
 

 

 
 7ישיבה מס' סיכום  - עד מנהלו

 
 שבבניין בית הסטודנט.במשרד המועצה  270/502/13הישיבה התקיימה בתאריך 

 . 23:55,  זמן סיום:  //:/2זמן תחילת הישיבה: 

 נוכחים:

 יועד סספורטה.שי סלעליאור ירוס, , סטס גורבוביצקי, דנה גל, ערן לדור, קטיה אברבוך , 

 משקיפים:

  ירז יפה, ליאור לוין, מתן רווהל –חברי המועצה 

  נתי חסון –יו"ר האגודה היוצא 

 מור צורן – יו"ר ועדת ביקורת 

  אסף בונדי –יו"ר ועד הסגל הזוטר של אוניברסיטת בן גוריון 

 עיקר תוכן הישיבה:

 עדכוני הנהלה וועדות: .1

 אקדמיה

 ים:יעדכונים כלל

   רונית אביטן -נבחרה ראש מדור חדשה 

 ככל הנראה תבצע האוניברסיטה שינויים נדרשים במערכת.  - חשב הועדה לרישום ממו

 נכון לעכשיו נבדקות עלויות של כל שינוי.

 עדה האחרונה, הרושם הכללי של והאגודה לקחה חלק בו – הועדה לשיפור סקר ההוראה

האגודה הינו חיובי, הועדה רואה לנכון לשפר את הסקר עצמו ואמון הסטודנטים בו. 

 לתמוך בתהליך שיפור הסקר בעזרת העלאת כמות המשיבים. האגודה התבקשה

  עדה במרכזת ובקשה להעלות את הנושא בו –נוהל אי חשיפת מבחן מרובה ברירות

 צריכה להישלח על ידי היו"ר.

  תינו. והמזכיר האקדמי הביע נכונות להסכים לרוב הנקודות שהועלו בהצע –נוהל בחנים

עדה המרכזת תשלח בשבוע ולהעלות את הנושא לועדה בעל פה. בקשה וינתן לויפירוט 

 הקרוב.

 המדור נערך לתהליכי חפיפה. תיקים ותכניות חפיפה של הרכזים +  – חפיפה במדור

מנהלת סיוע אקדמי מוכנים. תפקידים חדשים במדור, מנהלת סיוע אקדמי + מנהלת 

חר סיום משרד מילואים, יבנו תיקי חפיפה במהלך החפיפה עצמה. תיק רמ"ד יבנה לא

 החפיפה.

  כבכל סמסטר יפעיל המדור שבוע אקדמיה לקראת תקופת בחינות.  –שבוע אקדמיה

 ההיערכות אליו כבר החלה.



 

 

 סיוע אקדמי:

  יתקיימו במנצ'ילה מסוף מאי. –ערבי ועדים פקולטיים סוף שנה 

   בתהליך ניתוח, יסתיים בתחילת חודש יוני. -סקר מזכירויות 

  שני הסקרים יצאו לדרך וינותחו טרם ערב  – ועדים על המדורסקר ועד מצטיין + סקר

 ועדים הראשון.

  על מנת לשפר את שימור הידע במדור הוחלט לפתוח תיק מעקב על  –שיפור שימור הידע

תהליכים ארוכים כפי שקורה בחשמל, זאת על מנת להקל על כניסתם של בעלי תפקידים 

 חדשים למדור ולשמור על תהליך רציף.

 ם אקדמיים:מיזמי

  :הרכזות סיימו להעלות את כל הקבצים למערכת.איזון בנק בחינות וסיכומים 

  קשיים במציאת כיתות מתאימות באוניברסיטה. החוזה עדיין לא  –קורס מתא"ם

 תואמת את ציפיות האגודה והחברה שנבחרה. נחתם. כמות הנרשמים

 מילואים:

  מניקים. חשיבה מחודשת אודות בעייתיות בקיום ערב הוקרה למילואי –שי הוקרה

 מטרת הכסף המיועד להוקרה.

