
 

 

 

24/10/2018 

 #7 מס' ועד מנהלסיכום ישיבת 

 .חדר מזכ"לב 17/10/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

  23:30 :זמן סיום 18:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 עידן קנר, ערן בן שלום, , שי שביטיוסף ג'אברכרם סעדי, ועדות:  יר"יו

 משקיפים:

 ראש היחידה לקידום איכות ההוראה -גדי רבינוביץ 'רופפאוניברסיטת בן גוריון: 

 אבי מרציאנו :חברי מועצה

 מזכ"לית  -אלונה חובב מזכירות במועצה: 

 ראש מדור תרבות -ברינבאום, משי יו"ר האגודה –עדי אהרוני אגודה: הנהלת ה

 היו"ר הנכנסת –מילי קנר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 לני ציפורייו"רי הועדות: 

 עיקרי הישיבה

 

 עדכוני יו"רים  .1

  – 4/7 תרבות .א

הועדה דנה באחרונה במופע פתיחת שנה, יו"ר הועדה עדכן כי נכון למועד הישיבה, קצב  •

 בתקופה המקבילה בשנה שעברה.מכירת הכרטיסים הינו בדומה לקצב המכירות 

 בתקופה הקרובה תעסוק הועדה בתקן מלווה מקצועי לסטודיו פוזיטיב. •

 5/7הסברה  .ב

 צפויה עסוק בתקופה הקרובה בתקנים: אחראי מיתוג ודבור.הועדה  •

עשייה פעילה של  -הועדה דנה בחלופות עבור מכתבי הבוחרים. בין החלופות המוצעות •

 ציבור הבוחרים שלהם. חברי המועצה בקמפוס יחד עם

עקב טעות הדפוס אשר נמצאה על השקיות שחולקו כחלק ממתנות פתיחת שנה לחברי  •

  .גודהאל אתר האהאגודה ומכווינה  אתרמנהל נקנתה ע"י  bu4u.co.ilהכתובת , העמותה

 בר ועדת מעורבותכחכהן , אשר מנמסר ע"י כרם סעדי  – 6/7מעורבות  .ג

ונתו הנוכחית ותעלה כהמליצה למליאה על ביטול נוהל קמפיינים חברתיים במתהועדה  •

 למליאה חלופה בהקדם.

 הועדה העבירה את המלצתה באשר לשינוי שם העמותה. •

 7/7כספים  .ד

 7/2תקנון  .ה

 עקב ירידת מספר חברי הועדה מתחת לשלושה חברים הועדה לא תוכל להתכנס.  •



 

 

חברת ( התקיימה ישיבה שלא מן המניין של חברי הועדה יחד עם 15/10/18ביום שני ) •

צר גרסה של תקנון העמותה אשר תעלה יביקורת המלווה את הועדה, גל דורון, בכדי לי

 כהצעה אישית של הח"מ. למליאה בישיבתה הקרובה. התיקונים המוצעים לתקנון יעלו

 5/7אקדמיה  .ו

 

 עדכוני מזכ"ל .2

 רי מועצה מכהנים.חב 24ישנם  .א

במכרז יו"ר וחברי ועדת  18:00ותפתח בשעה  24/10/2018-ה רביעיישיבת המליאה תתקיים ביום  .ב

שאר נושאי המליאה ע"פ הזימון אשר פורסם באתר  .תפתח לקהל 20:00בחירות והחל מהשעה 

 האגודה.

 30-ככחלק מאירועי פתיחת שנה בקמפוס התקיים דוכן להסברת המועצה, בדוכן נרשמו  .ג

 .מתעניינים להצטרפות למועצה

 מזכ"ל המועצה הציגה בפני חברי הועד המנהל את הנושאים אשר נותרו למועצה זו טרם פיזורה: .ד

, עדכון במידה ויהיו , יתרות תשע"חנושאים למליאת המועצה: נוהל תרומות, שינוי שם •

 התקנון ומבנה מזכירות המועצה.

