
 

  

 

 

16.4.15 

 4ועד מנהל מס' ישיבת  סיכום

 

 אגודת הסטודנטים. קומתאשר בהמועצה  משרדב 15.4.15הישיבה התקיימה בתאריך 

  20:00 זמן התחלה:

 1:00זמן סיום: 

 

 נוכחים:

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

 כהן ועומר תמרי )מ"מ ועדת תפעול(.

 

 אורחים:

 ח"מ תום לבהר, ח"מ ניתאי ארי.יו"ר האגודה, יו"ר ועדת ביקורת, 

 

  חסרים:

 אין. 

 

 עיקרי הישיבה:

 

במהלך צוק איתן הרגשנו כסטודנטים הרבה מרמור וצריך  תום לבהר:ח"מ  -דיון בנוגע לנוהל חירום .1

נוהל שישפר את המצב. ישבתי עם שי סלע, ח"מ לשעבר, ישבתי עם אבי, עם יואב, עם קטיה, ישבתי 

הכנסתי כל מיני ריג'קטים.  -בישיבת הנהלה, עם רמ"ד הסברה, אקדמיה ומעורבות הבנתי לקחים

יטה. מי שהם פונים אליו זה אגודת הסטודנטים. אחרי הסטודנטים נמצאים בריק אל מול האוניברס

 ועדמצבים לא רק מלחמה אלא גם מול הריק יש את ההבנה שסיטואציה כזו יכולה לקרות בכל מיני 

המנהלי כמו שקרה לנו עכשיו. זה יהיה בעיה לעשות נוהל לכל סיטואציה. הדבר השלישי זה  העובדים

חירום מצב יום יום לא יכולים לקרות. הקווים הכלליים: יש שבמצבי חירום הדברים שאנחנו רגילים ב

או ועד מנהל או  -צריך להצביע על כניסה לנוהל שיכול להיות שיפגע בסטודנטים. במצב כזה כלשהו

אנשים ספציפיים + ייצוג לכל אחת מהפקולטות )ראו  הנוהל מדבר על כינוס של פורום בו חבריםמועצה. 

ככה שלא יוכלו להיכנס אליו אנשים חדשים  -כלליים. הפורום צריך להינעל נוהל(. הפורום נותן קווים

 במהלך מצב החירום.

 בנושא, עלו תהיות ושאלות. נערך סבב לגבי דיון חוזר בנושא: נערך דיון

הנהלה מתחלפת. לחץ נובע מכך שהאני לא מבין מה הלחץ להעביר את הנוהל הזה, תום מסביר שה -דרור

 יוון שאין לחץ שווה להעלות את זה לוועד המנהל אחרי ישיבת התקנון. אבל דרור טוען שמכ

ה עם תום כדאי שנדון בנקודות הספציפיות שעלו אחרי שזה יעבור בתקנון ושיחות עם חברי המועצ -הנא

  ולא בכל הנוהל כולו.

הלה בגלל שמדובר בנוהל שהוא מאוד מאוד חשוב והוא משלב בתוכו את כל המדורים ואת ההנ -יואב

 בצורה מאוד מאוד רצינית חשוב שנדון על זה שוב בוועד המנהל. כדי שתהיה ראייה יותר רוחבית. 



 

  

 

 .מסכימה שצריך  להעביר לדיון נוסף בוועד המנהל -מאיה

 .מסכים עם יואב -חבי

 צריך לעדכן את המליאה שמתבשל כזה דבר.  -עומר

 אני חושב שצריך לעשות דיון נוסף על זה אפילו להקדיש לזה הרבה מאוד זמן. -רועי

 עדכוני הנהלה:  .2

 אבי, יו"ר האגודה:

עיקר הפעילות מתמקד במכירה של יום הסטודנט השתדלנו שכל הלקחים משנה שעברה יצאו  -תרבות

נעמדים שעה וחצי לפועל. המכירה כולה הייתה מעולה פרט לעובדה שאין לנו מה לעשות עם אנשים ש

דקות. זה ממש כלום. לפני שנתיים זה לקח בערך שעתיים וחצי  42לפני בתור. עד סיום כל הנחש לקח 

קיבלנו פידבקים מאוד טובים ולפני שנה זה היה בערך שעה ועשרים ולכן יש מגמה של שיפור. 

 מסטודנטים.