  עדה המרכזת בתאריך הוהאחרונה. צפי להעלותו לו תנמצא בישור –תקנון מילואים-

2.2. 

 משרד  –בהתאם למועד אישור התקנון יפיץ המדור מידיעון חדש לסטודנטים  –ון יעמיד

 מילואים כבר עומל על התוכן.

 תחילת החפיפה שינוי אופי העבודה של המשרד. עם -מתן שירות לפי פקולטות 

 כספים

 ל( "דים, מנת"ר, רמ"ר, סיו"שינוי מודלי שכר: ועדת כספים גיבשה מודל שכר חדש להנהלה )יו

פרמיה  תהיה דים ממשיכים"לפיו השכר יהיה שכר חודשי קבוע שווה ערך לשכר שנה שנייה, לרמ

עובדים )שנה ומעלה(  מעתהנה שנייה הורחב, מודל שכר ש ,בחודש. כמו כן ₪  //5 נוספת של כ

 להיכלל תחת מודל שכר שנה שנייה.יזכו גם הם  ומעלה מנהלתפקיד ברמת ל יתקדמוש

 תרבות

 האחרון של הסמסטר עם ירמי קפלן 2 מחר מתחילה חלוקת כרטיסים לשלישי ב 

 ם שדרשנו יום הסטודנט: לאחר שהביטחון של האוניברסיטה לא אישר לנו את כמות האוטובוסי

 .מה שהוכיח את עצמו כמוצלח מאוד -בו זמנית בחניון העברנו את ההסעות לרחוב למדן

  הפקת לקחים מיום הסטודנט תתבצע בקרוב, חברי המועצה מוזמנים לשלוח לי הערות והצעות

 .לשיפור

 נעשה מסיבת בריכה נוספת ראהנל החושבים עכשיו על אירוע סיום שנה, ככ. 



 

 

 הסברה 

 כוח אדם

 טרפה למדור רכזת הסברה חדשה, רעות מצא. הצ 

  רכזת קש"ח עוברת למדור ממדור מעורבות, רכז וידאו ארט מצטרף גם הוא ממדור

תרבות. רכזי סטודנטים ערבים עוברים למדור מעורבות. באתר מבוטל תפקיד עורך הניו 

 מדיה שיעבור להתחלק בין שלושת חברי משרד הסברה.

 סקר הוראה

 ר הוראה יחד עם סקר שירותי אגודה. פורסם באגודה סק 

 הסברת אגודה ומועצה

  יום הסטודנט היה מוצלח מבחינה הסברתית, אלפי סטודנטים השתתפו בפעילות

 אינסטגרם. 

  לפני ישיבת המועצה הבאה )עם רוביק דנילוביץ'( המדור יעלה טיזר לפייסבוק בו יספרו

 על תוכן הישיבה ויציעו לסטודנטים להגיע ולהשתתף.

  10בשעה  2.2ביום ראשון, מתכנסת הוועדה://. 

 

 מעורבות

 יה יתה פגישה מאד חיובית עם רבקה כרמי ועוד דמויות מהעיריהי -הטרדות מיניות

צעדים שונים שיינקטו כדי למגר את תופעת  -ומהאוניברסיטה, והושגו התקדמויות מאד יפות

חיצונית עם הכשרה משפטית הטרדות הרחוב, קידום שינויים תקנוניים )כגון הקמת ועדה 

רלוונטית שהיא זו שתטפל בתלונות על הטרדה מינית( וכו'. יהיה צורך לעקוב ולראות שהדברים 

  קורים, אבל ברמה העקרונית נראה שהכיוון מאד טוב.