 קמפיינים חברתיים, קולנוע נגטיב ודו"ח ביקורת שכר.נושאים לוועדות המועצה: נוהל  •

דוחות ביקורת נוספים אשר יצאו במהלך תקופה זו  2-3בנוסף לכל אלה ככל הנראה יהיו 

 אשר יובאו אל המליאה והועדות.

בנוסף תזכרה המזכ"ל את חברי הועד המנהל באשר לתיקי החפיפה של הועד המנהל והמזכ"ל  .ה

 ים וטרם נענו. אשר הועברו אליהם לתיקונ

 

 עדכוני יו"ר האגודה .3

 העסקת עובדת ותיקה .א

 העסקת עובדת ותיקההנושא: 
 ותיקההועד המנהל מצביע על נושא העסקת עובדת נוסח ההצעה: 

 כחסוי

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☒נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 הערות: 

 א.מ.ל

 

יו"ר האגודה עדכנה כי האוניברסיטה החלה בהליך הקליטה של  –רבות וחוק המילואים והמע .ב

 אופן יישומו באוניברסיטה. ה, בה היא חברה, אשר תבחן אתהחוק באוניברסיטה וכי הוקמה ועד

כמו כן ביקשו חברי הועד לבדוק את האפשרות כי חברות במועצה תחשב כשעות התנדבות אשר 

 יהיה ניתן לקבל עליהן נק"ז לתואר.

השיח הנעשה סביב סיום חוזה השכירות של הסופר במעונות ג' יו"ר האגודה עדכנה על  -ופרגלס .ג

האגודה תעדכן בהמשך את חברי הועד ותביא את הנושא וחזרתו של הנכס לאוניברסיטה. יו"ר 

 לפתח ועדת כספים כאשר יהיה קרוב לסיום.



 

 

אישר להתאחדות יו"ר האגודה עדכנה כי הועד המנהל של התאחדות הסטודנטים  -עצרת רבין .ד

לקחת חלק בעצרת הזיכרון לרה"מ ושר הביטחון יצחק רבין. יצוין כי ההחלטה אינה מחייבת את 

 האגודה.

 

 קר התאחדות הסטודנטיםס .4

פרסמה התאחדות הסטודנטים את הסקר השנתי שלה. ממצאי הסקר שפורסמו  14/10/18-ביום ראשון ה

 הדירוג בפן האקדמי.בתקשורת עולה כי אוניברסיטת בן גוריון נמצאת בתחתית 

רסיטה את לפנים משורת הדין אישר הח"מ לנציג האוניברסיטה לבוא בפני הועד ולהציג את ראיית האוניב

גדי רבינוביץ  'פרופהסקר ותוצאותיו. את האוניברסיטה ייצג בדיון יו"ר היחידה לשיפור איכות ההוראה ה

 אשר שימש עד לאחרונה גם כמשנה לרקטור.

נציג האוניברסיטה טען לחוסר אמינות הסקר ובנוסף הציג נתונים אשר הציג כהפוכים מתוך הסקר הפנימי 

האחד נוגע  –לא קיבלו את הדברים מתוך אי הלימה בין הנשאל בין הסקרים של האוניברסיטה. חברי הועד 

באופן פרטני לכל מרצה ומרצה )סקר האוניברסיטה( והשני שואל בצורה כללית על הנעשה במוסד )סקר 

חברי הועד העלו בפני נציג האוניברסיטה כי במידה ולא יוצג בפני הועד שינוי לפני מועד  ההתאחדות(.

ישקול להמליץ למליאת המועצה לפנות למאבק כנגד האוניברסיטה על איכות  2019ינואר התפזרותו ב

 ההוראה במוסד

 

 גמול חברי ועד מנהל .5

בהמשך לדיון אשר התקיים במליאה הקודמת ולאור התייעצות אשר התקיימה ע"י הח"מ ויו"ר האגודה עם 

או פוטר את הגמול בהתאם להחלטת  היועץ המשפטי, נתקבלה ההחלטה כי ניתן למנוע מחבר ועד אשר פרש

וזאת אם הוכח ללא כל צל של ספק כי לא ביצע את  (1)מופיעה בנספח  בישיבתה האחרונה 2017מועצת 

 תפקידו כראוי.

