ה 22-לינואר2018 ,

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


ביום ד' ,ה 10-לינואר  ,2017התכנסה מועצת תשע"ח לישיבתה ה ,1-ישיבה שמן המניין.



הישיבה התקיימה בלובי בית הסטודנט בין השעות 20:00-22:00



מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים:
חברי המועצה – אבי מרציאנו ,מואנס נגאר ,דורין רבינוביץ ,שי שביט ,אלונה חובב ,שחר כהן ,אסלאם
אלקרינאוי ,סתיו לרון ,עידן קנר ,ענת לנדסברג ,ליאת גוריאל ,גליה קלר ,יעל מילר ,נועה מילשטיין ,דביר בן
שמחון ,יוסף ג'בר ,ערן בן שלום ,גל מאיר ,יקיר ציזר ,עמית דוד ,רמי קנדחורוב ,גל שומלק ,אייל רובינשטין ,נאור
דרעי ,אדם לב ארי ,אלון כהן ,הדר חרלפ ,אלחנן רוטמן ,כרם סעדי ,שרון אנקר ,לני ציפורי ( 31חברי מועצה).
מזכ"ל המועצה היוצאת -אור קרייף ,ניהלה את הישיבה
יו"ר ועדת ביקורת – לירון ברורמן
יו"ר האגודה – אופיר נפתלי
חברי הנהלת האגודה ,עובדי אגודה וסטודנטים.
קלדניות-
מהלך הישיבה:
 .1הצגת דוח וועדת בחירות
יו"ר ועדת בחירות ,גל פילברג ,הציגה את עיקרי דוח ועדת הבחירות לשנת  ,2018סקרה את תהליך הכנת
הדוח ,הנתונים המרכזיים של הבחירות וכן דיברה על ההמלצות המרכזיות של הועדה לשנה הבאה.
לאחר מכן נערך סבב של חברי המועצה ושל הקהל בהן הועלו השאלות -האם נדרש לכנס ועדה לא
פורמלית שתעסוק בנושא הבחירות טרם מינוי ועדת הבחירות? האם חלוקת המנדטים הייתה טובה
השנה? כיצד והאם כדאי לעבור לבחירות ממוחשבות? ועוד.
גל ביקשה מחברי המועצה הנכנסים לענות על סקר הנוגע לאופן היכרותם עם המועצה.
הדוח הועבר להמשך טיפול המזכ"לית והועד המנהל.
 .2היכרות עם הנהלת האגודה ועדכוני יו"ר האגודה
חברי הנהלת האגודה ובראשם יו"ר האגודה הציגו את עצמם ואת המדור שלהם בפני מליאת המועצה,
סקרו את פעילויות המדור המרכזיות בשנה האחרונה ואיחלו למועצה החדשה בהצלחה!
יו"ר האגודה סקר בפני המועצה את האירועים המרכזיים המתרחשים בימים אלו :זהו השבוע הרביעי
שאנחנו מפעילים את משרדי השירותים שלנו במדעי הבריאות לצערנו אין מספיק נוכחות של סטודנטים,
משלחת האגודה לפולין נפגשת מחר למפגש ההכנה הראשון שלה -באים שם לידי ביטוי תארים
מתקדמים ,מדעי הבריאות ,גילאים שונים.

