
 

 

 

 24/06/2020-ה                                                                                                                 ודלכב

                             חברי המועצה

 כלל חברי העמותה

 

 חמישיתהמועצה הישיבת מסדר יום  : סיכוםהנדון

 , ישיבה שמן המניין.5-לישיבתה ה תש"פת מועצ התכנסה,  2020 ביוני 21א', הביום 

 .19:00-1:30 בין השעות  באולם רותםהתקיימה הישיבה  •

 ישיבה.ה סיכוםמצ"ב  •

 

 וכחים:נ

טל חזי, רועי אראל, דין בגדדי, דולב כנען, בר  , רון גלעד, דור ישי, נועה חסידוב, רותם חניה, אןיאור ליל
ניר יניב שמיס, , )זום( עד כהן-, אל )זום( רףאס, יובל דר, אלה )זום( מהצרי - הליבנקאופמן, דקל לוי, דורון 

, איילה בדש, איילת גל , שיר שפרן, טל אדיב, ברק דביר, תום לוי, דניאל גיא צברי , פניסיבוזגלו, יותם ק
 ח"מ 29סה"כ :  טיב יחיאל, , תובלי רון, יניב גורדצקי עידו שגן

 
  

 חסרים:  אביגיל שיר יוסיפוב סה"כ : 1 ח"מ 
 

 משקיפים:

 , עמי פומרנץדרור -כליל : ועדת ביקורת .1

 שיר צדוקיו"ר אגודת הסטודנטים:  .2

 אלן הדווטסיו"ר:  .3

 נציגי ההנהלה הנכנסת:  .4

 אלעד קליין -רמ"ד הסברה -

 עילם כהן -רמ"ד תרבות -

 דניאל רימברג -רמ"ד מעורבות -

 יעל ריבלוב -רמ"ד אקדמיה -

 נעמה גוברין -רווחהרמ"ד  -

 שקד גל -משא"ן -

 אוהד חג'בי -רמ"ד כספים -

 :היוצאת נציגי הנהלת האגודה .5

 אור ארזרמ"ד הסברה:  .1

 ניתאי בררמ"ד תרבות:   .2

 נועה שמשרמ"ד מעורבות:  .3

 שיר צדוקרמ"ד אקדמיה:  .4

 רמ"ד רווחה שיר כהן .5

יו"ר ביקורת ובהצעת החלטה בנושא העסקה  : רואה החשבון ועוזרתו, בבחירתעוד נכחו  .6

 ישירה.



 

 

 

 

 

  מהלך הישיבה: 

  עדכוני מזכ"ל •

 פרידה מההנהלה היוצאת •

 אישור דוחות כספיים לשנת תשע"ט •

 עדכוני יו"ר אגודה •

 בחירות יו"ר ועדת ביקורת •

 דיון והצבעה מימוש יתרות מתקופת הקורונה •

 הניקיוןהצעת החלטה בנושא העסקה ישירה עבור עובדות  •

 בנושא מאבק במתווה הרב קוהצעת החלטה  •

 

 עדכוני מזכ"ל: .1

a.  התנהלות בישיבה 

b. קביעה טנטיבית של המשך פעולות המועצה 

c. הוקרת תודה לחברי המועצה על תרומתם במהלך תקופת המכרזים 

 פרידה מההנהלה היוצאת: .2

עלתה יו"ר האגודה היוצאת עדי אהרוני לסיכום קצר של תקופתה  •

 תודה לעובדי האגודה וחברי המועצה.והוקרת 

המזכ"ל הודה לכל אחד מחברי ההנהלה ונתן להם את הבמה להגיד  •

 מספר מילים.

 חלוקת מתנות ממרכז אילן באר שבע. •

 

 רואה חשבון אגודה לנדשטיין קטורזה ושות' -אישור דוחות כספיים .3

המנהל כאשר שם הומלץ  נפתח כי הדוחות הוצגו לפני כן לועדת כספים ולועד •

 על אישורן המעמד המליאה.

תחילה רואה החשבון נתן הסבר על תפקידו והציג את תהליך העבודה על  •

 הדוחות

 הוצג בפירוט הדוחות הכספיים תוך הצגת חוות הדעת של ועדת ביקורת •

לא נשאלו שאלות קונקרטיות מצד חברי המועצה הובהר כי הדוחות הוצגו  •

 באופן ברור ומובן.

רואה החשבון סיכם שהוא שמח לבשר למועצת האגודה, שהעמותה נמצאת  •

 במצב טוב ומאוזן מבחינה כלכלית, ותעמוד איתן נוכח המשברים.

 חברי המועצה אישרו בפה אחד את הדוחות. •



 

 

 

 

 נושא: הצבעה על אישור דוחות כספיים לשנת תשע"ט 

 

 עדכוני יו"ר האגודה: .4

 שיר פתחה וציינה את התרגשות לעמוד אל מול המליאה בפעם הראשונה. •

 האגודה חזרה לפעילות לאחר תקופה בה היו טלטלות רבות. •

תקופת המכרזים הסתיימה בהצלחה, בהמשך אולי תפקידים נוספים יפתחו וזאת  •
 בהתאם לצורך והמלצת הוועדות.

 נאבקים בהם אל מול האוניברסיטה.ישנם מספר מוקדים שכעת אנו  •

בציר האקדמי נעשה תהליך טוב בעזרתכם הרבה והשגנו תוצאות טובות, יש עוד הרבה  •
 מה לעשות בנידון,

  : רובהבחנים הקבכל הקשור לתקופת המ נשאלו מספר שאלות מצד חברי המועצה •
אנחנו ניגש איתם לעבוד וניראה מה ניתן לעשות  ,שיר: אני מבינה את הטענות שלכם
 יש אתגרים רבים אבל נמשיך לפעול. הזמנים קצרים, גם לאוניברסיטה

, בה נדרוש ר הועד המנהל דין: נרכז את הטענות וניצור רשימת דרישות נוספת בהקדםיו"
 התגמש ולבוא לטובת הסטודנטים/ות.מהאוניברסיטה ל

חברת המועצה שיר שפרן נקראה פעם ראשונה לסדר על ידי  הערה: -
 מזכ"ל המועצה.

