ה 01-ליוני2017 ,

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


ביום ב' ,ה 22-למאי  ,2017התכנסה מועצת תשע"ז לישיבתה ה ,4-ישיבה שמן המניין.



הישיבה התקיימה בלובי בית הסטודנט בין השעות 20:15-00:45



מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים:
חברי המועצה – אור קרייף ,שמעון דיין ,ירדן רפופורט ,נועה מילשטיין ,נאור דרעי ,ערן בן-שלום ,יאיר דלוגץ,
אלונה חובב ,יהל אשד ,גל מאיר ,לני צפורי ,איתי דרייר ,נדינה לויט ,דוד עזורי ,נאוה מליק ,כרם סעדי ,נועה
מירון ,יצחק מנדל ,מהדי חסן ,מתן צ'רניאק ,ליאור רביד ,שיר רבינא ,אנסטסיה דומידנקו ,נועה אלמן ,ים אטנר,
נוי בוחניק ,ערבה אשכנזי ( 27חברי מועצה מתוך .)30
יו"ר ועדת ביקורת –וריה אוסטרובסקי
יו"ר האגודה – אופיר נפתלי
חברי הנהלת האגודה ,עובדי אגודה וסטודנטים.
קלדנות -בת אל קליין ודניאל.
מהלך הישיבה:
 .1הצגת הנהלת האגודה החדשה
סיו"ר האגודה והרמ"דים הנכנסים להנהלת האגודה הציגו את עצמם בפני מועצת הסטודנטים.
איחלנו לכולם בהצלחה רבה בתפקידם החדש כמובילי העמותה!
 .2נושא לדיון -התנהלות וייעול ארגוני במועצת הסטודנטים
חבר המועצה איתי דרייר הציג את נושא התנהלות המועצה בכלל ובישיבות המליאה בפרט.
איתי העלה מספר הצעות לשיפור ההתנהלות כגון :אמנת מועצה ,רכישת שירותי ייעוץ חיצוניים ,הגדרת
רפרנט ארגוני במועצה ועוד.
חברי המועצה התייחסו לנושא וכן להצעות שהועלו ,איתי ביקש לשמוע התייחסויות והערות נוספות
לנושא גם לאחר הישיבה.
הנושא סוכם ונשלחו ההמלצות על ידי חבר המועצה לכלל המועצה במייל נפרד ,המשך עבודה על הנושא
בהובלתם של איתי ומזכ"לית המועצה.

