
 

 22.4.20 – ישיבת מועצה  פרוטוקול

 חברי מועצה  40נוכחים: 

 צבי -ירדן בן האגודה  ר"יו  – עדכוני הנהלה  

האתגר האקדמי רק עלה ולכן היה חשוב לנו לייצר פורמט .  מ מול האוניברסיטה"אנחנו בעיצומו של מו  –  אקסטרא

אקסטרא  .  שיהיה מתאים באמצעות  מציעות  להציע  אנחנו  והצלחנו  מורכבים  הכי  בתחומים  עזר  וקורסי  מרתונים 

זה מותאם וזה צוות שאנחנו סומכות עליו וחלק הם מרצים .  אין תחרות.  ₪  5-₪ ושיעורי עזר ב  30-מרתונים ב

כך שאני בטוחה שנמלא את השורות , והיו גם כמה אלפי הקלקות, אלף איש נחשפו לפרסום הזה 40כ "סה. ומרצות

 .זה חשוב וזה סיוע נהדר שאנחנו יכולות להציע ברמה האקדמית. ת הזו תהיה רלוונטית וטובהכך שהפעילו

וכרגע העולם הזה  ,  לאוניברסיטה יש השקעות.  ג"אנחנו משלמות לאוניברסיטה שמקבלת תקצוב מהמל  –שכר לימוד  

אם יוחזרו ,  האבטחה שלנו  תשלומי.  האוניברסיטה נפגעה כלכלית מהקורונה.  קפוא עד כדי בירידות שעדיין קיימות

חשוב להכיר שעובדי  .  שקל שנקבל על החודשיים האלה לא מספיקים  100-ה.  שקל לחודש  50-מדובר על פחות מ  –

ת אלא לימי חופש כך שהאוניברסיטה לא חסכה כסף על כך שהפעילות ירדה "ועובדות האוניברסיטה לא יצאו לחל

שקל ואנחנו ממשיכות לדרוש סיוע כלכלי    1500האוניברסיטה מנסה לעזור באמצעות קרן מענקים בסך  .  בהיקפה

אין שום קופה שנעשתה . האוניברסיטה גם הוציאה הרבה כסף כדי לגרום למערך המקוון לעבוד כמו שצריך. ועזרה

 . על חשבוננו

פעילות האגודה לא  ,  בימים האלה .  לאגודה  הם משולמים לאוניברסיטה ואחוז מסוים מהם מועבר  –תשלומי רווחה  

מבד.  הופסקה שעות  יותר  שמבצעות  עובדות  האלה  .  כ"יש  הסכומים  את  נשקיע  אך  יתקיים  לא  הסטודנטית  יום 

עוד פעילויות מתוכננות להמשך ולכן החזרת דמי הרווחה היא לא לגיטימית .  בתחומים אקדמיים ובין היתר באקסטרא

 .ס מוחלט הגענו למצב שהשיעורים מוקלטים ודאגנו שיטפלו בכל הענייניםממצב של כאו. בעינינו כרגע

אנחנו כרגע בלחץ  .  עכשיו יהיה שר תחבורה שיהיה אפשר לבוא אליו בדרישה.  עד אתמול לא הייתה ממשלה  –רב קו  

 . על סמוטריץ אך לצערי אין לנו עדיין בשורות בנושא

ד בין אם זה  "דיירים ודיירות שמחויבות להמשיך לשלם שכ 2000יש . המאבק הכי גדול והכי נכון לדעתי –מעונות 

,  הטכניון ומוסדות נוספים,  המעונות הם לא של האוניברסיטה לעומת בן גוריון,  יש לנו בעיה.  רלוונטי להן ובין אם לא

עוד .  העבריש חברה שנקראת שיכון ובינוי שבנתה את המעונות במודל בנה הפעל  .  שם הם שייכים לאוניברסיטה

לחץ מנופי  פחות  יש הרבה  לאוניברסיטה  ולכן  המעונות  את  ינהלו  עדיין  ובינוי  שיכון  לפחות  שנים  לעומת  .  עשר 

