
 

 12.20.82  ה פרוטוקול ישיבת מועצ

 חברות וחברי מועצה.  70נוכחים ונוכחות: 

 ה. נתחיל בבחירות ליו"ר האגודה. מועצת ה: ברוכים הבאים לישיבהוועד, אסף שלוח יו"ר

   האגודה: תפקיד יו"ר ל מועמדות

תוכנית מצטיינים, מה שאומר  סטודנטית בלאוטמן,  אני דנה,    :כללי ולאוטמן(   BA)  דנה קאופמןנציגה  ה

.  תואר שני בפילוסופיה ותואר ראשון במשפטיםשלמדתי בפקולטות של כמעט כולכם. אני מתכוונת לסיים 

יותר. עבדתי עם המון אנשים, עם התא   קמפוס טובלכולנו  נאבקת שיהיה  אני  כבר שנתיים שאני בקמפוס,  

הזו הסגל  ארגון  אקלים,  בהקמתו.  הפמינסטי,  חלק  שלקחתי  הרוח,  מדעי  ועד  עם  ועכשיו  המעונות  טר, 

שהגעתי לקמפוס הצטרפתי לתנועת עומדים ביחד, כי אני מאמינה שרק באמצעות עבודה משותפת, נביא  

את השינוי שאנחנו מייחלים לו. אח"כ הצטרפתי לאגודה, מתוך אמונה שצריכים לפעול מתוך הגוף שמייצג  

. בשנתיים  תפקידד ואחת הסטודנטיות והדאגה שלי כלפיהם הביאה אותי לרוץ לאותנו. אכפת לי מכל אח

לעבודה   נחשפתי  והנהלת  האחרונות  גורמים  האוניברסיטההאגודה  ואיך  פועלת  המערכת  איך  למדתי   ,

הביאו אותי בדיוק לתפקיד הזה. אני  למערכת לפעול למעננו. אני מאמינה שהניסיון החברתי והצבאי שלי  

היום   צריכה  שהאגודה  הדברים  עם  –מביאה את  טוב  קשר  מחאות,  בהובלת  ניסיון  חדשה,  נקודת מבט 

מעצמי, מבחינתי זה תפקיד של    100%התקשורת וחשיבה אסטרטגית לטווח ארוך. אני מתכוונת להביא  

קדנצי  24/7 להבטיח  כדי  ביולי,  לתפקיד  לרוץ  מתכוונת  שסטודנטים  ואני  לי  עצוב  כי  כאן  אני  מלאה.  ה 

וסטודנטיות מרגישים שאין מי שמייצג אותם ושלאגודה אין השפעה על חייהם. בשנים האחרונות חל נתק  

בין הסטודנטים לבין האגודה, הנובע מחסור תקשורת בין ההנהלה לנציגים, מיישור קו של ההנהלה עם  

נשואים הרלוונטיים לסטודנטים. זאת תקופה לא פשוטה,  האוניברסיטה ובעיקר כי האגודה לא התעסקה ב 

  – אני רוצה לדמיין ביחד איתכם איך הדברים יכולים להראות אחרת  וסטודנטים סובלים ממנה במיוחד.  

תנאים טובים    אגודה שמובילה ביחד את השינוי, הנהלה ונציגים שתיצור אגודה חזקה יותר, שתביא לנו  

טוב  לקמפוס  חזרה  ומתווה  תחושת    יותר  לחיזוק  נפעל  שלנו;  האקדמיות  הזכויות  על  תוותר  ולא  יותר 

נדאג   באגודה;  קידום תרבות דמוקרטית ושקופה  בוועדים החוגיים;  ולחזק  הקהילתיות; אמשיך לתמוך 

 שהסטודנטים ירגישו אותנו. דרך המעשים שלנו, אני מאמינה שנוכל להחזיר את אמון הסטודנטים. 

הנחה מוטעית שהגיעה לאוזני: ללא תלות בזהות מי  חשוב לי להפריך  ראשית    יו”ר האגודה, ליאור חזן:ס

שיבחר היום, בכל מקרה בעוד בארבעה חודשים ביולי יתקיימו בחירות חדשות לכל תפקידי ההנהלה כולל  



 
אני רוצה לספר קצ תעל עצמי ולמה אני  שנית, אני מתכוונת להתמודד גם ביולי.    היו"ר, בהתאם לתקנון.  

בלב שלם ולמה אני חשוב שהשנים שפעלתי באגודה בעשיהי בלתי מתפשרת הביאו אותי להיות    מאמינה

בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה ועכשיו סטודנטית לתואר שני במנהל  המתאימה ביותר לתפקיד היו"ר.  אני  

ם טובים  והגעתי להישגים ויחסי תואר הראשון מה עסקים בהתמחות במימון למצטיינים. הייתי נציגה כבר  

תמיד שמרתי על אינטרסי הסטודנטים. אחר כך פעלתי במסגרת רחבה    .עם סגל בית הספר וראש החוג בפרט

יותר באגודה כרמ"ח תרבות, ספורט וקש"ח, שם קידמתי את המחלקה להישגים חדישם ולשת"פ חדש.  

ת יותר, כנס מועצה  חניכה אישית ומקצועית, תוכניות עבודה טובו  ר הנעתי תהליכים רבים,"בתפקיד הסיו

על אף כל אתגרי הקורונה. כל זה בשנה לא פשוטה בגלל הקורונה. בשבועות האחרונים פעלתי כמ"מ היו"ר,  

בכל תפקיד שעישתי פיתחתי וקידמתי את הפעילות וכך אני מתכוונת לעשות גם  בנוסף לתפקידי כסיו"ר.  