הועד לקיים דיון בנושא שלילת גמול מחברת הועד בהתאם להחלטת המועצה אפשר הח"מ מטה לחברי 

ם על תפקודה של חברת הועד לשעבר יועבר לה מלוא הסכום על את גוריאל, עקב אי העלאת טיעוני-לשעבר לי

 תקופת חברותה בועד המנהל.

. כמו כן ממליץ 2017יצוין כי בעתיד יוכל לשלול הועד המנהל את הגמול וזאת בהתאם להחלטת מועצת 

הח"מ למחליפו לבצע מעקב מדוקדק יותר אחר עבודת חברי הועד ולקבוע קריטריונים ברורים למניעת 

 גמול.ה

 

הנושא לא עלה לדיון עקב אי הגעתו של אחראי שימור הידע במזכירות  – שימור ידע במועצת הסטודנטים .6

 המועצה מסיבות אישיות, הנושא יעלה בפתח הישיבה הבאה של הועד.

 
 -אס"א .7

הח"מ הציג בפני חברי הועד את נושא ההתקשרות שבין אס"א לבין האגודות השונות וההתאדות וכן את 

חיוביות בנושא, הקמת המצב אשר מצוי בין העמותה לבין אס"א אב"ג והקר למצב הארצי. עקב התפתחויות 

ועדה משותפת לאס"א ולהתאחדות לפתרון המחלוקות בינהם, הנושא הובא לידיעת הועד שכן יתכן יידרש 

 בעתיד לדון בנושא.

 2019פתיחת סמסטר א'  .8



 

 

באשר לאירועי פתיחת שנה לאור אירועים רחבים יותר  יו"ר האגודה הציגה את ההתפתחויות השונות

 המשפיעים על התנהלות האגודה והסטודנטים:

 נפילת רקטה בתחום העיר ב"ש .א

יו"ר האגודה עדכנה כי בהתאם להנחיות האוניברסיטה ופיקוד העורף בוטל ביום רביעי )בוקר 

דה נמצאת בהליך הישיבה( יריד האגודה וחלוקת המתנות בפקולטה למדעי הבריאות. האגו

 לתיאום יום חלופי בהתאם ללו"ז הפקולטה.

בהקשר מופע פתיחת שנה תמשיך האגודה להתעדכן אם הגופים הממונים ותפעל ע"פ הנחייתם 

 בנושא. 

בנוסף לאמור, ביקש הח"מ מיו"ר ועדת תפעול ויו"ר ועד כספים לדון על המלצות לשינוי נוהל 

 ת הנושא למחליפיהם.האגודה בחירום או לכל הפחות להכין א

 של אב"ג הסגל הזוטר ארגון שביתת .ב

של  2יו"ר אגודת הסטודנטים הציגה בפני חברי הועד כי בהמשך לדיון אשר התקיים בישיבה מס' 

הועד התקיימה אסקלציה בצעדי ארגון הסגל הזוטר אשר הובילו לשביתה. צעדים אלו הושפעו 

סגלי כלל החזית האחידה שהייתה ל בעיקר מהתפתחויות ברמה הארצית ובעיקרן שבירת

-האוניברסיטאות מול ור"ה וחתימת הסגלים הזוטרים באוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בר

אוניברסיטת ת"א ,אילן. בהמשך לכך החליטו אירגוני הסגל הזוטר באוניברסיטה )בן גוריון( 

  לצאת לשביתה ללא הגבלת זמן ועד שיענו דרישותיהם.ומספר מכללות 

ר האגודה הדגישה כי את ההודעה בדבר השביתה קיבלה האגודה דרך הרשתות החברתיות ולא יו"

כפי שהיה נהוג בעבר, בהודעה מוקדמת ע"י ארגון הסגל הזוטר המועברת ליו"ר האגודה או מדור 

 אקדמיה.