 ועדת העבודה והרווחה בכנסת ובו מנכ"ל האוניברסיטה והתקיים דיון ב 27.5ב -עובדות ניקיון

שהעובדות יקבלו את כל ימי המחלה שמחקו להן, שזו התקדמות מעולה.  לקח על עצמו לוודא

מתוך רצון למנף את ההכרזה הזאת ולחזור לאיזשהו מו"מ חיובי עם האוניברסיטה, ההפגנה 

  בוטלה ובמקומה תתקיים ישיבת חירום של העובדות. 5..2תה אמורה להתקיים בישהי

 כתוצאה ממנו האוניברסיטה הסכימה להיפגש הדיון בכנסת עסק גם בסגל הזוטר, ו -סגל זוטר

  ולהידבר עם נציגי הסגל הזוטר. יהיה יותר מה לעדכן אחרי הישיבה.

 



 

 

 תפעול

 כללי

 בפקולטה למדעי הבריאות על מנת למפות את הפערים התפעוליים  נערך סיור

וההסברתיים במתן השירותים בפקולטה. נכחו בסיור: אבי בן הלל )יו"ר האגודה(, יועד 

ספורטה )יו"ר הועד המנהל וועדת תפעול(, אחיה שץ )רמ"ד הסברה(, איתי בר )רמ"ד ס

מעורבות הנכנס ורכז זכיינים היוצא(, טל שיינברום )מנהל תפעול(, מירב הגן וטל ווסר 

 )חברות מועצה מתאם הפקולטה למדעי הבריאות(

 בין השורות

  מיכל דובינסקי –עורכת חדשה לעיתון 

  52, נערך והועבר לגרפיקה גיליון 527יצא לאור גיליון. 

  520התקיימה ישיבת צוות אחרונה, לסיכום השנה ולגיליון 

 שיווק

  בר לוין. –מנהלת שיווק חדשה 

 ( 5.2/13/.27יצא היום)  ניוזלטר 

 הנותרים יוחלקו בעתיד הקרוב.הקופונים והמגנטים חולקו בהצלחה , 

  איש כפי שהובטח  ///3לא היו דנט, במסגרת יום הסטובאירוע הבירה ונשירה בגן אודי

שספקה את שירותי הבר במקום, צריך לשקול מה לעשות על מנת שלא למנצ'ילה, 

 משקעים.  וייווצר

 מחשוב

  הוחלט להעביר את השרת של מדור כספים למחשוב ענן, ובמקביל לעשות גיבוי בשרת

 פיזי שיישב אצלנו, תומר, רכז מחשוב, אוסף הצעות מחיר.

 תפעול

 טל שיינברום. -ל תפעול חדש מנה 

  מספר מועמדיםפורסם באופן מאסיביהמכרז מתקיים ביום רביעי,  –רכזי תפעול , 

 נגטיב

  למסדרון.התחילו לעבוד על מדבקות רצפה 

 המכונה החדשה של הפופקורן מייעלת את העבודה ומרגישים את זה. 

 צפים לתפוסה מלאהמ -+ שיחה עם עמי איילון  הקרנה של שומרי הסףם שלישי יש יוב 

 זכיינים

  הפקת החופשה השנתית באילת, חברת פרסום ארצית, מפעיל חוגי  –מכרזים שנפתחים

 אירובי, מתנות פתיחת שנה, בר סלטים )במקום הקרנף(.

 סקר זכיינים עדיין לא קיבל אישור מרמ"ד הסברה ועדיין לא יצא לפועל. 

 

סכסוך העבודה בין הסגל הזוטר לאוניברסיטה,  על חוסר ההתקדמות בפתרוןמפי אסף בונדי, עדכון  .2

 ובקשה לרתימת האגודה לתמיכה בהם, על מנת למנוע השבתות ופגיעה עתידית בסטודנטים.



 

 

 קביעת הנושאים לסדר היום לישיבת המועצה. .3

 

 

 :שהתקבלו החלטות

 מור צורן, יו"ר ועדת ביקורת. –נכחה  ותהצבעבכל ה

סדר היום ל)נספח א'( בדבר ניטרליות מגדרית בפרסומי האגודה  העלאת ה"ה של חבר מועצה ליאור לוין .1

 של ישיבת המועצה הקרובה.

 נגד: פה אחד.

סדר היום של להעלאת ה"ה של חבר מועצה דוראל ישי )נספח ב'( בדבר ציון יום הוקרה לפצועי צה"ל  .2

 ישיבת המועצה הקרובה.

