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 נוכחים:

 עלה מרחוק() אדם לב ארי, ערן בן שלוםגל מאיר,  חברי הוועדה:

 חבר ועדת ביקורת: גל דורון

 משקיפים:

 , שי שביטמועצה: יוסף ג'ברחברי 

 חסרים: 

- 

 עיקרי הישיבה

 המלצה על שינוי נוהל הטבות תעודת פעיל. (1

 . )נספח א'( 5מישיבה מס'  2018בנוהל ע"פ הנחיות מליאת  הועדה דנה

 :דון בשינויי הנוהללצורך ניסוח הנוהל החדש, יו"ר הועדה נפגש עם רמ"ד תרבות ויו"ר האגודה בכדי ל

מהשיח עם רמ"ד תרבות עולה כי ההגדרה מקום פנוי הינה בעייתית כיוון  –מקום פנוי באירועים  .א

וישנם אירועים אשר המכירה אליהם ממשיכה גם לאחר פתיחת השערים ולרוב בשלב זה מגיעים 

עליו הצביעה המועצה ישנה בעיתיות לתת כניסה לחברי המועצה טרם  1סוף מכירה. ע"פ תנאי ל

  רוע.תחילת האי

יו"ר האגודה העלתה בפני הח"מ כי בחלק גדול מהאירועים עלות הכרטיס כוללת  –כיסוי עלויות  .ב

בתוכה כיסוי של חלק מההוצאות על האירוע. בהמשך לסעיף א' עולה כי מתן של כרטיסים טרם 

פשרויות המכירה  משמעו הפסד וודאי של כספי אגודה ועל כן יקשה על פעילות מוצאו כל א

 .האגודה

גם רמ"ד מעורבות וגם יו"ר האגודה התנגדו נחרצות לעניין  -כניסה כחלק מצוות האגודה באירוע .ג

רק הסגל הנחוץ לאירוע ו/או צוות הסברה של האגודה. כל כניסה שכזו וזאת כי לאירועים מגיע 

מציבה את הנהלת האגודה במצב בעייתי אל מול העובדים וכן אל מול גורמי הביטחון וזאת כיוון 

 וישנן מגבלות בטיחות קשיחות על אירועי האגודה ובראשן כמות המשתתפים באירוע.

 .3-ו 2גם יו"ר האגודה וגם רמ"ד מעורבות לא העלו כל הערות או הארות הנוגעות לסעיפים  .ד

 ככל, גם יו"ר האגודה וגם רמ"ד תרבות הביעו התנגדות לשינויים בנוהל. .ה

 לנוהל כפי שהם מוצגים בנספח ב'.לאחר השיח עם הגורמים הנ"ל הח"מ ניסח את השינויים 

 הערות ושינויי הועדה לנוהל מופעים באדום בנספח ב'.

 . כפי שהוצגועדת תקנון מאשרת את הנוסח  נוסח ההצעה: שינוי נוהל תעודת פעיל הנושא:

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 א.מ.להערות: 

 

 



 

 

 סינון המועמדים לאות יקיר העמותה. (2

עברה על כלל ההמלצות  אשר הגישו חברי העמותה של מועמדים לאות. דיוני הועדה היו לפי הועדה 

 .  2018הקריטריונים לקבלת אות יקיר העמותה לשנת  החלטתה מישיבתה הקודמת על 

 שנקבעו בישיבה הקודמת הם: הקריטריונים

 המועמד לא היה עובד אגודה או חבר מועצה בשנה האחרונה. .א

ר עמותה או איש סגל האוניברסיטה או השפיע בעיסוקו על חיי הסטודנטים המועמד הינו חב .ב

 בקמפוס וסביבתו.

המועמד עסק בקידום פרויקטים חברתיים או אקדמיים בקמפוס או בסביבתו המשפיעים על חיי  .ג

 הסטודנטים )חברי העמותה(.

יוכל להמליץ גם כל חבר עמותה )חבר אגודה( רשאי להמליץ על מועמד לזכייה באות. יודגש כי  .ד

 על עצמו.

 המועמד לא זכה בעבר באות יקיר העמותה. .ה

 יש לציין כי לראשונה העלו חברי העמותה עובדי סגל מנהלי ואקדמי כמועמדים לפרס.

