
 

  

 

 

 2015, ביוני 3-הלכבוד:                                                                                                                       

 חברי המועצה

 כלל חברי העמותה

 

 שמן המניין שישיתסדר יום מישיבת המועצה ההנדון: סיכום 

 , ישיבה שמן המניין.6-, התכנסה המועצה לישיבתה ה2015 יוניב 1-ביום ב' ה

 .20:00 -23:15בין השעות  בבית קרוליין בפקולטה למדעי הבריאותהישיבה התקיימה 

 מצ"ב סיכום הישיבה.

 

 נוכחים:

 דורון מדרוני -מ"מ מזכ"ל המועצה

ן יוסף, תום לבהר, דור , מאיה נורי, צליל יוגב, עמיחי הרן, דרור בחביאר דורפסמן, יואב גולן -חברי המועצה

, עידו רקובסקי, תדי פרידמן, ערן יוסוב, ועי סלע, הנא אבו רביע, עידו לישה, חן אליהו, ר, אלדר דדוןאופנהיים

 כהן, מאיה גלסמן. אביבשוורץ, אור קזז, אלדר כהן,  , ברי, עומר תמריאלירן עמר, ערן עופר

 .שגיב בן יעקב -ועדת ביקורת חבר

 .אורי רט -יו"ר האגודה

 : סמדר דנון.קלדנית

 חברי הנהלת האגודה, עובדי אגודה וסטודנטים.

 

 מהלך הישיבה:

 

פירט לגביי עשיית המדורים בשבועות האחרונים תוך מתן דגש אורי רט  -יו"ר האגודה -עדכוני הנהלה .1

בנוסף, הודגש השיח בנושא האקדמי המקודם בוועדת  .ואירועיו שעברו באופן מוצלחעל יום הסטודנט 

 אקדמיה.

הציג בפניי חברי המועצה וחברי הנהלת האגודה את  ,עידן רואש, יו"ר אסר"ן הנכנס -צגת אסר"ןה .2

 מבנה אסר"ן, מטרותיו, נחיצותו ועשייתו בפקולטה למדעי הבריאות. 

 א'נספח  -סיכום ביניים של פעילות המועצה .3

סיכום הביניים כלל הצעות החלטה, נהלים ודיונים  .כל יו"ר ועדה הציג את עשיית הועדה עד כה

מרכזיים שעברו בין הועדות ובנוסף סיכום ביניים של המועצה כולה והחלטותיה בישיבות המליאה. 

  לבסוף, כל יו"ר נגע בנושאים העתידיים לעלות בהמשך. 

 -בחירת יו"ר לתת ועדת בחירות .4

 כי הדיון לגביי תת הועדה יועבר לישיבת ועד מנהל הקרובה.הוחלט 

 )הצבעה(1, ב'נספח ב' -הענקת אות יקיר העמותה .5

הועלתה הצעת החלטה להעניק את אות יקיר העמותה לדודו ביטון, סטודנט באוניברסיטה אשר לעיני 

 המועצה תורם מחלקו לסטודנטים. ההחלטה עברה.

בוועדת מעורבות, הוחלט לאייש את המקום עם חבר המועצה תום  בשל חוסר בח"מ -איוש ועדות .6

 . שהציע עצמו לתפקיד אברהם לבהר



 

  

 

 

 בברכה,

 דורון מדרוני,

 מ"מ מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 פעילות המועצהסיכום ביניים של '                                                      נספח א
 

 סיכום ביניים של פעילות ועדת תקנון תשע"ה
 תדירות קיום מפגשים

 
 עד כה, ועדת תקנון נפגשה שש פעמים. כהשוואה, בתקופה הזו בשנת תשע"ד הוועדה נפגשה חמש פעמים.

 ההחלטות שהתקבלו במפגשים
 :1ישיבה 
 בחירת יו"ר ועדה 
 אישור סמכויות הוועדה 

 :2ישיבה 
  תקנונים/נהלים הקשורים בדו"ח ועדת ביקורת על הבחירותנושאים 

o בכל פגישה של ועדת בחירות יהיה נוכח חבר מועצה 
o  ( בוועדה לבחירת עובדי קלפי2תידרש נוכחות של חבר ועדת ביקורת אחד )במקום 
o בכל עמדת קלפי יהיה ספרון המציג את מצעי המתמודדים 
o  היותר )שינוי תקנוני(חלוקת המנדטים תתרחש פעם בשלוש שנים, לכל 

  הכרה במבחנים של האוניברסיטה, משרד החינוך והמרכז הארצי לבחינות והערכה כמבחנים
 המצדיקים היעדרות מישיבות מועצה )שינוי תקנוני(

  שינוי סמכויות הוועדות כך שאינן יכולות לפנות למועמדים לתפקידים רוחביים באגודה בקביעת
 לטה אחרת במועצה בפועל(קריטריונים לתפקיד )התקבלה הח

