וחצי ואני חייבת לציין שראיתי את הפרסום לישיבה, למרות שאני לא  טלי

 חלק מהישיבה ראיתי את הפרסום במייל, היה שווה להכניס לניוזלטר לינק לאתר לסדר היום.

 נמנעים.  2מתנגדים    6בעד  26: ההצעה התקבלה:  גיא

 נעבור לסעיף אקסטרא 

: בגדול נתחיל בזה שאקסטרא היא חל"ת, כל שאלה אני ואבי זמינות. מכיוון שאקסטרא היא ירדן

בסוף   חל"ת אין לה תקציב קבוע ומקור הכנסה קבוע, כל החברה בבעלות האגודה, אין דיווידנטים

שנה, כל המודל הכלכלי בנוי שיש כמה זרועות שאחת מהן זה קורסי העשרה, קורסי הכנה ייעודים 

כמו פסיכומטרי ג'ימאט, הפעילות של קורסים אלה מסבסדות את המחלקה האקדמית של החברה.  

אם יש נציגה שחושבת שיש קורס שצריך להיפתח מבקשת לעדכן אותנו. עוד פעילות של החברה זה  

קורסי עזר לחברה הערבית באוניברסיטה. אקסטרא התחילה בתור  -וייקט סאווה לחברה הערביתפר

מחלקה בתוך האגודה שהשיגה קורסי עזר לסטודנטיות, לאחר מכן זה הפך לחברה והחברה הגיעה  

שנים והעמיד את החברה על הרגליים. בסמסטר הקודם   4להפסדים, אבי המנכ"ל נכנס לפני 

ה, אך בסמסטר ב' התחילו הבעיות בגלל הקורונה. בערך בסוף מרץ הבנו שעוד הפעילות היתה טוב 

רגע צריך לפרסם את הקורסים של אקסטרא, קורסי העזר מתחילים ממש אחרי פסח, היינו צריכים 

לקחת החלטות מהירות והחלטנו שכל הקורסים יעברו בצורה הטובה ביותר דנו בזה בישיבות  

ברסיטה בבקשה שיעבירו כסף עבור אקסטרא, אני בתקווה שהסיוע יגיע  ההנהלה. באפריל פנינו לאוני

מבשנה שעברה.    3פי -ונצטרך להשקיע פחות כסף. היה גידול ענק בהרשמה לקורסים האקדמיים

מצד שני כל קורסי ההעשרה התבטלו, הביקוש עלה בטירוף והקורסים המממנים התבטלו, הבנו 

נו שזה יהיה הרבה יותר כסף. נקטנו באקסטרא בצעדי שצריך לסייע לאקסטרא אבל לאחר זאת הב

התייעלות כמו שנקטנו באגודה, זה עזר אך לא מספיק ובגלל זה הגענו עד כה, שאנחנו נדרשות  

להעביר סיוע. אנחנו עדיין מחכות לתשובה של האוניברסיטה, אני ברמת שיח יום יומי עם מנכל  

מיליון לא   3מעונות, גם באופן כללי, הקרן של הכספים ומנכל האוניברסיטה, הם יצטרכו לסייע ל

סיפקה אותנו, אנחנו מבקשות יותר ויותר ולכן לוקח להם יותר ויותר זמן. שאלו אותי על דוחות  

כספיים, חבל שרק היום פנו אלי בנושא, אל תתביישו לשאול, אנחנו רק לומדות מזה ואנחנו מבינות  

דקות לפני ישיבת מועצה, נשמח להעביר אליכם   10לא  יותר ויותר מה עוד צריך, אם תבקשו את זה 

חומרים רלוונטיים שאתם מבקשים. עשינו סקר והפצנו לסטודנטיות מה הן רוצות שנעשה את הכסף  

שלנו, התוצאות התחלקו לרווחה מקום ראשון, לאחר מכן אקדמי, ואחר כך תרבות, אנחנו לא  

ניברסיטה. ראינו שהייתה לנו טעות, תיקנו את  מפרסמות כי אנחנו עדיין בשלבי בקשת כספים מהאו

  ₪30 (   50,000ההצעה בהתאם, הכסף יעבור מסעיף הטמעת מערכת ניהולית שלא יצא לפועל )

אלף ₪ מקפה שוק, וממחלקת תרבות נשאר אותו סכום. אני שואלת איך נסתכל על סטודנטיות  



 