 

 חירות יו"ר ועדת ביקורת:ב .5
 

 מתוקף התקנון והחוק בישראל כל שנה מחדש נבחר יו"ר ועדת ביקורת לארגון. -מזכ"ל •

ה את יו"ר הועדה המבקרת של יו"ר ועדת ביקורת הינו אחד מקודקודי הארגון והוא מהוו •
הארגון, ישנם מבקרים חיצוניים אך ועדת ביקורת היא מבקרת פנים ומטרתה לסייע לנו 

 להימנע ממקרים שסותרים את התקנון והחלטות המועצה בהתנהלות היום יומית.

 למכרז הנ"ל הגיש את מועמדותו מועמד אחד בלבד נתנאל קולטקר. •

יבחר על ידנו, השיב המזכ"ל כי אותו המועמד שהוא לאחר שנשאל מה יקרה במידה שלא  •
 היו"ר המכהן ימשיך למלא את תפקידו עד המכרז הבא שיפתח בשנית לקהל הרחב.

 תחילה הוסבר מהלך המכרז ולאחר מכן ביצע הצגה עצמית. -נתנאל נכנס לאולם •

מה הוא התפקיד העיקרי של ועדת ביקורת בראות עיניך נשאלו השאלות הבאות :  •
 באגודה הסטודנטיאלית? 

 איזה אתגרים עמדו בפינך בתפקיד וכיצד תתמודד עם אלו שיבואו? •

 הסבר כיצד אתה רואה את עבודתה של ועדת ביקורת אל מול האגודה ואל מול המועצה? •

 איך תפעל במצב של אי הסכמה בינך לבין הנהלת האגודה? •

 סיכום אישי •

הצבעה על אישור הנושא: 

דוחות כספיים לשנת 

 תשע"ט

מועצת תש"פ מאשרת אישור מליאת נוסח ההצעה: 

 הדוחות הכספיים לשנת תשע"ט

 0 נמנע: 0 קולות נגד: 24 קולות בעד:
ההצבעה דין ההצבעה: 

 אושרה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒ : בהצבעה

 ☐י: נושא חסו

 רותם חניה, שיר שפרן, אור ליליאן, אלעד כהן, טל חזי, אביגיל שיר -חסריםהערות: 



 

 

 

 

התקיים דיון פרסונלי, זאת בזמן שהמועמד אינו בסיום שאילת כל השאלות והמענה של המועמד נתנאל 
 נמצא באולם המליאה.

 במהלך כל הדיון חברי המועצה יכלו להגיד את דעתם והשקפת על המועמד. •
 מספר חברי מועצה אמרו את אשר חושבים. •

המועמד היחיד, נתנאל הוא גם המועמד רוב חברי המועצה הסכימו שמעבר להיותו  •
המתאים ביותר למלא את התפקיד, חיזקו מספר חברי מועצה שמהעבודה איתו ניכר 

 שהוא הראוי ביותר.

 

 נושא: הצבעה על בחירת יו"ר ועדת ביקורת לאגודה

 

 
 ומימוש יתרות הקורונהדיון והצבעה ניצול  .6

 
חשוב להדגיש את הרציונאל, במהלך תקופת הקורונה אירועים רבים לא יצאו  -מזכ"ל המועצה

לפעול ועל כן נחסכו סכומי כסף לאגודה. במקביל לא הגיעו הכנסות רבות מכיוון שאותם אירועים 
הכסף לרווחתם של לא יצאו לפועל. מתוך כך הבנו שעלינו להחזיר בצורה זו או אחרת את 

 הסטודנטים/ות, ומכאן נבנו תוכניות כלכליות אשר מטרתן לחלק את הכסף בצורה הנכונה ביותר.
הצעות לבחירה מבניהן. ההצעה הראשונה שתוצג נכתבה על ידי שיר  3-למליאת המועצה הועלו כ

הועד המנהל שפרן, השנייה זו המלצה שנכתבה על ידי עדי יו"ר האגודה היוצאת והומלצה על ידי 
 וועדת כספים וההצעה השלישית נכתבה על ידי מזכ"ל המועצה ברק.

 (1שפרן הציגה את התכונית הכלכלית שבנתה למליאה )ראה נספח שיר  •

שיר צדוק יו"ר האגודה הציגה את התוכנית הכלכלית של ההנהלה, אשר הומלצה על ידי  •
 (.2הועד המנהל וועדת כספים. )ראה נספח 

 (.3המועצה הציג את התוכנית הכלכלית שהכין למליאה )ראה נספח  ברק דביר מזכ"ל •
 

התוכניות והצגת הרציונאלים של שלושתן היה סבב שאלות מצד חברי  3לאחר העלאת 
המועצה. לאחר סבב השאלות והצגת הרציונאל של הצעתו מזכ"ל המועצה הדגיש כי 

, חשוב רב הכסף למטרה זומירב החסכונות הגיעו מיום הסטודנט ועל כן יש לייעד את מי
לציין שבהצעה זו יש בקשה לא להעביר תקציב לקרן המענקים מכיוון שזה נותן מענה 

מאוד מצומצם למעט סטודנטים שלנו אין את היכולת לדעת אם הם צריכים את הכסף 
 .או לא

 
 הוחלט לצאת להצבעה על ההצעה שהציג מזכ"ל המועצה.