מה למודל של ת"א. מדובר על אנחנו בתהליכים של להכניס את זה באופן דו -נושא כרטיס האשראי

כרטיס הנחות. אנחנו נעשה את זה בצורה של שיתוף פעולה עם האוניברסיטה. המנכ"ל רוצה שזה לא 

הרעיון הוא שזה לא  -יהיה כרטיס סטודנט. הרעיון הוא לקבל הרבה הטבות מחוץ לקמפוס. הפן הארצי

הכרטיס . ₪ 80הצטרפות בשווי של  הטבתמנסים לקדם שנים שאנחנו סטודנטים.  4\3יהיה כרטיס רק ל

יכול גם להכניס כסף לאגודת הסטודנטים וזה יכול להיות מאוד מוצלח. צריך להמשיך ולקדם את 

 הנושא.

יצאה פנסיה מאוד מאוד טובה. פרסמנו את זה בהרבה מאוד מדיות. ממליץ לכל הסטודנטים  -פנסיה

 להשתמש בה.

 אנחנו חושבים לשנות את מועד הכניסה לתפקיד כדי שתהיה כניסה יותר נוחה וחלקה.  -משאבי אנוש

צריך  -חשובה. בנוגע להיעדרו שלל ראובן ההתגייסות שלכם לכל הנושא של המכרזים היא מאוד מאוד

לחשוב על ממלא מקום לראובן לתקופה הקרובה. אם נחליט על ממלא מקום, מבחינת המועצה, הוא 

 ת. יקבל משכור

אלף שקל נוספים בגלל שהיו לנו פחות מכרות של  30פניתי לדרור שאולי יהיה לנו צורך ב -כספים

לנו  ומכללות. כדי לגשר על הפער פנינו לנשיאה שתעזור לנו לתקשר עם הנשיאים האחרים, מאוד עזר

 בסוף זהתנו. ניברסיטה הפתוחה הסכימה להשתתף אאה ובנוסף האובספיר. וגם ביקשנו תמיכה מהנשי

 לבקשת דרור אני אוציא הסבר מפורט לגבי הנושא. אלף שקלים.  10ירד ל

היו לי פה שנתיים מדהימות, מאתגרות, מעניינות, מעצימות. הכרתי המון אנשים  ולסיכום התפקיד,

מדהימים בתפקיד. הייתה לי זכות גדולה להיות בתפקיד הזה. החפיפה תסתיים בסוף יום הסטודנט ואני 

יפה מאוד מאוד מלאה ליו"ר הבא. אני אשמח להמשיך להיות בקשר ולהיות זמין לכל מה אעשה חפ

 שתצטרכו. 

לכל גוף שמכבד את עצמו יש תיק נהלים  הגר, יו"ר ועדת ביקורת:הועבר על ידי  -אי עמידה בנהלים .3

בו.  שצריך לעמוד בהם. אנחנו נמצאים במעמד שאפשר לשנות נהלים. כל נוהל שלא שונה צריך לעמוד

זימון לישיבת מועצה נשלח באיחור, היה רצף אירועים דיי ארוך של אי עמידה בנהלים. דוגמאות: 

קריטריונים ליו"ר אגודה לא נשלח בזמן, מכתב בוחרים נשלח באיחור, חברי ועדה שלא מגיעים לישיבות. 

רועי מציין שאנשי ההנהלה לא מגיעים  חבי הציע שיישלח מייל הזהרה לכל מי שלא עומד בנהלים.

לישיבות. דרור טוען שהוא העדיף לעשות את זה פנים מול פנים על אף שזה עובר את התקנון. הגר: אף 



 

  

 

אחד לא מחליט בפני עצמו מה הוא מקיים ומה הוא לא מקיים. יש לכם את היכולת לבטל נהלים 

 הועד המנהל. . יואב: מי שחוטא זה לרוב חברי ולהוסיף אבל כל עוד הם קיימים אתם חייבים לעמוד בהם

אנשים  הגר, יו"ר ועדת ביקורת:הועבר על ידי  -ההתנהלות האישית של חברי המועצה אל מול החוץ .4

מהמועצה מדברים בצורה מאוד לא יפה כלפי עובדי אגודה מסוימים. נוצרים מסעות השמצה שאין להם 

מה עושים במקרה כזה? אפשר להעלות אנטגוניזם.  ת שלכם. זה מייצר יותרמקום. זה חלק מהנראו

אני חושב שאם זה חבר  יואב:הצעת החלטה שמוציאה את האדם הזה מהועדה הרלוונטית שבה זה קרה. 