זרה עבורם. אנחנו ממשיכות לחפש  בעיניים ונגיד להן שנשאר לנו כסף והחלטנו לא להעניק אותו ח

מקורות תקציביים נוספים. אני רואה בזה ערך מאוד גדול, כסף שלא נוצל השנה נכנס לבנק, זה לא  

שהוא עובר לשנה הבאה, אם נרצה לנצל אותו צריך לנצל אותו על הוצאת כסף מהרזרבות, באישור  

הכספים שלנו תלווה את הסיוע  אלף ₪ יעברו לאקסטרא, מנהלת  360זה לא שמחר בבוקר המועצה.  

 באופן צמוד. 

 אני אשמח להבין איך הגיעו לסכום הזה. 

: בגדול לקחו את כל הכסף שהיה אמור להיכנס, אם הקורסים היו מתקיימים כמתוכנן היה  ירדן

 אלף ₪ הכנסות. כרגע אין להם כסף לשלם למרצים.   500לאקסטרא 

זה קיים זה קורה   : אין כמעט מרצה שמקבל כסף פר הרשמה, אם הלל מנכ"ל אקסטרא סטודנט אבי

 במודלים אחרים, הכסף נקבע על פי עלויות המרצה.  

 זאת אומרת שאם קורס לא נפתח אז לא משלמים למרצה פשוט.

₪ עבור כל סטודנט בשוטף, שזה סך הכל   20: אני אעשה סדר, הסכום שסובסד זה בעצם  אבי

כנסנו. שילשנו את מספר  אלף ₪, זה כסף שהיינו אמורים להכניס אבל לא ה 560"הפסד הכנסה" של 

אלף ₪ של כסף שלא צריכים כמו הוצאות על  260הסטוד' בקורסי העזר, נוצר מצב של עודף של 

משרדים וכדומה. החברה היא מלכ"ר אנחנו מבקשים רק את החלק היחסי כדי לעמוד על הרגליים, 

 אין כאן כוונות רווח. 

לי שיחה היום עם עידו, אקסטרא זה דבר נהדר אבל זה עוזר רק לקהל  : היתהחבר מועצה עומרי 

יעד ספציפי, זה לא בא לטובת רוב הסטודנטים, מכאן נובעת ההסתייגות של הרבה חברי מועצה, אני  

 אמור לייצג את מי שבחר בי ואני לא חושב שזה מעניין אותו.  

כלות. לדוגמה מסיבת פתיחת שנה  אחוז מהמשתמשים בעיקר מאדרי 10: מאומניות יש בערך אבי

אלף לא מגיעים. אין כמעט פעילות שמגיעה לכל כך הרבה    29מגיעים רק אלף סטודנטים אבל 

  3000סטודנטים. נגיד מלגה הולך רק למי שצריך, אקסטרא גם פונה לסטוד' שבאמת צריכים. עזרנו ל

₪ כמו תמיד    20גובים סטוד' זה המון, אתה משלם רק את החלק של תפעול המערך. אם היינו 

 אקסטרא לא היתה צריכה את הסיוע.

 סטוד' איך יש הפסד? 3000אם היה גידול של של 

אלף, בגלל הקורונה היכולת לשלם לקורסים נפגעה משמעותית,    360: בגלל הגידול הסכום ירד לאבי

 לסבסד את זה. בגלל שרצינו להתחשב החלטנו יחד עם האגודה והאוניברסיטה 

 כמה עובדים פיטרתם מאז תחילת משבר הקורונה? : ערן לוין

עובדים יצאו לחל"ת, נשארו באקסטרא סדר גודל של  4אחוז משרה,   50עובדות לעד  3: הורדנו אבי

 מתוכם מתפעלים את מערך קורסי העזר.  3עובדים.  4

 : יש לכם ביקוש יוצא דופן אבל אתם מבקשים סיוע מהאגודה. ערן לוין

 ברים במקביל, סבסדנו את הקורסים כדי שסטו' יוכלו להגיע אליהם.: לא, קרו כמה דירדן

 : איך אנחנו יודעים שזה לא יקרה סמסטר הבא? חבר מועצה אשל

: אנחנו מתכננות, בתקופת הקורונה לקחנו החלטות במציאות שאנחנו לא מכירות, אנחנו בונות  ירדן

 את התקציב של האגודה מראש. 