 , שאושרו גם הם טרם ההצבעה על ההצעה כולה.(3הועלו סייגים )ניתן לראות בנספח 
 
 

 .אביגיל לא נכחו בהצבעה: יטיב, טל,

הצבעה על בחירת  הנושא: 
 יו"ר ועדת ביקורת לאגודה

 

מועצת תש"פ מאשרת את בחירתו של נוסח ההצעה: 

 נתנאל קלוטקר ליו"ר ועדת ביקורת של האגודה

 0 נמנע: 0 קולות נגד: פה אחד 27 קולות בעד:
ההצבעה דין ההצבעה: 

 אושרה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒ : בהצבעה

 ☐י: נושא חסו

 יטיב יחיאל, טל חזי, אביגיל שיר -חסריםהערות: 



 

 

 
 

 דק' 45שעה  1אורך הדיון :  -יתרות כספיות שנצברו מתקופת הקורונהניצול ומימוש נושא: 

 
: תובלי,איילה, בר, רון, נועה, ניר, תומכים 17אושר ברוב של על ידי רועי אראל  הועלה  1סייג -

דין, ברק, טלף יובל, נגד: אור, רועי, דקל, יניב .ג., יותם, איילת, דניאל, שיר , דורון, אלעד, אלה. 
 עידונמנע: יניב .ש., רותם, דולב, דור, תום 

 בפה אחד. –אושר הועלה על ידי אור ליליאן  2סייג -
תובלי, טל, יובל, איילה, בר, רון, תומכים:  13אושר ברוב של הועלה על ידי טל אדיב   3סייג -

דין, ברק, יניב .ש., נועה, אור, דקל, רותם, נגד: בוזגלו, יניב .ג., דולב, דניאל, אלעד, אלה, דורון. 
 , עידו, רועיתוםנמנע: יותם, איילת, שיר, דור. 

 
 
 

ניצול ומימוש הנושא: 

יתרות כספיות שנצברו 

 מתקופת הקורונה

ניצול מועצת תש"פ מאשרת את מליאת נוסח ההצעה: 

הסעיפים שמופיעים בנוסח ומימוש יתרות הקורונה על פי 

 40-50אלף ₪ ליתרות תשפ"א, בין  200הצעת ההחלטה, 

אלף ₪  210-220אלף ₪ לטובת ערבי סיום תואר, בין 

 לטובת פעילויות תרבות.

 

אלף ₪ מיתרות תשפ"א יועברו לטובת  100סייג שאושר: 

 קרן המענקים של האוניברסיטה.

 

 לאישור ועדת תרבות.סייג שאושר: כל התוכניות יוצגו 

 

אש"ח מתוך יתרות שהוקצו  10: הקצאת שאושר סייג 

 לאירועי תרבות להקמת מתקני כושר בקמפוס

: דין, ברק, 23 קולות בעד:
, איילת, יותם, תום, דולב

רותם, יניב .ג., רועי, דקל,  
אור, ניר, נועה, רון, בר, דור, 

טל, יובל, עידו, איילה, 
 דניאל, אלה ואלעד. 

: שיר שפרן, יניב 2 נגד: קולות
 שמיס

 תובלי  1 נמנע:

ההצבעה דין ההצבעה: 

 אושרה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒ : בהצבעה

 ☐י: נושא חסו

 הועלו מספר סייגים שלא עברו.הערות: 

חבר המועצה יותם קיפניס ביקש שברק דביר המזכ"ל יפסול  -

עצמו מניהול הצעת ההחלטה בשל היותו מציע את אחת 

ודין בגדדי יו"ר הועד המנהל ניהל  תקבלהההבקשה  -ההצעות

 את הדיון.

חברת המועצה שיר שפרן נקראה לסדר בפעם השנייה על ידי דין  -

 יו"ר הועד המנהל.



 

 

 
 
 

 -דיון והצבעה בנושא המאבק להעסקה ישירה עבור עובדות הניקיון באוניברסיטה .7
 דק' 12שעה ו 1אורך הדיון 

 
 00:00מזכ"ל המועצה פתח את הדיון בהצבעה על אישור המשך המליאה מעבר לשעה 

 קולות נגד. 6קולות בעד לעומת  18של בלילה, ההצבעה עברה ברוב 

לאחר מכן הדגיש שכל חבר מועצה שרואה לנכון או צריך לעזוב את המליאה מוזמן לעשות 
 זאת בכל רגע נתון.

התנהלות הדיון, ואת עצם העובדה שהצעה אושרה  לאחר מכן הוצג לכל חברי המועצה את
 נמנעים. 3קולות בעד ו 2בועדת מעורבות סטודנטיאלית 

חשוב להדגיש שבדיון נכחו כמשקיפים מספר לא קטן של חברי וחברות המאבק והדיון *
 צולם בשידור ישיר על ידיהן.

מאבק מחוץ רשות הדיבור עברה אל נועה חסידוב יו"ר ועדת תרבות ואחת ממובילות ה
 חברת המועצה שהעלתה את הצעת החלטה לסדר היום של המועצה. –לתפקידה במועצה 

נועה חסידוב הציגה את חשיבות המאבק ואת תמיכתה של האגודה עבור עובדות הניקיון 
והמשך תיפקודן באוניברסיטה תוך שמירה על זכויותיהן. הוסיפה שקדמה להצעת 

)ראה  של האוניברסיטה בנוכחות חברי/ות מועצה.ההחלטה דיון עם נציגים תפעוליים 
 הצעת ההחלטה(. -4נספח 

על ידי נועה, התקיים דיון לא קצר שכלל שאלות והבנה מהותית על לאחר הצגת המאבק 
 ידי חברי המועצה של חשיבות התמיכה של האגודה.

רמ"ד מעורבות סטודנטיאלית באגודה הציג את הקשיים בהצעה ובמקביל  דניאל רימברג
הסביר למה נוסח ההצעה לוטה בערפל ומשאיר פתח להמון סוגיות לא פתורות אשר יכולות 

 ליצור מורכבויות רציניות בהמשך העבודה.

לאחר סבב גילוי נאות שהתבצע לבקשתו של יו"ר ועדת רווחה רועי אראל, הדיון הועבר 
 לת סייגים והצבעה.להע

 -הועלתה לבקשת חברי המועצה הצבעה על האפשרות לבצע בעניין זה הצבעה חסויה
 נמנעים. 3קולות בעד,  8קולות נגד,  14ההצעה נדחתה כאשר 

 זהו סדר -גים שאושרוייהס הועברו להצבעהם לא עלו לדיון מספר סייגים כאשר חלק
 בלה(:)כמצויין מטה בט הצבעתם

 : בר, ניר.קולות נגד 2קולות בעד ,  22אושר ב: 1יג סי

 קולות נגד: רועי. 1קולות בעד,  24אושר ב: 2סייג 

קולות נמנע: אלה   2,    קולות נגד: דולב, דור, דניאל, יניב .ג.  4קולות בעד,    19אושר ב:  3יג  סי
 ואלעד.