ילות, אבל בעיקר, עזרו לי לעצב את החזון  את המהות ואת הפע  –כיו"ר. למדתי את האגודה מבפנים ומבחוץ  

ואת השקפתי. מבחינתי ההתקדמות ליו,ר היא הטבעית. בתור מי שיש לה ניסיון מוכח של עשייה חברתית  

הנעת ארגון קדימה, חדשנות, בניית תקציבים, חשיבה מחוץ לקופסה. בשירות הצבאי הייתי    –וניהול ארגוני  

ישות גדודית, אח"כ במערך הנפגעים בנתניה. השתחררתי כסרן וכל  בתפקידים מגוונים, הייתי קצינת של

ל מתחלק  שלי  החזון  ניהולי.  ניסיון  לקבל  לי  סייעו  לרלוונטית    3-התפקידים  האגודה  הפיכת  חלקים: 

בקרב   לאגודה  האמון  השבת  יותר;  טוב  אקדמי  סיוע  מערך  השירותים,  הרחבת  באמצעות  לסטודנטים 

עלות של האגודה. אני מאמינה שתפקיד האגודה הוא לשפר את חווית  הסטודנטים; המשך תהליך ההתיי

העל   מטרת  תחומים.  במגוון  באוניברסיטה  מיום    – הלימודים  הסטודנטים  חיי  כל  של  ומקיף  שלם  ליווי 

חנים הבאה ולמתווה החזרה  ההגעה לאוניברסיטה ועד יום קבלת הדיפלומה. חשוב להיערך לתקופת המב 

גודה צריכה מישהי כמוני שמגיעה מתוך האגודה, כבר יצרה קשרים עם הגורמים  לקמפוס באופן מיידי. הא

הרלוונטיים, מכירה את צרכי הארגון וראתה את הדברים הטובים והפחות טובים ויכולה במיידי וללא זמן  

אני רואה חשיבות בטיפוח הצרכים המשתנים של הסטודנטים ומאמינה    הסתגלות לעבוד למען הסטודנטים.

אפעל לחיזוק היחסים עם    ות מועצה חזקה ומעורבת, אנחנו יכולים להפוך אותנו לרלוונטיים יותר. שבאמצע

אני לומדת בתואר שני בצפיפות קורסים נוחה. אני  האוניברסיטה, ולבסס אותה כמערכת יחסים מקצועית. 

בי,   ושבחירה  יותר  טוב  למקום  האגודה  את  להפוך  נוכל  בי  שלכם  התמיכה  שעם  עם  בטוחה  המועמדת 

 הרזומה העשיר ביותר חשובה. 

פילוסופיה מתקדמים(  )נציג  קינן  ב  -לדנה  שאלה    : גלעד  כיו"ר  זמן לתפקד  לך  חושבת שיהיה  מקבל  את 

 תוכנית לאוטמן? ב  ללימודייך



 
ועדת מענקים, עד היום לא התכנסנו כי חברי  ובתפקיד שלי ב  –שאלה לליאור  :  אלון קדמון )נציגת כלכלה(

זה מעלה בי חשש בנוגע לאיך   . בחרו מישהו והיינו צריכים לרדוף אחריה ועד היום לא התכנסנוההנהלה לא  

 את מתפקדת במצבים שצריך לתפקד מהר. 

,  השאלה שלי מופנית לליאור כי היא בהנהלה  : )נציג מדע המדינה ולימודי ביטחון מתקדמים(  עמית קצב

איך   רציתי להבין  נעלם,  זה  ואז  בישיבה הראשונה הייתה סערה סביב רפואה  לענות.  יכולה  דנה  גם  אבל 

באגודה.    –לפחות שלי    –מציעים לטפל בזה. איך מתקדמים ממשבר שפגע באמון של סטודנטים ושל נציגים  

 איך מוודאים שזה לא יקרה שוב, כי ניהול תקין זה בטוח לא.  

בהשלכות  יחד לא תפגע  בכיצד זה שאת חברה בעומדים    –דנה  לשאלה    :ציג סוציולוגיה()נ ג בורוביצקיאול

 חדשה יחסית באגודה, איך היית משנה את המחלקות.   בתור ? על האגודה

קראתי את המצע שלך ויש לי שאלות. בתור רמ"ח אקדמיה לשעבר הצעת כל מיני דברים בתחום  :  טלי אבנת

האקדמי שלפחות מניסיוני הם דברים שפחות צריך להתעסק בהם, כי הם מעוגנים בחוק. אני אשמח אם יש  

אף הזיזו  עוד משהו שאת חושבת לעשות. בנוגע למועדי מבחנים בחגים לא יהודיים, זה כבר מתקיים ומעוגן ו 

בעבר מבחנים בגלל זה. יש גם פרויקט של האוניברסיטה ואקסטרא לטובת סטודנטים דוברי ערבית. שאלה  

 לגבי התמיכה במאבקי הסגל, איפה האגודה יכולה גם לתמוך בסגל וגם בסטודנטים.  – נוספת 

בגלל אוסף סיבות    ה בגלל ההנהלה, זה קרהכנסעדה לא הת ואלון, זה לא מדויק שהו:  הוועד, אסף שלוח  יו"ר

היה פה שילוב של תקופת מבחנים, יו"ר שיצאה לחופש בגלל הבחירות שלה, אני רק  .  הוועדה מתכנסתומחר  

 נותן קונטקסט.  

צריכה להתקיים    :קדמון  אלון וכולנו מסכימים שהיא הייתה  חודש,  הישיבה אכן מתקיימת מחר, אחרי 

הניסיון  קודם. אני שואלת את זה את ליאור כי היא מייצגת את ההנהלה ואם זה הניסיון שהיא מביאה אז  

 מהחוויה שלי לא מספק.  