 :3ישיבה 
 ( 30קביעת זמן מקסימלי בין ישיבות וועדה )ימי לימודים 

 קביעת נוסח אחיד לסמכויות הוועדות 

 )שינוי בהרכב הוועדות לבחירת בעלי תפקידים באגודה )עדיפות לחברי הוועדה הרלוונטית 
 :4ישיבה 
 ניסוח מסמך ציפיות מיו"ר האגודה 
  פעיל או כל זימון צבאי אחר כסיבה מוצדקת להיעדרות מישיבת מועצה )שינוי הכרה בשירות מילואים

 תקנוני(

 )הכרה בטיפולי פוריות ושמירת הריון כסיבות מוצדקות להיעדרות מישיבת מועצה )שינוי תקנוני 

 החלטה עקרונית על היררכיית פירוש התקנון 
 :5ישיבה 
 מועצה )קודם קהל, אח"כ חברי מועצה( שינוי בסדר הדוברים בבחירות לבעלי תפקידים בפורום 
 קבלת נוהל הגרלות בעמותה 

 קבלת נוהל התנהלות האגודה בחירום 

 )הכרה במבחנים באוניברסיטאות אחרות כמבחנים המצדיקים היעדרות מישיבת מועצה )שינוי תקנוני 
 :6ישיבה 
 )שינוי עקרוני של נוהל רכש )קצובי זמן 

 :דיונים ראשוניים על הנושאים 
o בנוהל רכש )העדפת עסקים מהדרום( שינוי 
o השימוש בנייר באגודה ובמועצה 
o העסקה של סטודנטים מהפקולטה להנדסה באגודה 

 
 נושאים העתידיים לעלות על הפרק

שלא על פי סדר מסויים: מתן תשובה לרשם העמותות בנוגע להערות על התקנון החדש )ממתין לתגובתם על 
תקנון סופי, מיסוד ניהול והתנהלות תפקידים שנבחרים בפורום  מכתב שנשלח(, קביעת היררכיית פירוש

 מועצה, שימוש בלוגו העמותה ע"י מועמדים לתפקידים, נוהל אובדן ציוד יקר ערך.
 

 בברכה,
 יואב גולן

 יו"ר ועדת תקנון, יו"ר הוועד המנהל
 
 



 

  

 

 
 סיכום ביניים של פעילות ועדת כספים תשע"ה

 
 תדירות קיום מפגשים

 כספים נפגשה ארבע פעמים. עד כה, ועדת
 נוכחות גבוהה מאוד.

 
 ההחלטות שהתקבלו במפגשים עד כה

 
 :1ישיבה 
 בחירת יו"ר ועדה 
 אישור סמכויות הוועדה 

 הצגת סיכום שנה חולפת 

 
  :2ישיבה 
 .אשרת הכירה לנו את המדור ופעילותיו 

  הרלוונטי למדור.אשרת עברה עם חברי הועדה על התקציב השנתי וגם על דו"ח ועדת ביקורת 

  הועדה הנחתה את היו"ר לבקש מראשי המדורים להתכונן לחריגה תקציבית אשר תגיע עקב 
  דרור הציעה להכניס תקן גייס תרומות. הועדה הנחתה אותו לעשות בדיקות נוספות לקראת עליית

 שכר המינימום.
  דודל ישלח בנושא -מפגש סיעור מוחין בנושא הגדלת הכנסות האגודה 

 
 :3ישיבה 
  הועדה דוחה את בקשת מדור הסברה/תרבות/מעורבות לתקצוב תקן ״רכז הסברה בערבית״ לישיבת

 ועדת כספים הבאה ומבקשת מכל הנוגעים בדבר להגיע מוכנים יותר מבחינת היבטים תקציביים.
  ה אל שעלה ע״י יו״ר האגוד 2015ועדת כספים רצתה לדון בנושא החשוב של גרעון צפוי ביום הסטודנט

מול יו״ר הועדה אך לאור אי הגשת בקשה רשמית לדיון בוועדה או הגעה פיזית של יו״ר האגודה 
להצגת הנושא בקרב חברי הועדה. הועדה קוראת ליו״ר האגודה להשיב על נושא זה בפני הועדה )השיב 

 עד התאריך המבוקש(.

 .רועי התפטר מתפקיד מ״מ יו״ר הועדה. דור נבחר לתפקיד זה פה אחד 
 .'הועדה עודכנה על ידי רמ"ד כספים על סיכום חציון א 

 .נקבעו קריטריונים מדוריים לבחירות יו"ר האגודה 

 
 :4ישיבה 
  אושר שינוי חציון של מדור כספים לתקציב השנתי )אישור השינויים בתקציב המקורי( לטובת תשלום

 בעקבות עליית שכר המינימום
 אושר תקן רמ"ד הסברה בערבית 

 צה להנהלת האגודה לאשר כסמכות לרמ"ד כספים לקבל יעוץ פיננסי בתנאים מגבילים ניתנה המל
 )השקעה סולידית בלבד(

  הוחלט על מתן ה"זוית הכלכלית" ע"י חברי הועדה לוועדות ולמדורים לקראת כתיבת התוכנית
 והתקציב השנתי שלהם.