קולות נמנע:   3ודור. וקולות נגד: נועה, יותם, דולב, דניאל,    5קולות בעד,    17אושר ב:  4סייג  
 .רותם, שיר וטל

 

 ון.אביגיל, תובלי ודור לא נכחו בהצבעה: יטיב, טל,

 

 

 

 

 



 

 

 

ן של  דות הניקיו בהעסקה ישירה עבור עוב , הצטרפות למאבק ותמיכת האגודהעת החלטה על הצנושא: 
 האוניברסיטה. 

עת החלטה על הצהנושא: 

הצטרפות למאבק ותמיכת 

בהעסקה ישירה  ,האגודה

ן של דות הניקיועבור עוב

 האוניברסיטה.

מאשרת את תמיכת האגודה  מליאת המועצה
הסטודנטיאלית במאבק למען מעבר להעסקה ישירה של 

ומצהירה כי  די הניקיון באוניברסיטה, אד הוקעובדות ועוב
רואה בפתרון "העסקה ישירה" כפתרון היחיד השומר על 

 זכויות העובדות והעובדים בין כותלי האוניברסיטה. 

מנחה את מדור מעורבות ללוות את הפעילות  המועצהב. 
הסטודנטיאלית בנושא ולקדם שיח מול גורמים רלוונטיים 
באוניברסיטה, לבנות ביחד עם מטה המאבק תוכנית 

 שתכלול בתוכה הקצאת משאבים.

ג. התקצוב יהיה בגובה תקציב תא סטודנטיאלי ומשאבים  
ה יינתנו נוספים כגון דרישות פרסום ונוכחות עובדי/ות אגוד

 בהתאם לתוכנית שתיבנה יחד עם המדור. 

ותעקוב אחר התקדמות   2021הועדה תדון בנושא בחודש יולי  
 המאבק והמשך הפעילות

בלתי תלויות בתמיכת  ויישארפעולות המאבק  :סייג
האגודה. מוסכם כי הפעולות המשותפות יתקיימו במסגרת 

מכבדת של  תקנון האוניברסיטה וישמרו על שפה והתנהלות
 מטה  במקרה של חוסר הסכמה ביןהאגודה הסטודנטיאלית.  

מעורבות תצביע ועדת מעורבות על אופן  למדורהמאבק 
 המעורבות של האגודה.

אין משמעות ההחלטה כי האגודה עומדת מאוחרי כל  סייג:
 .צעדי מטה המאבק

על מנת שלוגו האגודה ו/או חתימות מטעם עובדי  סייג:
יופיעו במסמכים הנוגעים במאבק להעסקה  כעובדים אגודה

ישירה )מסמכים רשמיים, פוסטים, פליירים וכו'( יש לקבל 
ו/או רמ"ד  בכתב את הסכמתם ואישורם של רמ"ד מעורבות

ו/או יו"ר האגודה הסטודנטיאלית. כיוצא מכך, לא  הסברה
 כעובדים יופיעו לוגאים ו/או חתימות עובדי אגודה

ים במאבק להעסקה ישירה )מסמכים במסמכים הנוגע
רשמיים, פוסטים, פליירים וכו'( ללא אישור בכתב של רמ"ד 

ו/או יו"ר האגודה  ו/או רמ"ד הסברה מעורבות
 הסטודנטיאלית".

 .15/8/20הצעת החלטה תצא לפועל ב סייג:

 

, נועה: 18 קולות בעד:
אור, רועי, יניב .ג., יותם, 

איילת, דניאל, שיר, אלעד, 
אלה, דין, ברק, טל, רותם, 

 דולב, דור, תום, עידו.

רון, יניב .ש.,  : 6 נמנע: יובל: 1 נגד: קולות
 בר, ניר ,דקל, איילה.

ההצבעה דין ההצבעה: 

 אושרה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒ : בהצבעה

 ☐י: נושא חסו

 הועלו מספר סייגים שלא עברו.הערות: 



 

 

 

 דק. 35-זמן הדיון : כ ב קוהצעת החלטה מאבק הר .8

 1:00מזכ"ל המועצה פתח את הדיון בהצבעה על אישור המשך המליאה מעבר לשעה 
לאחר מכן הדגיש שכל  קולות נגד.  8קולות בעד לעומת  16של בלילה, ההצבעה עברה ברוב 

 חבר מועצה שרואה לנכון או צריך לעזוב את המליאה מוזמן לעשות זאת בכל רגע נתון.

יניב שמיס חבר המועצה שהעלה את הצעת החלטה לסדר היום של כות הדיבור ניתנה לז
 מליאת המועצה.

ומדוע הוא הגיע למצב שהוא מגיש אותו   ר את הרציונאל העומד מאחורי ההצעהיב הסביני
 למועצת האגודה.

ה מתווה נושא אך השיגהסטודנטים והסטודנטיות הארצית פעלה בחדות תאדגיש כי הה
וצגים על ידיה, כעת אין היא נותנת מענה ומעדיפה דנטים המישפוגם בכל אותם סטועגום 

 לנפנף את הנושא מסדר היום.