  קטיה, ערן, שי יועד, דנה, ליאור, - בעד

 סטס –נגד 

 ה לחברי המועצה לקבל את הצעת ההחלטה בדבר ציון יום הוקרה לפצועי צה"ל.המלצ .3

 קטיה -בעד 

 שי, ערן -נמנע 

 דנה, סטס, יועד, ליאור -נגד 

סדר היום של להעלאת ה"ה של חבר מועצה שי סלע )נספח ג'( בדבר איסור ספסרות בכרטיסי האגודה  .5

 ישיבת המועצה הקרובה.

 ועד, ליאורשי, דנה, קטיה, סטס, י –בעד 

 )ערן נעדר מההצבעה(

העלאת ה"ה של חברת מועצה קטיה )נספח ד'( שינוי תקנוני בפרק ההנהלה לסדר  היום של ישיבת  .5

 המועצה הקרובה.

 שי, דנה, קטיה, סטס, יועד, ליאור –בעד 

 )ערן נעדר מההצבעה(

הועד המנהל מנחה את ועדת תרבות לקדם את נושא מערכת הכרטיסים הממוחשבת למכירה או חלוקת  .2

 כרטיסים לאירועי האגודה.

 שי, ערן, דנה, סטס, יועד -בעד 

 ליאור  -נגד  
 )קטיה נעדרה מההצבעה( 

 
 

 בברכה,
 יועד סספורטה

 עד המנהלהויו"ר 
 



 

 

 נספח א'
 כ״ו באייר תשע״ג

 3202.5.6 

 

 לכבוד

 כירות המועצהמז

 ניטרליות מגדרית בפרסומי האגודההנדון: 

 

 : רקע

לאגודה אחריות מלאה ושווה על ציבור הסטודנטים והסטודנטיות כאחד2 במסגרת הדיון הציבורי והאקדמי הרווח בארצנו 

מלא בין  ובעולם, על אפליית נשים בצורותיה השונות, ראוי ונכון לאגודה להצטרף למודעות המגדרית ולקיים שיווין

 המינים2 לא כל שכן כאשר קבוע בתקנון כי אין להפלות על בסיס מין )מגדר(2

כיום נושא האפליה בשיח, אינו מודגש ואינטגרלי מספיק בהתנהלות האגודה וביסודה2 לדוגמא במדגם שנערך בשבוע 

ציבור הסטודנטים והסטודנטיות רנדומלי )מצורף(, התגלה כי רוב הודעות הפייסבוק שהאגודה פרסמה באותו שבוע פנו אל 

רבים2 התקבעות לשון זכר כלשון רבים יוצרת ויצרה מאז ומעולם אפליה אצל המין הלא נמען2 השפה היא -רק בלשון זכר

ראי דינאמי של התרבות, ושפה שבה לשון זכר התקבעה כלשון רבים, מציגה לנו תרבות עם אפליה מובנת ומן השורש2 לנו 

 צב בחצרנו הפרטית והחשובה2הזדמנות לשנות את המ

בהמשך להצעה שעברה במועצה הקודמת, שעזרה לצמצם כמעט כליל את הפרסומים הסקסיסטים של האגודה, הצעה זו 

 היא השלב הבא ותצמצם משמעותית את האפליה המגדרית בשיח ובפרסומים של האגודה2

 

יון2 אל לנו להסתפק במודעותם הגבוהה של ראשי הצעה זו תחזק את רוח האגודה ככזאת השמה את ערך השוויון כערך על

 לטווח ארוך ותייצג אגודה של סטודנטיות וסטודנטים משכילים ומודעים2 רמדור ההסברה הנוכחי, אלא לנסח רוח שתישא

 

  :תוכן ההצעה
ת מגדרית בפרסומי האגודה אשר מופצים לסטודנטים ולסטודנטיו תהמועצה מנחה את מדור הסברה לשאוף לניטרליו