. וזה אחריות של יו"ר הועדה צריך שיו"ר הועדה ידבר איתו על זהועדה והוא עושה את זה מתוך הועדה 

 חבי:יכה לדבר עם יו"ר הועדה הרלוונטית שיטפל בנושא הזה. לדעתי הגר צר מאיה:לקבל אחריות כזו. 

מחזק את חביאר שאפשר לחשוב על  עומר:לדעתי צריך לחשוב על סנקציה ויש דברים שאסור לעשות. 

פיתוח נהלים שבמידה וחבר מועצה עובר על קווים אדומים, מה עושים? אבל לא חייבים ישר לעגן הכל 

שיחה בכינוס מה שאנחנו עושים כחברי מועצה התדרדר. צריך לעשות השיח התדרדר ו רועי:בנהלים. 

אני חושבת שאדם שעבר נוהל  הגר:אני חושב שבעניין הזה יו"ר הועדה צריך לדעת.  הבא של המועצה.

 דקות מול המועצה ולהגיד למה זה קרה. 10צריך לדבר 

אחרי הצעת ההחלטה של מאיה  הגר: הועבר על ידי הגר, יו"ר ועדת ביקורת: -שחיתות במועצה .5

. זה הציף הרבה מאוד בעיות מתחילים להיסגר דילים של חברי מועצה עם אנשים שרוצים להיבחר

והולכים להיות פה מכרזים שהם מוטים וסגורים. אתם אומרים ששמתם משהו מאוד מהותי למעלה. 

שבועות האחרונים אנשים  בשלושה אני חושבת שצריכה להיות לי הסמכות לפסול אנשים מהגרלות.אבל 

 רוא פרוטוקולים מהשנים האחרונות.מגיעים אליי לק

אי אפשר לשים את נושא השחיתות בראש מעייננו אני לא חושב שצריך לשנות את הנוהל החדש.  דרור:

 רעיון טוב שלהגר תהיה האופציה לפסול אנשים מהגרלות. להמשיך ולחדד את הנהלים אל מול המועצה. 

עם המנגנון של לתת להגר את הכוח. ולגבי יו"ר ביקורת שיכול להיות אידיוט בשנה הבאה  מסכימה הנא:

 אני גם מסכימה עם דרור. אז באופן כללי אנחנו בבעיה מאוד מאוד גדולה. 

לגבי מה שדרור אמר זה שאנחנו לא צריכים לשים דברים מעל או מתחת אלא לפי מידה מסוימת.  יואב:

יתה בגלל דברים אחרים ולאו דווקא שחיתות ולא חשבתי שנגיע למצב הזה. אני ההתנגדות שלי לנוהל הי

אנחנו צריכים לשקול שוב את חושב שקנינו מידה של שחיתות מאוד גדולה בהתאם למה שציפינו. 

הסיטואציה הזו. אנחנו בסופו של דבר יש קטע כזה של להכיר מישהו ולא להיות מוטה. חבר מועצה יכול 

ר מישהו אבל אני לא מוטה. זה מאוד בעייתי לפסול אנשים. שנה שעברה עשו את זה בדרך להגיד אני מכי

 לדעתי שווה לבטל את הנוהל הזה ולדון עליו בהמשך.לא תקינה בכלל. זה מאוד בעייתי לפסול עד עכשיו. 

 אני מניח שלתת ליו"ר ביקורת את הדבר הזה זה בסדר. זה כלי די עוצמתי. ולא יקרה שום דבר. 

להעלות מודעות לחברי מועצה. שאם מכירים לא ניגשים. נציגים מהפקולטה לא יכולים לנכוח  מאיה:

  יש ליצור סנקציה ופחד מעונש שאנשים יפסלו את עצמם.במכרז של מי שלומד איתם. וחוץ מזה 

צריך סנקציה. אני לא יודע איזו. מאוד כואב לי לראות שיש חברי מועצה שיוצרים שחיתות. חשוב  חבי:

הועד המנהל רוצה שיו"ר הועד המנהל ישלח מייל אזהרה שאנחנו נרענן את הנהלים אצל חברי הועדה. 

 לכל חברי המועצה.

צריך להשאיר את הנוהל. אני זה נכון להשנה להשאיר את הסמכות להגר. באופן כללי אני חושב ש רועי:

 על חברי המועצה.סומך על הועדה שלי. חשוב שתהיה יציגות ואנחנו צריכים לסמוך 

 צריך להיזהר מהוצאת דיבה. חשוב לעשות תחקיר מקיף.  ניתאי:



 

  

 

לבדוק מאוד את כל הקשרים האפשריים של האנשים ולהזהיר  ועדת ביקורת צריכהועלה הרעיון ש

 שיפסלו את עצמם. אנשים שניגשים למכרז

עדת ביקורת הסמכות לפסול חברים מהגרלה תוך ולו -בעצם, אנחנו מדברים פה על שני דברים יואב:

תהליך הקבלה של העובד נימוק והדבר השני זה להדגיש שלחברי ועדת ביקורת יש הזכות לעצור את 

 תו"כ המכרז.

