
 

  

 

 

29.4.15 

 5ועד מנהל מס' ישיבת  סיכום

 

 אגודת הסטודנטים. קומתאשר בהמועצה  משרדב 29.4.15הישיבה התקיימה בתאריך 

  19:30 זמן התחלה:

 22:36זמן סיום: 

 

 נוכחים:

עי סלע, חביאר דורפסמן, אביב רואבו רביעה,  -מאיה נורי, דרור בניוסף, הנאיואב גולן, : חברי הוועד המנהל

 כהן.

 

 אורחים:

ראובן סלומון, מ"מ  -מעיין פלטי, מזכ"ל המועצה -רמ"ד מעורבות היוצאתיו"ר האגודה, יו"ר ועדת ביקורת, 

 ניתאי ארי, תום לבהר, צליל יוגב. דורון מדרוני. -מזכ"ל המועצה

 

  חסרים:

 אין

 

 עיקרי הישיבה:

 

 מי בעד: פה אחד. הצבעה על קיום ישיבה ללא ועדת ביקורת: .1

הרעיון נולד בישיבת המועצה הראשונה שהייתי בה. הכוונה היא  -מעייןדיון בנושא מידען בערבית:  .2

לא נושא שרכז מעורבות יכול להנגיש את המידע של האגודה בערבית. הבנו שנושא ההנגשה זה 

 תקן נולד הרעיון של ליצור וחרים מישהו שזה לא הכישורים שלו. מפהאנחנו ב לעשות כי בעצם

בחינה המישהו שהוא הגורם המקצועי. חשוב שיהיה מישהו שמומחה מ " כדי שיהיהמידען בערבית"

את הכשל  -מכיוון שכיום מי שעושה את התפקיד ההסברתי הוא בכלל מומחה למעורבותסברתית הה

 הזה אנחנו רוצים לתקן.

הסברה היה  בועדת .במחלקה למזרח"ת יש אנשים שלומדים תרגום ומחפשים בזה תעסוקה רועי:

 וזה עבר פה אחד. רוב מוחץ לזה

כשאנחנו מקבלים את מית ואז פתרנו את זה הסברתית. דבא לפתור בעיה אק , במקור,הרעיון יואב:

יודעים שקיים פער בתחום ההחלטה הזו חשוב לי שהמידען גם יתעסק בנושאים אקדמיים כי אנחנו 

 הזה.

התשובה היא כן. זה עניין של תיעדוף הסברתי בכלל. הסברה היא משהו שאנחנו רוצים לשים  אורי:

 עליו את הפוקוס ואם אנחנו רוצים לשים את הפוקוס על אקדמיה זה יהיה חלק מזה. 

 ברנו על להנגיש את התקנון בערבית.דבועדת אקדמיה אנחנו  חבי:

אוכלוסייה שלמה שמרגישה מנוכרת על ידי האגודה. ואני חושבת שזה ישפר מאוד את  יש פה הנא:

 הנוכחות של הסטודנטים הערבים.



 

  

 

מכיוון שאין  אני חושב שזה מהלך מאוד חיובי. זה יעשה טוב לסטודנטים פה שמרגישים ניכור. יואב:

 אני מסתייג מהמלצה.  -ממישהו אחר יותר ידע לי

לתקן ועדת מעורבות העברת השעות וזמן אנחנו רוצים לקדם את זה. ב. הרבה אני מאוד בעד מאיה:

 התקבלה פה אחד.הזה 

)מאיה: לברר הייתי שמח לדעת איך זה עובד באגודות אחרות. זה נראה לי רעיון מאוד טוב.  אביב:

 את זה עד לישיבה הבאה(.

באופן עקרוני, צריך לתרגם מי. לא חושב שמישהו יהיה נגד כזה דבר. אני אתן דגש בנושא האקד חבי:

על מת כמה שיותר מהר  הזה להכניס את התקן ומאוד מאוד חשוב. לשפות זרות יםאת התקנונ

 תקופת המבחנים הקרובה.שנצליח לתרגם את התקנון לערבית עד 

ועדת כספים יראו שזה באמת מסתדר מבחינת וגם אני חושב שזה מאוד נכון. חשוב שב אורי:

להאמין שזה יקרה עד  לי ולכן קשה התפקיד הזהה עבודה סביב הבחירה של התקציב. יש הרב

 תקופת המבחנים הקרובה. 