 בפלטפורמות השונות )אימייל, פייסבוק ועוד( 2

 

 
 פנים אופי ההחלטה:

 הוק-תקנה / נוהל / אד מתכונת ההחלטה:

 ועדת מעורבות עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:

 אין בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:

 מיידי קף, אם נדרש:לו"ז לביצוע או לכניסה לתו

 יו''ר ועדת מעורבות גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:

 רמ''ד הסברה גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

 אין לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

 
 בברכה,

 ח"מ ליאור לוין וח''מ לירז יפה



 

 

 נספח ב'
 י"ד בסיוון תשע״ג

 .6202.5.6 

 

 לכבוד

 צהמזכירות המוע

 ציון יום הוקרה לפצועי צה"ל. ון:הנד

 

 : רקע

לפני שנה וחצי, החל תהליך בעיר באר שבע אשר בסופו יצוין יום הוקרה לפצועי צה"ל במוסדות החינוך בעיר, בכ"ט 

תאריך החלטת האו"ם על הקמת המדינה2 לשמחתי, נפלה בחלקי הזכות לקחת חלק בארגון יום זה2 למהלך  –בנובמבר 

גורמים הקשורים לנושא ולהוצאתו לפועל, בין היתר ניתן למנות את: עיריית באר שבע, חברת כיוונים, ארגון נרתמו כל ה

נכי צה"ל מחוז דרום, בית הלוחם, התיכונים בעיר ועוד2 הצורך ביום זה וצמיחת הרעיון עלו מן השטח, וכאשר בני נוער 

, וששאלו אותי מאות פעמים לאחר מכן הייתה: "איך עדיין העלו את ההצעה לציון יום ההוקרה, השאלה ששאלתי את עצמי

לא חשבו על זה?"2 אז גם אחרי התעסקות של שנה וחצי בנושא, אין לי תשובה שתניח את הדעת2 אין סיבה הגיונית למה 

, לא חשבו על זה קודם2 היוזמה הייתה הצלחה מסחררת בכל קנה מידה2 החל מתלמידים שלקחו חלק בהרצאות, דגלנויות

פעילויות, סרטים ושאר הדברים שהועברו באותו יום, דרך אנשי חינוך מהשורה הראשונה, וכלה בפצועים עצמם שהעידו 

שהתרגשות כזאת לא אחזה בהם מעולם2 עצם זה שאנשים עוצרים לרגע לומר להם תודה, לשמוע מה יש להם על הלב, 

הרבה2 נכון להיום, היוזמה אומצה במקומות נוספים  יומית, היא היא שגרמה להתרגשות-לשמוע את התמודדותם היום

בארץ, כדוגמת אבן שמואל, ירושלים, אשקלון וירוחם2 מכללת ספיר, אשקלון וסמי שמעון כבר הביעו רצון לקחת חלק 

ביוזמה2 בחודשים הקרובים אנו נפגש עם שר החינוך וסגנו, וסגן שר הביטחון, כצעד התחלתי להעברת היום בחקיקה, 

ונו כיום לאומי2 אני באמת מאמין שהיום הזה חשוב מאוד2 גם לפצועים עצמם, אך לפני כן, לנו כאנשים, כסטודנטים ולכינ

וכאזרחי מדינת ישראל2 "איך עדין לא חשבו על זה?", זו שאלה שאני מאמין שגם אתם חשבתם עליה, ובדיוק כאן אנחנו 

, אין חשוב לי לצייןלה בקרב הסטודנטים, ולכן ראוי לקיימו2 אני מאמין שיום זה יזכה להצלחה גדו -נכנסים לתמונה 

מדובר ביום פולחן וסגידה לצבא, ממש לא בזה מדובר2 אין גם עניין לקדש את הפצוע, ולשדר מסר שזה האידיאל2 לא על 

ים צבא ולא על מלחמה סובב היום הזה2 כל מטרתו היא לומר תודה לאנשים שהתודה מגיעה להם כל כך, לאותם אנש