משבוע הבא ,אנחנו מקווים ,ביטול העמלה על חלב סויה.
סקר איכות ההוראה ,המערכת נפלה ,עושים מאמצים כדי שכמה שיותר יענו עליו ,עוד דבר למניעת
בעיות  -סלומי והצוות שלה נפגשו עם מי שאחראית על הדודות לשיחת תיאום ציפיות.
בחודש האחרון יש כמה פעילויות שספגו הרבה ביקורת שגובלת בדה-לגיטימציה של האגודה לעסוק
בפעילויות פוליטיות -אנחנו עושים הרבה מאמצים כדי לתת מענה לכל מי שמבקש ,לא בוררים נושאים
ואין פה שום אגנ'דה מכווינה ולצערי מנסים לצייר אותנו ככאלה.
סגל זוטר  -כל מי שהוא מתרגל ,עמית הוראה ומרצים מבחוץ  -שההבדל הוא שאין להם קביעות
באוניברסיטה ,הם במו"מ מתמשך על תנאי ההעסקה החדשים שלהם מול ועד מנכ״לי האוניברסיטאות
הם הכריזו על סכסוך עבודה ומה שחשוב  -זה מאפשר להם בנסיבות מסוימות שלא קשורות בנו ,לצאת
בעיצומים ושביתות .זה עשוי לפגוש אותנו בתקופת מבחנים ,אנחנו מקווים שהדברים יעברו בשלום.
בחודש נובמבר הסתיים תהליך חיפוש הנשיא/ה לאוני׳ בהחלטה מתוך המועמדים אף מועמד לא נמצא
מתאים וביקשו מפרופסור כרמי להמשיך שנתיים נוספות ,לאחר  12שנים .הסגל האקדמי הבכיר שמיוצג
ע״י הסנאט מוחה על ההחלטה ועל כל תהליך בחירת הנשיא ,שמבחינתו הוא מאוד בעייתי ולא נותן
מקום לקולם של חברי הסגל להישמע ,אולי שמעתם בתקשורת את המחאות והטענות נגד יו״ר הוועד
המנהל ונגד הנשיאה .שני הצדדים מנסים להסביר לנו כמה שהצד השני טועה בהתנהלות שלו וכמה הצד
השני לא בסדר .עמדתנו -הסכסוך הזה ביניכם ,תעשו את זה לא על חשבון הסטודנטים.
גם זה וגם הסגל הזוטר זה תהליכים שקורים במרחב בו אנו חיים ונושפע מהם בלי יותר מדי יכולת
להשפיע ועמדתנו כרגע היא שאנחנו לא צד.
 .3סקירת פעילויות המועצה היוצאת
המזכ"ל היוצאת סקרה את פעילויותיה והצעות ההחלטה המרכזיות של מועצת הסטודנטים לשנת
תשע"ז
הסקירה המלאה בנספח א'.
 .4הסבר על תקנון העמותה וחוק העמותות
יו"ר ועדת ביקורת לירון הסבירה בקצרה מהו התקנון ,תיק הנהלים המשלימים וכן את כפיפות העמותה
לחוק העמותות.
 .5מכרז למינוי מזכ"ל מועצת הסטודנטים
התנהל מכרז לבחירת מזכ"ל למועצת הסטודנטים.
מזכ"ל המועצה היוצאת סקרה בפני המועצה את דרישות התפקיד ואופן התנהלות המכרז.
המועמדת אלונה חובב הציגה את עצמה בפני המועצה ,נערך סבב שאלות ולאחר מכן נערכה ההצבעה.
המועצה הצביעה על מינויה של אלונה חובב לתפקיד המזכ"ל לשנת תשע"ח.
ההצבעה כלשונה מופיעה בנספח ב'.
 .6חלוקה לוועדות המועצה
המועצה התחלקה לוועדות והצביעה על החלוקה הסופית לאחר שני סבבי הצבעות לוועדות.
ההצבעה כלשונה מופיעה בנספח ג'.

נספח א' – סיכום מליאות המועצה לשנת תשע"ז
בישיבה הראשונה  -אישור דוח ועדת הבחירות ,בחירת מזכ"ל וחלוקה לועדות ,ממש מה שאנחנו עושים

•
היום.
בישיבה השנייה אישור של  6דוחות ביקורת :דוח סקירת מצב המאבק האקדמי ,דוח בחירות ליו"ר
•
האגודה לשנת  ,2016דוח בחירות למועצת תשע"ז ,דוח שיווק באגודה ,דוח ארגונים פוליטיים ודוח שינוי תקנון
העמותה.
בישיבה השלישית ,בחירתו של אופיר יו"ר האגודה.
•
בישיבה הרביעית הצגה של חבר המועצה איתי דרייר את תחום הייעול הארגוני במועצה ,מה ששלח
•
אותנו לעשות הרבה שיעורי בית ובסופו של דבר התגלגל לוועדת שימור ידע ולתקן אחראי שימור ידע.
בנוסף ,הגיעו הסטודנטיות להציג את המאבק לשינוי תקנון ההטרדות המיניות והמליאה קיבלה את ההחלטה
להמשיך את הדיון בועדת מעורבות ולהעלות בהמשך הצעה קונקרטית למליאה -תהליך ארוך שבסופו של דבר
הוביל לשינוי הנוהל המשלים לטיפול בהטרדות מיניות אותו הובילה נועה אלמן יחד עם רכזת שוויון מגדרי
ורמ"ד מעורבות באגודה.
בישיבה החמישית ,אישור של נוהל מכירת הכרטיסים האינטרנטי ודיון בהצעת ההחלטה לקידום השיח
•
בין תא סל"ע לאוניברסיטה בנושא העסקה ישירה של עובדות הניקיון בקמפוס ,בהובלתה של חברת המועצה ירדן
רפופורט ,היום אנחנו יודעים על מס' מפגשים שהתקיימו בין מדור מעורבות לתא סל"ע בתיווכה של ירדן וכן אל
מול בעלי התפקידים באוניברסיטה.
בישיבה השישית אישרנו לראשונה את הדוחות הכספיים של העמותה ,דוחות הביקורת הנוגעים לבחירות
•
יו"ר האגודה לשנת  2017ודוח המכרזים לשנת  2017אותם הציגה יו"ר ועדת ביקורת הקודמת ,ובחרנו בחברי
ועדת הביקורת המכהנים.
בישיבה השביעית אישרנו את תקציב העמותה לשנת תשע"ח ,בחרנו את גל ליו"ר ועדת בחירות ,החלטנו
•
שלא לצאת השנה במכרז קמפיינים חברתיים.
בישיבה השמינית ,גל הציגה את תכנית העבודה לוועדת הבחירות ,בחרנו בחברי ועדת בחירות ואישרנו
•
בשנית את התקציב!
בישיבה התשיעית ,עסקנו אך ורק בתקנון לאישורו הסופי בהחלט ,התקנון בימים אלו אצל הרשם ואנחנו
•
ממתינים לעשות היסטוריה באישורו הרשמי.
בישיבה העשירית ,ממש לפני רגע ,הציגו בפנינו מזכ"ל ורכזת ארגון הסגל הזוטר את המאבק שלהם
•
וקיבלנו החלטה על תקן אחראי שימור ידע ,שייכנס לתפקיד ממש אוטוטו בחודש פברואר הקרוב תחת המזכ"ל
שייבחר.
בישיבה האחד עשר ,אישרנו את גמול הועד המנהל והענקנו את אות יקיר/ת האגודה ואת מצטייני
•
המועצה.
בין לבין הספקנו עוד הרבה :ועדות המועצה פעלו במרץ לקדם אג'נדות חברתיות ,אקדמיות ,תרבותיות ופנים
ארגוניות .היו לנו כ 10שינויים בתקנים במדורים השונים ביניהם -הגדלת תקן מנהלת הרווחה ,הוספת תקן רכזת
זכיינים ,הוספת תקן פרוייקטור קשרי חוץ ,הגדלת תקן רכזת סטודנטים ערבים ועוד רבים אחרים .כינסנו ועדות
שלא מן המניין לעיסוק בנושא שימור הידע במועצה ,בנושא הבחירות ודנו בנושאים רבים ומרכזיים בעבודת
העמותה.