זה,  האוניברסיטה מוכנות לקבל את  גוף עסקי שמעוניין להרוויח כסף אך אנו לא  היינו .  שיכון ובינוי הם  עד כה 

הקרן  . שתהיה קרן מענקים שמתבשלת באופן ייעודי לדיירותמנומסות באופן יחסי והיו שבועות ארוכים שאמרו לנו 

שנקבעו בקריטריונים  עומדות  שלא  ודיירות  דיירים  הרבה  ויש  גדולה  מספיק  לא  גורמי  .  הזה  מול  למאבק  חזרנו 

נבדוק בהמשך .  ל שיכון ובינוי"היום סאלי תשלח פניה למנכ.  אוניברסיטה אך כרגע לצערי לא נרשמה שום התקדמות

יש . יתכן שיש גם כיצד לפעול באופן תקשורתי, יף משפטי חוזי שיאלץ את שיכון ובינוי או האוניברסיטהאם יש סע

חילקנו    .בית ברל ועוד,  מכללת נתניה,  בר אילן,  א יפו"אקדמית ת  –גם שיתוף בין אגודות של מוסדות שנתקעו כמונו  

לעזוב תוך תשלום מסוים או מציאת  ,  וצה לעזובאת הדיירים והדיירות לפחות או יותר ארבע קבוצות ודרשנו למי שר

מורן עובדת בצורה אינטנסיבית  .  פרישת תשלומים וכדומה,  יש גם מודלים כלכליים שיאפשרו מתן הנחות.  מחליף

 .הוקמו שני ועדים ומאוד שמחנו לראות התארגנות כך שנוכל לרתום את הדיירים והדיירות למאבק.  בשיתוף עם סאלי

יש מקומות עם כוונה להקל בסילבוסים ודרישה  . עם המזכירות האקדמית טוביש שיתוף פעולה  –עדכונים אקדמיים 

יש כאן מורכבות גם  . יש מקומות שבהן הסטודנטיות יגידו שהן מעדיפות מבחן ללא ביטול מטלות. מופחתת למטלות

סילבוסים עדכוני  של  הסיפור  לעשות  .  בתוך  הנכון  הדבר  מה  להבין  מנסות  לפני  .  בעינינואנחנו  לרעיונות  נשמח 

מבחינתנו שמנו  .  לגבי יצירת תו סגול למוסדות אקדמיים,  ל על חזרה לשגרה "דיברתי עם המנכ.  שהדברים נקבעים

גם העניין הפדגוגי עלה בשיחה  .  ספריות,  פרקטיקומים,  את הדגש על החזרת מעבדות ושיעורים עם הכשרה מעשית 

מחר יש פגישה  .  ר של הטכניון כדי לוודא שהדבר הזה לא יתפוצץ לנו בפנים"ודיברתי עם הי  .עם המזכירות והרקטור



 

ארציים הוראה  קידום  מרכזי  הבחינות  .  של  טוהר  וקשים  –לגבי  מורכבים  הכי  במקומות  לנו  במבחני  ,  שחררו 

ניסו  כ עוד  "ואח נלחמנו והשגנו את מה שצריך ובסוף סטודנטיות נתפסות מעתיקות. בפקולטה להנדסה, סטטיסטיקה 

כולנו סטודנטיות באוניברסיטה מובילה וזה  . זה ברור שמבחני בית הם אישיים , אנחנו הוצאנו הודעה. להגן על עצמן

עדיין לא שינו את הסנקציות  .  ביזיון ואני קוראת לכולכן להסביר לסטודנטיות שהן יפגעו בכל הסטודנטיות בקמפוס

 . לקיים את הבחינות בסוף הסמסטריש מחשבות על כיצד . ואני מקווה שזה לא יפגע בנו

, מאוד שמחתי לראות ואני אפרגן להלה ולליאור שקיימו אירועים שונים.  ציינו אתמול  –יום הזכרון לשואה ולגבורה  

הפעם נקבל את ,  לקראת יום הזכרון וחללי מערכות ישראל גם יהיה טקס .  אורחים ואורחות  400זכרון בסלון עם  