בישיבתה האחרונה )החלטת המועצה  לבסוף החליטה הועדה כי המועמדים הבאים יובאו בפני המועצה

 :באשר לכלל המועמדים מופיעה בנספח ג'(

 ד"ר מאיר גולדברג  .א

 מרילי קליימן  .ב

  סולטן-אנה קסלסי .ג

 תום שקד .ד

 בן שדה  .ה

העלאת מועמדים סופיים לאות  הנושא:

 2018יקיר העמותה 

מרילי ,ד"ר מאיר גולדברגעלה את מועדת תקנון  נוסח ההצעה:

לבחירת  בן שדהו תום שקד, סולטן-אנה קסלסי, קליימן

 . 2018המליאה כמועמדים לקבלת אות יקיר העמותה לשנת 

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  ערן וגלקולות בעד: 

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

 בחלק זה של הישיבה חאדם לא נכהערות: 

 

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

 א.מ.ל 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 א.מ.ל

 

 גל מאיר

 וןיו"ר ועדת תקנ

  



 

 

 5בישיבה מספר  2018הצביעה מליאת התנאים עליהם  -נספח א'

הצעת ההחלטה של חבר המועצה כרם סעדי דנה בנושא ההטבות לחברי המועצה. כרם מבקש להרחיב את 

 ההטבות לחברי המועצה לכניסה לכלל אירועי האגודה תחת מספר תנאים:

לסטודנטים לכניסה כניסת חברי המועצה לאירועים תהיה על בסיס מקום פנוי, שכן יש עדיפות  .1

 לאירועים ופעילויות. על אף האמור לעיל, חברי מועצה רשאים להיכנס לאירוע כחלק מהצוות.

 חברי המועצה מחוייבים ללבוש חולצת מועצת הסטודנטים. .2

 חברי המועצה מחוייבים לייצג את המועצה במהלך האירוע ולא את עצמם. .3

ם פרטניים( לקבלת ההטבה יוגדרו על ידי יו"ר ועדת הגדרות וקריטריונים נוספים )כלליים או לאירועי •

תרבות, יו"ר ועדת הסברה ומזכ"ל המועצה, כאשר אישור של לפחות שניים משלושת גורמים אלו 

 יהווה אישור לחברי המועצה לקבלת ההטבה.

 

 התקיים דיון רחב בנושא, הועלו מספר שאלות, בעיקרן בתחום פרקטיקת מימוש ההטבה. 

 העלו את הנקודה כי באמצעות ההטבה תוגבר החשיפה לחברי המועצה באירועי האגודה השונים. חברי המועצה 

 הסייגים אשר הועלו:

 הצעת ההחלטה המקורית:

מועצת הסטודנטים מאשרת הוספת הטבה לחברי מועצה לפיה חברי מועצה רשאים להשתתף בכל  

ד הצעת החלטה זו ובאישור של אירוע של אגודת הסטודנטים ללא תשלום תחת התנאים שהוצגו לצ

 .2018שניים מהגורמים הבאים: יו״ר ועדת תרבות, יו״ר ועדת הסברה ומזכ״ל המועצה החל מנובמבר 

 (2כרם, ענת. ) בעד:

מועצת הסטודנטים מנחה את וועדת תקנון לנסח את נוהל הטבת תעודת פעיל, ולהביא למליאת המועצה 

מועצה רשאים להשתתף בכל אירוע של אגדות הסטודנטים ללא הבאה, ברוח הדברים הבאים: חברי 

 תשלום תחת התנאים שהוצגו לצד הצעת החלטה זו.

 (3גל מאיר, ערן, נאור ) בעד:

מועצת הסטודנטים מאשרת הוספת הטבה לחברי מועצה לפיה חברי מועצה רשאים להשתתף באירועי 

תעודת פעיל על ידי ועדת תקנון וועד מנהל אגודת הסטודנטים ללא תשלום תחת ניסוח נוהל הטבת 

 ומזכ״ל המועצה. לאחר מכן הנוהל יעלה לאישור המליאה.

 (3בעד: לני, אלונה, דורין )

מועצת הסטודנטים מאשרת הוספת הטבה לחברי מועצה לפיה חברי מועצה רשאים להשתתף בכל 

ה(. בנוסף, מועצת ללא נקוד 1,2,3אירוע של אגודת הסטודנטים ללא תשלום תחת התנאים )

 הסטודנטים מנחה את ועדת תקנון להוסיף הטבה זו לנוהל משלים ״נוהל הטבת תעודת פעיל״.

 (5רמי, עמית, דביר, אבי, הדר ) בעד:

מועצת הסטודנטים מאשרת הוספת הטבה לחברי מועצה לפיה חברי מועצה רשאים להשתתף בכל אירוע 

ללא נקודה(. בנוסף, מועצת הסטודנטים מנחה  1,2,3) של אגודת הסטודנטים ללא תשלום תחת התנאים

את ועדת תקנון להוסיף הטבה זו לנוהל משלים ״נוהל הטבת תעודת פעיל״. יחד עם הוספת ההטבה 

 תקבע גורם אשר ירכז את הנושא הזה.