 מכרזים.ועדת וחבי ירשום הצעת החלטה בנוגע לנתינת שתי הסמכויות ל

ועדת ביקורת תבדוק את נושא ההעברות התקציביות בתוך המדור ואנחנו נשמח ש העברות תקציביות: .6

אני בתור חבר מועצה ובתור יו"ר ועדה רוצה לקבל החלטות על סמך ידע. הרמ"דית אמרה:  רועי:עצמו. 

אתה מבקש כשאתה חודר לעובדים שלי לפרטיות. אנחנו צריכים שביקורת יבדקו את הנושא הזה. 

 מהמועצה מנדט לשנות אז אתה צריך להיות חשוף. 

בנוגע להעברת המידע. רעות טוענת שזה סותר את התקנון כי זה חודר לפרטיות. מה שצריך לעשות  יואב:

האם זה מקרה שחודר לפרטיות. ועדת ביקורת מחליטה שזה פוגע בפרטיות אז לא  -זה ועדת ביקורת

 . מפרסמים אם כן אז כן מפרסמים

יש בעיה ברמה של מדדים באגודה. אחד מהסעיפים של המדדים זה מה התמורה שאני מקבל על  הגר:

קציביות שעת עבודה של עובד? צריך לדעת מה אני אקבל אם אני אגדיל את התקן. הנושא של העברות ת

 . בתוך המדור זה המקום של חברי המועצה

שיים אז העברת המידע לא טובה. אפשר לבקש הבעיה בהסברה הייתה כנראה בגלל יחסים אי יואב:

 דו"חות שעות. האם להביא דו"ח שעות זה פרטי? לא! 

ויש להציג את כל צריך לעשות מופעים שהרמ"ד יראה תכנון אל מול ביצוע ויראו כמה זה קרה.  הגר:

מילוי אפשר לנצל את החפיפה כדי להציג את עמידה בתקציב, עמידה בתקנים ועוד.  -הדברים שנדרוש

 ל: להעלות בישיבת מועצה הקרובה "בחירת ממלא מקום למזכ העמידה ביעדים.

הועד המנהל מנחה את מועצת אגודת הסטודנטים לערוך בחירות למ"מ למזכ"ל המועצה עד חזרתו של 

 ההחלטה התקבלה. )פה אחד( יואב מאיה, חבי, רועי, הנא, דרור, בעד:המזכ"ל הנוכחי. 

 לעדכן את ראובן. חשוב 

 . 12:00הגשת מועמדות בצורה סדירה עד יום ראשון בשעה  לקבוע ליום ראשון ישיבה שלא מן המניין.

 לשלוח זימון לכל המועצה לשלוח לרעות סיכום וזימון.-דברים שאנחנו יכולים לעשות בלי ראובן: 

המועצה, האם יש הוחלט שכל יו"ר ועדה אומר עדכוני ועדה ומדבר על תחושה כללית על  עדכוני ועדות: .7

 תחושת שביזות, איך מתקדמים הלאה, מה צריך לעשות.

אני מרגישה הבדל בין המועצה של שנה  .אני מאוד מזדהה עם התחושה של השביזות הנא: -תרבות

שעברה לבין המועצה השנה. ועדת תרבות לא התכנסה הרבה זמן. נקבעה ישיבה שהייתה אמורה להיות 

ב לא הייתה הגעה של חברי הועדה היינו שלושה ולא יכולנו לפתוח ישיבה. זה לצערי הר .20:00ביום שני ב

 הייתי צריכה לפזר את כולם. ואני חושבת שזה גורף בכל המועצה.עדה. וקרה מחוסר אחריות וזלזול לו

 הישיבה הבאה תתקיים ביום שני לפני הבחירות ליו"ר. זה יכול לקרות בכל אחת ואחת מהוועדות. 

פעמים. אין הרבה עדכונים. אנחנו באמת מאוד מנותקים מהאגודה. זה מחלחל.  4נפגשנו  :יואב -תקנון

במצב בו יחסי העבודה הם לא טובים אז חברי המועצה יכולים להרגיש יותר מיותרים ולא משפיעים. 