נספח ב' – מכרז לתפקיד מזכ"ל המועצה
הצעה להצבעה חסויה:
"מי בעד קיום הצבעה חסויה לחלוטין?"
בעד :ליאת ,שי ,גל שומלק ,שחר ,ענת ( 5מתוך )31
הצעה להצבעה חצי גלויה:
"מי בעד קיום הצבעה חצי גלויה?"
בעד :יעל ,לני ,ליאת ,הדר ,גל שומלק 5( .מתוך )31
ההצבעה על מזכ"ל המועצה נערכה באופן גלוי לחלוטין.
הצעה לבחירת מזכ"ל:
"מועצת אגודת הסטודנטים מקבלת את אלונה חובב להיות מזכ"לית המועצה לשנת תשע"ח "
בעד :לני ,כרם ,ליאת ,דורין ,אלחנן ,שרון ,סתיו ,עידן ,אדם ,אייל ,גל ,עמית ,גל מאיר ,גליה ,דביר ,ערן ,יוסף,
יקיר ,מואנס ,יעל ,רמי)21( .
נגד :אין
נמנע :ענת ,שחר ,אבי ,הדר ()4
אלונה חובב מונתה למזכ"ל המועצה לשנת תשע"ח.
אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד-הוק

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

יו"ר ועדת ביקורת ,מזכ"ל המועצה היוצאת

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח
ההחלטה:

אין

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מידית

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

יו"ר ועדת ביקורת ,מזכ"ל המועצה

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

הערות:

אלונה תחל בחפיפה עם מזכ"ל המועצה היוצאת
עד ה.01.03.18

נספח ג' – הצבעה על חלוקה לוועדות המועצה
תוכן ההצעה:
נערכו שני סבבי הצבעות לכל אחת מהועדות ,כאשר בסבב הראשון ההצבעה הייתה על חברי מועצה שדירגו את
הועדה כעדיפות ראשונה וזו הועדה היחידה בה הם מעוניינים לקחת חלק ,ובסבב הנוסף ההצבעה הייתה על חברי
המועצה הנוספים שביקשו להשתבץ בועדה כעדיפות שנייה .לבסוף נערכה הצבעה על השיבוץ המלא.
"מועצת אגודת הסטודנטים מקבלת את החלוקה לוועדות כפי שהוא מוצגת על הלוח"
בעד :פה אחד ()31
נגד :אין
נמנע :אין
מצורפת טבלת החלוקה לוועדות ,כולל ראשי הועדות כפי שנבחרו בישיבות הראשונות לכל ועדה בשבוע העוקב:

יו"ר
הועדה
2
3
4
5
6
7
יו"ר הועד
המנהל

תפעול

הסברה

תקנון

כספים

אקדמיה

מעורבות

ערן בן-שלום

לני ציפורי

תרבות
לי -את
גוריאל

כרם סעדי

גל מאיר

שי שביט

יוסף ג'בר

גל שומלק

עמית דוד

אבי מרציאנו

מואנס נגאר

שחר כהן

גל שומלק

שי שביט

אלונה חובב

עידן קנר

דורין
רובינוביץ'

ענת לנדסברג

אייל
רובינשטיין

דורין
רובינוביץ'

ערן בן שלום

נאור דרעי

נועה מילשטיין

יקיר ציזר

הדר חרל"פ

רמי
קנדחורוב

עידן קנר

מואנס נגאר

אדם לב ארי

לי-את גוריאל

אלון כהן

יעל מילר

איסלאם
אלקרינאוי

שרון אנקר

כרם סעדי

אייל
רובינשטיין

דביר בן
שמחון

יוסף ג'בר

אלחנן רוטמן

הדר חרל"פ

אדם לב ארי

גל מאיר

גל מאיר

בברכה,
אור קרייף
מזכ"ל מועצת הסטודנטים
תשע"ז

גליה קלר