י שאוכל להתפנות לתפקיד  קיבלתי אישור מראש החוג שלי לפרוס את הלימודים כד   – גלעד  :  קאופמן  דנה

אולג      . ואני לא חושבת שזאת תהיה בעיה  באגודה. היה לי המון זמן תוך כדי הלימודים גם לפעילות חברתית

המצע      מה שכתוב במצע שלי זה מה שאני מחויבת אליו, זה היה שקוף מהרגע הראשון שאני חלק מתנועה.    –

נהג מתוך שיקולים עניינים בלבד, בדיוק כמו שעשיתי  אני מבטיחה להת בערכים.  גם באקדמיה וגם  שלי שופע  

בחודשיים האחרונים כשעבדתי עם נציגים מכל הקשת הפוליטית. אני פתוחה לשמוע רעיונות חדשים והדלת  

וימינהאשמח לראות תאים פוליטיים משגשגים בקמפוסשלי תמיד פתוחה.   אני חושבת  .  , גם של הליכוד 



 
מהתעצב  חלק  היא  בקמפוס  גם  שהחוויה  מה  אותי,  מניעה  הסטודנטים  רווחת  ורק  אך  הסטודנט.  ות 

דווקא מי שלא בוחר בי למרות שהוא    היא לא תנועה היררכית אלא התאגדות של סטודנטים.שעומדים ביחד  

הדעות הפוליטיות שלי. בגלל  פעולה  איתי  זה שבוחר לא לשתף  הוא  הנדרש,  בנוגע    – טלי    מאמין בשינוי 

את לאקדמיה,   לכתוב  למשפטים,    חשוב  וגם  לסוציולוגיה  הפקולטה  עם  שלי  משיחות  מאליו.  המובן 

סטודנטים ערבים לא מרגישים שהם מקבלים מענה ואשמח שנקבע פגישה ונדבר. אבל באמת רבים מחבריי  

הטובים, סטודנטים ערבים לא מרגישים שהם מקבלים את המענה שמגיע להם, גם מבחינת האגודה. בנוגע  

ויות את צודקת ולרוב אנחנו מצליחים לטפל בהם. מה עוד ארצה לשנות? כולנו יודעים  להורים ובעלי מוגבל

שיש מחסור בכ"א ויש לי רעיונות יצירתיים איך להעלות את הביקוש למחלקה. יש לי חזון אמיתי שמשובים  

להשיג  מאמינה גם בחיזוק הוועדים, כך ניתן  שלנו יהיו חלק מתהליך קבלת ההחלטות, לפחות בסגל הזוטר.  

שאלת בואפן כללי, אבל אני    – אולג  יותר מהאוניברסיטה וזה משהו שמחלקת אקדמיה צריכה לעסוק בו.  

מחלקות נוספות שיכולות לעבוד טוב יותר  חושבת שהכסף צריך להיות מושקע במחלקת אקדמיה. אך יש גם  

בתחום של הטרדות  רוך  ומחלקת שוויון, שיכולות לעבוד יותר טוב לטווח הא  כמו מחלקת מעורבות חברתית 

 .  מיניות

ה וזה גרם  פוליטיק אחר כך להנציגים שלהם המשיכו  יש עבר חזק של תאים פוליטיים ש   אולג בורוביצקי:

 איך תמנעי את המשבר הזה?  למשבר אמון. 

בין    :  קאופמן  דנה  הנציגה הפרדה  לעשות  שצריך  חושבת  משאבים  אני  שהשקיעו  מפלגתיים,  תאים 

בקמפיניים ארציים, לתאים ללא ייצוג בכנסת. היינו צריכים להוציא את התאים האלה, אבל הוצאנו את  

הסטודנטים רוצים  יש לנו לדעתי השקפה שונה על מה זה פוליטיקה.  הפוליטיקה מהקמפוס וזה לא נכון.  

ל הזוטר, כשיש בחירה בין הסטודנטים לסגל הזוטר  תמיכה במאבק של הסגלהרגיש את הפעילות הפוליטית.  

זה אירוע מורכב, האינטרס הראשון זה הסטודנטים ואם נגיע למצב שבו נצטרך להכריע בין תמיכה בהם   –

סטודנטים   ה הסגל הזוטר יש הרב  קרבנתמוך בסטודנטים. אבל חוץ מזה צריך לזכור שבלבין תמיכה בסגל,  

ים משותפים. כשאנחנו עובדים ביחד, אנחנו כמעט כל האוניברסיטה  והרבה פעמים האינטרס   לתואר שני

עבדנו בשיתוף פעולה מלא עם הסגל הזוטר בעניין של לוסקי, למרות שהוא חבר  ויכולים להשיג יותר ביחד. 

 סגל.

  – צוינה. אלון  אחשוב לי לציין את עופרי, שהיא גם רכזת במחלקת אקדמיה של : חזן ליאור יו"ר האגודה, ס

  – עמית , תוך יום כבר קבענו מי הנציגה שלנו ונקבעה ישיבה.  היינו בתקופת מבחנים, מרגע כניסתי לתפקיד

שפר  אני מתמודדת מתוך מקום של לרפואה, לי לא הייתה נגיעה אישית בדבר הזה, אני מבינה שהיו טעויות.  



 
ונפעל בהתאם לדו"ח המסכם. יש את    יה שנמצאת בבדיקה של ועדת ביקורתבכל מקרה זו סוגאת הקיים, ו 

  ועדת ביקורת, מעורבות המועצה והציר המקצועי שיעזרו לנו להמנע מטעויות כאלה בעתיד. בנוגע ללוסקי, 

ואני פעלנו בצורה מאוד  אני מאוד בתהליך שעשינו באגודה כדי למגר את זה. אני מסכימה עם דנה שהלה  

מהירה. בנוגע לאקדמיה, יש תוכנית ארוכת טווח כך שיהיה נציג בכל תוכנית ובכל שנתות, כדי שנהיה חלק  

 מקבלת ההחלטות בזמן אמת.  