שמשלמים מחיר יום יומי, על זכות ששייכת לכולנו2 כאשר אני מדמיין את היום בעיני רוחי, אני יכול לחשוב על מספר 

דברים אותם ניתן לקיים ביום זה, בין היתר: שיחה מרכזית של פצוע/ה, סרט באותו ערב בנגטיב וכיוצא באלו2 אך בכנות, 

נים על כך באגודה2 ברצוני לקבל את תמיכתכם בהנחיית האגודה על אני מעדיף להשאיר את הפרקטיקה לאנשים האמו

 קיום יום זה2

 

  :תוכן ההצעה

על מנת לקיים יום הוקרה  םמועצת הסטודנטים מנחה את אגודת הסטודנטים לפעול במסגרת המדורים הרלוונטיי

 לפצועי צה"ל.

 

 
 פנים  אופי ההחלטה: 

 הוק-אד מתכונת ההחלטה:

 ועדת מעורבות רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה: עבודה מקדימה, אם

 - בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:

 מיידי לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:

 מזכ"ל המועצה גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:

 רמ"ד מעורבות גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

 - ווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:לו"ז לדי

 

 

 בברכה,

 ח"מ דוראל ישי



 

 

  נספח ג'
 

 התשע"ג איירב גכ"
/3./5.2/13 

 לכבוד
 מזכירות המועצה

 1איסור ספסרות בכרטיסי העמותהון: הנד
 

 : רקע
בכל שנה אנו נתקלים בתופעה שסטודנטים קונים כרטיס מסובסד מהאגודה ולאחר שהכרטיסים בקופות אוזלים 

רים אותו תוך גריפת רווח גדול. התופעה מנוגדת לחוק העונשין של מדינת ישראל ופוגעת בציבור הסטודנטים, מוכ
 לכן כגוף שאמור לדאוג לאינטרס של הסטודנטים על המועצה לפעול למיגור התופעה.

 
  :תוכן ההצעה

העולה על מחירם מועצת הסטודנטים אוסרת על חברי העמותה למכור כרטיסים לאירועי האגודה במחיר 
 , ומנחה את האגודה לפעול למיגור התופעה.המקורי

 
 

 פנים  אופי ההחלטה:
 הוק-אד מתכונת ההחלטה:

 ועדת תרבות,   ועד מנהל  עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
 רמ"ד תרבות בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:

 מיידי לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:לו"ז 
 מזכ"ל גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
 - גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

 - לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

 
 
 

 בברכה,
 שי סלע,                    
 יו"ר ועדת תרבות     
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 נספח ד'
 ן התשע"גבסיווא' 

1/./5.2/13 
 לכבוד

 מזכירות המועצה

 

 הנדון: שינוי תקנוני בפרק ההנהלה

 
 

 רקע
 

על פי תקנון האגודה, לא ניתן להאריך את כהונתו של מנהל הכספים של האגודה מעבר לשש שנים. שינוי התקנון 

, תוך מתן סייג בכך נועד על מנת לאפשר לאגודה, במידה וחפצה בכך, להמשיך את העסקתו גם מעבר לתקופה זו

 שהמשך העסקתו ייבחן מחדש כל שנה, וכל שלוש שנים יפתח התפקיד וייבחר עובד בפורום לבחירת מנהלים.

 תוכן ההצעה:

 כפי האגודה בתקנון הבחירות בפרק התקנונים השינויים את לאשר ממליצה הסטודנטים אגודת מועצת

 .שהוצגו בישיבה
 
 
 
 
 

 פנים אופי ההחלטה:

 תקנה החלטה:מתכונת ה

 ועדת תקנון עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:

 אין2 בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה

 לאחר אישור רשם העמותות לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:

 אין גורם אחרי מטעם המועצה, אם נדרש:

 יו"ר ועדת ביקורת , אם נדרש:הלההנגורם מפקח מטעם ה

 אין לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

 

 בברכה,

 קטיה אברבוך

 יו"ר ועדת תקנון

 