(, יניב הסביר את כל הפרטים ואת עבודת השטח שנעשתה, 5צעה )ראה נספח מהלך ההב
 ו הוא ביקש ומסייע רבות בפעילות ההצעה.מדור רווחה עוזר בכל דבר אותציין כי 

 600-אים שאסף אצל מעל לתונים וממציג נאחר ניתוח שטח מעמיק שביצע הצל
 יבורית ולהניב פרי.עלות לתודעה הצות וכעת ההצעה מספיק בשלה כדי לסטודנטים/

דע המתווה, וכיצד נמטרת העל של המחאה על שאלו שאלות מצד חברי מועצה מה היא נ
(, וטען בכל תוקף שכל דבר שנשיג 5ג את רעיונותיו )נספח שהשגנו את מטרותנו. יניב הצי

ר את ניצול "ההטבה", יהיה לא מאפשבסטודנטים/ות ולמתווה הגרוע שפגע אנושות  מעבר  
 ישג משמעותי שיטיב עימנו. ה

 בפה אחד.הצבעה כאשר שניהם אושרו דיון וסייגים ל 2ועלו ה

 

עת החלטה על הצהנושא: 

 מאבק במתווה הרב קו 

המועצה הסטודנטיאלית מצהירה על תמיכתה במאבק למען 

חוזי שינוי הפיצוי שפורסם על ידי רב קו לסטודנטים שרכשו 

 מורחב לשנת תש"ף.-סטודנט

המועצה מנחה את הנהלת האגודה הסטודנטיאלית לפעול למען 

 שינוי הפיצוי לפי תוכנית העבודה של הצעת ההחלטה 

 .הסטודנטיאלית

 

המטרה שתיקבע להצעת ההחלטה היא לפחות החזר של   סייג:

מעלות החוזה או דחייה בשימוש המנוי לסמסטר הבא. כל  50%

 פתרון אחר יובא לדיון והחלטה על ידי ועדת רווחה. 

מדור רווחה ישתמש בכל כלי שימצא לנכון על מנת לפעול  סייג:

פגנה/ מאבק במידת היצוי וישקול גם יציאה ללשיפור מתווה הפ

 . הצורך

 

 0 נמנע: 0 נגד: קולות (23פה אחד ) קולות בעד:
ההצבעה דין ההצבעה: 

 אושרה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒ : בהצבעה

 ☐י: נושא חסו

 .ואלה וןדור,אביגיל, תובלי  יטיב, טל, חסרים : 



 

 

 

 

 סיכום: 

  .סתיימה מאוחר מאוד מין המצופההמליאה ה

 .ומלאי ענייןדיונים היו סוערים ה

יוצאת, נכנסת וסטודנטים/ות הנהלה  –משקיפים רבים לארוך כל המליאה יש להדגיש כי היו 
 נוספים.

 .תקבלו החלטות חשובותהבתום דיון ארוך חברי המועצה הסכימו כי 

 

 

 

 

 

את התקיימה ההצבעה, על מנת לקבל יוצגו נספחי הצעות החלטה כנוסח עליו  נספחים:
 יתן לפנות למזכ"ל המועצה או אחראית שימור ידע של המועצה.אים נכים המלהמסמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :1נספח 

 הצעת חלוקת התקציב: 

 

אש"ח שטרם נכנסו  263

 לתקציב תש"פ
 העברה לתקציב תשפ"א

 העברה לתקציב תשפ"א אש"ח 200

 סבסוד ערבי מחלקה שמאורגנים ע"י ועדי המחלקות ש"ח 75,000

 ש"ח 50,000
סיוע כלכלי לסטודנטים דרך הקרן לסיוע כלכלי של 

 האוניברסיטה

 הפקת אירוע האקתון בתחום הנגישות ש"ח 20,000

 קול קורא ליוזמות סטודנטים בשכונה ש"ח 10,000

 סיוע לימודי לסטודנטים שסוחבים מועדי ג' מסמסטר א' תש"פ ש"ח 10,000

 הוקרה לנציגי ועדי מחלקות ש"ח 10,000

 סיוע בבירור זכויות של סטודנטים שהוצאו לחל"ת, הבאת עו"ד ש"ח 10,000

 תעסוקה וזוגיות ₪ 7,000

 טיול קיץ לסטודנטים מסיימי תואר ₪ 6,500

5,000 ₪ 
הוקרה למרצים חדשניים ששיפרו את החוויה הלימודית 

 בסמסטר קורונה

 הוקרה למשרתי מילואים ₪ 5,000

 עושים רחוב ₪ 3,000

 קיום אירועים לאוכלוסיית הסטודנטים ההורים 

 אירועים בשכונות שנועדו להגברת תחושת הקהילתיות 

 חידוש מלאי נטסטיקים 

כל יתר התקציב שיישאר 

משנת תש"פ, לא כולל 

שימוש בקנסות מועדי ב' 

שייקבע ע"י כלל 

 הסטודנטים

 אירועי קיץ בבאר שבע



 

 

 סה"כ יתרות מתוך תקציב תש"פ, עפ"י החלטת ועדת כספים אש"ח 457

 הערות:

 הפירוט הכלכלי מבוסס על הערכות, אינו מדויק ונתון לשינויים. •

לבחינת חלופות באופן חלוקת התקציב בין   הצבעה מקדימהבמעמד המליאה תתקיים   •

הרעיונות השונים הרשומים לעיל, ולבחינת חלופות בגובה התקצוב עבור הרעיונות 

מראש ע"י כותבת השונים. בסמכות המליאה להוסיף למסמך זה רעיונות שלא הוגשו 

ההצעה, אך מגובים בהערכת מחירם הכלכלי. כמו כן, בסמכות המליאה לקבל הצעה 

 העל של המועצה-ראיית מטרתזו בצורה חלקית או בצורה אחרת מהכתוב לעיל, מתוך  

וללא הכרח בקבלת החלטות שתהיינה המיטיבות ביותר עבור הציבור הסטודנטיאלי, 

 ללא צורךסמך כולו כעסקת חבילה. כל זאת להסכים על המ לכבול את המליאה

בהצבעה על סייגים אלא באמצעות עריכה של מזכ"ל המועצה על גבי מסמך זה במעמד 

 המליאה, במטרה למנוע סרבול מיותר ובירוקרטיה עודפת בהליך הדיון.

בהתאם ל"תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" בישראל, יוקצו במידת הצורך  •

 יבי אירועים עבור הנגשת האירועים לסטודנטים עם מוגבלות.משאבים מתקצ

ההוצאה לפועל של הרעיונות הרשומים לעיל תלויה בראש ובראשונה בהנחיות משרד  •

בסמכות מדורי הבריאות, כמו כן בשיקולים מקצועיים של מדורי האגודה השונים. 

, ולקדם את להחליט אילו רעיונות ביכולתם לממש בצורה יעילה ואילו לאהאגודה 

 הרעיונות שיראו לנכון.