שביתה מבצעים מדור אקדמיה ויו"ר האגודה מעקב שוטף עם שני בהמשך לאמור, ומיום תחילת ה

במקביל לכך, ציינה יו"ר האגודה כי מדור אקדמיה מקיים מגעים עם  ם על המו"מ בינהם. הצדדי

 האוניברסיטה בציר האקדמי במטרה לצמצם את הפגיעה בסטודנטים.

לשאלת חברי הועד על דרישות ארגון הסגל הזוטר והשפעתם על הסטודנטים ציינה יו"ר האגודה 

הוגשו לאוניברסיטה והוא עוסק ברובו בסעיפים  שקיבלה לידיה את מסמך דרישות הארגון אשר

הסגל הזוטר באוניברסיטה אשר יטיבו עם עמיתי הוראה בלבד ובחלקו בסעיפים אשר נוגעים לכלל 

 כלומר אין דרישות הנוגעות לשיפור תנאיהם של סטודנטים כסטודנטים. –

בין העמותה  הועד קיים דיון בנושא בו הועלו שיקולים רבים ובעיקרם התקשרות עתידית

האגודה למנוע את הפגיעה  לאוניברסיטה, זכות העובדים להעסקה הוגנת והיכולת של

 הועד על ההחלטות הבאות: דנטים. לבסוף הצביעובסט

 

 

 

 

 

 שביתת הסגל הזוטרהנושא: 

 הועד המנהל מצביע על אחת מהאופציות הבאות:נוסח ההצעה: 

-השביתה ביום ראשון ההועד יכנס ישיבת חירום בנושא : 1הצעה 

בנוכחות שני הצדדים וימליץ למליאת המליאה בנושא.  21.10.18



 

 

 הנושא יעלה למליאת המועצה בישיבתה בשבוע זה.

ובו יצביע על נוסח  24.10: הועד יכונס לעדכון בנושא עד יום 2הצעה 

 דומה בהתאם למצב בזמן זה.

 -נמנעים:  רם, ערן וגליוסף, כ: 2בעד הצעה קולות  שי: 1הצעה  קולות בעד

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  התקבלה 2הצעה דין ההצבעה: 

 הערות: 

 עידן עזב את הישיבה לפני קיום הצבעה זו.

 

 שביתת הסגל הזוטרהנושא: 

הועד המנהל מנחה את מזכ"ל המועצה ויו"ר ועדת נוסח ההצעה: 

הועד המנהל הקוראת לשני הצדדים בשם הסברה להוציא הודעה 

 לסיים את הסכסוך בהקדם.

 -נמנעים:  שי וערןקולות נגד:  יוסף , כרם וגלקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 הערות: 

 עידן עזב את הישיבה לפני קיום הצבעה זו.

 

 המועצהרות ימבנה מזכ .9

על ( 2)מופיעה בנספח  10מישיבה מס'  2017בהתאם להחלטת מועצת  - ר ידעתקן אחראי שימו .א

הועד המנהל לדון בהמשך קיום תקן אחראי שימור ידע ולהמליץ למליאה על כך. בעקבות אי קיום 

 " מוקדם יותר בישיבה זו הוחלט על העברת דיון זהשימור ידע במועצת הסטודנטיםהדיון "

 הבאה. לישיבה

 בעקבות פניות אשר התקבלו מהנהלת האגודה והמזכ"ל עלה הנושא לדיון. - תקן מזכ"ל .ב

שעות והוא תקן שעתי המחייב העברת כרטיס בשעון נוכחות. עקב  110כיום תקן המזכ"ל עומד על 

הגדרת תקן המזכ"ל אין לו ממונה ישיר אשר מאשר את שעות העבודה שלו. לאור מצב זה הנחה 

 באה:הההנחיה  הועד את

 תקן מזכ"ל המועצההנושא: 

הועד המנהל ממליץ לועדת כספים לשנות את תקן נוסח ההצעה: 

מזכ"ל המועצה לתקן גלובלי ללא ממונה ישיר בשווי שעתי ע"ב 

 .2019החלטתה. ההחלטה תהיה תקפה החל ממזכ"ל 

 -נמנעים:  - קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 הערות: 