אין לי מה להוסיף אבל אני מאוד בעד. קריטי לי שיהיה תפקיד כזה הרבה לפני דברים  דורון:

 אחרים. 

 אני בעד. ראובן:

ירות את האגודה כמו בהתייחסות לערבים צריך להתייחס לאוכלוסיות נוספות שלא מכ ניתאי:

 דתיים. 

עלתה השאלה האם להעביר את זה בהצבעה מרחוק כדי לבחור את התפקיד מהר יותר או שעדיף 

 לחכות עם זה לישיבת מועצה הקרובה:

 צריך להעלות את זה במועצה כי זה סיפור שהוא ערכי. ולכן ראוי שזה יקרה בישיבת המועצה.  דרור:

 שזה בהול. חושבתאני  דורון:

 .מסכים עם דרור אני לא חושב שזה בהול. יואב:

 הועד המנהל מחליט להכניס את נושא זה לישיבת המועצה הבאה: ההצעה עברה פה אחד.

בעד: מאיה,  -הועד המנהל ממליץ למועצת הסטודנטים להחליט על הוספת תקן "מידען בערבית"

 רועי, הנא, אביב, דרור, חבי. נמנע: יואב. אין מתנגדים.

 . עדכוני הנהלה .3

. אני מצפה לשיתוף פעולה טוב וצמוד. כאן. נבחרה הנהלה חדשהאני מאוד מתרגש להיות  אורי:

בשבועיים הקרובים מה שקורה זה חפיפות. אבי במילואים ולכן אני על שתי הפונקציות. אנחנו 

חס למה העלות שולית יותר בימבחינת עלות תועלת:  .ומרחיבים את ביטוח הדירקטוריםמחדשים 

 שאנחנו מקבלים. 

היערכות לקראת יום הסטודנט: העיסוק הלוגיסטי מאוד שואב את הקשב האגודתי. עד סוף החפיפה 

שצריך? אורי:  דרור: האם החפיפה עוברת כמואבי הוא עדיין מורשה החתימה בתור יו"ר הארגון. 

 . יש סמינר ביום ראשון של ההנהלה. בהחלט

)הגר יו"ר ועדת ביקורת הגיעה לישיבה ונכחה  יו"ר ועד מנהל חדש: בחירת יו"ר ועדת מנהל ומ"מ .4

  בה עד סוף הישיבה(

הודיע הסבירה למה היא פורשת מתפקידה כיו"ר ועד מנהל. רועי מאיה, יו"ר הועד המנהל היוצאת, 

 מתפקידו כמ"מ יו"ר ועד מנהל. יואב הציע את מועמדותו.  על התפטרותו



 

  

 

רים את ההשקפה שלי. אני רציתי להיות יו"ר ועד מנהל עוד אתם מכירים אותי ומכי יואב:

התפקיד הוא  מההתחלה. רציתי לעזוב את המועצה. אבל אז הגיעה אליי הבשורה שהתפקיד מתפנה.

בגלל שאתם כבר מכירים אותי ויש לזה הרבה חסרונות.  זה להיכנס לתפקיד באמצע -לא מובן מאליו

ין בה ובמיוחד ים לי אתם מצביעים לכל הדרך שאני מאמכשאתם מצביעש חשוב לי לבקשואת הדרך 

להניע תהליכים חדשים. ואני רוצה לעשות הרבה שינויים לשיפור היחסים בין המועצה והאגודה. 

שיהפוך להיות שיח של עבודה משותפת ופחות  -וועד המנהלשינוי השיח בין ההנהלה לחשוב לי ליצור 

 ,לכןהאגודה. מועצה כלפי המועצה והמנהל כלפי הועד ה שלבנוסף, חשוב לי לשפר את השיח ניכור. 

