
 

  

 

                                                                                                                                                                       2.15.26 

 2ועד מנהל מס' ישיבת  סיכום

 

 אגודת הסטודנטים. קומתאשר ב יו"ר האגודה משרדב 24.2.15הישיבה התקיימה בתאריך 

  20:00 זמן התחלה:

 (25.2.15)בתאריך ה 1:00זמן סיום: 

 

 נוכחים:

 יואב גולן, חביאר דורפסמן, מאיה נורי, הנא אבו רביע, אביב כהן, דורון מדרוני )מ"מ ליו"ר ועדת הסברה(.

 

 אורחים:

 ראובן סלומון –מזכ"ל המועצה 

 אבי בן הלל –יו"ר האגודה 

 הגר –יו"ר ועדת ביקורת 

 

  חסרים:

 דרור בן יוסף, רועי סלע )שלח מ"מ במקומו(.

 

 עיקרי הישיבה:

 -ביקורת ותדיון על דו"ח .1

 דו"ח ביקורת על נגטיב:
 

. מצד אחד זו נקודה חיובית אולם, קיימת לראות סרטים חדשים תהבאת המקרן החדש מאפשר :ביקורת
בנוסף, עולה בעיית השימוש  קניית המקרן החדש.עצם מהאחרונות של המחירים שנובעת עלייה בשנים 

 הבנת חשיבותו והידע כיצד להפיק ממנו תועלת. ונושא נוהלי רכש. בסקר
ה הייתה של המנויים. נראה שיש פה התנהלות מאוד מקצועית של ועדת ביקורת. העליי :תגובת הנהלה

נותנים אותו ביותר מדיי זול והוא כבר מוזיל את  -שקלים. וחשוב להבין שמקבלים המון 150ל 120מ
הערך של המוצר. הרעיון של להעלות את המחיר זה בשביל השוואה לטיב המוצר ולא רצינו להשית עלות 

מרמור. הנגטיב מתנהל כמו כל מדור קבועה במזנון כי זה יפגע יותר בסטודנטים. ועלול לעלות את סף ה
בנוגע לנוהלי רכש: מגדירים ספקים . רכישה חשובהב אנחנו לא קונים מקרנות כל שנה מדובררגיל. 

עם זה כל  חת, מקבלים את ההצעה הכי זולה וממשיכיםיחידים פעם בשנה. עושים את הנוהל רכש פעם א
 השנה. אנחנו מציעים לעגן את זה בנהלים משלימים.

פה נושא של הסברה . אני חושב שיש אישרה את העלאת המחירים בשנה שעברה ועדת תפעול בן:ראו
 בנוגע לסקרים.

 ועדת תפעול צריכה לבדוק את המספר האמתי של ההוצאות וההכנסות של הקולנוע.  יואב:
 

 מסקנות:
 "ח הביקרות על הנגטיבדולבחון את  -תפעולועדת 
יבחנו את נושא הסקרים )כרגע דובר בשביל להפוך אותו לכלי נגיש יותר למען מדורים  -הסברהועדת 

 שונים כמו נגטיב(
 נהלי רכש לתיק נהליםלבחון הוספת  -תקנוןועדת 

 
 :דוח ביקורת מעורבות

 



 

  

 

עבודה טובה ואנשים שנותנים הרבה מזמנם וממרצם. ניכר מהשיחות. אחד הפערים היותר  ביקורת:
זה מאוד יפה. צריך שיהיה  -ניהול הידע הארגוני. שימור ידע. עבודה למול ארגונים שונים משמעותיים זה
 ם על איך עובדים עם הגופים האלה.ארכיון מסמכי

 
נעשה תהליך מאוד מאוד משמעותי באגודה בהרבה מאוד תחומים. לכל בעלי  -שימור ידע תגובת הנהלה:

תיק חפיפה שורשי. עשינו זאת עם ייעוץ של גורם חיצוני. בנוסף, החל מלפני שנה  התפקידים הרלוונטים
וחצי התחילו להיות תכניות עבודה לכל המדורים בפורמט אחיד בצורה מאוד שקופה גם אל מול הועדות 
השונות. התקציב הוא נגזרת של תכניות העבודה. מעקבים תקציביים: היום אם אתם נכנסים לכל אחד 

ים לכל הרמ"דים יש קובץ ניהול תקציב מסודר ואין שקל שיוצא מהמדור שלא מתועד. זה מהמדור
באמת קצת מסרבל את העבודה. באירועים הגדולים כמו פתיחת שנה או אירועים שחוזרים על עצמם 
כמו שלישי בשש יש תיקים מסודרים שאפשר לקרוא אותם. תמיד תהיה בעיה בארגון עם תחלופה כל כך 