ייתכן שחלק מרעיונות אלו יוכלו לצאת אל הפועל דרך יתרות הכספים הקיימות אצל  •

 ₪ שאושרה בוועדת כספים. 457,000ראשי המדורים באגודה, ללא צורך ביתרה של 

ייתכן שחלק מהרעיונות הרשומים לעיל לא יוכלו להתממש, לאור צמצום כוח אדם  •

הזו. בסמכות המועצה להחליט על החזרת עובדים מחל"ת/פתיחת תקנים   באגודה בעת

 עבור מימושם של רעיונות אלו.

₪( אינם נכללים  40,000-יש לקחת בחשבון שקנסות מועדי ב' מסמסטר א' תש"פ )כ •

בחישוב יתרות אלו וטרם נכנסו לתקציב פעילות תש"פ. כמו כן, מרבית מהתקנים של 

 אש"ח. 457-ישוב, ומכך סכום היתרות צפוי להיות גדול מעובדי אגודה לא נמשכו בח

יש לקחת בחשבון כי עלולה להיות פגיעה משמעותית באחוז משלמי דמי הרווחה בשנת  •

 הלימודים תשפ"א.

יש לקחת בחשבון שלעת הזו שאנו נמצאים בה בלוח השנה, בידי האגודה סכומי כסף  •

כום היתרות יעבור לתקציב גבוהים למימוש בזמן מועט מאוד. סביר כי חלק מס

תשפ"א, לאור חוסר יכולת מקצועית של האגודה לנצל את כל הסכום. באותה נשימה, 

יש לקחת בחשבון את אוכלוסיית מסיימי התואר, שלא ניתן לדעת מה אחוזם המדויק 

-20בקרב סטודנטים משלמי דמי רווחה, אך עפ"י הערכה סביר שהאוכלוסייה מהווה 

 י רווחה.מכלל משלמי דמ 25%

יש לקחת בחשבון קולות שעלו ברשתות החברתיות בקרב סטודנטים מסיימי תואר על  •

 כך שלא ייהנו מהעברות תקציבים לשנה הבאה.



 

 

 

 : 2פח נס

  בעקבות משבר הקורונה תקציב לשימוש ביתרות הצעה מומלצת בסיכום כל הנתונים מוגשת

א: מדי שנה האגודה מעבירה יתרות בגובה ממוצע העברת יתרות לפעילות שנת תשפ" •

בהתאם לביצוע פעילות במהלך החשנה הקודמת. השנה בעקבות משבר  אש"ח 200של  

 את הסכום מראש במטרה להבטיח המשך קיום של הארגון. הקורונה מומלץ להעביר

 החזר לסטודנטים כחוויה תרבותי: •

o שבוע הstudent fast"פ עם עסקים נבחרים בעיר וקיום מסיבות קטנות, : שת

 לפי הגבלות משרד הבריאות, כאשר האגודה מחלקת צ'ופרים לאורך השבוע.

o  הגדלת סכום הגיבוש לוועדי המחלקות וכל מחלקה תקיים מפגש מהנה

 במהלך הקיץ ו/או תעלה לבחירת כל מחלקה את השימוש בכספים.

o מענה זה אושר בוועד המנהל  – קיום מסיבות בריכה לאחר תקופת מבחנים

-אך עשוי להוות אתגר בעקבות הגבלות הקורונה גם במהלך החודשים אוגוסט

 ספטמבר.

 אש"ח  150בועד מנהל אושר סכום של 

 החזר לסטודנטים בסיוע כלכלי בעקבות משבר הקורונה: •

o הקרן הוקמה מטעם  הקרונה: קרן מלגות לסיוע לסטודנטים לפגיעה בעקבות

ה לסייע לסטודנטים שנפגעו כלכלית בעקבות הקורונה, הקרן האוניברסיט

 סטודנטים.  500אש"ח וסייעה ל 800עומדת על 

 אש"ח 100בועד המנהל אושר סכום של 

לתקציב תשפ"א:  אש"ח 263תרומה מאוחרת תשמש כתרומה מהאוניברסיטה בגובה  •

קבות ועשויות להיפגע בע אש"ח 410תרומות אוניברסיטה מדי שנה עומדות על 

  הקורונה.

 
  אש"ח תרומות: 263אש"ח יתרות +  457

  אש"ח יתרות מתקציב תש"ף לפעילות לשנת תשפ"א 200 •
 אש"ח החזר לסטודנטים כחוויה תרבותית 150 •
 החזר לסטודנטים כמענה תמיכה כלכלי אש"ח 107 •

  אש"ח תרומות לפעילות בתקציב תשפ"א 263 •
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :3נספח 

₪ עבור "ראש" לטובת וועדי המחלקות של מסיימי התואר  10-15העברת סכום של בין  .1

שירצו לבצע מסיבת סיום תואר, זאת בהתאם לתכנון של הנהלת האגודה ובכפוף להצגת 

שמסיימת השנה תואר  תוכנית אירוע למדור הרלוונטי. כמות סטודנטים/ות משוערכת

הרציונל הוא אלף ₪.  30-40עלות הסעיף במידה וינוצל כולו , 3000-סביב ה ראשון

שהסטודנטים/ות שיסיימו השנה את הלימודים לא יוכלו להנות מניצול ההיתרות בשנים 

 הבאות.

יצירת "פסטיבל בין המועדים", המדורים הרלוונטים יבנו תוכנית בה יווצר שיתוף פעולה  .2

דות, אמנים, מעבירי סדנאות(, הסטודנטים/ות יוכלו עם עסקים מקומיים )ברים, מסע

בהצגת המדבקה שעל כרטיס  .להנות מפעילויות "קטנות" בעסקים או בפארקים והבריכה

₪ )בירה/משקאות אחרים/מזון צ'ופר(.  30הסטודנט יוכלו להנות מהטבה המוערכת סביב 

עבור כך קטנה בהרבה. שלנו העלות המגולמת לאגודה כחשוב לציין כי עם כוח קנייה גדול 

 אלף ₪. 220לטובת כך מוקצה הסכום המשלים הנותר בערך 

אותו שילם בצורה לא לדעתי זו הדרך הטובה ביותר "להחזיר" לסטודנט/ית את הכסף  -

מועד הפסטיבל נרשם באופן שרירותי "בין  ישירה תוך מענה לפעילות התרבותית.