הלה תשלח פרטים בהמשך  ,  פ עם עמותת אחים מספרים"יש לנו גם שת.  וכולם יצפו ויפרגנומילותיו של הנשיא  

 . ונשמח לכל השתתפות שלכם

קיבלנו הצעה של אור  .  בעזרת מחלקת תרבות ומחלקת הסברה אנחנו מנסות לייצר שוברי שגרה ברשת   –שים  "שב

 .לצאת משהו נהדר שיעלה לכולנו קצת חיוךיכול , דברו איתנו. של האקתון, ברוטי לרעיון ממשי שקורה 

כל נציגות מערב יכולות לחזור לפנות  .  מחלקת אקדמיה חוזרת לפעילות שגרתית  –העברת מקל לנציבים ונציבות  

לעידן מזרח  ונציגות  לחן,  לדניאל  מתקדמים  הדובר .  תארים  כולל  מאיתנו  אחת  לכל  או  לטלי  לפנות  ניתן  תמיד 

לא יאשרו התקהלות של עשרת אלפים .  יום הסטודנטית לא יתקיים השנה,  היה ברור  למקרה שזה לא.  שהשתתף בכוח

 .איש לא ביוני ולא ביולי

)נשלחה   בארץ  האקדמיים   המוסדות  בכלל  בסיס  קורסי  של  סטנדרטיזציה   -  הנציג דני כהןהצעת החלטה של  

 לחברי המועצה מראש במייל(

יש צורך בסטנדרטיזציה של הקורסים .  כולנו עוברים ללימוד מרחוק.  המשבר הנוכחי הוא הזדמנות לעשות שינויים

א "רואים שאוניברסיטת ת.  שהמטרה שלה היא שקיפות בקורסים ולייצר אחידות לקורסים שמצויים בלב של הלב

להראות שהתואר בתל אביב יותר טוב ואנחנו גם יכולים להשוות את  '  היא במקום הראשון וזה נותן לנו את הפרסטיז

 .אני רואה את זה כווין ווין לכולם. מנו לאחריםעצ

יש מוסדות מסוימים שישימו דגש על עניינים מסוימים ומוסדות  .  אני לא מסכים שזה בהכרח יתרון:  הנציג אורי אביטל

אפשר פשוט לפתוח אקדמיה שכל העיסוק שלה הוא קורסי בסיס ואז משם .  אחרים ישימו דגש על עניינים אחרים

 .לכן לדעתי זה לא רלוונטי לאגודה וזה גם לא פרקטי. לאוניברסיטאותיוכלו לעבור 

 .ג ולכן זה לא בהכרח משהו שיעבור מלמטה אלא מלמעלה"הרגולטור שלנו הוא המל: הנציג דני כהן

 . מעבר לחשיבות שאני מייחס לחופש האקדמי אני לא רואה בזה יתרון: הנציג אורי אביטל

האופטימום הוא איפשהו .  ונגל פרוע זה גם לא הכי טוב'מצד שני ג.  בעולם סילבוס אחידיש בבתי ספר  :  הנציג דני כהן

כמו שבבית ספר יש מעט גמישות והרבה הבנייה  ,  זה צריך להיות הדרגתי .  אין מבחינתי חופש אקדמי למרצה.  באמצע

 .ובמחקר יש חופש מלא

ת וסטטיסטיקה מחדש אחרי שעברתי מהאקדמית כדי להתקבל לאוניברסיטה הייתי צריך לעשות אנגלי: אולג בן אבי

יפו"ת גבוהה.  א  יותר  הגיוני כי האוניברסיטה  מאבד את  ,  לעשות קורסים שיהיו באותה רמה לכולם.  הבנתי שזה 

 . האפקטיביות של האוניברסיטה

ד יתכב',  והאוניברסיטה מלמדת סטטיסטיקה ב'  אם האקדמית אומרת שהיא מלמדת סטטיסטיקה א:  הנציג דני כהן

נכון גם לגבי  . המבחן צריך להיות באותה רמה', אם שתיהן מלמדות סטטיסטיקה ב'. הסטודנט ויעשה סטטיסטיקה א