 
 נושאים העתידים לעלות על הפרק

 שוטף –ם לוועדת כספים ולאישוריה תחת סמכויותיה נושאים אקטואליים של הפרק הנוגעי 

 עדכונים לגבי התקדמות המחקר הכלכלי לוועדות ולמדורים 

 המשך דיון על השקעת פיקדון העמותה 

  2016הכנות לקראת תקציב 
 

 בברכה,
 דרור בן יוסף

 יו"ר ועדת כספים
 



 

  

 

 סיכום ביניים של פעילות ועדת תפעול תשע"ה
 

 תדירות קיום מפגשים
 (. 10.5.15לפני הועד המנהל ב םכה, ועדת תפעול נפגשה ארבע פעמים )כולל הקרובה שתתקייעד 

 
 ההחלטות שהתקבלו במפגשים

 :1ישיבה 
 בחירת יו"ר ועדה 

 אישור סמכויות הוועדה 

 .העלאת רעיונות לשיפור/שימור במשרדים הנוגעים לוועדה 
 

 :2ישיבה 
 

 ניסוח מסמך ציפיות מיו"ר האגודה 
 

o רכזים במדור.\חלוקה של חברי הוועדה לתחומי אחריות ורמדים 
o .העלאת הפערים בפקולטה למדעי הבריאות 
o .הצעה בדבר כרטיס הטבות כלל סטודנטיאלי 
o .העלאת מצב הנגטיב וירידה במנויים 

 
 

 :3ישיבה 
 קבלת החלטה בדבר עיגון נוהל רכב בתיק נהלים משלימים )ממתינים לתשובה בוועדת תקנון בקשר 

 לספר רכב(.

 .הכנת מסמך מסכם של פערים בפקולטה לבריאות 

 .הצגת יתרונות כרטיס הטבות סטודנטיאלי והשלכותיו 

  הסכמה בדבר קידום עסקים לרווחת הסטודנטים והעמדת רולאפים להגברת מודעות כלפי מחירים
 מפוקחים.

  דרכים להעלאת מודעות הנגטיב אשר נמצאות בבחינה. 2הצעת 
 חינם לכלל הסטודנטים בתוקף לשבועיים הראשונים. כרטיס ראשון-1
 הוצאת מנויים ייעודים.-2

 
 (10.5.5: )4ישיבה 

 עדכוני הצעות בנוגע לנגטיב 

 הצגת רעיון קפה אמון, השלכותיו והבאתו להצבעה 

 הצגת התקדמות בנוגע לפערים במדעי הבריאות 

 עדכון בנוגע לכרטיס הטבות סטודנטיאלי 

  עסקים לרווחת הסטודנטיםעדכון לגבי קידום 
 

 נושאים העתידיים לעלות על הפרק
שלא על פי סדר מסויים: רעיון חקלאות ישירה בקמפוס, דיון בנוגע לעתידו ומטרותיו של הצופציק, קבלת אופי 
התהליך מאגודת הסטודנטים בתל אביב לגבי מועדון הצרכנות, אירוע פתיחה לקולנוע הנגטיב בתחילת השנה, 

ל קיום רדיו למגמת תקשורת וכלל הסטודנטים בקמפוס, יצירת אפליקציה שיווקית של האגודה, היתכנותו ש
חיזוק הקשר עם הפקולטה למדעי הבריאות, קידומו של קפה אמון בקמפוס, הגברת שיתוף הפעולה בין 
 חייה.הזכיינים לבין האגודה/סטודנטים, קידום עסקים בשלב המכרזים אשר יטיבו עם הסטודנטים ויוקר המ

 
 

 בברכה,
 כהן אביב

 יו"ר תפעול, 
 
 
 
 



 

  

 

 
 סיכום ביניים של פעילות ועדת אקדמיה תשע"ה

 
 תדירות קיום מפגשים

עד כה, ועדת אקדמיה נפגשה שש פעמים. להשוואה, שנה שעברה עד לתקופה זו, ועדת אקדמיה נפגשה ארבע 
 פעמים.

 
 ההחלטות שהתקבלו במפגשים

 :1ישיבה 
 בחירת יו"ר ועדה 
 סמכויות הוועדה אישור 

 
 :2ישיבה 
 .הוצג בפני הוועדה את תכנית העבודה של המדור 
  הוחלט על חלוקת הועדה לתתי הועדות למען מאבק האקדמיה. )בעיות תקנון, חופש אקדמי וקורסי

 שירות(
 

 :3ישיבה 
 .הוחלט על לוח זמנים לעבודה על מסמך הבקשות וכן תהליך מאבק האקדמיה 

 במסמך הדרישות. הוחלט על פורמט לשימוש 
 .נקבע ההליך המשותף בין ועדת אקדמיה ומדור אקדמיה 

 
 :4ישיבה 
 .הוחלט על חיסיון מסמך הדרישות; שקוף לחברי המועצה, חברי ועדת ביקורת ועובדי מדור אקדמיה 
  לישיבה הוזמנו כלל חברי המועצה ואלו שהגיעו העלו הצעות משלהם לפתרון בעיות אקדמיות. כלל

מסמכים אשר התחלקו בין חברי הועדה על מנת לעבור עליהם בצורה  4ו והוכנו ההצעות נרשמ
מעמיקה יותר. סעיפים אלו עלו גם כן בישיבות תתי הועדות וכן, בסופו של דבר, היו חלק מהותי 

 בהרכבת המסמך הסופי.
 

