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 :סדר היום

  ,וביקורת. הנהלה בחירות,עדכוני מזכירות, ועדות 

 עברה פה אחדההצעה  -חן כהן, יו"ר ועדת תקנון -קנוניםשינויים ת -הצעת החלטה. 

 הקצאת דוכני מכירות ממול בית הסטודנט לעמותות הפועלות באזורנו ולעסקים של  -הצעת החלטה

 .ההצעה עברה -ח"מ אור נחושתן -סטודנטים 

 ויסות האופי הסקסיסטי המופיע בתכנים השיווקיים המתפרסמים לסטודנטים מטעם ו -הצעת החלטה

 .ההצעה עברה .ח"מ אור נחושתן -גוריון בנגב-אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן

 פה אחד ההצעה עברה .מזכ"ל המועצה קסם סיימון -חתימה על מסמך שמירת סודיות -הצעת החלטה. 

  ההצעה עברה .מזכ"ל המועצה קסם סיימון –ו"ר ועד מנהלאישור סכום גמול לי -החלטההצעת. 

 בן דוד הגואל, ברק דיויס, יועד סספורטה, לירז יפה וסטס גורבוביצקי -הענקת מצטיינים. 

 

 

 

 

 בברכה,

 קסם סיימון                                            

 גודת הסטודנטיםמזכ"ל מועצת א                                             
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 פירוט החלטות והצבעות

 שינויים תקנוניםהצעת החלטה: 

 

 ".מועצת אגדות הסטודנטים מאשרת את כל השינויים התקנונים המופיעים בהצעת ההחלטה " תוכן ההצעה:

 נמנע נגד בעד 

   + אור נחושתן
   + איתמר יוגב

   + אסף רוטברד
   + אפרת הולצמן

   + בן ארביב
   + ברק דיוויס

   + דורון גל
   + חן כהן

   + יועד סספורטה
   + לירז יפה

   + מיכאל ממן
   + נורית רודיך

   + סטס גורבוביצקי
   + עדיאל אשרוב

   + עודד מלמד
   + ערן לדור

   + קסם סיימון
   + שירן נבעה

 0  18 סה"כ

 

 .פה אחד הצעת ההחלטה עברה



 

 

הקצאת דוכני מכירות ממול בית הסטודנט לעמותות הפועלות באזורנו ולעסקים הצעת החלטה: 

 של סטודנטים

 

דוכני  –המועצה מנחה את מדור מעורבות לפעול באופן זהה למען הוצאה לפועל של שבוע  " תוכן ההצעה:

סטודנטים  , של עסקים שהינם בבעלותמוחשייםמכירות נוסף שיופעל על ידי סטודנטים, בהם יימכרו מוצרים 

או בוגרים, של אוניברסיטת בן גוריון בנגב )לא יימכרו ואוצ'רים, שוברים, זיכויים, הנחות או חבילות פנאי 

 ותרבות למיניהן, אלא רק מוצרי צריכה פיזיים(.

שבועות הדוכנים הללו יוגדרו בתוכנית העבודה של המדור כדוכני עמותות וכדוכני עסקים של סטודנטים, 

מטרה זו. בהתאם לכך, עלויות מקימי הדוכנים הללו )עמותות ועסרי סטודנטים( תכלולנה רק את וישמשו רק ל

ההוצאות המינימליות הנדרשות לשם הקמת הדוגן והשכרתו, שירותי ניקיון ואבטחה, ולא תכלולנה עמלות מכל 

מכירות רגילים בתוכנית סוג. תהיה הפרדה במקום ובזמן בין דוכני עמותות, דוכני עסקים של סטודנטים ודוכני 

העבודה, באמצעות תיאום הלו"ז השנתי של הדוכנים בין מדור שיווק למדור מעורבות יחדיו, מול דיקאן 

₪  8400הסטודנטים. המועצה מנחה את אגודת הסטודנטים לתקצב בראש סדר העדיפויות שלה, תוספת של 

רכז העסקה הוגנת,  –השעות לתקן התפקיד  לשעה( המיועדים לתוספת₪  35)לפי ספירה של שעות התייצבות, 

תפקיד שהגדרתו תשתנה לשם הוצאה לפועל של שבועות הדוכנים הללו. המועצה מנחה את ועדת הכספים 

להמציא מקורות כספיים לשם כך וממליצה על שימוש בבצ"מ  כספים עד לתכנון התקציב הבא. לשם תקצוב 

ף ה"עודפים" שבתקציב והתקן התווסף שלכל המאוחר קבוע של התקן, המועצה ממליצה על שימוש בסעי

 " .בשנת התקציב הבאה, בראש סדר העדיפויות

 

 נמנע נגד בעד 

   + אור נחושתן
   + איתמר יוגב

   + אסף רוטברד
   + אפרת הולצמן

   + בן ארביב
  +  ברק דיוויס

   + דורון גל
   + חן כהן

   + יועד סספורטה
   + לירז יפה

   + מיכאל ממן
   + נורית רודיך

   + סטס גורבוביצקי
   + עדיאל אשרוב

   + עודד מלמד
   + ערן לדור

   + קסם סיימון
  +  שירן נבעה

 0 2 16 סה"כ

 

 הצעת ההחלטה עברה.