: אני חושבת שהשאלה של אלון במקום ואי אפשר להתפאר בניסיון וכשיש מצב חירום אמיתי,  דנה קאופמן

רפואה    חשוב שנדע שיש מישהו שנותן  המענה ברגע הראשון. לגבי  ירדן סביב    –את  לי שיחה עם  הייתה 

יו"ר   ואיך עוברים הכספים. אז היו צריכים  ניהול תקין  הסיפור הזה של רפואה. מעבר לעניין של אישור 

וסיו"ר להסביר לנו למה הכספים עוברים, כמה עובר ולאיזו מטרות. אני לא אומרת שהמטרה לא טובה, אני  

ב  אבלמאמינה  רפואה.  מול  תקציבית  לשקיפות  להוביל  שנוכל  ואממינה  לדעת    וועדים  שמחה  הייתי 

שההנהלה תדע להסביר ואבקש מכל רמ"ח וסיו"ר שיהיו תחתיי להגדיל ראש. היו לי שיחות עם כל נציגי  

 רפואה בשבוע שעבר וגם עם יו"ר האגודה. 

   טיפה מתחמק.דעתי זה מה זה לא ידעת ליאור? היית סיו"ר, ולהגיד לא י עמית קצב: 

ויש  אני יודעת שזה קצת נראה מוזר, אבל התפקידים של יו"ר וסיו"ר הם שונים,    יו”ר האגודה, ליאור חזן:ס

נכון מבחינה ארגונית. זה משהו שאני לא התעסקתי איתו, זה לא  דברים שכל אחת מתעסקת בנפרד.   זה 

 זו המציאות.  ,מתחמק

היוצא האגודה  בן  ,  תיו"ר  רפואה    צבי:ירדן  בצוות  והיו"ר    י תפקיד  –סוגיית  זכינו  רחבים.  הם  הסיו"ר, 

מקצועי שמהווה מקור ידע משמעותי. יש תהליכים שקורים לאורך שנים ואי אפשר לדעת את כולם, ברגע  

שאלות של התנהלות אגודת  עלו    ות לעצור ולהסתכל אחורה ולהבין.  שצץ התקציב של רפואה היינו צריכ 

ועדת  בדיקה של יש  מאז עשינו הרבה בדיקות ו  כי אנחנו לא מנהלות אותן.   לענות עליהן,  נושלא ידע, רפואה

 .  ועוד  ביקורת

כמו שירדן אמרה, ביקורת בודקים, וגם הנשיאות בדקה ואנחנו מחכים לדו"ח  :  אסף שילוחיו"ר הוועד,  

שימו לב שההצבעה אנונימית, אף אחד מאיתנו לא יכול    .נעבור להצבעההמלא של ביקורת בשביל השלמות.  

 לדעת מה אתם מצביעים וזה גם לא מעניין אותנו.  

אנחנו במצב ייחודי שנראה  : בשל תקלה טכנית, ניתן היה להצביע יותר מפעם אחת.  לוחייו"ר הוועד, אסף ש

יותר מפעם אחת. בהתייעצו  . אבל שיש תיקו ת עם מבקר האגודה,  מאחר וחלק מחברי המועצה הצביעו 



 
נפתרה. הטכנית  התקלה  חוזרת.  הצבעה  כעת  הנשיאות    נקיים  בישיבה,    –)הערת  בדברינו  טעות  נפלה 

בסיבוב הראשון ליאור חזן ניצחה, אולם מכיוון שהיו יותר הצבעות מאשר נציגים בישיבה החלטנו לקיים  

   הצבעה נוספת(  

ונצ  דנה קאופמן:הנציגה   יגות הצביעו לי. אנחנו רואים שזה שנייה מאיתנו  אני מתרגשת שהרבה נציגים 

 . להביא אגודה שיש לה הנהגה חדשה

חזן:  ליאור  האגודה,  נמשיך    סיו"ר  והנציגים  אנחנו  ההנהלה  וכל  העובדים  המטה,  האגודה,  את  להצעיד 

את המשבר הזה באחריות ובמקצועיות, אני בטוחה שהעתיד שלנו טוב יותר ומדויק    קדימה. נמשיך לנהל 

 , צריך לדייק את הדברים ולהוביל את האגודה ביחד. יותר, אין לנו זמן להסתגלות

 

ליאור חזן נבחרה לתפקיד יו"ר  קולות.    30  – קולות, דנה קאופמן    37  – : ליאור חזן  תוצאות ההצבעה החוזרת

   האגודה.

 

 האגודה  מועמדות לתפקיד סיו"ר

חברתית רמ"ח   שקד: היוצאת  מעורבות  הלה  ראשון    ,  תואר  בוגרת  בניהול,  שני  לתואר  סטודנטית 

ביוני  התחלתי כרכזת במחלקת מעורבת חברתית, במה שהיום הוא רכזת שוויון.  .  האנתרופולוגי  בסוציולוגיה 

ל  2019 חברתיתנבחרתי  מעורבות  מתוך  רמ"ח  אחת  רכזת  עם  המחלקה  את  קיבלתי  בזמני  וקידמתי    4. 

הקמתי מחדש את מועדון ג'סטה, הרחבתי את  הקמת את תפקיד רכזת שוויון,    – שינויים רבים במחלקה  

ח הקיימות,  מחדש,  פעילות  המחלקה  כל  את  גייסתי  השונים.  התאים  עם  הקשר  את  והכרתי את  יזקתי 

  קחת חלק משמעותי יותר באגודה. ככל שלקחתי חלק גדול יותר באגודה גדל אצלי הרצון להאגודה לעומק. 