 :5ישיבה 
 .דנו על כל נקודה ונקודה בשיתוף עם עובדי המדור 

  סעיפים ובסוף הישיבה, התקבל המסמך.נערכו מספר שינויים לכמה 
 

 :6ישיבה 
 .נקבע עדיפות לכל סעיף 

 .הוחלט על מתן ה"שרביט" ליו"ר האגודה ורמ"ד אקדמיה. הם יובילו את המהלך מול האוניברסיטה 
 

 נושאים העתידיים לעלות על הפרק
י כיתות. קבלת שלא על פי סדר מסויים: עניין חמישה השקלים עבור סריקת מחברות. הקוד האתי לועד

עתודאים כמשרתי מילואים. דו"ח ביקורת על מערכות בנק בחינות וסיכומים. מעבר על תכנית העבודה שהיתה 
 הסתכלות על פערים וכן בניית תכנית העבודה לשנה הבאה. העלאת נושאים לדיון על ידי חברי הועדה. –
 

 בברכה,
 חביאר דורפסמן

 יו"ר ועדת אקדמיה
  



 

  

 

 פעילות ועדת הסברה תשע"הסיכום ביניים של 
 תדירות קיום מפגשים

 עד כה, ועדת הסברה נפגשה חמש פעמים. כהשוואה, בתקופה הזו בשנת תשע"ד הוועדה נפגשה שלוש פעמים.
 

 ההחלטות שהתקבלו במפגשים
 :1ישיבה 
 בחירת יו"ר ועדה 

 בחירת ממלא מקום יו''ר ועדה 

 אישור סמכויות הוועדה 
 :2ישיבה 
  הסברה על יעדי המדור.הצגה של רמ''ד 

  רמ"ד הסברה ובעלי התפקידים השונים. –הצגת בעלי התפקידים במדור הסברה 

 .הצגת פונקציית הסקרים באגודה, חשיבותה והשימוש הגובר בכלי לצורכי המדור והאגודה 

 ועדת הסברה ממליצה למועצת והצעת החלטה שעברה:  ון בנושא מחאת ''קול הסטודנטים''די''
להוביל את מאבק ''קול הסטודנטים'', בשם אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן הסטודנטים 
 גוריון בנגב".

 :3ישיבה 
  שעות שיועבר למיקור חוץ  80שעות, לתקן של  100שינוי ופיצול תקן מתכנת אתר אינטרנט מתקן של

סקרים, כל פרוייקטור -שעות לטובת הוספת שעות לתקנים של רכז הסברה ו 20מקצועי והעברה של 
 שעות באופן זמני עד תחילת מאי. 10אחד 

 דיון בנושא סמכויות הוועדה 

 .חלוקת חברי הוועדה לתחומי אחריות ייעודיים בתוך מדור הסברה 

  שעות תקן חודשיות והעברת ההמלצה למדור  25דיון על יצירת תקן של רכז הסברה בערבית בנפח של
להוסיף תקן של מידען הסברה בערבית בכפוף "ועדת הסברה ממליצה לוועדת כספים כספים: 

 שעות חודשיות". 25להמלצת מדור הסברה, התקן יהיה בגובה 
 :4ישיבה 
 .דיון על עיקרי דו''ח ביקורת של וועדת ביקורת על פעילות וועדת הסברה שכיהנה אשתקד 

 יה של האגודה דיון בנושא יוזמות אישיות של חברי הוועדה: דו''ח סמסטריאלי, פרסום בצינורות המד
 ואפליקציה.

 .הכנת מסמך ציפיות של וועדת הסברה מיו''ר האגודה הנכנס 

 .מעבר על תכנית העבודה וחלוקת משימות לחברי הוועדה לפי תחום אחריותם במדור 

 " :שעות מתקן  10וועדת הסברה מנחה את מדור הסברה להעביר הצעת החלטה שהתקבלה פה אחד
הסברה בערבית, כפי שהוחלט בהצעת החלטה בנושא, ומעבירה  המתכנת לטובת פתיחת תקן מידען

 את האישור לוועדת כספים".
 " :ועדת הסברה מבקשת מוועדת ביקורת לבצע  בקשה של הוועדה מוועדת הסברה שהתקבלה פה אחד

 בדיקה מקיפה בנוגע לביצוע יעדי המדור בשנת העבודה הנוכחית".
 :5ישיבה 
 עודד הראל. –הנכנס  הצגה אישית ומקצועית של הרמ''ד 

 .קבלת סטאטוס מצב תקן המתכנת המומר לטובת מיקור השירות לחברה חיצונית 

 וועדת הסברה ממליצה לאשר באופן קבוע את הוספת : "הצעת החלטה שעברה ואושרה פה אחד
השעות לתפקידים של פרויקטור סקרים ורכז הסברה שאושרה באופן זמני בישיבת הוועדה 

 השלישית".

 .סקירת מצב המדור וסיכום תפקיד של רמ''ד הסברה יוצאת 

 .החלטת סדר נוכחות חברי הוועדה בישיבות מדור הסברה 

  קבלת סטאטוס מצב מחברי הוועדה  –דיון בנושא תכנית העבודה ויעדי המדור עם הרמ''ד הנכנס
 הרלוונטיים.