 .3נושא לדיון -המאבק בנושא הטרדות מיניות באוניברסיטה
מזכ"ל המועצה הציגה את הנושא הנידון וסקרה בפני הנוכחים מה הייתה פעילות המועצה בנושא מאז
שעלה לסדר היום של המועצה -קוימו שיחות טלפוניות עם מארגנות ההפגנה ,המארגנות הציגו את
הנושא בפני הועד המנהל של המועצה אמש וכן כשעה לפני הישיבה הנ"ל קיימה המועצה פגישה עם
המזכיר האקדמי של האוניברסיטה לקבלת תמונת המצב המלאה.
צליל ומעיין ,ממובילות המאבק בקמפוס ,נאמו בפני המועצה במשך כ 10דק' על חשיבות הנושא והרצון
לקדם את תקנון ההטרדות המיניות אל מול האוניברסיטה בעזרת מועצת הסטודנטים.
יו"ר אגודת הסטודנטים הציג את עמדת האגודה וכן סקר את עדכון היועצת המשפטית באוניברסיטה
כפי שנמסרה לו טרם הישיבה.
נערך סבב שאלות של חברי המועצה לסטודנטיות (צליל ,מעיין ולירז) וכן סבב שאלות מהקהל.
לבסוף התכנסה המועצה לקידום שתי הצעות החלטות הנוגעות לנושא ,ההצעות כלשונן מופיעות
בנספחים א'+ב' לסיכום זה.
 .4סבב עדכונים
יו"ר הועד המנהל שמעון דיין :ישיבות ארוכות יותר מכוון שהתחלנו לעבוד באופן משמעותי על הצעות
רציניות ,קחו בחשבון .היערכות לדיונים היא קריטית .לא עלתה היום הצעת החלטה קונקרטית ולכן
הדיון היה ארוך יתר על המידה -טעות שלנו ,יילקח בחשבון ונלמד להמשך.
תכניות עבודה בימים אלו יו"ר האגודה והמזכ"ל ביחד איתי עורכים את הגאנט לחודשים הקרובים,
יישלח אליכם בקרוב במייל .במהלך מועדי א' למבחנים וכן לאחר מועדי ב' אנחנו בפגרת קיץ -עד אז
ההירתמות של כולם קריטית לקראת אישור תכניות עבודה!
דוח ביקורת יו"ר אגודה כמעט מגובש סופית -מוזמנים להתייחס במידה ועדיין לא עשיתם זאת מול
וריה.
ועדת אקדמיה :ישיבה בשבועיים הקרובים .נוהל חדש שחותמים על פתק לכך שאין פלאפונים טרם
המבחן ,נועד למען הסטודנטים כדי למנוע ועדות משמעת.
תפעול :מייצג את נאור ,הנושא עלה לדיון בועד המנהל ונבחר שלא להעלותו במליאה .הוא יגובש בהמשך
ויגיע למליאה בקרוב .שוק איכרים לא קרה לצערנו הרב.
נועה יו"ר ועדת תקנון :ישיבה ב 28לחודש ,מוזמנים להיות חלק מגיבוש התקנון החדש.
ים יו"ר ועדת כספים :רואה חשבון החדש נכנס לעבודה ,כל ועדה נדרשת להכין בחודש הקרוב מה הם
השינויים בהיבט תקנים למדור שלה שהיו רוצים לבצע.
כרם יו"ר ועדת תרבות :הועברו שעות ממנהל לרכז לוגיסטי בפוזיטיב לשם התייעלות .נוהל מכירת
כרטיסים היה אמור לעלות לאישור המליאה הנוכחית אך יעלה בישיבה הבאה .ממליץ לאמץ הבאת
הרכזים להיכרות עם הוועדה בישיבה הקרובה.
יו"ר האגודה אופיר נפתלי :יום ראשון שעבר היה יום השיא של שיתוף פעולה עם פדרציית מונטריאול
 950קנדיים באירוע .היה גם חבר הנאמנים שחלקכם לקחתם חלק במספר אירועים .מבחינת מכרזים
וחפיפות אנחנו בעיצומן .מתוך  13מכרזים ,ב 9נבחרו עובדי עובדות אגודה לשעבר שממשיכים.

ביום רביעי שזה טכנית מחר יתקיים בוועדות חינוך של הכנסת דיון בנושא חשש בהמשך תמיכה ב BDS
של האוני' ,נשיאה ,רקטור ,אורי ודניאל ועוד מטעמנו ישתתפו בדיון הזה .הדיון לא על האגודה אבל א.
זה הטריגר וב .ראינו לנכון להיות שם .פרויקט האתר אמור להסתיים ולעלות בקרוב ,ימונה פרויקטור
של  100ש' לנושא .עוד שבועיים יום הסטודנט ועובדים עליו במרץ  ,מהפעם האחרונה שעודכנתם גם
מכללת ספיר הצטרפה למסיבת הבריכה וחתמנו איתם ,המכירות טובות יותר בהשוואה לשנה שעברה.
אנחנו בשיתוף פעולה עם יחידה לחדשנות בהוראה בלשכת הרקטור עומלים על הוצאת והפצת סקר
שביעות רצון ההוראה לסמסטר ב' הוא עבר ועובר שינויים די מהותיים .בשבועות האחרונים היו מספר
בחירות לתפקידים בכירים באוניברסיטה -התוצאות הגלויות.
מזכ"ל המועצה אור קרייף :הציגה את נושא מכתבי הבוחרים וביקשה מרמ"ד הסברה הנכנס לתת
דגשים מרכזיים-
כולכם נבחרתם על ידי אזור בחירה פקולטה ,לפחות פעם בסמסטר מוציאים מכתב לבוחרים על הפעילות
כחברי מועצה על מנת להגביר עירנות ושקיפות מול הבוחרים .כמה דגשים :זה מכתב של עד עמוד אחד.
נבחרים מאותו אזור בחירה מנסחים ביחד את המכתב .מבחינת ניסוח זה לא צריך להיות סופר פורמלי
אבל בהחלט מכובד כי אתם מייצגים את המועצה והאגודה במכתב .דגשים נוספים ודוגמאות יישלחו
במייל בהמשך .התכנון הוא להפיץ את המכתבים לאחר יום הסטודנט ולפני תום הסמסטר .המכתב
יעבור לאישור של נציגי ועדת הסברה ולאחר מכן יופץ על ידי דובר האגודה במייל תפוצה.
עדכונים נוספים של מזכ"ל המועצה הועברו במייל נפרד.
 .5שיבוצים לועדות המועצה
מועצת הסטודנטים הצביעה על הצטרפותם של שלושה חברי מועצה לועדות חדשות.
(איתי דרייר לועדת הסברה ,ערבה אשכנזי לועדות מעורבות ותרבות ודוד אזורי לועדת תקנון)
בכל ישיבת מועצה תיפתח הטבלה מחדש וניתן יהיה להצטרף לוועדה באישור המליאה.
ההצבעה כלשונה מופיעה בנספח ג'.