חשוב שנדבר עם חברי המועצה בזמן ישיבת המועצה. אפשר גם לחלק סמכויות וזה יכול לעזור מאוד 

 י הועדה. לחבר

 אנחנו חושבים לשנות את נוהל רכש לפי "כלכלה מקומית מקיימת".  מאיה: -מעורבות



 

  

 

. לאחר מכן נעשה 17:00סעיפים כרגע של התקנון. אנחנו נדון ביום שני בשעה  29יש לנו  חבי: -אקדמיה

מאוד שקלים. צריך עוד מעט להיות מכרז לטל ריפא, הוא עובר להתאחדות.  5עוד ישיבה שבה נדון על 

אני חרה לי מה שהנא סיפרה. אני גם מרגיש את הניתוק מההנהלה. אני לא זוכר איך זה היה שנה שעברה 

 כן מקווה שאחרי המכרזים המצב ישתפר. 

שעות בהתחלה. הבנו מרעות בועדה שאפשר  80פעמים. העברנו  4ועדת הסברה התכנסה  רועי: -הסברה

 5שעות ממעורבות ועוד  5שעות לטובת רכז הסברה בערבית. יש עוד  10למצוא עם פחות שעות. העברנו 

אנחנו מרגישים שיש  -פים. מבחינת תכנון מול ביצועעולים עם זה לוועדת כסשעות מתרבות שיעברו. 

 הרבה דברים שהמדור צריך לעשות והוא לא עושה. אנחנו רוצים שוועדת ביקורת תבדוק את הנושא הזה. 

אני רוצה שחברי הועדה שלי ירגישו משמעותיים. אני מאמין באווירה מאפשרת, בחלוקת תפקידים 

ידע, להגדיר מדיניות. אנחנו חילקנו בתוך הועדה את  שבאמת אנשים יתמקצעו ושנבוא ממקום של

אנחנו צריכים להתחיל לבנות יעדים. יעדים שהם ספציפיים ומדידים. אני תופס את התפקיד  -הסמכויות

דורון חשבה שבזה שהיא נכנסת למועצה היא  -שלנו כחברי מועצה ודורון דיברה על זה אצלנו בישיבה

וזה קשור לשביזות. נשים שיבחרו שנה הבאה ידעו למה הם נכנסים. נכנסת לאגודה. אנחנו צריכים שא

אנשים חושבים שהם ייכנסו למועצה הם יהפכו הרים וגבעות. וזה לא קורה. אחרי חודשיים אנשים 

מתחילים לעזוב. יש פער לבין מה שאנחנו חושבים שנעשה לבין מה שאנחנו עושים. יש מחנאות בתוך 

. אנשים רוצים לעזוב. מרגישים שהם מתעסקים בדברים לא חשובים. אבל המועצה וזה משפיע על אנשים

חשוב מאוד שאנחנו נעשה אסור לנו לוותר לעצמינו כי זה מה שמראה כלפי חוץ, אנשים נשענים עלינו. 

חניכה לכל חברי הועדה. חברי מועצה צריכים לדעת איך מעלים הצעת החלטה, מה עושים, איך יוצרים 

 יוזמות חדשות. 

נועם דיין שב  (:הגר)יו"ר והמ"מ הלכו לפני והשאירו דף עם נקודות לעדכון, אותן הקריאה  תפעול:

 .19:00לוועדת תפעול. יש ישיבת תפעול ביום שלישי ב

התכנסה ביום שני. הועדה דחתה את הרעיון של מידען בערבית וביקשה שיבואו מוכנים  :דרור -כספים

תפטרותו של רועי סלע לממלא מקום. הועדה ביקשה להנחות את יותר. דור אופנהיימר נבחר לאחר ה

מבחינה שביזות: חסרה מדור כספים לכסף שאנחנו שמים בצד האם אפשר לקבל תשואה גדולה יותר. 

הנהגה במועצה הזו שתוביל אותה למקום טוב. כרגע אין הנהגה. בנימה חיובית: כל מי שמגיע להנהלה 

יעשה שאנחנו פותחים דף חדש. אני אהיה שמח אם כל הועד המנהל החדשה אנחנו צריכים להגיד להם 

 את זה ברגע שנבחרת הנהלה חדשה.

 

 1:00הישיבה ננעלה בשעה 

 

                                   

 בברכה,                                                                      

 מאיה נורי

 הוועד המנהל"ר יו

 

 

 

 

 

 