 עידן עזב את הישיבה לפני קיום הצבעה זו.
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וב בהתכנסות ועדת בחירות ובכדי להאיץ את תהליך הכניסה של הועדה ביקשה מזכ"ל המועצה כבעקבות העי

 ועדת הבחירות לשנה זו:את הנחיות ובקשות הועד ל



 

 

 לשקול את העברת המנדטים בין מחלקות/פקולטות. .א

 לצמצם את הפרסום הקורא להגשת מועמדות למועצה )פרסום שחור לבן ולא קמפיין(. .ב

 לעליה באחוז המצביעים. להביא .ג

 לחלק שי למצביע אשר ימשוך מצביעים )עלה מתוך ביקורת אשר ניתן בבחירות האחרונות( .ד

ניתן דגש על ימי ההצבעה, מספר  –ליצר תיעוד הצבעה אשר יהיה ניתן לנתח באופן סטטיסטי  .ה

 שנות חברות בעמותה ומחלקה/אזור בחירה.

ישנו שוויון מגדרי בקרב המועמדים במספר גדול להביא למצב בו  –שוויון מגדרי בקרב המועמדים  .ו

 ככל הניתן מאזורי הבחירה השונים.

יודגש כי אלו בקשות הועד מן הועדה והיא רשאית לפעול ככל העולה על דעתה כל עוד הדבר אינו נוגד את 

 החוק ו/או תקנון העמותה.

 

  כולל תאריכי יעד:נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו,  .11

 כלל חברי הועד. –עדכון תיק החפיפה של הועד המנהל  .א

 כלל חברי הועד.  –העברת רשמים על תיק החפיפה של המזכ"ל  .ב

  הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות: .12

 .שימור ידע במועצת הסטודנטים .א

 .תקן אחראי שימור ידע .ב

 שיפור איכות ההוראה באב"ג. .ג

 

 

 

 בברכה,

 

 

  

 מאירגל 

 יו"ר ועד מנהל

  



 

 

 על מתן גמול לחברי הועד המנהל 2017החלטת מועצת  -1נספח 

 תוכן ההצעה:

 לאחר (חודש יולי)חודשים  6"הגמול יינתן באופן מצטבר בשני מועדים: הראשון לאחר  -(לני ציפורי) 1סייג 

 מנהל היוצא. הגמול יוענקהתכנסות הועד המנהל והשני בחודש פברואר לאחר ההתכנסות האחרונה של הועד 

 מספר החודשים שכיהן. במידה וחבר ועד מנהל לא השלים את תקופת X₪  400לחבר ועד מנהל בגובה של 

 כהונתו:

 הוא לא יקבל גמול עבור כל תקופת כהונתו, אלא אם הועד המנהל יחליטו אחרת. -.עקב פיטורים 1

 נתו, אלא אם הועד המנהל יחליט האחרת.הוא יקבל גמול יחסי עבור תקופת כהו -.עקב התפטרות 2

 החלטה על שינוי במתן/אי מתן גמול מלא או חלקי יעלה לדיון בעקבות בקשה של כל חבר מועצה כאשר רק

 לחברי הועד המנהל תהיה זכות הצבעה בנושא."

 רםבשונה מההצעה הראשונית בה הגמול יינתן מידי חודש וכן לא קיימת התייחסות לנושא סיום הכהונה ט

 המועד.

 (18מתוך  13)אור, שמעון, ערן, מתן, ירדן, שיר, אנסטסיה, נועה אלמן, נאוה, ערבה, לני, נועה מ, דוד  בעד:

 (18מתוך  5)ים, נאור, גל, אלונה, כרם  נגד:

 - נמנע:

 הסייג התקבל.

 לועד המנהלהוספת: " מועצת אגודת הסטודנטים מותירה ליו"ר הועד המנהל להמליץ  -(ועדת תקנון) 2סייג 

 על פיטוריו של חבר הועד המנהל מן הועד המנהל ומתפקידו כיו"ר ועדה. על יו"ר הועד המנהל להראות כי החבר

 הנ"ל אינו עומד במילוי תפקידו כיו"ר ועדה ו/או כחבר ועד מנהל. הועד המנהל יצביע על כך והפיטורים יכנסו

 לתוקף באישור מליאת המועצה."