 שימור ידע.  גדולה של
 

 מסקנות:
 תבחן את נושא שימור הידע מול ארגונים. ועדת מעורבות

 
 דוח ביקורת על מדור אקדמיה:

 
 דובר על אופן העבודה של ביקורת אל מול עובדי האגודה:

זה עלה גם בישיבת ועדת אקדמיה  תה התנגדות לעבור מול ועדת ביקורת.יבמדור אקדמיה הי ביקורת:
ת את זה לקח צריך אני מצפה שאם נציג של ועדת ביקורת מציף את הפער הזה אזוהרגשנו זלזול בנושא. 

 אנחנו לא חייבים לדבר עם האנשים לפני. יב להיות שקוף אל מול ועדת ביקורת.ברצינות. גוף ציבורי מחו
 נעימה. בצורהצריכים לפנות אל העובדים הביקורת  ינציג חבי:

 חשוב שהנושא הזה ייפתר ושלא ייסגרו הדלתות לחברי ועדת ביקורת ובכלל. לסיכום:
 

 לעניין הדו"ח:
 השירות שהמדור נותן מבחינת המערכות צריך להשתפר משמעותית :ביקורת

המערכת בנויה על פאצ'ים. לא בכוונת זדון אלו פרויקטים קטנים שצצו. חשוב לדעת  :תגובת הנהלה
 זה יבוא על חשבון דברים אחרים. ,שאם מתקנים את זה

 
 מסקנות:

 ח"במסקנות הדו תדון -ועדת אקדמיה
 

 הסברה:דו"ח ביקורת על ועדת 
הועדה  פקיד זה לא מיושם.ותהסברה זה מקום קריטי. שופר של העבודה אל מול הסטודנטים.  ביקורת:

חבל כי זה התפקיד תקופה מאוד ארוכה. המדור לא קרס אך עבד בצורה עצמאית. זה לא התכנסה למשך 
רעות עבדה על תיק הסברה בנוסף,  .לבקר ולהכתיב את מדיניות המדור של הועדה ושל נציגי הסטודנטים

 למועצה והוא לא יושם. 
בכל ישיבת ועד מנהל מעדכנים מתי הייתה הוצע הרעיון שא יקרה? איך אנחנו דואגים שמצב כזה ל אביב:

 ישיבת ועדה אחרונה. 
 

 מסקנות:
לתת סמכות לוועד המנהל לחייב את הוועדה להתכנס. ולהוסיף פרקי זמן שחייבים  -תקנוןועדת 

 להתכנס.
יו"ר ועד מנהל  ולהציג את המסקנות שלה לישיבת ועד המנהל הבאה. בסמכות "חלדון בדו -הסברהועדת 

 .מתלבדוק שהועדה משתק
 לדאוג למעקב של התכנסות ישיבות -ר ועד מנהל"יו
  

 דו"ח קופה קטנה:
 חריגות. 2עובדים שם ממש יפה. מצאנו  ביקורת:

 
קופה קטנה זה אמצעי למה שלא צריך לבצע ברכש. ההתעסקות היחידה של האגודה  :תגובת הנהלה

 זה שלא הייתה חשבונית. אבל עדיין היה מעקב.  בעיות. אחת מהן 2במזומן. היו פה 
שקלים. היה קיים באגודה ימי הולדת לעובדים. זה היה בקופה קטנה. בפן המהותי יש לזה  25הנושא של 

טעם לפגם בעניין הזה. ועצרנו את זה מיוזמתנו. ולכן אמרנו שלהבא אין כזה דבר. יצאה הודעה לכל 
 משרד כספים מתנהל באופן מדהים. חוץ מזה, י. העובדים. ראינו את זה כמשהו בעיית

 
 מסקנות:



 

  

 

 הוסכם כי יתקיים חידוד נהלים לגבי שימוש בקופה קטנה. -יו"ר אגודה
 הביקורת יש לדון בדו"ח -כספים

 
 ביקורת רכב:

 רכב לבדוק שאין עבירות תנועה ולקחת את הרישיון. קשנו להוסיף לנוהל שלפני שעולים  על בי ביקורת:
 את זה לנהלים משלימים.להכניס 

 נשמח שזה ייכנס לנהלים משלימים.  תגובת הנהלה:
 

 מסקנות:
 וחשיבה האם לשפצו. הביקורת ח"דויש לדון בנוהל לפי  -תפעולועדת 
 לדון בנושא הכנסת הנוהל לנהלים משלימים.  -תקנוןועדת 

 
 דו"ח מדדים ומערכות:

 נדון על זה בישיבת ועד מנהל הבאה. 
 