הועד המנהל ייפגש  -"ללכת על הדרך הזו" :זניים שלי זהומה אני שומע בא -לי כשאתם מצביעים

 שאר הקדנציה שלי. י רוצה להוביל דרך חדשה עכשיו למשך לעיתים קרובות יותר. אנ

 אני חושב שיש לנו זכות. רואים שאתה מאוד מאוד מקצועי.  אביב:

 למה אתה מתכוון? ,דרךל כשאתה אומר מאיה:

בעיקר על האיך ולא על המה. חשוב לי שתהיה פתיחות לדרך אחרת. אם הועד לא מסכים אז  יואב:

 ברור, אני מקבל את זה. זה לא שיש לי זכות מיוחדת. 

הקודמת. ואני מאוד עומד מאחורי זה. אין לי שום פקפוק בדרך אני הצבעתי ליואב גם בפעם  חבי:

 שלך. 

יובילו אותנו חשוב שאני חושב שזה חשוב שדמות מקצועית ואכפתית כמו יואב תהיה במועצה.  רועי:

 אנשים שמכירים את המערכת ויודעים לעבוד בארגון.

ועות רואים שאתה נמצא אני גם שמח שאתה איתנו במערכת. אתה מאוד ראוי. כבר כמה שב דרור:

 במקום הזה של ההנהגה.

אני מרגישה שאם יש מישהו שיצליח להפוך את הועד המנהל לכל כך רלוונטי זה אתה. ואני  הנא:

 תומכת בך בכל מה שתעשה.

 אני מאוד אשמח לעבוד ביחד עם יואב. אני חושב שזה יעשה טוב מאוד למועצה.  ראובן:

 מי בעד יואב? פה אחד. 

 ן נבחר ליו"ר הועד המנהל. יואב גול

 מ"מ ליו"ר ועד מנהל: מי מציע את עצמו?

חשוב לי להיות בתפקיד הזה כי רכשתי הרבה ניסיון בזמן האחרון. ואני אשמח למלא את  מאיה:

 תפקידו של יואב. 

 פה אחד.  מי בעד מאיה?

 מאיה נבחרה למ"מ יו"ר ועד מנהל. 

 .נושא המזכ"ל ומ"מ למזכ"ל .5

אני חושב שהנושא המהותי קודם לנושא הכספי. אני רוצה לחלק את זה לשניים: ראובן  ראובן:

האדם וראובן המזכ"ל. לגבי הדאגה שלכם אני רוצה להודות לכם על ההתייחסות. אני מעריך את זה 

ויש לי חוזה חתום. אף אחד לא דבר  אני עובד -אבל שלא רציתם שאני אתעסק במיילים תו"כ אשפוז.

זה לא תקין.  -ואז אני מקבל הודעה שממנים מחליף. אי אפשר לעשות לי הרעת תנאיםני כן. איתי לפ

 בלי לומר מה זה אומר עליי ועל השכר שלי. וזה עוד 

כשכל זה קרה, לא דאגת שיהיה מישהו שימלא את מקומך בזמן  לא טרחת אפילו לדבר איתי מאיה:

 ם אל מול המועצה שזקוקה לך.היעדרותך והדבר הזה יצר הרבה מאוד תסכול ופערי



 

  

 

אני לא ולכן בגלל שאתה מאושפז בבית חולים  נתי שאתה לא יכול למלא את תפקידךאני הב דרור:

 התעסק בדברים הללו כשאתה במצב כזה.חושב שאתה צריך ל

יום אחרי שמילאתם אותי כמ"מ ראובן חזר. מה שלי חשוב להגיד זה שכל המצב הזה היה  דורון:

 מאוד מאוד לא נעים. 

שהייתי מקבל את אותה ההחלטה. היו הרבה שאם הייתי צריך להצביע על זה שוב אני חושב  חבי:

כאשר גם חוסר תקשורת  הבנה על מצבך. הידברים שלא קרו. היה חוסר תקשורת והייתה חוסר ה

מבחינתי התפקיד של המ"מ נגמר.  -כי הרעיון של המ"מ היה עד שתחזור. אם עכשיו אתה פה -חזרת

 ואם חס וחלילה יקרה משהו עוד פעם אז דורון נבחרה להיות מ"מ והיא תמשיך להיות שם. 