 שאנחנו עושים התאמות. : כל המשק עשה התאמות לקורונה, ברור אבי



 

 חודשים אקסטרא הצליחה למממן את עצמה בלי עזרה מהאגודה.   5: אני רוצה להוסיף שירדן

 : המטרה היא לתחזק את המערך עכשיו כדי שנמשיך לייצר את המערך.אבי

 : אני רוצה להבין את הנתונים. חבר מועצה אריק

 ₪.    90ועל הסטוד' שילמו שקל לקורס, בפ 450מגיעים ל 25שעות כפול  18: קורס ממוצע הוא  אבי

 : האם ניסיתם אופציות נוספות למימון? חבר מועצה  אולג

 : ביקשנו תמיכה מהאוניברסיטה.אבי

: הייתי שמחה לספר על אקסטרא ואיזה פקולטות נעזרו, אני חושבת שזה יעזור להסביר. בגדול טלי

דסה, במחלקת אקדמיה היה סעיף של מרכזי למידה וזה נועד לסייע לפקולטות מדוייקים והנ

במדוייקים שמו הרבה יותר כסף אבל בהנדסה שמו שווה בשווה עם האגודה. בגלל שהמחירים כל כך 

ירדו זה גרם ליותר סטוד' להירשם וזה העמיד את אקסטרא בשאלה אם לפתוח עוד קורסים או 

להשאיר את המצב כמו שהוא. לא תמיד אפשר לצפות מה קורה. אני רוצה לחזק את אביב שלא כל  

 אחוז מהסטו'.   100ת של האגודה ישרת  שירו

: מהותית אין לי ספק שאקסטרא זה גוף מעולה. הבעיה שלי היא שאנחנו מקבלים הצבעה על עמוס

 סכום לא מבוטל ומעניין אותי לשמוע על תהליך קבלת ההחלטות שהיה לפני כן.  

ולהחליט  ימים לפני שהולכת להיות הצבעה בסכום כזה, לבטל 6לבוא ולהגיד לנו : עצהחבר מו דביר

בן אדם   שמתקיימת ישיבה עם מנכל חברת הבת. בטוח שאנשים עשו מחקר, יש אנשים גם שלא.  

 בלי לעשות מחקר רציני צריך לעשות חשבון נפש.שהולך לקבל את ההחלטה הזאת 

האם עשית מחקר בעצמך? מה השאלה? אם הסטוד' שלך כל כך צריכים את אקסטרא, :  לא ידוע

 דיון על זה מלפני. למה אתה מתנגד בלי לפתוח 

: דעתי האישית על אקסטרא מאוד חיובית, אני חושב שבן אדם שלא עשה מחקר ראוי הוא  דביר

בעצם חותמת גומי, מה שאני עושה לא צריך להיות הסטנדרט של כולכם, לא חושב שזה לגיטימי 

 להעביר הצעה בלי מחקר מקדים. 

ימושו? ירדן אמרת שהכסף  : האם ההנהלה חשבה על חלופות לגבי הכסף ושחבר מועצה אסף טלגם

 עובר לבנק, מתי אפשר להשתמש בזה? 

לא כל הפעילות של האגודה רלוונטיות לכל הסטו', כמו מועדונים, -: אני אתייחס לגבי המגווןירדן

לחלק אין זמן לקחת פעילות בהן. אם אתן צריכות להקים קורסים חדשים אצלכן תציעו ותעלו את זה.  

חנו מחליטות כל יום, זה דבר שעלה במהלך הקורונה הסיבה שזה לא  לגבי התהליך זה לא דבר שאנ

עלה עד עכשיו כי לא ידענו כמה נצטרך, המודל הכלכלי בנוי כך שאין הכנסות קבועות. ניסינו לקחת 

את זה כמה שיותר רחוק כך שהאגודה לא תצטרך לתת כסף אבל כרגע אקסטרא לא יכולה להתנהל  

וצל מאיפה שנעביר אותו לא יכול ללכת לשום דבר אחר. היה רוב בלי הסיוע שלנו. הכסף שלא ינ

בפער לא מאוד גדול לרווחה ומיד אחר כך לאקדמיה. השגנו סיוע מאוד גדול לקבוצה יחסית קטנה  