 .מקומות שונים בתוך האוניברסיטה

 .מדובר בעניין מסובך וגדול, זה צריך להיות מהלך כלל ארצי: הנציגה גפן גיל

 .לנו ולא בא על חשבון דבר אחרזה לא עולה . זה לא לוקח משאבים וכסף: הנציג דני כהן



 

 . ולא בטיימינג הזה , אני חושב שצריך להפוך את ההצעה ליותר קונקרטית: הנציגה גלי מורד

בסופו של דבר אני מאמין שזה לא יגרום לבזבוז משאבים  ,  זה דבר שצריך להתגלגל כל כך הרבה:  הנציג דני כהן

 .ורמותעכשיו זה הזמן לרפ. ג של השנים הקרובות"בטח לא בסד

אני לא חושבת  ,  בתור מי שתאלץ להקדיש את זמנה לדבר הזה ומתמודדת עם ההתאחדות ביומיום:  צבי-ר ירדן בן"היו

,  יש תוכניות עבודה ותהליך כזה הוא ארוך .  אני מסכימה עם התוכן שלה.  שההצעה הזו לא יכולה לבוא מכוח מסוים

העיתוי לא נכון כי כל . ג"ת במאבקים רוחביים מול המלההתאחדות מתעסק. מייגע ודורש עבודת מחקר סופר ארוכה 

 . התותחים פועלים ביתר שאת כדי למצוא לנו פתרונות למצב הנוכחי כדי למצוא סיוע בעידן הקורונה

 .ההצעה לא עברה –נמנעים  0, בעד 10, נגד 30הצבעה: 

 )ההצעה נשלחה לחברי המועצה מראש במייל(  צבי-ר ירדן בן"היו   –שינוי תנאי העסקה של ראשי מחלקות 

חיות תשלומי פיצויי "לפני כמה שנים אושרו לרמ. מעסיקה-חיות מוגדרות עובדות ציבור ולכן אין יחסי עובדת"הרמ

זכות לרמ,  היום אנחנו מבקשות לעשות תיקון.  פיטורין זכאיות לקבל  "להוסיף  שכר בעבודה    125%חיות שיהיו 

מדובר בהשוואת תנאים של ראשי המחלקות לאלה של .  ואילך  11  נוספות  בשעות  150%-ו  9-10  נוספות  בשעות

 עובדות אגודה רגילות.

 ? את רוצה לייצר שוויון מבחינת שכר ותנאים סוציאליים בהתאם למעמד שלך ושל סאלי: הנציג איתי בראונשטיין

  128חיות תעבוד  "רמ.  חיות"בדל בינינו לבין הרמסאלי ואני מרוויחות שכר גלובלי ולכן יש ה:  צבי-ר ירדן בן"היו

גם  .  שעות בחודש ואני מרוויחה שכר איקס בכל חודש  200התקן שלי הוא  .  כפול השכר השעתי  128שעות ותרוויח  

זה המצב של  .  במשק יש תוספת אחוזים.  שעות מאוחרות יותר נקראות שעות נוספות,  שעות  8חית עובדת  "אם רמ

הן  .  חיות כיוון שמגיע להן לדעתנו"אנחנו מבקשות ליישר קו בין הרמ.  הרכזותה  אגודעובדות ה בחלק מהמקרים 

 . השעות הרגילות 8-מעבר ל  שכר עבור שעות נוספות שעות ביום ולא מרוויחות 12עובדות 

 נמנע  1נגד,  0בעד,  39 הצבעה: 

 

מישיבות מועצה )ההצעה   העדרות בעקבות מפיטורים  לידה בחופשת ים /נציגות החרגת – שינוי תקנון  הצעה ל

 נשלחה לחברי המועצה מראש במייל(

ביקשנו לקחת בחשבון אמהות ואבות .  אני מתרגשת וגאה על הדבר הזה בתקווה שהוא יאושר:  צבי-ר ירדן בן"היו

קשה  ה  עלדעתנו לפטר בזמן חופשת לידה זו פגי.  בחופשת לידה בכל הקשור לנוכחות בישיבות מועצה של האגודה