  פלטפורמת המדיה של האגודה –קידום יוזמות אישיות של חברי הוועדה. 
 

 בברכה,
 רועי סלע

 יו"ר ועדת הסברה, חבר הוועד המנהל



 

  

 

 
 סיכום ביניים של פעילות ועדת תרבות תשע"ה

 
 תדירות קיום מפגשים

עד כה, ועדת תרבות נפגשה ארבע פעמים. עתידה להיפגש לישיבתה הרביעית בשבוע הבא. בהשוואה לשנת 
 פעמים.   6תשע"ד, הוועדה נפגשה בתקופה זו כבר 

 
 :1ישיבה 
  החלטות–  

 בחירת יו"ר ועדה  -

 אישור סמכויות הוועדה -

 
 :2ישיבה 

 החלטות-  
החלטה בנושא דחיית הצעת ההחלטה בנושא מכירת הכרטיסים באינטרנט לישיבה הרביעית  של  -

 הוועדה.

 החלטה בנושא הנחיית רמ"ד תרבות לביצוע פיילוט במכירת כרטיסים באינטרנט.  -

  דיון בנושא מכירת כרטיסים באינטרנט 

  חלוקת חברי ועדת לתחומי אחריות תחת המדור 

 
 

 :3ישיבה 
  דיון במערך האירוע ובתוכן. –הצגת סקר שביעות רצון וסקר אמנים ליום הסטודנט 

  הצגת חברות וממשקן.  –דיון בנושא חברות למכירת כרטיסים באינטרנט 

  שעות.  8שעות לתקן של  15תקן של מ –טכנאי אופניים  הועברה ההחלטה בקיצוץ תקן –החלטות 
 : 4ישיבה 

  החלטה על בניית נוהל  –דיון בנושא מכירת כרטיסים באינטרנט 
  הצגת נתונים כגון עלויות והערכות לשיפוץ.  –דיון בנושא שיפוץ סטודיו פוזיטיב 

  .מתן מענה לסטודנטים דתיים באגודה 

 :החלטות שהוחלטו 

 " שעות חודשיות 70-שעות חודשיות ל 80-שרת קיצוץ של שעות מתקן רכזת חוגים מועדת תרבות מא"
 ספורט" שעות תחת רכז 10יצה בסדר גודל של "ועדת תרבות מאשרת קינון תקן של מדריך קבוצת ר

ועדת תרבות מנחה את רמ"ד תרבות להכין מסמך מסודר של תוספות תקציביות לפי צורך לסטודיו פוזיטיב "
 "לישיבת הועדה הבאהעד 

ועדת תרבות דוחה את החלטתה לקבלת ההצעה לארגון מחדש של מערך התקנים תחת סטודיו פוזיטיב עד "
 "18:00בשעה  31.05ל
 
 

 נושאים העתידיים לעלות על הפרק
החלטה על נוהל קבוע לגבי מכירת כרטיסים לכלל המדורים, שיפוץ סטודיו פוזיטיב, כתיבת תוכנית עבודה 

 ם. ויעדי
כמו כן, כרגע חברי הועדה עוברים על תחום אחריותם תחת המדור לשאיבת רעיונות והשראה לגבי קביעת 

 היעדים למדור העתידה להתקיים. 
 
 

 בברכה,
 אבו רביעה הנא 

 יו"ר ועדת תרבות
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 

 סיכום ביניים של פעילות ועדת מעורבות תשע"ה
 

 תדירות קיום מפגשים
 סטודנטיאלית נפגשה ארבע פעמים.עד כה, ועדת מעורבות 

 
 סיכום המפגשים:

 :1ישיבה 
 בחירת יו"ר ועדה 

 אישור סמכויות הוועדה 
 

 :2ישיבה 
 סבב שמות של כל חברי הועדה ועובדי המדור -: היכרות עם המדור 

 הצגת התפקיד של רכז קשרי קהילה -

 הצגת התפקיד של רכזות מעורבות  -

 הצגת התפקיד של רכז סטודנטים ערבים -

 הצגת התפקיד של רכזת שוויון מגדרי -

 מאיה נורי -מעיין פלטי נגב ויו"ר הועדה -על ידי רמ"ד מעורבות הצגת תכנית העבודה ויעדי המדור 

 סבב ציפיות ויוזמות של חברי הועדה 

 דורון מדרוני -בחירת מ"מ לועדה 

 ."דיון בנושא העברת הכנסות האירוע "בירה ונשירה 
לתרומה למען ועד עובדות הניקיון באוניברסיטה. בנוסף, מדור ₪  7000 החלטה: מדור מעורבות יעביר

למען עמותת "הקואליציה ₪  2600מעורבות יעביר את הרווחים של אירוע בירה ונשירה בסכום של כ
 להעסקה ישירה". בעד: פה אחד. ההחלטה עברה. 

 :חלוקה לתחומי אחריות 
 סביבה: דורון, מאיה

 ארגונים סטודנטיאליים: חן, אסף, דורון.מעורבות חברתית ופוליטית ו
 ערבים: הנא, מאיה
 עושים רחוב: מאיה
 מגדר: אסף ונועם.

