ה 01-ליולי2017 ,

לכבוד:
חברי המועצה
כלל חברי העמותה
הנדון :סיכום סדר יום מישיבת המועצה החמישית


ביום א' ,ה 25-ליוני  ,2017התכנסה מועצת תשע"ז לישיבתה ה ,5-ישיבה שמן המניין.



הישיבה התקיימה בלובי בית הסטודנט בין השעות 20:00-23:40



מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים:
חברי המועצה – אור קרייף ,שמעון דיין ,ירדן רפופורט ,נועה מילשטיין ,נאור דרעי ,ערן בן-שלום ,אלונה חובב,
יהל אשד ,גל מאיר ,לני צפורי ,איתי דרייר ,נדינה לויט ,דוד עזורי ,נאוה מליק ,נועה מירון ,יצחק מנדל ,ליאור
רביד ,שיר רבינא ,אנסטסיה דומידנקו ,נועה אלמן ,ים אטנר ,ערבה אשכנזי ( 22חברי מועצה מתוך .)30
יו"ר ועדת ביקורת  -לירון ברורמן
יו"ר האגודה – אופיר נפתלי
חברי הנהלת האגודה ,עובדי אגודה וסטודנטים.
קלדנות -בת אל ומירב.
מהלך הישיבה:
 .1הצגת יו"ר ועדת ביקורת  -לירון ברורמן
יו"ר ועדת ביקורת הנכנסת הציגה את עצמה בפני מועצת הסטודנטים.
איחלנו לה בהצלחה רבה בתפקידה החדש!
 .2היכרות עם נשיאת האוניברסיטה -פרופסור רבקה כרמי
מזכ"לית המועצה הציגה את מועצת הסטודנטים ותפקידיה ,וסקרה בפני המועצה והנשיאה את פעילות
המועצה בחצי השנה האחרונה.
נשיאת האוניברסיטה הביעה הערכה רבה לפעילות המועצה ושמחה על ההזדמנות להיפגש עם חברי
המועצה פנים מול פנים לא רק בזמנים קשים.
ציינה את שיתוף הפעולה החיובי עם אגודת הסטודנטים ופנתה לשמוע שאלות מחברי המועצה.
חברי המועצה הפנו אל הנשיאה מספר שאלות בנושאים שונים -שינוי תקנונים שאינו תקף לסטודנטים
בשנת השינוי ,מרצים שאינם מקפידים על מימוש התקנון אל מול משרתי מילואים ,הקוד האתי,
האמצעים בהם נוקטת האוניברסיטה להנגשת עולם התעסוקה לסטודנטים במקצועות הרוח ,עלויות
רבות מעבר לשכר הלימוד אותם נדרשים לשלם סטודנטים במקצועות רבים ועוד.
הנשיאה התייחסה לכל השאלות וביקשה מיו"ר האגודה להציף את הנושאים הספציפיים מולה בישיבתם
הבאה בכדי לתת מענה לבעיות שהוצגו.