 דו"ח ועדת בחירות:דיון בנושא  .2
 עיקר הדיון נסב סביב שאלת תת ועדת הבחירות.

ר תת הועדה יגיע "שיו אני מציעה ח הבחירות שצריך להקים תת ועדת בחירות."עולה מדו מאיה:
 לישיבות הועד המנהל. 

בגלל שיש הרבה דברים שלא  .מהי הדרישה ממנו "ר ועדת בחירותצריך מההתחלה להבהיר ליו הנא:
  כן צריכה לקום תת ועדה. יש ללוות את יו"ר ועדת הבחירות כבר מההתחלה. התייעלו 

צריך לקום פורום היגוי שינחה במספר עקרונות. לפי אבי הליווי לא צריך להיות ברמת המיקרו כי  אבי:
 אז קורה הניתוק. כמו שרמ"ד רוצה להרגיש שהוא מביא מעצמו. 

ית. אני חושב אבל שכן צריכה להיות תת ועדת בחירות מסכים עם אבי לגבי קביעת מדיניות כלל חבי:
שתלווה כי היא לא מכירה את הפעילות של המועצה. לא נראה לי שהמזכ"ל צריך להיות מעודכן אלא תת 

 ועדת בחירות שמלווה אותה. הסמכות היא של יו"ר ועדת בחירות. כדי שתרגיש שהיא עושה משהו.
מהתיקים  את העבודה ללמוד אפשר ועדה יו"ר הבחירות לא ברור לי למה צריכה לקום תת דורון:

 הקודמים. 
חשוב לי שתקום תת ועדה. אבל אם הבעיה היא של יחסי אנוש אז חשוב להקפיד בכובד ראש על  אביב:

 . אופן הבחירה
תפקידים. פן מאוד תפעולי ופן של עקרונות. הדוחות עצמם לא מספיק  2לתת ועדת בחירות יש  יואב:

ושא של מזכ"ל הוכח כפתרון לא טוב. לדעתי תת ועדת בחירות צריכה לקבוע דברים גדולים טובים. הנ
 . ליווי של התהליך לא צריך לנבור בפעילות של היו"ר. הועדהשהם לא באינטרס של 

העדכון צריך להיות  יו. אלא כמו שהתכנסה בשנה שעברה.תת הועדה לא צריכה להתכנס עכש :ראובן
 עדיין אצל המזכ"ל. 

 החלטה:
 פה אחד. חלטה התקבלה:הה"הועד המנהל מחליט על הקמתה של תת ועדת בחירות". 

אה נדון במסגרת תת ועדת הבחירות, מטרותיה, תכליתה ומועד הוסכם שבישיבת הועד המנהל הב
 הקמתה.

 
 ח ביקורת על הבחירות:"דודיון בנושא  .3

 של זה צמוד לדיון על התת ועדה.  הוחלט להעביר את הנושא על דוח בחירות לישיבה הבאה ויישום
 

 אישור סמכויות הועדות:  .4
 דיון סביב סמכויות הועדות שאושרו. נושאים שעלו:

העלה שאלה האם ועדת תפעול אמורה להיות אמונה על פעילות רכזת משאבי  סעיף אחרון בנושא -תפעול
 התנגד.אנוש. אבי טען כי נושא זה בעייתי וצריך להיות בידי הועד המנהל. אביב 

עדת וחבי טען כי הוא מעוניין להוסיף את נושא שינוי התקנים של המדור כפי שכתוב בו -אקדמיה
 הסברה.