 ערן, גל, נאור, אלונה, מתן, שיר, אנסטסיה, נועה אלמן, נאוה, ערבה, לני, כרם, נועה אור, ים, שמעון, בעד:

 (18מתוך  17)מילשטיין, דוד 

 - נגד:

 (18מתוך  1)ירדן  נמנע:

 הסייג התקבל.

 "טרם העלאת המלצה לפיטורין בועד המנהל, יעביר יו"ר הועד המנהל מכתב אזהרה לחבר -(כרם סעדי) 3סייג 

 ישיבות ועד מנהל טרם העלאת ההמלצה." 2ויעשה זאת מינימום  הועד המנהל,

 (18מתוך  7)אור, אנסטסיה, נאוה, ערבה, לני, כרם, דוד  בעד:

 (18מתוך  9)שמעון, ים, ערן, נאור, גל, אלונה, ירדן, נועה אלמן, נועה מילשטיין נגד: 

 (18מתוך  2)מתן, שיר  נמנע:

 הסייג נדחה.

  



 

 

 על הצבעה לתקן אחראי שימור ידע 2017החלטת מועצת  – 2נספח 

 תוכן ההצעה:

 "כל שינוי בהגדרת התפקיד ידרוש את אישור הועד המנהל" -(גל מאיר) 1סייג 

 בשונה מההצעה הראשונית בה שינוי בהגדרת התפקיד חוזר לאישור הועדה הבוחרת.

 נסטיה, נועה אלמן, מתן, ירדן, נועה מילשטיין, שמעוןבעד: אלונה, לני, ליאור, ים, גל, דקל, נדינה, ערן, שיר, 

 (מצביעים 18מתוך  16)ואיתי 

 (1) נגד: אור

 (1) נמנע: ערבה

 הסייג התקבל.

 

 הוספת: "הגדרת התפקיד הראשוני תקבע על ידי הועד המנהל" -( שמעון דיין) 2סייג 

 (מצביעים 18מתוך  4)בעד: לני, גל, נועה מילשטיין, שמעון 

 (13)נגד: אור, אלונה, ערבה, ים, דקל, נדינה, ערן, ירדן, שיר, נסטיה, נועה אלמן, מתן, איתי 

 (1)נמנע: ליאור 

 הסייג נדחה.

 

 מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את הקמת תקן "אחראי שימור ידע" בהיקף- 1אישור התקן כולל סייג 

 . 2018של ארבעים שעות חודשיות החל מחודש פברואר 

 התפקיד יהיה תחת ניהולו הישיר של מזכ"ל המועצה כעובד חיצוני שאינו חבר מועצה מכהן ואינו חלקבעל 

 ממזכירות המועצה כפי שמוגדרת בתקנון.

 לשם בחינת ביסוסו כקבוע 2018דצמבר  -הנושא יובא לדיון במליאת מועצת תשע"ח במהלך החודשים נובמבר

 והיקפו בשנים הבאות.

 בעל התפקיד תורכב מהגורמים הבאים: מזכ"ל המועצה, יו"ר הועד המנהל, חבר ועדהוועדה אשר תבחר את 

 מנהל, חבר הנהלת האגודה, מנהלת משאבי אנוש ויו"ר ועדת ביקורת כמשקיפה ללא זכות הצבעה.

 כל שינוי בהגדרות התפקיד ו/או בהיקפו ידרשו את המלצת מזכ"ל המועצה, את אישור הועד המנהל ואת אישור

 ספים או תקנון על פי הנדרש בתקנון העמותה".ועדת כ

 בעד: לני, גל, נועה מילשטיין, שמעון, ליאור, אור, אלונה, ערבה, ים, דקל, נדינה, ערן, ירדן, שיר, נסטיה, נועה

 (פה אחד)אלמן, מתן, איתי 

 נגד: אין

 נמנע: אין

 ההצעה התקבלה.