 פתיחת הסמסטר הבא.המועדים" ויוכל להיפרס על זמן רחב יותר לפני 

כי נעשתה כאן חשיבה שגם אוכלוסיות שונות כגון הציבור הדתי והמגזר הערבי אדגיש  -

יוכלו להנות מהאירועים בשני הסעיפים, כי אין זה מעוגן רק באלכוהול או במסיבת בריכה. 

אם ימצא לנכון מי מחברי המועצה או מדור רווחה ליזום פעילות תרבותית שונה ההולמת 

את הציבור הנ"ל, יוכל לבנות תוכנית ספיציפית לשם כך והקצאת כספים רלוונטים יותר 

 מתוך הסעיף השני בכפוף לאישור וועדת כספים.

ההצעות הנ"ל בכפוף לתוכנית אותה הנהלת האגודה תכין. כל סכום שלא יוקצה יועבר  -

כל מדור אוטמטית ליתרות של שנת תשפ"א שכן שם הכסף יוקצה לפי תוכניות העבודה של  

 אותן נאשר בתקופה הקרובה.

 

ברצוני להבהיר כי אם נמשש הסעיף השני נוכל לעשות מעשה חשוב לא פחות ולעזור  -

הם מהווים לעסקים שאנחנו כל כך נהנים מהם, להצליח להרים את הראש מעל המים. 

מקור פרנסה עבור סטודנטים/ות רבים ועוד לא פחות חשוב מזה מקור הוואי עבורם. 

סעיף כזה יוכל להבטיח שלכולנו יהיה לאן לצאת לבלות שנה הבאה או מקום  מימוש

ובו זמנית להנות ולמלא את "החוב" שלנו לקהילה  לקנות קפה בין השיעורים

 הסטודנטיאלית.

 

 

נוסח ההצעה: מועצת תש"פ מאשרת את ניצול יתרות הקורונה על פי הסעיפים הנ"ל, זאת בכפוף לתוכנית 

ברוח הסעיפים והנחיות משרד הבריאות. תוך קו מנחה שכסף שלא ינוצל יעבור ליתרות   אותה ההנהלה תבנה

 תשפ"א. 

 

 



 

 

 

אלף ₪  לטובת קרן המענקים של   100אלף ש"ח שיועדו ליתרות תשפ"א, יועברו  200סייג: מתוך 

 האוניברסיטה. 

 

 אלף ₪ תרומות שנצברו יועברו ישירות ליתרות תשפ"א 263 -

 בר ישירות ליתרות תשפ"אעאלף ₪ מהחיסכון השנה יו 100 -

 אלף ₪ יועברו לטובת קרן המענקים לסיוע בתקופת הקורונה 100 -

 אלף ₪ יועברו עבור מימוש הסעיפים הבאים ואם לא ינוצל יועבר ליתרות תשפ"א. 262 -
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  21.6.20, לשנת תש"פ 5-כפי שאושרה במליאת המועצה ה, נוסח ההצעה

 

מאשרת את תמיכת האגודה הסטודנטיאלית במאבק למען מעבר להעסקה  מליאת המועצהא. "
ומצהירה כי רואה בפתרון "העסקה  די הניקיון באוניברסיטה, אד הוקישירה של עובדות ועוב

 ישירה" כפתרון היחיד השומר על זכויות העובדות והעובדים בין כותלי האוניברסיטה. 

מנחה את מדור מעורבות ללוות את הפעילות הסטודנטיאלית בנושא ולקדם שיח מול  המועצהב. 
גורמים רלוונטיים באוניברסיטה, לבנות ביחד עם מטה המאבק תוכנית שתכלול בתוכה הקצאת 

 משאבים.

ג. התקצוב יהיה בגובה תקציב תא סטודנטיאלי ומשאבים נוספים כגון דרישות פרסום ונוכחות  
 ה יינתנו בהתאם לתוכנית שתיבנה יחד עם המדור. עובדי/ות אגוד

 ותעקוב אחר התקדמות המאבק והמשך הפעילות 2021סייג: הועדה תדון בנושא בחודש יולי 

בלתי תלויות בתמיכת האגודה. מוסכם כי הפעולות המשותפות  ויישארפעולות המאבק סייג: 
מכבדת של האגודה  יתקיימו במסגרת תקנון האוניברסיטה וישמרו על שפה והתנהלות

המאבק לרמד מעורבות תצביע ועדת מעורבות   מטה  במקרה של חוסר הסכמה ביןהסטודנטיאלית.  
 על אופן המעורבות של האגודה.

 .סייג: אין משמעות ההחלטה כי האגודה עומדת מאוחרי כל צעדי מטה המאבק

יופיעו במסמכים הנוגעים   כעובדים  על מנת שלוגו האגודה ו/או חתימות מטעם עובדי אגודהסייג:  
במאבק להעסקה ישירה )מסמכים רשמיים, פוסטים, פליירים וכו'( יש לקבל בכתב את הסכמתם 

ו/או יו"ר האגודה הסטודנטיאלית. כיוצא מכך,  ו/או רמ"ד הסברה ואישורם של רמ"ד מעורבות
ים במאבק להעסקה ישירה במסמכים הנוגע  כעובדים  לא יופיעו לוגאים ו/או חתימות עובדי אגודה

ו/או רמ"ד  )מסמכים רשמיים, פוסטים, פליירים וכו'( ללא אישור בכתב של רמ"ד מעורבות
 ו/או יו"ר האגודה הסטודנטיאלית". הסברה

 .15/8/20סייג: הצעת החלטה תצא לפועל ב
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 תהליכים שקדמו להצעת החלטה:

 ברור עם שיר רמ"דית רווחה: •
 התעסקה בזה ברמה הארצית לכן ברמת המדור פחות נגענו בזה.ההתאחדות 

לאורך כל התקופה בתהליך העברנו את כל הפניות לאגודה ועקבנו אחר התהליך של 
לא קיבלנו על זה פניות שליליות  ,ההתאחדות. אחרי שהתהליך נסגר ופורסם המודל