 הישארות בנגב: דורון
 :"דיון בנושא מאבק "קול הסטודנטים 

הצעת החלטה: "ועדת מעורבות ממליצה למליאת מועצת הסטודנטים לתמוך ולקדם את מאבק "קול 
 לרשות האגודה".הסטודנטים" בכל פלטפורמה העומדת 

 
 :3ישיבה 
 עדכון מדורי 

 ניסוח מסמך קריטריונים לבחירת רמ"ד מעורבות 

  ניסוח מסמך קריטריונים לבחירת יו"ר אגודה 

 :"העברת שעות למען "תקן מידען בערבית 
 5שעות מהתקן של רכז סטודנטים ערבים לרכז הנכנס.  5ועדת מעורבות מאשרת ויתור של ההחלטה: 

 ישור ועדת כספים לטובת תקן חדש תחת מדור הסברה: "מידען בערבית".השעות יועברו לא
 :דיון בנוגע להגדרות התפקיד של רכזות מעורבות 

  ועדת מעורבות מאשרת את שינוי הגדרות התפקיד של רכז/ת המעורבות לשני תפקידים עם
נטיאלית אוריינטציות שונות: רכז/ת מעורבות עם אוריינטציה קהילתית ורכז/ת מעורבות סטוד

 בקמפוס. 
 :דיון בנוגע לאופן המכרז של הרכזות 

 ועדת מעורבות מאשרת את צורת המכרז באופן הבא: 
צורת המכרז: המכרז לשני התפקידים יתקיים במרכז אחד ובסופו יוחלט לאיזה תפקיד ייכנס כל רכז. 

 אם לרכז עם אוריינטציה קהילתית ואם לרכז מעורבות סטודנטיאלית בקמפוס.
  בנוגע לתפקידו של רכז קשרי קהילה:דיון 



 

  

 

 
 

 50ועדת מעורבות מאשרת את תקן "רכז קשרי קהילה" כרכז קבוע במדור מעורבות בתקן של מינימום 
 שעות חודשיות. 

 מעבר ואישור של הגדרות התפקיד של עובדי המדור כפי שיפורסמו לציבור הרחב 
 

 :4ישיבה 
 עדכון מדורי 

 רעיון של "כלכלה מקומית מקיימת" דיון בנושא שינוי נוהל רכש לפי 

 דיון בנושא נוהל מאבקים 
 

 נושאים העתידיים לעלות על הפרק
דיון בנושא נוהל מאבקים, נוהל רכש לפי כלכלה מקומית מקיימת, כתיבת יעדים, כתיבת תכנית עבודה, דיון 

 נוסף בחוק הכניסה לפאבים.
 
 

 בברכה,
 מאיה נורי

 יו"ר ועדת מעורבות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 

 תשע"ה ילות מועצת אגודת הסטודנטיםסיכום ביניים של פע
 

 תדירות קיום מפגשים
כהשוואה, בתקופה הזו בשנת תשע"ד המועצה נפגשה  .המועצה נפגשה חמש פעמים )שש כולל היום(עד כה, 

 חמש פעמים גם כן.
 

 ההחלטות שהתקבלו במפגשים
 :1ישיבה 
  המועצהבחירת מזכ"ל 

 חלוקה לועדות 
 

 :2ישיבה 
 דיון בנושא דו"ח ביקורת 

 קבלת סמכויות ועדות המועצה 
 הצעות החלטה:

חודשים  6"ועדת ביקורת תגיש למועצה דו"ח ביקורת מדי  - 48.12לאור האמור בתקנון העמותה סעיף 
 לפחות", נכתב דו"ח  ביקורת עבור החציון הראשון של שנת הלימודים תשע"ה.

לסמסטר א' תשע"ה, ומנחה את ועדות המועצה  דו"ח ועדת ביקורתמקבלת את גודת הסטודנטים מועצת א"
 לדון במסקנותיו ולפעול ליישום המלצותיו"

מרבית עבודתה של מועצת הסטודנטים מתבצעת בוועדותיה השונות. על פי התקנון ועל מנת לאפשר פעילות 
סמכויותיה לשנת העבודה של המועצה הנבחרת. לאחר מכן יעילה ומסונכרנת של הועדות, מגדירה כל ועדה את 

מועברות כלל הסמכויות לסנכרון בוועד המנהל. בתום התהליך, מובאות הסמכויות לאישור מועצת 
 הסטודנטים, כדלהלן.

 
למשך תקופת כהונת מועצת הסטודנטים תשע"ה,  סמכויות ועדות המועצהמועצת הסטודנטים מאשרת את 

 כפי שהוצגו בישיבת המועצה.
 

הצעת החלטה זו באה בעקבות אירוע שקרה אשתקד, בו בטרם ישיבת מליאה שבה נבחר יו"ר אגודה שלחה 
 ועדה רשימת ציפיות לכלל המועמדים לתפקיד, אשר לפיהן יבחרו חברי הוועדה במועמד.