 .3סבב עדכונים
מזכ"ל המועצה :מזמינה את חברי המועצה להפיץ את סקר שירותי האגודה וסקר ההוראה לסטודנטים
בכלל הפקולטות ,עדכון על בחירת יו"ר וחברות ועדת ביקורת ,מכרז לחבר ועדה נוסף יערך בישיבת
המועצה הבאה ,ישיבת יעדי רוחב לאגודה תתקיים בחודש הקרוב -חברי המועצה מתבקשים להעביר
את הצעותיהם ליו"ר הועד המנהל בשבועות הקרובים.
ישיבת המועצה השישית תתקיים בתחילת חודש אוגוסט ,יישלח דודל.
יו"ר הועד המנהל שמעון דיין :בשביל לאשר תקנון צריך  2/3חברי מועצה 22 ,אנשים לפחות -אנא הגיעו
לישיבה הבאה של המועצה ,הנוכחות שלכם קריטית.
יעדי רוחב -עד היום האגודה קבעה איך היא מחלקת את העוגה .לא אנחנו קבענו ,הם עשו מה שהם
רואים לנכון.
יעדי המדורים -כל הועדות עמדו בלוז.
דוחות כספיים -יעלו לאישורנו בישיבת המועצה הבאה.
אקדמיה -השבוע התחיל ההכנה של המדור לתקופת מבחנים ,אתם תראו את כל הפלאיירים וגם נציגי
אקדמיה יקדמו את כולם עם צ'ופרים בכניסה לאוניברסיטה.
נוהל בחינות -צריך להיות חד עליו ,לא כולם מודעים לזה ,תגידו לוועדים להיות פעילים ,תפנו אותם
למדור.
סקר הוראה -עד ה 1.7יש למלא את זה .אינטרס שלנו שזה יקרה.
יו"ר ועדת כספים :נתכנס בתחילת אוגוסט ,ביקשתי מיורי ועדות ומכם ,כל מי שרואה לנכון להוסיף
תפקיד במדור ,להכין את זה כדי שנוכל לשבת על זה בוועדה .נכנס רואה חשבון לכתיבת הדוחות ,נשב
לראות איך בונים ומאשרים דוח ונאשר את הדוח של לפני שנה.
עשינו הצבעה מרחוק לא מזמן ,היה תקן במדור תרבות שבו השעות לא היו ברורות ,באישור הועד מנהל
הכול עבר בשלום.
יו"ר ועדת תקנון :ועדת תקנון עובדת בצורה משמעותית  -לפני שבוע הייתה ישיבת שקראנו לה טקאטון
ועבדנו על התקנון ,עוד לא סיימנו לעבור על הביקורת ,יש עוד דברים שמצריכים עזרה של יועץ משפטי
ולכן זה עוד לא מגיע לאישור שלכם .כנראה יגיע לישיבה הבאה.
יו"ר ועדת הסברה :מחינת יעדים עברו  2חדשים -בנוגע לקשרי חוץ והמועצה .המדור יפעל כדי להנגיש
מידע על המועצה והפעילות של כלל הסטודנטים .עברה הצבעה מרחוק בנוגע לשינוי שם תפקיד מלוות
סטודנטים  ,לאחראית קשרי חוץ בבקשת הרמ"ד הנוכחי ,אין שינוי בשעות.
יו"ר ועדת מעורבות :הגדרנו מחדש שני תפקידים חשובים ,רכזי שוויון מגדרי ,ורכזת סטודנטים ערבים
שלא רק אמונה על אירועים אלא תעניק רווחה ,תמיכה וסיוע לאוכלוסייה הערבית.
העסקה ישירה -הערב נצביע על מה שעבר ברוב קולות בועדה.
יו"ר ועדת תפעול :הצבענו על יעדי המדור .בימים הקרובים מנהלת הרווחה תעבוד על איך להגדיר את
המשרד ולשפר אותו.
יו"ר האגודה אופיר נפתלי :מרבית התפקידים באגודה סיימו חפיפות ,יש מספר תפקידים שנבחרו קצת
יותר מאוחר וימשיכו לשבוע הראשון של יולי.
בתחילת השבוע הבא ,נתחיל לתרגם את היעדים שנבחרו לתכניות עבודה.