מכירה את פעילות  חייבת להגיד שאני פחות ליוויתי את התהליך ועדי יותר. מלבד אחת
 .ההתאחדות בנושא הזה

 ברור עם עורך דין בנושא תביעה ייצוגית: •
לדעתי, צריך לעשות את זה דרך ההתאחדות ולהגיע לפתרון או במסגרת תביעה קבוצתית 

 על בסיס התקופה שהאוטובוסים לא סיפקו שירות ולכן אין לגבות תשלום.
ות מודעת לתביעות הללו והן גם מניח שההתאחד הוגשו כבר שתי ייצוגיות בנושא,

 .מפורסמות בפנקס התובענות הייצוגיות
בוצע ניסיון ליצור קשר עם עורכת דין שהגישה תובענה בנושא הפיצוי לכלל האזרחים, 

 הנ"ל לא חזרה לחבר המועצה.

 :התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארציתמרכזת תחום רווחה בברור עם  •
צוי כלל. לאחר כתיבת מכתביים רשמיים ומחאת משרד התחבורה לא רצה לתת פי

הפיצוי שהושג הוא המקסימום שיכולנו להשיג בתקופת השר סמוטריץ' הסטודנטים, 
הפיצוי מתבסס על החזר בגין צמצום ואי פעילות התחבורה הציבורית  .במשרד התחבורה
 5מתוך  1/5החזר של  משמעמכל חוזה הסטודנט.  בתקופת הקורונה במשך חודש אחד

שקלים, ולכן ההפסד  500החודשים עליהם תקף החזה. רוב הסטודנטים רכשו חוזה עד 
כיום נקודת ההנחה כי  לפחות הצלחנו להשיג פיצוי כלשהו. .לסטודנטים אינו כה גדול

מקום  הלא רוא ההתאחדות .הולםמירי רגב אינה מעוניינת לעסוק בנושא והפיצוי שהושג 
 להמשך נקיטת הליכים.

 :דיון בועדת רווחה •
o  עקב מתווה לא מספק שהוצע כפיצוי על תקופת אי ניצול חוזה חופשי

ווחה החלטה בה הוא קורא למדור ר שנתי/סמסטריאלי הכין יניב שמיס הצעת
 לקחת את העניין תחת אחריותו ולפעול להשגת פיצוי הולם וראוי.

o  עונה כמעט על כל דרישות שהרמד הציגה את הפעילות שכבר נעשית בנושא
  .המסמך

o ראו ערך בהגשת הצעה פורמלית בנושא. חברי הועדה 
o  ובליווי  (להלן יניב)הרמד דיברה על החשיבות של הובלת הנושא ע"י חבר מועצה

 לשטח. רווחה שמחוברת של רמד
o  הקושי העיקרי בהצעת ההחלטה נבע מתוך חוסר בנתונים שיאפשרו לנו שקילת

 הצעדים הבאים.
o  לאחר שסוכם על בירור לקראת המליאה והעלאת הצעת החלטה עלה להצבעה

 הנוסח הבא:
"מדור רווחה יפעל לבחינת היקף הסטודנטים אשר נפגעו ממתווה  ▪

 התחבורה בדרכים הבאות:הפיצויים של משרד 

 פניה לרב קו •

 יצירת קשר עם אגודות נוספות •

 פניה לקהילה הסטודנטיאלית  •
o לטובת בחינת הצעדים  6.18 רמד רווחה תפרסם את הנתונים עד התאריך ה

 לקראת המליאה."
o ההצעה התקבלה פה אחד. 

 נוסח ההצעה: 
רב קו  על ידי שפורסםפיצוי השינוי במאבק למען מצהירה על תמיכתה  המועצה הסטודנטיאלית"

 שנת תש"ף.מורחב ל-חוזי סטודנטלסטודנטים שרכשו 
 



 

 

 
 

לפי תוכנית העבודה של הצעת  למען שינוי הפיצוי  לפעול הסטודנטיאלית האגודהנהלת המנחה את  המועצה
 " ההחלטה 

מעלות החוזה או דחייה בשימוש  50%: המטרה שתיקבע להצעת ההחלטה היא לפחות החזר של 1סייג  
 המנוי לסמסטר הבא. כל פתרון אחר יובא לדיון והחלטה על ידי ועדת רווחה. 

: מדור רווחה ישתמש בכל כלי שימצא לנכון על מנת לפעול לשיפור מתווה הפיצוי וישקול גם יציאה  2סייג 
 .במידת הצורך לפגנה/ מאבק

 פירוט יעדים ותוכניות עבודה: 
 התחבורה לסטודנטים.משרד  הפיצוי שלשינוי  :המטר

  :ביצוע כידר

 איתור הסטודנטים שנפגעו מהפיצוי ע"י פרסום באמצעי התקשורת של האגודה. •

נוספות לתמיכה בשינוי הפיצוי ורתימתן למהלכים אל מול אגודות ל רשמית פניה •
 משרד התחבורה.התאחדות הסטודנטים ו/או 

משרדי הממשלה למהלכים אל מול  ורתימתהלהתאחדות הארצית  רשמית פניה •
 הרלוונטיים.

 למשרד התחבורה והמשרד להשכלה גבוהה.רשמית פניה  •

 בחינת דרכים משפטיות לשינוי הפיצוי. •

 פניה לגורמי תקשורת. •

 ארגון הפגנה אל מול המשרדים הרלוונטיים. •

  :דרישות / משמעות

 .רמ"ד רווחה –להתעסקות במאבק  מינוי בעל תפקיד באגודה הסטודנטיאלית •

 .פניה הרשמית ע"י יו"ר האגודה •

 .שימוש בשירותים המשפטיים של האגודה •

 ארגון ההפגנה.הקצאת סכום כספי ל •

 לפי השאלון שפורסם, רוב הסטודנטים מעוניינים בשני מתווי פיצוי אפשריים:  :הערות

 מעלות החוזה. 50%החזר של  •

 שימוש בחוזה הסמסטריאלי בסמסטר אחר. •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