 שבוע לפני פסח דברתי עם ראובן על עניין מקצועי והוא אמר שהוא לא מרגיש טוב. אני קודם רועי:

שתי סוגיות מאוד משמעותיות. יש ציפייה ממזכ"ל שהוא אבא אבל כל אמרתי לך תרגיש טוב. יש פה 

ואם הוא לא מרגיש טוב חברי הועד המנהל צריכים לדעת מזה. כשקבלנו את  -מא של המועצהיוא

א אני חושב שללענייננו, ההחלטה היינו בערפל מוחלט. כל אחד נתן את הזווית שלו ממה שהוא יודע. 

התפקיד ולא בטוחים במקום שלהם  נמצאים במקום שהם מועצההנגעו פה בעניין הכי מרכזי. חברי 

יש הרבה דברים שלא קרו והרבה דברים שנדחו בתקופה הזאת ולכן . זה לשפר את זה ל"מזכהשל 

 גם לטובתך וגם לטובת המערכת. הבחירה במ"מ היא 

"ל. אני חושב שטעיתי. תו"כ התפקיד לא אמרתי אני מודה שעשיתי הרבה טעויות בתור מזכ ראובן:

שאני אשב עם חברי הועד המנהל כי זה תפקיד של יו"ר ועד מנהל. יש פה אדם שאני חייב לו הכי 

זה תום. הוא חבר המועצה שלצערי למרות שאני מאוד מאמין בו אכזבתי אותו הכי והרבה התנצלות 

אם אתם חושבים אבל, בעניין התפקוד, לטה. דרדרות הבריאותית שלי הייתה בעתהרבה. תחילת הה

 ל לא מתפקד תציעו הצעה לפטר. "שהמזכ

 יותר לסטודנטים. באנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו כחברי מועצה עושים את השירות הטוב  רועי:

 ,תום ,יש בעייתיות בזה שאני בעניין התפקוד, דבר ראשון ראובן אתה צודק בכל הנושא הכספי. תום:

מגלה בדיעבד שאתה לא נמצא. הרבה פעמים פניתי ולא קיבלתי תשובה החל  ,המנייןחבר מן 

לות ואיפה יש הצעות ועים בנושא השביתה של הועד המנהלי, החל משאלות לגבי מזכ"מאיר

ה שלי. אחרי שגיליתי איך ל המועצ"עם מזכאישית יתה לי שיחה יעדיין לא ה -?. בנוסף לכךהחלטה

כי  -זה המזכ"לו גדולים הבנתי שיש פה רק מישהו אחד שיכול לעשות שינוייםעובדת באמת המועצה 

הוא מקבל כסף. אם אתה מבין שאתה לא יכול לתפקד האחריות המינימלית זה להגיד "חברים אני 

, כשאני מגיש הצעות החלטה אני חוטף ריג'קטים שנמאס לי לא יכול לתפקד". וזה לגיטימי. כי בסוף

בתור חבר מועצה מן המניין נדפק פה.  ,. אנים להיאמר לי הרבה יותר מוקדםמהם והם היו יכולי

למה לא קיבלתי תשובה על דברים ששלחתי לך? דורון ענתה ואתה אנחנו בבעיה. אתה יכול לתפקד? 

הוא לא משהה את עצמו כאשר הוא לא יכול  -לא. אני לא מבין איך בארגון שיש בו אדם אחד שעובד

 לתפקד.

 שאמרתי שאם יש חבר מועצה שחטאתי לגביו זה תום.  כמו ראובן:

לא  אם דורון שלחה מייל אז ראובן -אני ישבתי עם דורון כבר כמה ימים בימים האחרונים צליל:

  יתחיל לשלוח על כל מה שדורון כבר עברה.