בשלישי הקרוב אנחנו עושים כינוס של העובדים למפגש פתיחת שנה חגיגי.
פתיחת שנה -עסקה נחתמה ,נבחרו מתנות ונבחר ספק.
אנחנו בעונת סיכומים של יום הסטודנט ,אנחנו סיכמנו ובסופ"ש נפגש עם חברת ההפקה לסכם.
נענינו לבקשת הפקולטה להנדסה ומשתפים פעולה ביום הפרויקטים ,לבקשתם ובמימונים הפקנו מופע
גורי אלפי שמיועד למסיימי שנה ד בפקולטה.
בשבועיים האחרונים -אירועי שבוע הגאווה ומצעד הגאווה .היה אירוע לציון חג הרמדאן בעוזיהו בשיתוף
 50משתתפים ומשתתפות ואירוע טיול שקיעה בינ"ל.
עולה גרסת בטא של האתר אחרי כמעט שנתיים -הוא יעלה לאוויר בפתיחת השנה אבל בתקופה של
שלושת החודשים הקרובים נטמיע אותו באגודה.
נגטיב -מנסים ופועלים שיפעל גם באוגוסט ,גם כי זה אחד השירותים הייחודים שאנחנו מספקים וגם
חלק מהאמירה של ב"ש זה הבית ולא מתרוקנת באוגוסט.
אקדמיה -סערת הקוד האתי ,אנחנו נידרש לזה ,זה משפיע על כל אחד ואחת מאתנו .מי שפחות מחובר
אני מזמין אותו לקרוא את המסמך עצמו.
פיזיותרפיה -יש מאבק ומו"מ על תנאי המדריכים הקליניים ולכן התנסויות מופסקות ,אנחנו כל שנה
נדרשים לזה ,היה מאבק ובשנה הזו הוא הוחרף .האוני' ממלאה את כל החובות שלה כלפי המדריכים
שלנו .לא מעניין אותנו מי אשם או תוקע מו"מ ,תפתרו את זה .אנחנו בקשר מול הסטודנטים שנפגעים.
סקר שביעות רצון ושירותי אגודה -אחוז המענה לא מספיק גבוה.
לקראת תקופת המבחנים -אנחנו נמשיך בריטואל של פגישות שבועיות עם המזכירות האקדמית כדי
לזהות בעיות בזמן אמת -להציף בעיות פרטניות וגם לא .זה קיים וחשוב שגם תעבירו את המסר ואם
אתם נתקלים בדברים אל תחסכו מאתנו.
 .4עדכון בנושא תקנון הטרדות מיניות -נועה אלמן
סקירה כללית -עד עכשיו התחלתי בשיתוף עם ועדת מעורבות עם אופיר ואלון וחברי מועצה נוספים,
לאסוף חומרים בנוגע למה קורה באוני' פה ועם מרצה שאמונה על זה באוני' תל אביב .ישבתי גם עם
הרכזת היוצאת זוהר והנכנסת יעל ובמכרז לתפקיד ,הייתה התייחסות רבה לתחום הזה בתפקיד בגלל
הרצון לקדם את התקנון.
עלו שלושה יעדים לוועדת מעורבות:
המדור יפעל למניעת פגיעה על רקע מניית באופן שמותאם לקהלים שונים
.1
ילווה פניות של סטודנטים בנושא פניות
2.
קידום תהליכי רוחב ועומק וטיפול בהטרדות תוך טיפול ודיבור עם הגורמים העוסקים בתחום.
.3
המסקנות – צריך לחלק ל 3תחומים )1( :תקנון – ישבתי עם אופיר ,לתקנון יש טיוטה ראשונית ,העלנו
בקשה לערב את המדור והרכזת בפרט כדי שלא יגיע נוסח קשיח שאין מה לנהל עליו דיון ,לנסות לאגד
נק' בעייתיות לפני ולהעביר אותם לרכזת המשפטית של האוני'.
מתל אביב אין מה להיות פורצי דרך ,יש תהליכים שקורים בארץ ,אפשר ללמוד מהם.
()2מניעה -אופיר מעלה את זה בכל פורום עם ראשי אוני' ויש ניסיון לגבש מלבד הלומדה ,עוד דרכים
אחרות.
( )3מה שתחת הרכזת באגודה -החלפת מדבקות בשירותים ,ערב נגטיב בנושא ,הרבה רעיונות.
 .5הצבעה על תיקון לנוהל משלים :מכירת כרטיסים אינטרנטית -נציג ועדת תרבות יצחק מנדל