האגודה, שהיא בסוף המנהלת הישירה    צרכי הסטודנטים והסטודנטים ועם  תפקיד הסיו"ר דורש היכרות עם

הרמ לי  חים"של  יש  המשפטית.  המחלקה  הסנגורים,  העובדים,  כדי    3,  החניכה  תהליך  המשך  מטרות: 

האגודה   מול  האמון  והשבת  הסטודנטים  עם  הקשר  חיזוק  טובה;  בצורה  שעובד  מקצועי  צוות  להבטיח 

באמצעות שיפור השקיפות וחיזוק צוות מקצועי; שיפור הקשר בין ההנהלה לבין המועצה. מטרה נוספת היא  

האגודה זה ארגון דינמי, אני רוצה למסד שיטה סגורה שתקל על    –וח ארגוני, שימור ידע וניהול תקציב פית

חשוב.   הזה  התהליך  כמה  כרמ"ח  להעיד  יכולה  אני  ידע.  התנהלות  שימור  על  להשפיע  שאדע  יודעת  אני 

ני מביאה מהתואר  האגודה. מכיוון שאני בתואר שני, הזמינות שלי לתפקיד גבוהה ואני מאמינה שהכלים שא



 
חשוב   גם  באגודה  שלי  הניסיון  בנוסף,  רלוונטי.  ארגוני  עובד(    – בניהול  של  מבט  )נקודת  רכזת  מלגאית, 

 ורמ"חית. יש לי ניסיון בתחום וזה הכרחי להצלחת הסיו"ר.  

ג'היי אני  :  )נציגת משפטים(   ל"סג  שלי ועדת  -שלי סגל נציגת שנתון  ד' בפקולטה למשפטים. הייתי יו"ר 

. החלטתי שאני רוצה להתנדב ולתרום  אבא שליהתייתמתי מ לאחר ש   החלה   העשייה החברתית שלי .  קורתבי

כדי לקדם את הערכים שהוא לימד אותי. התחלתי להתנדב בעמותת נדן שמספקת סיוע משפטי לחיילים.  

את העשייה באוניברסיטה התחלתי במשבר הקורונה כששמנו לב שלא מתכוונים לתת לנו במעונות החזר  

שילמנו שכ"ד כרגיל. יחד עם דיירים נוספים הקמתי  כספי על החודשים שלא למדנו בקמפוס והיינו במעונות ו

ועד וערכנו סקרים. על בסיס זה כתבנו תקנון חלופי, שעתיד להכנס בקרוב ואומץ כמעט במלואו כתקנון  

נפטר    החדש. כסטודנטית שלא הייתה נציגה פעלתי לקידום שקיפות. לחצתי להעלאת פרוטוקולים בזמן  

אותי. ניסחתי תקנון חלופי למעונות, כסטודנטית שלא הייתה נציגה   ורציתי לקדם את הערכים שהוא לימד 

שקיפות.   על  החלטנו  לחצתי  במשפטים  הקולות.  ברוב  וזכיתי  והתמודדתי  מספיק  לא  שזה  הבנתי  השנה 

עברתי על    – להצביע בהתאם לסקרים בקרב הסטודנטים שלנו. כיו"ר ועדת ביקורת עסקתי בנושא רפואה  

גודה ועסקתי גם במחיקת הלייב של הישיבה שבה הנושא הועלה. כיו"ר הוועדה  הדו"חות הכספיים של הא

ראיתי שאין דו"חות קודמים והייתי צריכה    ראיתי חשיבות בשיקום הוועדה ולשמירת המידע. כשנכנסתי

לפנות לנציגים הקודמים שכיהנו כדי להבין מה הוועדה צריכה לבדוק. פתחתי דרייב לשימור ידע ובסיוע גיא  

ח מייל לוועדה שבה אפשר לקבל פניות מסטודנטים. אני רוצה להודות גם לאור ברוטי, שבשיתוף איתו  נפת

החלטתי להתמודד לסיו"ר  יהיה מקום באתר לדו"חות של ביקורת, כי הם צריכים להיות מפורסמים לכולם.  

מדיניות של שקיפות    כי ועדת ביקורת נעדרת סמכות. אני יכולה להמליץ, אבל לא לקבוע מדיניות וחשובה לי 

לישיבות   הצטרפתי  זמן,  הרבה  כבר  מנטלית  אני  חדשה,  לכאורה  שאני  למרות  נהלים.  אחר  מעקב  ושל 

הכספיים.   הדו"חות  ועם  התקנון  עם  האגודה,  עם  הכרות  לי  יש  העיניים  ועקבתי.  בגובה  מדברת  אני 

צלחה. צריך לפתור בעיות  לסטודנטים, והם סומכים עלי, רק היום חלק התקשרו אלי בשביל לאחל לי בה

 עומק באגודה כדי לשפר את השקיפות. במידה ואבחר אפעל בשיתוף הרמ"חים לקידום הדברים הללו.  

  – רוצה לאחל בהצלחה לליאור, וגם לדנה מתמודדת ראויה. שלי    אני  : ותם גרוסמןררמ"ח רווחה ומעונות  

ויש    שינויים בתקנון, שאנחנו ביצענו מוןכל מה שעשית למעונות כל הכבוד אבל חשוב להבהיר שהיו המון ה

 עוד דרך ארוכה עד שהשינויים יתקבלו. 

 : חברתית  רמ"ח מעורבותתפקיד ל מועמדים



 
דריל תקשורת(   ג'וש  תקשורת.  אני   :)נציג  רבות  לומד  בזה  עסקתי  האחרונות  בשנים  טבעי.  זה    – עבורי 

ו לב אחד  בארגון  עבור  במכינת רבין, בתחילת משבר הקורונה עבדתי  לאחרונה הובלתי מאבק תקשורתי 

בודדים מנהיגות, עמידה  חיילים  בגולני, כך שאני מבין  וסיימתי כסמ"פ  התחלתי באגוז  הצבאי  . בשירות 

גודה ובאוניברסיטה.  אשמח לקדם שיוויון, מגדרי, גזעי, אנחנו צריכים לוודא שזה קורה באבלחצים ועבודה.  