 .בזכויות

 ? למה אי אפשר להרחיב את זה במידה שאני מביא הסבר מספק להיעדרות: הנציג איתי בראונשטיין

הוא שלא רצו לתת שיקול דעת כדי שלא  ,  הרציונל של התקנון הקיים עם המנגנון האוטומטי:  ד גיא הדר "המבקר עו

הסטודנטים וזה מה שגרם למנגנון להיות אוטומטי מבלי צורך  די  י  חברי מועצה נבחרו על  .להכניס שיקולים זרים

 .בשיקול דעת של איזשהו מוסד באגודה

לגבי ההצעה הזו ניסינו לברר למה לא להוסיף לה גם מקרים כמו  .  היו לאילון ולי מספר סייגים:  הנציג אורי אביטל

והיא הסבירה לי שהרעיון הוא ליצור    שוחחתי עם ירדן.  מחלה וכדומה כתירוצים קבילים לפספוס ישיבה,  מילואים

יכול להיות נחמד אם נוסיף את ההחרגות הללו שמאשרים עליהם מועד מיוחד באוניברסיטה בכפוף לכך  .  רצף נוכחות

 . שהנציג לא יפתח רצף חדש של הברזות בישיבה הבאה

אנחנו מקפידים  .  להיות חברי מועצהיתכן שיש אנשים שאין להם מספיק זמן  .  עמדתי לא השתנתה:  צבי-ר ירדן בן"היו

 .לייצר את הישיבות בימים מתחלפים ולא רואה לנכון להכניס החרגות נוספות



 

זה נחמד לשאול נציגים מה היה אבל הנוכחות .  הישיבות האלה הן כדי לעדכן את הסטודנטים:  הנציגה לילך מרקוביץ

בע ישיבות ולכאורה פוטר לא עדכנו אותנו שאין כאשר נציג לא הגיע לאר,  היא קריטית ובנוסף לזה בשנה שעברה

צריך למצוא פתרון כמו שבסוף השנה קיבלנו נציג חדש  .  מהחוג השני לא היה לי נציג במשך יותר מחצי שנה.  נציג

 .במקום

חצי שנה זה קצת הרבה וכן הייתי חושבת שצריך  ,  שלושה חודשים זה משהו אחד:  פרדו-הנציגה ניקול אדלשטיין

 .אני לא יודעת כמה זה חשוב משפטית. לחדד את זה

בסעיף זה "חופשת לידה"  בסעיף הרלוונטי בתקנון בנוסח הבא:  הרה  נוסיף הבזו הערה טובה. :  ד גיא הדר"המבקר עו

 פרק הזמן הקבוע בחוק לחופשת לידה בתשלום. –

זה ,  ד"ת מעבר לחל"צריכה לבקש חלעדיין מהמעסיק אני  .  אני עכשיו בסוף חופשת לידה:  טל-הנציגה שי זילברצוויג 

.  וניתן לחפש מחליף לזמן הזה, יתכן שניתן להגיע לפגישות בצורה וירטואלית כזו או אחרת. שבועות 16עכשיו כבר  

 . בתארים מתקדמים אין יותר מדי מתנדבים אצלנו אבל העיקר שזה לא יתארך יותר מדי

 . ההצעה עברהנמנע.  1נגד,  1, חברי מועצה מכהנים( 71)מתוך סה"כ  בעד 36הצבעה: 

)ההצעה נשלחה לחברי המועצה מראש   בדואר  והתראות  זימונים   משלוח  חובת  ביטול  – שינוי תקנון  הצעה ל

 במייל(

  והם , מיילים כיום יש לכולם. הנוכחי לעידן להתאימם הזמן והגיע, 2008 משנת נועודכ  שלא תקנון פיסעי על מדובר

  לוחות  על  פרסום  גם  וכך,  רלוונטי  לא  כבר  רגיל  דואר.  והתראות  זימונים  לשליחת  והאמינה  המקובלת  הדרך  כיום

 . בקמפוס מודעות

 . ההצעה עברהנמנע.  0נגד,  0חברי מועצה מכהנים(,  71בעד )מתוך סה"כ  38הצבעה: 

 

 הישיבה הסתיימה. 
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