יצחק סקר את השינויים שנערכו בנוהל המשלים ואת הסיבות העומדות מאחוריהם.
המועצה קיבלה את הנוהל המשלים החדש.
הועלו מספר הסתייגויות:
שמעון :החרגה מהנוהל תהיה באישור רמ"ד רלוונטי בלבד.
הסייג נדחה ברוב של  19נגד 3 ,בעד 1 ,נמנע.
נועה +גל :שינוי סעיף  11לנוהל לנוסח הבא" -כלל אירועי האגודה יהיו כפופים לנוהל זה למעט אירועים
בהם מנהל האירוע רואה לנכון להחריגם מהנוהל וזאת באישור רמה ממונה מעל מנהל האירוע ולפחות
ברמת רמ"ד".
הסייג התקבל ברוב של  18בעד 4 ,נגד 1 ,נמנע.
ההצבעה כלשונה וכן הנוהל המעודכן מופיעים בנספח א'.
 .6דיון בהצעת החלטה :העסקה ישירה לעובדות הניקיון -נציג ועדת מעורבות ירדן רפופורט
ירדן סקרה את התהליך שנעשה במועצת הסטודנטים החל משנת  2011ועד היום.
הציגה את כלל הגורמים עמם שוחחה (תא סל"ע ,יו"ר האגודה אופיר וכו') ואת מסקנותיה מהשיחות.
קראה לחברי המועצה להביע את תמיכתם במעבר להעסקה ישירה של עובדי ועובדות הניקיון
באוניברסיטת בן גוריון.
יו"ר האגודה סקר בפני החברים את עמדת האגודה בנושא ,נערך סבב התייחסויות מהקהל בו דיבר יו"ר
ת"א סלע ערן ניסן ולאחר מכן חברי המועצה התייחסו לדברים שנאמרו והשמיעו את דעתם בנושא.
הועלו מספר הסייתגויות:
לני :להוריד את המשפט "מועצת הסטודנטים תומכת בהעסקה ישירה של עובדות הניקיון וקליטתן לכוח
העובדים של האוניברסיטה ".ומלבד זה להשאיר את ההצעת החלטה עם המשפטים האחרים.
הסייג התקבל ברוב של  14בעד 6 ,נגד 1 ,נמנע.
ירדן :הוספת המשפט "מועצת הסטודנטים מפצירה בהנהלת האוניברסיטה להכריז כי בתחום החוזה
הקבלני יבוצע מעבר להעסקה ישירה של עובדת הניקיון".
הסייג נדחה ברוב של  15נגד 4 ,בעד 2 ,נמנעים.
גל :לשנות את נוסח ההחלטה ל " -מועצת הסטודנטים מנחה את אגודת הסטודנטים ללוות את המטה
להעסקה ישירה"...
הסייג נדחה ברוב של  10נגד 8 ,בעד 2 ,נמנעים.
ערן :להוסיף עוד משפט להחלטה" -לא תהיה השפעה כספית לנושא".
הסייג נדחה ברוב של  16נגד 3 ,בעד 1 ,נמנע.
נועה אלמן :להוריד את נספח ב' מההמלצות של המועצה לאגודה.
הסייג התקבל ברוב של  9בעד 5 ,נגד 6 ,נמנעים.
לבסוף המועצה הצביעה על קבלת הצעת ההחלטה לאחר הסייגים -ההצעה התקבלה.
ההצבעה כלשונה מופיעה בנספח ב'.
 .7עדכון ועדות המועצה
נערכה הצבעה על קבלתה של נדינה לויט לועדת תפעול.
ההצבעה כלשונה מופיעה בנספח ג'.

נספח א' – עדכון הצעת החלטה נוהל קמפיינים חברתיים
תוכן ההצעה:
"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את נוהל הכרטיסים המעודכן כפי שהוצג במליאה"
בעד :פה אחד.
נגד :אין.
נמנע :אין.
ההצעה התקבלה.

אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד-הוק

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

מזכ"ל המועצה ,ועדת תרבות

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח
ההחלטה:

רמ"ד תרבות

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

מזכ"ל ,ועד מנהל -יו"רי ועדת תקנון וועדת
תרבות בפרט.

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

יו"ר האגודה

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

נוהל מכירת כרטיסים -כפי שאושר במליאה:
 .1א .מכירת הכרטיסים תתבצע על ידי מכירה אינטרנטית .פתיחת מכירה פרונטאלית
תהיה לשיקולו של הרמ"ד הרלוונטי.
ב .במידה וישנה חלוקה של כרטיסים בחינם ,יש לשאוף לחלוקה אינטרנטית.
ג .מכירת הכרטיסים תתבצע באופן שוויוני והוגן.
 .2פעם בשנה ,לפני כתיבת תכנית העבודה השנתית ,יש לקיים הליך לבחירת ספק למכירת
כרטיסים באינטרנט על ידי ועדת תרבות על פי הדרישות הבאות:

א.

עמלת רכישה – בסוגיית עמלת הרכישה יחליט הרמ"ד הרלוונטי על איזה גוף
תושתת העמלה – על הסטודנטים או על האגודה בהתאם לשיקוליו והתייעצות
ביחד עם רמ"ד תרבות.

ב.

יכולת הנפקה של כרטיסים אלקטרונים ויכולת סריקה שלהם באמצעות
אפליקציה יעודית שתסופק ע"י הספק ,ו/או חומרה ניידת שתירכש/תישכר ע"י
האגודה ותותאם ע"י הספק (סורק ברקודים נייד וכו') במטרה לצמצם את
שימוש הנייר תחת האגודה.

ג.

עמלה נמוכה על העברת כספים מחשבון הבנק של הספק לחשבון הבנק של
האגודה.

ד.

הספק יציע חלופה הולמת לרכישה במזומן לכרטיסים שיימכרו באינטרנט (כמו
קופת הנגטיב כיום שמאפשרת לרכוש במזומן).

 .3בהתאם לספק שנבחר ועמלות הרכישה ,בתכנית העבודה השנתית כל מדור יתקצב את
אירועיו בהתאם לעלויות הרכישה.