בעייתיות.   מסכימים לאמירות  לא  שאנחנו  ולהראות  קשה  מענה  לתת  זה משהו  צריכים  האקלים  משבר 

אלי.   של  שמדבר  התנדבות  מערך  להקמת  אפעל  הקורונה.  בתקופת  לסטודנטים  לעזור  צריכים  אנחנו 

לסטודנטים ואני מאמין    צריכים רעיונות יצירתיים וחיבור סטודנטים באוניברסיטה ומחוץ לאוניברסיטה. 

 שאוכל להביא את זה לאגודה. 

סוציולוגיה  אלון  זוהר תקשורת)נציג  מתקדמים(  ,  רואה  בנציג    :ופסיכולוגיה  אני  האחרונות,  וחצי  שנה 

האוניברסיטה היא מקום חברתי וצריך לערב את הסטודנטים   .ולכן אני מתמודד עליו חשיבות בתפקיד זה

  באמצעות פעילות סטודנטיאלית ענפה. בלי לפחד מפוליטיקה, עומדים לקראת בחירות ואסור לפחד מזה. 

 אני אקדם יוזמות. קידמתי הרבה הצעות החלטה באגודה, אני חושב שהמצע שלי היה מפורט. 

אותה לאגודה ומה ימנע  ש? ואיך נדע שלא תכניס  "אתה פעיל בחדזוהר למה לא ציינת ש  אולג בורוביצקי: 

 ?  ממך לעשות איפה ואיפה בין הסטודנטים

יהודי  אלון:  זוהר חד"ש,  מתא  חלק  הערכים  -ערבי-אני  את  אקדם  אני  לתפקיד  אבחר  אם  סוציאליסטי. 

, אבל אפעל קודם כל לטובת הסטודנטים, אני מתכוון לעבוד עם כולם ולכולם יהיה מקום להתבטא.  האלה

 ן שלך? התפקיד של הסיו"ר כולל ניסיון בניהול, מה הניסיו ש שאלה לשלי, בגלל  : )נציגת חינוך( עדי בן דור 

אני באמת חושבת שאני מתאימה ויש לי זמן    . יש לי קצת ניסיון בתפקיד כיו"ר ועדת ביקורת    ל:"שלי סג

ובנוסף, אני מכירה את   ניהולי, הייתי אחמ"שית, אבל ברור לי שזה לא כמו באגודה  ניסיון  לזה. מבחינת 

 האגודה כי אני עוקבת אחריה משנה שעברה.  

 ליו"ר ועדת ביקורת:  מועמדות

אני סטודנטית שנה ב' לכלכלה ושנה    מהצפון ועכשיו בת"א.   במקור ,  23בת    :)נציגת משפטים(   עדן סנדרס 

שלי  מכיוון שזה עוזר לניהול התקין.  עדת ביקורת יש תפקיד חשוב באגודה, ולו א' למשפטים. אני חושבת ש

הידע שלי בכלכלה ומשפטים  ואני מאוד רוצה להמשיך. אני חושבת ש  דהים בעיניי התחילה שם תהליך מ

 . עזור לתפקידי



 
. כבר מתחילת הלימודים הצטרפתי לאגודה כי זה בער  אני שנה שנייה במועצה  :)נציגת ניהול  שרי גרינשפון

וגם הייתי יו"ר   בי. הסיפור שלי עם אגודות התחיל בתיכון כשכיהנתי במועצת הנוער העירונית והארצית 

בתור נציגה.  נטים מול המרצים  ת שם. אני מכירה את התקנון בע"פ ופעלתי כדי לשמור על הסטוד ועדת ביקור

התהליך ששלי התחילה מבורך ויש מה ללמוד ולפתח, מבחינתי ביקורת זה הדבר הכי חשוב. אבל מצד שני,  

וצריך לבחור לאן להפנות את   ועל שמאל  ימין  על  ביקורות  מיני  כל  הרבה מתנגדים מבחוץ שזוריקם  יש 

נאות   גילוי  באונ   -הביקורת.  עתיד  יש  תא  של  ראש  יושבת  בתפקיד  כ  יברסיטה. אני  מחזיקה  לא  אני  רגע 

 . ולכן אם אני אבחר לא יהיו עוד בחירות לתפקידים אחרים  באגודה

כללית למועצה    : מונטייז  עידורמ"ח תרבות,   אנ   -הערה  הפך להיות  הניהול  האגודה היא  דעניין  רייטרד, 

תי צריך לבוא  לפני שנכנסתי לתפקיד לקח לי זמן והייאלף סטודנטים.    30-ארגון ענק של מיליוני שקלים ו

לא  צריך ניסיון ניהולי רחב בשביל שהארגון הזה לא יקרוס.  למיטשל הרבה פעמים כדי להכיר את הארגון.  

 כל דבר אפשר לבוא עם סקר למועצה.  

התבלבלתם לחלוטין. ההנהלה    – רוצה להגיד לעידו  אני     :)נציג המדרשה לתארים מתקדמים(   עידן לושי 

לא צריכה להתערב בתהליך הזה, זה אולי חוקי, אבל אתם צריכים לא להיות חלק מזה. אתם התבלבלתם  

נושא   את  – בעוד  שמתווה  זו  היא  והמועצה  ידינו  על  נבחרה  ההנהלה  הסטודנטים,  ע"י  נבחרה  המועצה 

חלבית ההנהלה תנהל כי צריכים לעשות    מדיניות האגודה. אני אומר את זה גם לנציגים, אם נהיה מועצה

ולא עושים   יפה, אני מתגעגע לימים שההנהלה והמועצה הם חברים  את זה. אסף אמר לי השבוע משפט 

מההנהלה, הבחירות הן דמוקרטיות אבל לא נראה לי אתי שחברי הנהלה יביעו    תאקל אחד לשני. אני מבקש 

 דעתם. 