נספח א' – עדכון הצעת החלטה נוהל קמפיינים חברתיים
תוכן ההצעה:
"מועצת אגודת הסטודנטים תוכל לצאת למכרז על פי נוהל הקמפיינים החברתיים בין הישיבה
החמישית לעשירית במליאה"
בעד :ערן ,אור ,גל ,ערבה ,אלונה ,מתן ,נועה אלמן ,נאוה ,שמעון ,נועה מילשטיין ,דוד ,לני ,נדינה ,יאיר ,אנסטסיה,
שיר ,נאור ,נועה מירון.
נגד :יצחק ,ליאור ,ים ,כרם ,יאיר ,ירדן ,איתי.
נמנע :אין.
ההצעה התקבלה.

אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד-הוק

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

מזכ"ל המועצה ,חברת המועצה אלונה חובב

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח
ההחלטה:

אין

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

מזכ"ל ,ועד מנהל

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

נספח ב' – הצעת החלטה תהליך עיסוק בנושא ההטרדות המיניות
תוכן ההצעה:
" מועצת אגודת הסטודנטים מנחה את ועדת מעורבות לדון ולהמליץ למליאה על הצעת החלטה אשר
תוצג על ידי חבר/ת מועצה מלווה למאבק ולהעלותה לישיבה המליאה הבאה"
בעד :ערן ,גל ,איתי ,ירדן ,ערבה ,אלונה ,מתן ,נועה אלמן ,נאוה ,שמעון ,נועה מילשטיין ,דוד ,אור ,כרם ,נדינה,
יאיר ,אנסטסיה ,שיר ,ליאור ,יצחק ,נאור
נגד :לני נועה מירון
נמנע :אין
אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד-הוק

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

ועד מנהל ,מזכ"ל

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 הסברה נועה אלמן ,ועדת מעורבות

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

רמ"ד מעורבות סטודנטיאלית

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין
ההצעה התקבלה לאחר דיון מעמיק במספר
הצעות החלטה מקבילות בנושא ,לבסוף הוחלט

הערות:

שהנושא יוחזר לועדת מעורבות אשר החלה
דיונים בנושא עוד טרם ישיבה זו וכן הוחלט
שתמונה חברת מועצה מובילה לתחום אשר
תיצור קשר עם מובילות המאבק וכן הגורמים
הרלוונטיים באוניברסיטה ובאגודה לביסוס
הצעת החלטה שתועלה למליאה בהמשך.
עריכה בדיעבד :חברת המועצה שנבחרה להוביל
את הצעת ההחלטה היא נועה אלמן.

נספח ג' – הצבעה על שיבוצים לועדות המועצה
תוכן ההצעה:
" מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את הצטרפותם של חברי המועצה :איתי דרייר ,ערבה אשכנזי
ודוד אזורי לוועדות הסברה ,מעורבות +תרבות ותקנון על פי הסדר המוצג"
בעד :פה אחד
נגד :אין
נמנע :אין

בברכה,
אור קרייף
מזכ"לית מועצת הסטודנטים