 אדם, גליה, עידן, נועה, יקיר, שי. בעד:

 

 



 

 

 האגודהכניסה לאירועי  –הצבעה בנושא הצעת החלטה 
 

מועצת הסטודנטים מאשרת הוספת הטבה לחברי מועצה לפיה חברי מועצה רשאים 
ללא נקודה(.  1,2,3להשתתף בכל אירוע של אגודת הסטודנטים ללא תשלום תחת התנאים )

בנוסף, מועצת הסטודנטים מנחה את ועדת תקנון להוסיף הטבה זו לנוהל משלים ״נוהל 
 ת ההטבה תקבע גורם אשר ירכז את הנושא הזההטבת תעודת פעיל״. יחד עם הוספ

שי, גליה, עידן, ענת, לני, כרם, אדם, יקיר, נאור, נועה, רמי, דביר, אבי, הדר, דורין, ערן,  בעד:

 גל, אלונה

 יוסף, עמית. נגד:

 

 הצעת ההחלטה הסופית מצורפת כנספח ה'.

  



 

 

 

 הצעה לשינוי נוהל תעודת פעיל –נספח ב' 

ההטבות הניתנות למחזיק תעודת פעיל יהיו ההטבות  1.7.2012 -מועצת אגודת הסטודנטים קובעת כי החל מה

 בד :האלו ואלו בל

 :עובדים אשר אינם זכאים לתעודת פעיל •

o  ברכישת כרטיסים ומנוי לנגטיב %50הנחה של. 

o פתיחת שנה ויום  כרטיסים 1500הוצאו להם מעל ים ואירועים אשר למופע יחיד התכניס

 (האירוע הגדול של הסמסטר)הסטודנט 

o בחוגי האגודה בהתאם לחוג ובכפוף לתעריפים שיעודכנו מעת לעת הנחה. 

 :כאים לתעודת פעילהז •

o  יב.ברכישת כרטיסים ומנוי לנגט %50הנחה של 

o  וזאת בהתאם לתקנון  יםכרטיס 1500ים ואירועים אשר הוצאו להם מעל למופעזוגית כניסה

 פתיחת שנה ויום הסטודנט (האירוע הגדול של הסמסטר העמותה

o הנחה בחוגי האגודה בהתאם לחוג ובכפוף לתעריפים שיעודכנו מעת לעת 

להטבות הבאות בנוסף לאלו של חברי המועצה יהיו זכאים  .וסף, ייהנו חברי המועצה ממנוי זוגי לנגטיבבנ •

 מחזיקי תעודת פעיל:

o .מנוי זוגי לנגטיב 

o :כניסה חופשית לאירועי האגודה 

ומחיר  120אירוע עולה על ל מספר הכרטיסים אשר הוצעוהכניסה תתאפשר אם  ▪

 .₪ 100הכרטיס המוצע לסטודנט אינו יעלה על 

 מספר חברי המועצה באירוע לא יעלה על: ▪

חברי לא תהיה מגבלה על מספר ₪  10באם מחיר הכרטיס לאירוע לא עולה על  •

 המועצה.

 הנמוך מבין השניים: –כרטיסים  500אשר הונפקו להם עד באירועים  •

o  %10 ממספר הכרטיסים. 

o  חצי ממספר חברי המועצה המכהנים בזמן תחילת מכירת הכרטיסים

 לאירוע.

 ממספר הכרטיסים. 5%עד  –כרטיסים  500אירועים אשר הונפקו להם מעל  •

 כיסוי עלויות האירוע: ▪

כנסית חברי המועצה תהיה ללא ₪  10עולה על לא באם מחיר הכרטיס לאירוע  •

 תשלום.

תגיע מסעיף תקציבי ייעודי אשר תקצה המועצה כחלק מהתקציב ותצביע עליו  •

בנפרד ממנו. ההצבעה תתבצע לפני ההצבעה על התקציב ולא יהיה ניתן להוסיף 

 מליאה ברוב מיוחד.ה תלסעיף זה אלא בהצבע

 כ"ל המועצה ממנהל האירוע וזאת רק במידה ויעבירם הנ"ל יוכל לרכוש מזאת הכרטיסי ▪

על ההודעה להכיל את  לפני פתיחת המכירה. 48הודעה על כך למנהל האירוע לפחות 



 

 

לפני תחילת  72מספר חברי המועצה המכהנים ואת מספר הכרטיסים המבוקש. עד 

 האירוע יעביר המזכ"ל את סכום עלות הכרטיסים המלא.

מזכ"ל המועצה לתאם עם מנהל האירוע איך וכיצד יציגו את המועצה חברי המועצה על  ▪

 באירוע וזאת בהתאם לאירוע. על ההצגה לכלול:

 נושאים אשר עלו לדיון בישיבת המליאה האחרונה. •

נושאים בהם עסקו הועדות אשר בהן חברים חברי המועצה אשר נוכחים  •

 באירוע.