שתה ללא הצעת החלטה וללא התראה מראש ליתר המליאה, והידיעה על שליחת ההחלטה על ניסוח המכתב נע
 המכתב נמסרה לידי חברי המועצה רק לאחר שזו נשלחה, ובכך מנעו כל אפשרות להתנגדות.

במכתב, בין היתר, נדרש מהמועמדים לשים את המדור הרלוונטי לועדה במקום גבוה יותר בסדר העדיפויות של 
 האגודה.

 
.ד לפי 1בהוספת תת הסעיף  "ועדות המועצה הקבועות"דת הסטודנטים מאשרת שינוי נוהל מועצת אגו

תפנה ועדה למועמד לתפקיד יו"ר האגודה בהצגת ציפיות בנוגע לתפקיד בכל צורה שהיא, כל  -הנוסח הבא
ש את פנייה של הוועדות למועמדים תעשה בצורה גלויה ובאופן שוויוני לכלל המועמדים. על כל ועדה להגי

המסמך עד עשרה ימים לפני הבחירות למזכירות המועצה ועל כל מועמד להשיב על המסמך עד חמישה ימים 
 לפני הבחירות.

 
 :3ישיבה 

 ח"מ יואב גולן -שינויים נהליים בעקבות דו"חות ביקורת 

 ח"מ יואב גולן -קבלת פורמט אחיד לסמכויות הוועדות 
 אב גולןח"מ יו -שמירת פרטי הגרלות -עדכון נהלים 

 "ח"מ מאיה נורי -שינוי נוהל "אופן עריכת בחירות לתפקידים בעמותה 

 ח"מ חביאר דורפסמן -דיון בנושא מאבק מחלקות ההנדסה באקדמיה 
 הצעות החלטה:
הצעת החלטה זו באה ליישם המלצת ועדת ביקורת מסמסטר א' תשע"ה, ובעקבות ביקורת  הצעת ההחלטה:

שערכה על ועדת הסברה של השנה החולפת. שינוי זה נועד לקבוע זמן מקסימלי בין ישיבות ועדה על מנת למנוע 



 

  

 

ל לחייב חוסר אקטיביות שלה. לצד נוהל זה עתיד להעלות הצעה לשינוי תקנוני אשר יסמיך את הוועד המנה
 כינוס ישיבה.

 
 

בעריכת סעיף "ישיבות ועדה" כפי  "ועדות המועצה הקבועות"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת שינוי נוהל 
 שהוצג בישיבה.

 
כיום סמכויות הוועדות כתובות בצורה לא אחידה, עם חזרה על אותם הדברים פעמים רבות,  הצעת ההחלטה:

וי נוהל זה בא לשפר מצב זה במתן סמכויות כלליות לכלל הוועדות, והיעדרות סמכויות ברורות מאידך. שינ
 וסמכויות פרטניות לכל אחת מהן בנפרד.

 
בעריכת סעיף "סמכויות הוועדות"  "ועדות המועצה הקבועות"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת שינוי נוהל 

 כפי שהוצגו בישיבה.
 

ה יש יו"ר וסיו"ר ועוד שלושה חברי מועצה. לרוב, כיום במהלך בחירת בעלי תפקידים בהנהל :הצעת החלטה
חברי המועצה אינם חברי הועדה הרלוונטית ממנה נבחר בעל התפקיד ובכך הבנתם של חברי המועצה את 

דרישות התפקיד נמוכה וגורמת לבחירת בעלי התפקידים להיות פחות מקצועית. בנוסף, חברי הועדה 
 תפקיד ועל כן חשוב כי הועדה תיקח חלק בבחירתו.הרלוונטית הם אלו שיעבדו עם אותו בעל 

  
 :"אופן עריכת בחירות לתפקידים בעמותה"מועצת אגודת הסטודנטים מחליטה על שינוי נוהל 

 ישתנה ל: "עדיפות לשני חברי מועצה שייבחרו בהגרלה מתוך חברי הועדה הרלוונטית" 2.4.3.1סעיף 
 ייבחר בהגרלה מכלל חברי המועצה שלא מהוועדה הרלוונטית"ישתנה ל: "חבר המועצה הנותר  2.4.3.2סעיף 

 
 "ישתנה ל: "עדיפות לחבר מועצה שיבחר בהגרלה מתוך הוועדה הרלוונטית" 3.3.3סעיף 

 . )א(: "חבר מועצה נוסף שיבחר בהגרלה מכלל חברי המועצה"3.3.3הוספת סעיף 
 
 

עדותיה השונות. על פי התקנון ועל מנת מרבית עבודתה של מועצת הסטודנטים מתבצעת בוו :הצעת החלטה
לאפשר פעילות יעילה ומסונכרנת של הועדות, מגדירה כל ועדה את סמכויותיה לשנת העבודה של המועצה 
הנבחרת. לאחר מכן מועברות כלל הסמכויות לסנכרון בוועד המנהל. בתום התהליך, מובאות הסמכויות 

 לאישור מועצת הסטודנטים, כדלהלן.

למשך תקופת כהונת מועצת הסטודנטים תשע"ה,  סמכויות ועדות המועצהדנטים מאשרת את מועצת הסטו
 כפי שהוצגו בישיבת המועצה.