בנושא המלגות. מי שרוצה דוח כספי אני יכולה לשלוח, אין סיבה לשלוח דוח כזה לאנשים שלא  

אומר ששבוע לפני הישיבה צריך לשלוח את החומר, אנחנו תמיד  בהכרח מבינים בזה. תקנון האגודה 

יש בעיה בירוקרטית -זמינות ואתן מוזמנות להעלות עוד נושאים לדיון בפייסבוק. לגבי חלופות לכסף

ה, יש מספיק להכל, יש  להעניק מענקים מטעם האגודה, אנחנו עדיין מנסות למצוא נוסחה מתאימ

שקלים, לא יודעות עדיין כמה כסף לא נוצל וכמה נוכל להשקיע אלף   600כסף שלא נוצל ויש עוד 

עבור הסטוד'. היום אנחנו נמצאות באוגוסט לא מזמן נגמר הרבעון השלישי של הפעילות, הפעילות  

רחבה ולוקח זמן לעבד את כל הדברים. כל הכסף שלא נוצל עובר לרזרבות וכדי להשתמש בו בשנה  



 

מזמינה את כולן לתת ביקורת ולהגיד מה אתן צריכות ויכול  הבאה צריך את אישור המועצה. אני

 להיות שאתן צריכות יותר מידע ממה שצריך כדי שבאמת תקבלו את התמונה המלאה. 

 נעבור להצבעה. :אסף

 . נמנעים  3נגד ו   8בעד,   23תוצאות:  

: כמה מילים על מחאת ההתאחדות, כמו שאמרתי התגבשה מחאה של ההתאחדות, יש לנו  ירדן

נט מסודר של למה ואיך, כל מיני דרכים שבעזרתן נוכל לעזור לסטוד' לצלוח את התקופה. מחר  גא

 בבוקר נהיה בכנסת מזמינה את כולכן להגיע ולהביע את דעתכן.  

: אסביר על הצעת הבחירות, כל שנה המועצה צריכה לאשרר את התהליך שהבחירות לפי  גיא

בהצעה המקורית זה היה אמור להיות לפני חנוכה וזה  של סמסטר א'.  10או ה 9התקנות הן בשבוע ה 

מנוגד לתקנון, השנה הבחירות יהיו ככל הנראה מקוונות. אני הנחיתי את חברת המחשוב שאנחנו  

עובדים איתה שזה ייעשה דרך המחשבים והטלפונים של כולם. אנחנו נעבוד על אותה מערכת  

. עוד לא התחלנו לעשות את זה, אני מחכה  שעבדנו בעבר, לנו בבאק אופיס זו מערכת מאוד נוחה 

שהמועצה תאשר את התהליך, אני מניח שברגע שזה יקרה כבר השנה לא תהיה כבר דרך חזרה.  

 .  15.12המועצה צריכה לאשר את התהליך של הבחירות יום שלישי 

 : מה עלות השימוש? ערן לוין

אלף ₪   130של הבחירות הוא לזכרוני : אין לי מושג כרגע, יהיו עלויות שיחסכו, התקציב השנתי גיא

כולל הכל. אני מניח שהשנה ייחסכו עשרות אלפי ₪ צריך לראות מה הצעת המחיר של החברה.  

 בהערכה ראשונית נראה שהאגודה תחסוך.

 : אם הצעות החלטה עוברות בגוגל פורמס למה שזה לא יהיה גם בבחירות המועצה. שלי

: לעשות בחירות בגוגל פורמס. כדי לעשות בחירות למועצה צריך לאשר את זה במועצה, אני לא  גיא

 חושב שזה רעיון טוב, זאת החלטה של המועצה. 

: מחר נהיה בכנסת כולן מוזמנות להצטרף אם מישהי רוצה להצטרף אעביר לה את השעות  ירדן

עצרת דיון שיח, שבוע שעבר היה דיון עם    בכל יום חמישי נעשה מפגש בין אם זה מחאההמדוייקות. 

צליל אברהם, היא אשת תקשורת בכאן, עולים סקרים כל הזמן בפייסבוק של ההתאחדות. אני לא  

 רואה אופק לפעילות הפגנתית פיזית מעבר לקמפיין הדיגיטלי.

 .  בעד 19 ,: ההצעה על אשרור תהליך הבחירות התקבלה פה אחדאסף