מאיה טענה כי היא מעוניינת להוסיף את נושא שינוי התקנים של המדור כפי שכתוב בועדת  -מעורבות
 הסברה.
על נושא  . בעצם ועדת תרבות יכולה לקבוע לכל האגודה6יש בעייתיות בניסוח של סעיף  תרבות:

מהכרטיסים יהיו דרך האינטרנט. וזה יוצר בעיה באירועים מאוד  25%. היה כלל שקבע שהכרטיסים
קטנים. הוחלט בוועדת תרבות הקודמת להעביר את זה לוועדת תרבות הנוכחית. לאחר דיון: לא היה דיון 

דם להחלטה הזו ולא נעשה תחקיר לגבי רמת היישום של ההצעה. אירועי דו קיום לדוגמא אתה צריך קו
טוענת שצריך  . וזה מחייב את שאר המדורים. הנאחצי חצי יהודים וערבים. אתה לא יכול לרשום "מגזר"



 

  

 

לפי ולל. כי מה שצריך זה פשוט להסתכל באופן כ בכל זאת בתוך ועדת תרבות בטענה להשאיר את היעד
 יואב יש המון בעייתיות באיך שזה קרה והצהיר שבישיבת המועצה הוא יעלה הסתייגות לסעיף זה.

 
 דיון בנוגע להצעת ההחלטה של חבי בנוגע לפעילות ביום הפתוח: .5

 
"הועד המנהל מנחה את אגודה להציב דוכן ביום הפתוח על מנת לפרסם את האגודה בקרב המועמדים 

 תקשורת על מנת ליצור איתם קשר באופן ישיר"ולקבל מהם פרטי 
 

בשביל שיהיה לנו קשר ישיר איתם  העלה ערן עופר כדי ליצור קשר עם המועמדים את ההצעה  חבי:
המכה הכי  ובעצם, .של הסטודנטים בנושא האקדמי נרצה בשלב כלשהו להחמיר את המחאהבמידה ו

 גדולה זה לעשות מחאה ביום הפתוח.  
 

האוניברסיטה זה יום מאוד רגיש. וזה לטוב ולרע. יש כל מיני התארגנויות של סטודנטים מבחינת  אבי:
לפגוע ביום הזה. לא בטוח שהפגיעה תשפר את מצבם. איום על פגיעה יכול לעשות יותר. וזה מוכיח את 

 קשה לפתור דברים אחרים. יהיה עצמו. לפי אבי הצעד הזה הוא דרסטי. אחרי הצעד הזה
 

חושבת שאם הם הגיעו למצב שהם חסרי אונים אז כן לעשות הפגנה זה מספיק חמור בעיניי  אני דורון:
 אני לא חושבת שהאגודה צריכה לפתוח דוכן ולהיות חלק מזה כאגודה. כרגע זה יותר מזיק ממועיל.

 
 חבי החליט שהוא מושך את ההחלטה. 

 
 עדכוני ועדות:  .6

 
התכנסה פעמיים. התנהל מאבק בין ועדי הנדסה לבין הפקולטה להנדסה. בינתיים זה לא  אקדמיה:

מאבק כלל אגודתי. היום הפתוח מתקרב ובשעות האחרונות מתכוננים למחאה של ועדי הנדסה. מחאה 
אנחנו בישיבה הבאה שקטה של חשמל או מחאה רועשת של הפקולטות להנדסה. שזו מכה מאוד גדולה. 

נחליט מה אנחנו דורשים של ועדי הנדסה. בישיבה הקודמת הייתה שיחה על היעדים  של אקדמיה
 והמדור.

 
פעמיים. שיחה על סמכויות, הכרת המדור, דברנו על בעלי תפקידים. עכשיו אנחנו התכנסה  הסברה:

 במצב שבו אנחנו צריכים לחשוב על איזה תפקידים כל אחד רוצה לקחת. דברנו על מספר מועט של שעות
 קטור סקרים.לפרויי

 
דיברנו על מכירת כרטיסים באינטרנט. העלינו הרבה בעיות הנחינו את דור התכנסה פעמיים.  תרבות:

לעשות סקירת חברות על אפליקציות ומכירת כרטיסים באינטרנט שהיא הכי יעילה. ונראה איך זה יהיה. 
סקנה בנושא הכרטיסים עד הישיבה . הצבענו שהישיבה תגיע למ1.5החלטנו שזה צריך להיות מוכן עד ה

 הרביעית. 
 

 התכנסה פעמיים. אין עדכונים מאז ישיבת ועד מנהל אחרונה. :מעורבות
 

 ומיד אחרי זה נתכנס שוב.  11.3סנו פעם אחת. יש לנו ישיבה בהתכנ :תפעול
 

התכנסנו פעמיים מאז ישיבת הועד המנהל. דברנו על החלטות תקנוניות של דוח ועדת בחירות.  :תקנון
ההחלטות הן עקרוניות והניסוח המדויק יעלה בישיבה הבאה. יש שינוי בתקנון הישן והחדש. בתקנון 

י. הישן כתוב שאם יש לך מבחן בטווח של יום אח"כ זה נחשב היעדרות מוחלטת. מבחן זה מושג אמורפ
את  תכוללה משמעות. הועדה החליטה שהמילה מבחנים התבקשנו לדבר על זה ועדת ביקורת נתנה לז

אוניברסיטת בן גוריון, משרד החינוך ומרכז ארצי לבחינות והערכה. נושא הפוריות עבר לישיבה הבאה. 
 בנוסף, יעלה נושא "נוהל חירום", איך מפרשים תקנון. 