רק מקצועיים  עידן. אנחנו אגודת סטודנטים והגישה שאנחנו    רוצה לחזק את העמדה של  אני  :  אלון  זוהר

אני  ו משאירה אותנו כפסיק קטן. אני מתייחס לזה במכוון בעקבות הוויכוח שהיה לי עם אולג בוואטסאפ,  

התפקיד שלנו הוא לחזק את הקשר בין המועצה לאגודה וגם לטעמי זה לא לעניין שההנהלה  רוצה להתנצל.  

 מתערבת בבחירות. 

 לתפקיד סיו"ר, רמ"ח מעורבות חברתית ויו"ר ועדת ביקרות:  עות הצב

 הלה שקד נבחרה לתפקיד סיו"ר האגודה  . 1 –מנע/ת נ 26 -, שלי סג"ל  40 –הלה שקד סיו"ר: 

ג'וש דריל נבחר לתפקיד רמ"ח מעורבות  .  3  –(, נמנע/ת  21(, זוהר אלון )43)  ג'וש דריל  -מעורבות חברתית  

 חברתית.



 
 נבחרה ליו"ר ועדת ביקורת  סנדרס עדן   . 5 –, נמנע/ת 16 – , שרי גרינשפון 46 –עדן סנדרס  –יו"ר ביקורת 

י היוצאת,  בן צבי: יו"ר האגודה  נוסף של    רדן  גורם  מוסיף  עוברת בלייב  לציין שזה שהישיבה  חייבת  אני 

שנים הגעתי עם הרבה חלומות לאונ' ת"א ומהר מאוד הבנתי שזה לא שחלמתי    4חשיבות לדבר הזה. לפני  

עליו. הגעתי לפה בהתחלה כדי לשנות כנציגה וכבר שנה וחצי כיו"ר. אני מקווה שהאגודה תוכל להמשיך את  

הקיימת   אני רוצה  הדרך  כסטודנטים.  חלק מאוד משמעותי בשנים שלי  היה  זה  חדשה.  וגם לצאת לדרך 

להודות לכל השותפים והשותפות לעבור את משבר הקורונה. מברכת את המועמדות והמועמדים, מאחלת  

 בהצלחה לכולן.  

 הנהלה: עדכוני 

רועי זום. מתחילה תוכנית  יש אירועים רבים במרץ, זה הגל האחרון של אי  רמ"ח תרבות, עידו מונטייז:

באדיז, אירוע טריוויה לסטודנטים ערבים מתוכנן, בשבוע הבא נחלק ארטיקים ברגע שההנחיות יאפשרו  

 לנו.  

כרגע אין צפי של חזרה לקמפוס. אם יש קורס שחוזר לקמפוס תודיעו לנו.     רמ”ח אקדמיה, דניאל זילבר: 

התחסנו/חלו    82%וסטודנטיות השיבו על הסקר שהפצנו. ממנו עלה כי  סטודנטים    3,000  -סקר הסטודנטים  

מקוונת,    52%בקורונה,   למידה  פרונטלית,    41%מעדיפים  למידה  לקמפוס    40%מעדיפים  להגיע  יוכלו 

 הסמסטר ללמידה. 

הפקולטות מחויבות לדווח לאגודה על כל ועדת משמעת פקולטטית שמתקיימת כיוון שאנחנו זכאים לשלוח  

 ים לוועדות אלו. הפיצו בקרב הסטודנטים והסטודנטיות כדי לוודא שזכויותיהם אינן נפגעות. משקיפ

גרוסמן:   רותם  רווחה,  סטודנטים    -אגודרייב  רמ”ח  בין  לטרמפים  המיועדת  הפייסבוק  קבוצת  תיפתח 

וסטודנטיות. הנסיעות המשתפות יהיו במחירים הוגנים, הקבוצה נפתחת לקראת חזרה אפשרית לקמפוס  

 .במהלך הסמסטר

, רמת החייל. מוזמנים ומוזמנות  32סגרנו הסכם עם חלל העבודה המשותף, ראול ולנברג    –מרכז למידה  

בימים אלו נסגר לו"ז האירועים של המעונות    –להגיע למרכז למידה החדש בצפון העיר. אירועים במעונות 

 .ילות לאירוע, מוזמנים לדבר איתילסמסטר ב'. דיירות ודיירי מעונות שרוצים לקחת חלק או להציע פע

שלטים חדשים בנושא מרחב בטוח ואנשי קשר באוניברסיטה ובאגודה במקרה של   -מרחב בטוח במעונות  

  .פגיעה ייתלו בתחילת מרץ. השלטים הבולטים ייכתבו בעברית, ערבית ואנגלית ברחבי המעונות



 
דנטים וסטודנטיות במגוון תחומים, נשמח  המחלקה עובדת במרץ על קבוצות רכישה לסטו  -קבוצות רכישה  

 שתפנו אלינו עם הצעות לקבוצות רכישה. 

בוצע שינוי במבנה ובעיצוב הניוזלטר השבועי, שהביא לעלייה במספר    –ניוזלטר    רמ”ח הסברה, אור ברוטי:

 הקוראים  והקוראות, זאת לאחר ישיבה עם חברי מועצה והצעות.

את    נערכנו מבעוד מועד לאירוע   – בחירות   והסטודנטיות  כדי לשקף לכלל הסטודנטים  הבחירות באגודה 

 .קיומן, כמו גם דרכים להגשת מועמדות

 .נמצאים בשלבים הסופיים של בנייתו, בקרוב ייפתח להרצה  –האתר החדש 

 .קיבלנו מעצבת גרפית חדשה למחלקה, כרגע כעובדת זמנית  -עובדת חדשה 

 עובדת.   נערך מכרז למשרה, קיבלנו  -מנהלת דיגיטל 

 היום הפוליטי ושת"פ דובאי יפורסמו ברשתות החברתיות ומבוצעת הכנה מקיפה לקראתם.   -אירועים 

 רציתי להודות לכם על הפצת הסקר, רואים את התוצאות.   –סקר 

שקד: הלה  האגודה,  ב  סיו”ר  להתקיים  שצפוי  הפוליטי  היום  את  לקדם  מוזמנים    9-ממשיכות  במרץ, 