 

 

וויסות האופי הסקסיסטי המופיע בתכנים השיווקיים המתפרסמים הצעת החלטה: 

 גוריון בנגב-נטים באוניברסיטת בןלסטודנטים מטעם אגודת הסטוד

 

מועצת אגודת הסטודנטים מנחה את מדור שיווק להעביר מידי יום את התכנים השיווקיים  " תוכן ההצעה:

שמיועדים לפרסום לידי רכזת שוויון מגדרי ולראש מדור מעורבות, בכדי שאלו יוכלו לווסת ולצמצם את התכנים 

רכזת חום שוויון מגדרי תאשר את התכנים הראויים לפרסום  הסקסיסטיים המובאים בפני הסטודנטים.

באוניברסיטה לפי שיקול דעתה המקצועי במסדרת תפקידה, ואת המלצותיה יאשרר ראש מדור מעורבות לפי 

שיקול דעתו. המלצת ראש המדור הינה בגדר "המלצה מחייבת", והיא תועבר בחזרה למדור שיווק, ליושב ראש 

הימים שלאחר כניסת הצעת החלטה זו לתוקף, יפקחו  60אש מדור מעורבות. במהלך ועד ביקורת וליושב ר

ראשי הוועדות שצוינו לעיל על תהליך זה בכדי לוודא כי מדור שיווק פועל בהתאם להמלצה המחייבת. במידה 

ו, ויימצא פער משמעותי בין התכנים שאכן אושרו לפרסום לבין התכנים שפורסמו בפועל במהלך חודשיים אל

מועצת אגודת הסטודנטים מנחה את יושבי הראש של ועדת מעורבות וועדת ביקורת לגבש המלצה מעשית בכדי 

לוודא את שיתוף הפעולה של שני המדורים בעניין זה, כדוגמת סנקציות, מינוי גוף מבקר האמון על עניין זה 

מגדרי וראש מדור מעורבות, בנוגע מטעם המועצה או כל פעולה אחרת אשר תתקף בפעול את המלצת רכת שוויון 

 לאופי הסקסיסטי של התכנים המשווקים במסגרת האגודה. 

לא נדרשים מקורות תקציביים נוספים לשם ההחלטה, אלא רק תיעדוף השעות על ידי רכז שוויון מגדרי וראש 

מדור מעורבות, המועצה מנחה את המדורים הרלוונטיים לבחון את הצורך בתוספת שעות למדור 

 ".מעורבות\שיווק

 נמנע נגד בעד 

   + אור נחושתן
   + איתמר יוגב

   + אסף רוטברד
   + אפרת הולצמן

   + בן ארביב
  +  ברק דיוויס

  +  דורון גל
   + חן כהן

  +  יועד סספורטה
   + לירז יפה

  +  מיכאל ממן
   + נורית רודיך

  +  סטס גורבוביצקי
   + עדיאל אשרוב

   + ד מלמדעוד
   + ערן לדור

   + קסם סיימון
  +  שירן נבעה

 0 6 12 סה"כ

 

 הצעת ההחלטה עברה.



 

 

 הצעת החלטה: חתימה על מסמך שמירת סודיות

 

מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את הכנסת כתב ההתחייבות כדרישה בסמינר ההכשרות  " תוכן ההצעה:

 ".של כל מועצה נבחרת, החל ממועצת תשע"ג

 נמנע נגד בעד 

   + אור נחושתן
   + איתמר יוגב

   + אסף רוטברד
   + אפרת הולצמן

   + בן ארביב
   + ברק דיוויס

   + חן כהן
   + יועד סספורטה

   + לירז יפה
   + מיכאל ממן
   + נורית רודיך

   + סטס גורבוביצקי
   + עדיאל אשרוב

   + עודד מלמד
   + ערן לדור

   + יימוןקסם ס
   + שירן נבעה

 0 0 17 סה"כ

 

 הצעת ההחלטה עברה פה אחד.



 

 

 אישור סכום גמול ליו"ר ועד מנהלהצעת החלטה: 

 

ליו"ר הועד המנהל, על קיום ₪  505מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת בזאת מתן גמול בסך " תוכן ההצעה:

לקובץ הנהלים המשלימים ויתווסף לקיים  תפקידו כפי שהוצג בישיבה. הגדרת התפקיד ומשמעויותיו יכנסו

 ".בתקנון

 נמנע נגד בעד 

   + אור נחושתן
 +   איתמר יוגב

  +  אסף רוטברד
  +  אפרת הולצמן

   + בן ארביב
   + ברק דיוויס

  +  חן כהן
   + יועד סספורטה

   + לירז יפה
   + מיכאל ממן
   + נורית רודיך

   + סטס גורבוביצקי
   + ל אשרובעדיא

   + עודד מלמד
 +   ערן לדור

   + קסם סיימון
   + שירן נבעה

 2 3 12 סה"כ

 

 הצעת ההחלטה עברה.

 

 