אם היינו מקיימים שיחה ה -שאנחנו נמצאים בו האם אילולא המצב היה מתגלגל למצב הזה אורי:

חושב שזה לא הוגן לדון בזה כרגע בגלל שהשיחה הזו  אניזאת? אני חושב שהתשובה היא לא. ו כמ

  נובעת בעקבות המצב הבריאותי.

 אני רוצה להגיד שראובן תמיד עזר לי.  ניתאי:



 

  

 

 האם אתה כשיר לחזור לעבודה?  רועי:

לשגרה. אם חס וחלילה  אתה יכול לחזור" :אני לא יודע מה קורה איתי אבל בביה"ח אמרו לי ראובן:

 לא יכול לחזור לשגרה אז אני לא". יגידו לי שאי

 לא בטוח שיהיו תשובות בקרוב. הגר:

דורון אמורה אתה צריך להגיד שאתה חוזר לתפקיד. ברגע שאתה חוזר אתה אמור להגיד וזהו.  דרור:

מאוד מאוד  להיות ממלאת המקום שלך וברגע שחזרת לתפקיד היא אמורה לסיים את תפקידה. זה

 פשוט. וזה מה שהצבענו עליו.

 וב שדורון תקבל שכר על כל השעות ולא פחות מכך בשום אופן.לי חש מאיה:

 ראובן, האם אתה כשיר לחזור לעבודה? מאיה:

שגרה עוזרת לי. אני רוצה לחזור לשגרה. רונים אני חוזר לשגרה. ההתעסקות בבימים האח ראובן:

 ד שתהיה הודעה חדשה.אני עובד ואני רוצה לעבוד. ע

 כבובת חוט. בי יש גבול לכמה שאפשר להשתמש  דורון:

 לא נראה לי שישחקו ככה עם המועצה.  רועי:

 אם אני אבין שאני לא יודע מה קורה איתי אני אתפטר. אני לא צריך מ"מ.  ראובן:

כי אני לא אני הייתי הרבה פעמים בחיים באשפוזים. ההצעה שלי היא, בשבילך,  עידו רקובסקי:

חושב שהלחץ הזה עושה לך טוב, הכי טוב יהיה לקבוע תאריך שיהיה בחזקת קו פרשת מים שעד 

עד אותו תאריך נצטרך לקבל תשובות. המועצה כרגע במקום שהיא ואליו דורון תהיה בחזקת מ"מ 

 ל. "צריכה את התפקוד המלא של המזכ

 ראובן צריך לחזור לתפקד באופן מלא.  יואב:

 מתעלם מההחלטה שהועלתה פה.  אתה הגר:

 זו לדעתי החלטה לא חוקית.  -הו שהוא מפסיק לעבוד עד איקס זמןההחלטה על מיש אורי:

אני לא חושבת שצריך לחשוב איך אני נפגעת. אני עשיתי דברים כדי לקדם את המועצה.  דורון:

 המועצה במצב גרוע. אני הבנתי שאני ממלאת מקום עד שראובן יחזור. 

 לעדכן את יו"ר הועד המנהל. תפקיד. וכל שינוי שקשור למועצה על המזכ"להובהר: ראובן חוזר ל

 מבחינה כספית: דורון פונה לאושרת.

 עדכוני ועדות:  .6

 אין עדכונים מעורבות:

נכחו גם רכזים של אקדמיה גם הרמ"ד. עדי מנסחת מסמך חשוב של  -הישיבה האחרונה אקדמיה:

 שה נוספת. אתם מוזמנים לישיבה. עקרונות. ומתקיימת פגי

מטפלים בזה. בוחנים את נושא  -ישבנו לפני שבוע. נכנס סיו"ר חדש. לגבי דו"ח זכיינים תפעול:

דוחות הביקורת. הצענו לקדם את הנוהל של אורי בתיק נהלים. בודקים את נושא כרטיס האשראי. 