 
ה מה קורה עם האזורים שאין להם לשלוח מכתב בוחרים. עלתה הבעיעוד מעט צריך  עדכוני מזכ"ל:

בחירות זה ה 20-21.4שתהיה ישיבה בסוף חודש מרץ.  מבחינת ישיבות מועצה יש תכנוןזור בחירה. א
ליו"ר אגודה. בנושא התקנון: יצרנו קשר עם רשם העמותות. התחייבו ליועץ המשפטי שהם מתחילים 

 לטפל בזה ויעדכנו. 
 

 עדכוני הנהלה: .7
 



 

  

 

עוד לא קיבלנו תשובה. דיווח מס יהיה חופף לתקציב. מתחילים עוד  -שנת מס מיוחדת מדור כספים:
 שבועיים הסדר פנסיה לכל עובדי האגודה בתנאים מעולים. ולשווק אותו לסטודנטים. קרן מיטב ד"ש. 

 
עם תוצאות ההתאחדות. שבו יפורסם המדגם. התוצאות ישוכללו  10.3מדגם בחירות עד ה מעורבות:

זה אומר  יקטרוח טובה החליטו לאמץ את הפרו 24.3החלטנו לאחד את המדגמים. יום מעשים טובים 
 יקט. שקלים תוספת לפרו 15,000

 
 סקר אמנים של יום הסטודנט, סקר פתיחת שנה. הסברה:

 
עד סוף  14:00מ פורים: ברחבה של האוניברסיטה יהיה פורים באוניברסיטה. הפסקת לימודים תרבות:

מכללת  -היום. מי שמנצח בתחרות תחפושות יקבל כרטיס זוגי לאירופה. יום הסטודנט: נקודה חשובה
 אלף.  50-קיי ואחווה כנראה לא יעשו איתנו. נצטרך כנראה לשים יותר כסף. מדובר על כ

 
אסא זה  שזה בעצם אגודת הספורט של הסטודנטים. היום מי שמנהל את -מדובר על אס"א ספורט:

בעלים פרטיים. ואז המעורבות שלנו כסטודנטים מצומצמת. אנחנו מטפלים בנתיבי פעולה אפשריים 
 בנושא.

 
עיסוק סביב הנושא של שביתת הסגל המנהלי והטכני. הוא הוציא תיקון למייל הזה שהרתיח  אקדמיה:

י של הסתדרות אותנו. נאמר פה שמה שהכריע את הכף זה התערבות האגודה שביקשה מהמטה הארצ
 העובדים להתערב והוא בעצם זה ששלח את מי שפתר את הנושא. התהליך נסגר סופית לפני יומיים. 

 . EZ WAYכומטרי חתמנו עם נושא הפסיב
 

מתגברים את המיקרוגלים. השגנו תקציבים. לגבי מסכי פרסום הפרסומים בקמפוס אנחנו  תפעול:
 מקווים ליישר קו בנושא עד סמסטר ב'. 

 
 .98ן יזכיינים. מוקדם קרנף צמחוני. מכרז למסעדה הבשרית. דיילי בבני רווחה:

 
 אנחנו נתקן את זה.  .התקלקל מקרן -נגטיב

 
 נושא המערכות תפעול נדחה לפעם הבאה .8

 

 קביעת סדר יום: .9
 יפית -טרם סדר יום: סדנא למניעת הטרדות מיניות

 רחל אקוע -דו"ח בחירות .1

 ביקורתיו"ר ועדת  -דו"ח ביקורת .2

 התייחסות אגודה לביקורת .3

 סמכויות ועדות .4

 שינוי נוהל ועדות המועצה הקבועות -הצעת החלטה של יואב .5

 עדכוני הנהלה .6

 עדכוני ועדות .7

 ועד המנהל מאשר את סדר היום כפי שהוצג בישיבה: פה אחד.

 

 1:00הישיבה ננעלה בשעה 

 

 

 בברכה,

 

 מאיה נורי

 הוועד המנהל"ר יו