 .4בכל אירוע שצפויים להיות בו למעלה מ 100-אנשים (מופע ,טיול ,סדנה וכו') ,פרט
לאירועים שיוחרגו ע"י ועדת תרבות ,לפחות  25%מכלל הכרטיסים לאירוע יוצעו
למכירה באינטרנט.
א.

על המכירה האינטרנטית להתחיל בעת פרסום האירוע במקביל למכירה
פרונטלית.

ב.

במידה ויהיה אילוץ להדפסת כרטיסים ,כרטיסים שנרכשו באינטרנט יודפסו
ותחל חלוקתם לכל הפחות  3ימים טרם האירוע.

ג.

יש להגביל את כמות הכרטיסים אשר כל חבר אגודה יוכל לרכוש ,לפי שיקול דעתו
של הרמ"ד הרלוונטי.

 .5בפרסום כל אירוע על אחריות מפיק האירוע לצרף דרך תקשורת (מייל ,פלאפון וכו') עבור
בעיות פרטניות ברכישת הכרטיסים האינטרנטית.

 .6יש לשאוף כי סטודנטים לא יצטרכו להדפיס כרטיסים אלקטרונים ויוכלו להציגם
ממכשיר נייד ,או להעביר תעודת סטודנט בקורא חכם.
 .7במידה ונפתחו מכירה אינטרנטית ופרונטלית במקביל ,יוכל הרמ"ד לשנות את אחוז
הכרטיסים הנמכרים בכל אפיק מכירה.
 .8תינתן למפיק האירוע האפשרות למכירת כרטיסים (אינטרנטית/פרונטאלית) בכניסה לאירוע
עצמו במידה ונותרו כרטיסים.

 .9כרטיס שנקנה על ידי סטודנט חבר אגודה יחויב בהצגת כרטיס סטודנט בעל מדבקת
חבר אגודה בכניסתו לאירוע.
 .10במידה ומתבצעת חלוקת/מכירת כרטיסים פרונטאלית ,יש לפעול בפקולטה למדעי הבריאות
באופן הבא –
א .יש להעביר  10%מהכרטיסים למכירה/לחלוקה בדוכן האגודה בפקולטה למדעי
הבריאות.
ב .החלוקה/המכירה תינתן בהצגת הוכחת לימודים בפקולטה וכרטיס חבר אגודה בתוקף
בלבד.
ג .במידה ולא יגמרו הכרטיסים ,השאר יוחזרו למכירה באגודה.

 . 11כלל אירועי האגודה יהיו כפופים לנוהל זה למעט אירועים בהם מנהל האירוע רואה לנכון
להחריגם מהנוהל וזאת באישור רמה ממונה מעל מנהל האירוע ולפחות ברמת רמ"ד.
 .12עבור כל מכירת כרטיסים אינטרנטית ,על המדור המפיק להכין מראש רשימה של רוכשי
הכרטיסים למקרה של תקלה טכנית שלא תאפשר שימוש באמצעים אלקטרוניים.

נספח ב' – הצעת החלטה העסקה ישירה לעובדות הניקיון באוניברסיטה
תוכן ההצעה:
"מועצת הסטודנטים מנחה את הנהלת האגודה לעודד ,לקדם וללוות שיח פתוח בין מטה המאבק להעסקה
ישירה לבין האוניברסיטה על מנת לשמור על זכויותיהן של עובדות הניקיון בקמפוס.
הנהלת האגודה לא תהיה כפופה לאף ארגון חיצוני ותנהל את החלטה הזו על פי ראות עיניה".
בעד :אור ,שמעון ,ים ,יהל ,נועה מ ,דוד ,ערבה ,לאני ,נסטיה ,נועה ,שיר ,נאווה ,יצחק ,איתי ,דקל ,ירדן
נגד :נדינה ,גל ,ערן ,נאור
נמנעים :אין
אופי ההחלטה:

חוץ

מתכונת ההחלטה:

אד-הוק

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

חברת ועדת מעורבות ירדן רפופורט

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח
ההחלטה:

אין

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מיידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

יו"ר ועדת מעורבות ,ועדת מעורבות

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

יו"ר האגודה

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

הערות:

נספח ג' – הצבעה על שיבוצים לועדות המועצה
תוכן ההצעה:
" מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את הצטרפותם של חברת המועצה נדינה לויט לוועדת תפעול".
בעד :פה אחד
נגד :אין
נמנע :אין

בברכה,
אור קרייף
מזכ"לית מועצת הסטודנטים