 על קפה אמון.  הרבה אנחנו מדברים

למידען בערבית. התמקדנו  7הוספנו  בתקן של הטכנאי אופניים ובכך שעות 8ל 15קיצצנו מ תרבות:

 . הפיילוטהפוקר רטיסים באינטרנט. נערך פיילוט באירוע שלבחברה שתהיה טובה יותר למכירת כ

תבואו היא תהיה מאוד  -שקשורה למכירת כרטיסים באינטרנט הבא ייערך על שלופתא. תהיה ישיבה

 מעניינת. 

 אין עדכונים. כספים:



 

  

 

נבחר עודד רמ"ד הסברה. יש הנהלה מאוד איכותית וחזקה. יהיה לנו הרבה עם מי לעבוד.  הסברה:

התחלנו משהו חדש: יוזמות אישיות של חברי ועדה. דורון העלינו מדוח הביקורת את כל מה שהיה. 

אין פרסום של  -לה את הנושא של דו"ח סמסטריאלי. דרור העלה משהו שבוער בו הרבה זמןהע

יוזמות של סטודנטים שהם לא מהאגודה. היעד הזה שנכנס לתכנית העבודה לא נאכף. אנחנו 

כל ישיבת מדור יהיה  -אנחנו הולכים להיות בכל הישיבות מדור. נעשה סבב -מכניסים משהו חדש

די שנהיה יותר מעורבים. חילקנו את תכנית העבודה לרובריקות ורואים מה רלוונטי כ הנציג של הועד

להיות עם יד על הדופק וככה נוכל  כדי להכין אותם לתקופת היעדים ותכנית העבודה. אנחנו צריכים

 להיות בפיקוח. 

 בישיבות הועדה. מעקב על ישיבות ועדה ועל נוכחות לעשות דורון: צריך

ום של שלושה נושאים עשויים לעלות לישיבת מליאה הקרובה. נוהל חיר -בנו שלשוםאנחנו יש תקנון:

שינוי הסדר של הדוברים בנוהל יו"ר. נדבר בישיבה הבאה על נוהל ו תום, נוהל הגרלות של חביאר

הצעה של דרור שמדבר על כל עניין  כניס את נוהל אובדן מוצר יקר ערך וגםרכב ונוהל רכש. נ

 ייר ובזבוז. ההדפסה, מחזור נ

 )יש להבהיר כי נעשה ישיבה נוספת עד הישיבה הבאה( סדר היום המוצע מהישיבה הקרובה: .7

 שיחה עם אסר"ן -

 מידען בערבית -

 נוהל חירום של תום -

 נוהל הגרלות -

 נוהל נוסף של תום על סדר דיון בישיבות -

 לסיכום, יואב רצה להגיד מספר דברים לאחר היבחרו: .8

  יואב:

ועד מנהל  -לה. ואני רוצה שנארגן ארוחת בוקר עם ההנהלה מתישהו החדשה התכנסהההנהלה  -

 והנהלה. 

ג את כל הפערים, את קרובות: במופע הקרוב תבקשו מהרמ"ד הקרוב להציה הועדותישיבות ב -

 דברים שצריך לשפר. ו תכנית העבודה שמולאה עד עכשיו

דברים שעלו בוועדה מאז תחילת שלו ואת הר ועדה יסכם את ההחלטות "כל יואני מבקש ש -

 הקדנציה. אני רוצה לשקף למועצה מה המועצה עשתה השנה. זה נותן תמונת מצב. 

צריך  -כניסה של חברי ועדה לישיבות מדור: כדי למנוע מצבים של אי נעימות וחיכוכיםמבחינת  -

לשאוב הוא בא  הבהיר שאין לחבר ועדה סמכות בישיבה. הוא נמצא כמשקיף ברוח טובה)!(.ל

 החלטה.  שם בשביל לקבל לאוהוא מידע 

מכם. אם מישהו רוצה לדבר על כל מיני  עשות שיחות אישיות עם כל אחד ואחתאני רוצה ל -

 דברים אני אשמח להיפגש.

 

 22:36הישיבה ננעלה בשעה: 

                                   

 בברכה,                                                                         

 מאיה נורי

 הוועד המנהל"ר יו