 !סיף שאלות שתרצו לשאול את חברי וחברות הכנסת, שבועיים לפני הבחירותומוזמנות כבר עכשיו להו 

באפריל בשיתוף בית התפוצות והלל תל    7-זיכרון בסלון: התחלנו להיערך לאירוע זיכרון בסלון שיתקיים ב

 .אביב

ב  שמתרחש  טובים  מעשים  יום  לקראת  עצמכם    16-מתכוננות  את  הכינו  בחינוך.  הנציגות  בשיתוף  במרץ 

 .כן לעשייה חברתית ולחגיגה התנדבותיתועצמ

אנית מדעי הרוח ומטפלות בנושא המרצה מן החוץ, זאת בשיתוף  יקשוויון: אנו נמצאים בקשר צמוד עם ד 

  .סיו״ר האגודה ותוך עדכון הנציגים

קיימות: ניקח חלק בפורום סביבה ירוקה. האוניברסיטה הקימה צוות מקצועי בנושא שצפוי להציג תוכנית  

 .2021ה ביולי עבוד

הוגשה הצעת החלטה על הקמת ועדה בנושא האקלים שתקום במועצה במטרה להרחיב את הפעילות לפתרון  

 .משבר האקלים, בשיתוף נציגים וסיו״ר



 
מלגות: בוצעו שיחות חתך עם הארגונים והמלגאים והמלגאיות אודות הסמסטר שחלף והיערכות לסמסטר  

 הקרב. 

 ( )ההצעה נשלחה לחברי המועצה מראש במייל תמיכה במאבק עובדי הניקיוןבנושא הצעת החלטה 

 לא קיבלנו את ההצעה בשנה שעברה?  עומרי שטיינברג )נציג קולנוע מתקדמים(: 

חלטה בשנה שעברה בישיבת פברואר. אבל אז  נכון, בשנה שעברה העלנו הצעת ה יו"ר הוועד אסף שילוח:  

התחילה הקורונה וזה נדחק הצידה. אני כמובן תומך בזה, כי הייתי מהיוזמים של ההצעה בשנה שעברה.  

 המגישים חשבו שיהיה יותר נכון להעלות אותה מחדש כי התחלפה מועצה.  

הצעה שעלתה בשנה שעברה. חשוב  : נכון, זאת באמת  מאיה הולנדר )נציגת ספרות אנגלית, ערבית וצרפתית( 

לנו להתחיל את הפעילות בנושא. היום עובדות ניקיון בקמפוס מועסקות דרך חברת קבלן, מה שגורר תנאים  

מאוד בעייתיים. ההצעה מדברת על הקמת ועדה שתקדם את ההעברה של העובדות להעסקה ישירה. הוועדה  

 גלעד יספר קצת על הנושא.   תהיה באחריות ההנהלה. 

מכירים את שיטת ההעסקה הקבלנית. בעצם  אני לא יודע כמה    : )נציג פילוסופיה מתקדמים(  לעד קינן ג

בשיטה הזו מורידים עלויות לחברת הקבלן שהיא המתווכת, ואז הוא יכול להוריד את תנאי ההעסקה של  

ההעס בתנאי  רבות  פגיעות  שיש  יודעים  מניסיון  עין.  להעלים  יכולה  והאוניברסיטה  שלהן  העובדות  קה 

וכל המחקרים מראים שאין חיסכון כספי, אלא חיסכון במשאבי   חוסכת כסף  והאוניברסיטה לא באמת 

ניהולי מסוג אחר בגלל הצורך בפיקוח. יוצר כאב ראש  במכון ויצמן יש מודל של העסקה    ניהול, אבל זה 

 חושבים שזה ראוי שהאוניברסיטה תהיה מקום ששומר על העסקה הוגנת.  ישירה שאולי אפשר לקדם. 

אני תומכת בהצעת ההחלטה, התנאים של    :)נציגת ספרות, מגדר, תרבות עברית ועם ישראל(  ליז אלטשולר

יש תסכול גם מצד הסגל המנהלי שלא    ויש לי עדויות רבות על פגיעה בזכויות שלהן.  ייםעובדי הקבלן נורא

 זה לא הגיוני שהן נפגעות בצורה כזו.  להן.  יכול לעזור 

 נמנע/ת  0, נגד 4בעד,  40 –ההצעה התקבלה 

 .)ההצעה נשלחה לחברי המועצה מראש במייל( החלטה בתחום הקיימות והאקליםההצעת את 

זאת הצעה שעבדנו עליה בתא אקלים במשך שנה. אנחנו קבוצה של סטודנטים וסטודנטיות    דנה קאופמן:

ואני מקווה שגם האגודה שחושבים שהאוניברסיטה יכולה להיות גוף כ"כ משמעותי. אם זה בהתנהלות  

הרכז   ואלון  הלה  הנהדרים,  ומאיה  אסף  עם  ביחד  קודמה  ההחלטה  שונים.  גופים  עם  בקשר  או  פנימית 



 
הבחירות  האגודה עשתה לטובת האקלים, אבל יש עוד מה לעשות ביחד עם התאים ועם המועצה.    קיימות.

הזאת.   בישיבה  העומס  בשל  הבאה  בפגישה  רק  על  יתקיימו  גם  שישפיע  משמעותי  צעד  שזה  בטוחה  אני 

 אוניברסיטאות אחרות. 

בהצעה. זה חשוב  הצעה משמעותית בתחום הקיימות, ליאור גם לקחה חלק    סיו”ר האגודה, הלה שקד:

 אותנו למודל מול שאר האוניברסיטאות בארץ.   ויכול להפוךמאוד מול האוניברסיטה  

 נמנע.  3נגד,  2בעד,  39 –ההצעה התקבלה 

 

 הסתיימה. הישיבה 

 