המליאה הקרובה וזאת במידה ויצא אליה נושאים אשר צפויים לעלות בישיבת  •

  זימון.

שעות לפני תחילת האירוע  48באים לא חילק המזכ"ל את הכרטיסים לחברי המועצה עד  ▪

וצאו הכרטיסים למכירה ע"י מנהל האירוע. לא יתן מנהל האירוע החזר על כרטיסים י

 שלא חולקו למזכ"ל המועצה.

אשר מזהה אותו עם המועצה וזאת לפי חבר מועצה אשר מגיע לאירוע ילבש סממן  ▪

 החלטת מזכ"ל המועצה:

 לכל הפחות. סנטימטר 20סנטימטר על  20על הסממן להיות בגודל  •

 על הסממן להיות בולט ולזהות את חבר המועצה מלפנים ומאחור. •

 על הסממן לכלול את המילים "מועצת אגודת הסטודנטים" בצורה ברורה. •

יובהר כי לכל אירוע יוכלו חברי המועצה לרכוש כרטיס ככל חבר עמותה  •

 זה.  בסעיףבאם עשו זאת לא יכול עליהם האמור  -מכספם הפרטי

 ההטבה היא אישית לחברי המועצה. ▪

 הטבה הנ"ל לא תהיה בחופף להטבות האחרות הניתנות לחבר מועצה.היצוין כי  ▪

עליו אירועים אשר נמצאים תחת  יהיה רשאי רמ"ד להביא בפני הועדה האחראית ▪

ולבקש שנוהל זה לא יכול עליהם. באם מצאה זאת הועדה לנכון לא תורשה המדור 

 כניסת חברי המועצה לאירוע כפי שמתואר בנוהל זה. 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההגדרות הנ"ל מעת לעת, במידה ותמצא לנכון לעשות  •

 .זאת

 שינוי.לתוקף בשנת התקציב העוקבת ל שינויים בנוהל זה יכנסו •

 

  



 

 

 החלטת חברי הועדה בנוגע למועמדים לאות –נספח ג' 

 החלטת הועדה שם המועמד

שור יפועלו למען סטודנטים במ עקב להעניק לנ"ל את האות יצההועדה ממל ד"ר מאיר גולדברג

 תפקידו ומחוצה לו.  האקדמי במסגרת

 

עקב  של הנ"ל. פועלוכלפי הפרויקט ולהביע את הערכתה כלפי הועדה ברצון  עופר דיסטלפלד

להעלותו  הועדה אינה מוצאת לנכון ,הפרויקט קיים תקופת הזמן הקצרה בה

 .בפני המליאה בשלב זה

 

ועל כן אינה עומדת בקריטריונים לקבלת  זכתה באות בשנה שעברההנ"ל   יעל רומני

 האות.

 

 קבלת האות. להמליץ על המועמד ל על מנת לא הובא מספיק מידעבפני הועדה  גיל בן יוסף

 .הועדה תשמח אם המועמדות תוגש שוב בשנה הבאה

 

בכדי להבין את השפעת  פועלו של הנ"לקרובים מידי ל הועדה מצאה כי חבריה שמעון דיין

 \הועדה תשמח אם מועמדותו תוגש שוב בשנה הבאה. הסטודנטים. עשייתו על

 

-להעניק לנ"ל את האות בזכות פעילותה האקטיביסטית הועדה ממליצה מרילי קליימן

 האגודה. סטודנטיאלית בשיתוף

 

אך  ,מכירה בחשיבותותוך שהיא  הפרויקטלהביע הערכה כלפי הועדה ברצון  יוסי פרץ

 .והסטודנטים קמפוסבינו לבין ה אינה מוצאת את הקשר

עזרתה לסטודנטים עם  את האות בזכות להעניק לנ"ל הועדה ממליצה סולטן-אנה קסלסי

 .קמפוסרחבי מוגבלויות ב

 

פועלה למען חבריה לספסל  להעניק לנ"ל את האות בזכות הועדה ממליצה תום שקד

 והמחלקתית.הלימודים ברמה האישית 

 

הבוחרת ועל כן אינו עומד היה עובד אגודה בזמן כהונת המועצה הנ"ל  איתי דרייר

 בקריטריונים לקבלת האות.

 

פועלו במסגרת ועד הכיתה למען  עקבלהעניק לנ"ל את האות הועדה ממליצה  בן שדה

 . חבריו לספסל הלימודים

 

עקב טרם חלף מספיק זמן שיאפשר אך  הועדה מעריכה את פועלו של הנ"ל עמית סולומון

לראות פירות עשייתו ותוצאותיה עבור הסטודנטים בעת הנוכחית. כמו כן, 

 בשנה הבאה.שוב  של הנ"ל להגיש את מועמדותוהועדה ממליצה 

 