 
 :4ישיבה 

 בחירת יו"ר אגודת הסטודנטים 

 איוש ועדות 
 

 :5ישיבה 
 תום לבהר -נוהל התנהלות האגודה בחירום 

 מאיה נורי -הוספת תקן מידען בערבית 

 חביאר דורפסמן -נוהל הגרלות באגודה 
 הצעות החלטה:

 -נוהל התנהלות האגודה בחירום
 "מועצת אגודת הסטודנטים מקבלת את נוהל "התנהלות האגודה בחירום" כפי שהוצג בישיבה." 
 

הוספת תקן מידען בערבית תהווה עליית מדרגה ניכרת ברמת ואיכות השירותים שהאגודה מציעה לקהל 
רבים. תפקידו של רכז הסטודנטים הערבים הוא לארגן אירועי תרבות ייעודיים, בנוסף לאלו הסטודנטים הע

שהאגודה מציעה לכלל הסטודנטים ולקדם הידברות ודו שיח בין אוכלוסיות הסטודנטים. כיום נדרש הרכז גם 
ל ידי רכזת לארגון התוכן של האירועים אך גם לתרגום המידע והפצתו בערוצים השונים, דברים שנעשים ע

 הסברה לקהל דובר העברית

על בסיס של  "מידען בערבית""מועצת אגודת הסטודנטים מחליטה על הוספת משרה למדור הסברה בשם: 
 שעות חודשיות." 22
 



 

  

 

במהלך שנת הלימודים נערכות באגודה מספר לא מבוטל של הגרלות. אופן עריכת ההגרלות,  :הצעת החלטה
 ף, טרם הוסדרו בצורה אחידה.שמירת הנתונים וכן מידע נוס

 
הנוהל יסדיר את אופן עריכת כלל ההגרלות אשר מתקיימות באגודה, הן הגרלות פנים מועצתיות והן הגרלות 

 לכלל חברי האגודה.
 

 כפי שהוצג בישיבה." "הגרלות באגודה""מועצת אגודת הסטודנטים מקבלת את נוהל 
 
 
 

 נושאים העתידיים לעלות על הפרק
היכרות עם אסר"ן ומבנהו, בחירת יו"ר לתת ועדת בחירות ותחילת עשייה בהקשר, שלא על פי סדר מסויים: 

בחירת חברי ועדת ביקורת ויו"ר ועדת ביקורת, אישור תכניות עבודה של אגודת הסטודנטים הנכתבות בקיץ 
 גביי הצעות החלטה חדשות. מעבר על דו"ח ביקורת לסמסטר ב', דיונים ל .והצגת תקציב האגודה לשנת תשע"ו

 
 בברכה,

 דורון מדרוני,
 מ"מ מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 

 הענקת אות יקיר העמותה'                                                      בנספח 
 
 

 "הענקת אות יקיר העמותה" -הצעת החלטה
 רקע:

מועצת האגודה רשאית להעניק את אות יקיר העמותה למי שמצאושראוי לכך. אות זו מעניקה הטבות הדומות 
 לאלו של חברי מועצה/חברי הנהלה, כאות הוקרה על מעשיהם.

דודו ביטון, סטודנט לארכיאולוגיה, פעיל זה זמן רב בקבוצת הפייסבוק "התקבלתי לאוניברסיטת בן גוריון 
סטודנטים חדשים שאלות בשלל נושאים, עליהם משתדל דודו לענות תמיד. בעקבות  בנגב", שם שואלים

 מסירותו הרבה של דודו לעזרה לסטודנטים, מוצעת בזאת להעניק לו את אות יקיר העמותה.
 

 הצעת ההחלטה:
עניקה את אות יקיר העמותה לדודו ביטון, על פועלו למען הסטודנטים מועצת אגודת הסטודנטים מ

 סיטת בן גוריון.באוניבר
 פנים אופי ההחלטה:

 אד הוק מתכונת ההחלטה:
עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות 

 המועצה:
 אין

בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח 
 ההחלטה:

 אין

 מיידי לו"ז לביצוע או בניסה לתוקף, אם נדרש:
 מזכ"ל גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
 אין גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

על מזכ"ל המועצה לדווח ליו"ר הוועד  לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:
המנהל על השלמת ביצוע ההענקה תוך 

 חודש ימים.
 

 על החתום,
 ח"מ יואב גולן, הנדסת מכונות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

  
 הצבעה -הענקת אות יקיר העמותה                                                      1ב'נספח 

 
 

 נמנע נגד בעד חבר מועצה

   + רועי סלע

   + אביב כהן

   + אלדר דדון

   + אלירן עמר

   + אור קזז

   + ברי שוורץ

   + דור אופנהיים

   + דורון מדרוני

   + דרור בן יוסף

   + רביע הנא אבו

   + חביאר דורפסמן

   + חן אליהו

   + יואב גולן

   + מאיה גלסמן

   + מאיה נורי

   + אלדר כהן

   + עומר תמרי

   + עידו לישה

   + עידו רוקובסקי

   + עמיחי הרן

   + ערן יוסוב

   + ערן עופר

  +  צליל יוגב

   + תדי פרימרמן

   + תום לבהר

 


