
 

 

 

 06/08/2020-ה                                                                                                                 ודלכב

                             המועצה ות/חברי

 העמותה ות/כלל חברי

 

 חמישיתהמועצה הישיבת מסדר יום  : סיכוםהנדון

 מן המניין.לא , ישיבה ש5-לישיבתה ה תש"פת מועצ התכנסה,  2020 באוגוסט 6-ה' הביום 

 במערכת הזום.התקיימה הישיבה  •

 ישיבה.ה סיכוםמצ"ב  •

 

 וכחים:נ

, , יובל דר מהצרי -ה ליבנדקל לוי, דורון דין בגדדי, דולב כנען, , רותם חניה, רון גלעד, דור ישי,  אןיאור ליל
 ברק דביר, אביגיל שיר יוסיפוב, , תום לוי, דניאל גיא צברי , עידו שגן איילת גל , שיר שפרן,, עד כהן-אל

 ח"מ 17סה"כ :   )מזכ"ל(
 

  

חסרים:  תובלי רון, בר קאופמן, יניב גורדצקי, יניב שמיס, נועה חסידוב, רועי אראל, איילה בדש, 
  ח"מ 13 סה"כ :יב יחיאל, ניר בוזגלו. אלה אסרף, טל אדיב, טל חזי, יותם קיפניס, יט

 

 משקיפים:

 נתנאל קלוטקר יו"ר הועדה : 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 -

 שקד גל -משא"ן -

 דור ןירד -מנהלת שיווק -

 

  מהלך הישיבה: 

הסטודנטיות ת "דור אבוד" בהובלת התאחדות הסטודנטים ות למחאדיון בנושא הצטרפו •

 הארצית.

 

a.  מזכ"ל המועצהפתיח לישיבה על ידי 

b.  הסבר על התבססות המחאה על ידי יו"ר האגודה ונציגת האגודה

 צדוקשיר  –בהתאחדות 

 

 

 



 

 

 

 

 

 דיון על הצטרפות למחאה: 

אחרות, אנו כל כך הרבה התעסקויות  דור ישי: האם זה נכון שבתקופה זו שלאגודה יש •

מענו אנו הציבור שלא בהכרח יעבדו עבור נתחיל להתעסק בדברים שנויים במחלוקת של

 .לו(א פועלים )לפרוטוקול אני בעד מחאות

בכל ההפגנות הרי  –לאישור המשטרה  אינובחינתנו ממה דניאל גיא צברי : שואל  •

להגיד עכשיו שזה לא האחרות ישנו כאוס מוחלט אם מה שמתרחש וכל שוטר יכול 

כי הכוונה היא באישור לקיום המחאה מראש, ואם תוך כדי נענה  –משטרתי.  באישור

 ו שינויים באמת לא ניתן לעשות בנידון הרבה.חולי

ה לקחת חלק מהמחאה, אם אנחנו רוצים תום לוי: לטענתי אני חושב שזו אמירה חשוב •

 טעות קשה. היהשפיע זו הדרך ואם נעמוד מנגד זו תלה

ומים אותם אנו צריכים לקדם והיא איילת גל: לדעתי המחאה הזו לא נוגעת בהמון תח •

העניין הקמת משרות סיוע מסוג שונה. לצורך השיח אוכלוסיות רבות שצריכות מדירה מ

פה דרישה לחלוקת ן שיכול לסייע לאותן אוכלוסיות וצריכה להגיע רוזה אינו פת

 משאבים.

ניראה בעיני זה, צריך לחשוב איך ד לא פשוטות בתהליך הויות מאודין בגדדי: ישנן מורכב •

שובים עבור הדור הסטודנטים/ות שלנו אם נעמוד מין הצד ולא נלחם על הדברים שח

ו שאנו מנותקים ומתנתקים מהמאבקים בחשבון מצב שבו יגיד . מנגד יש לשיםשלנו

  קמפוס שלנו.המתרחשים בתוך ה

אלעד כהן: לדעתי חשוב מאוד שניקח חלק במאבק הזה הוא מוצדק ונכון,  •

 יראה כרגע באופק.י הנרון ממשהסטודנטים/ות שלנו הם חלק מתוך רבים שנפגעו ואין פת

ן המשא בשולחמי זה שישב מי מוביל את המחאה?  להביןאור ליליאן: אני רוצה קודם כל  •

ביר את יחיאב יו"ר ההתאחדות אז למה הוא לא נמצא כאן להסומתן? אם זה שלומי 

כזב כרגע די מאושאני אומר  –ו שניקח חלק היכן הוא? מהות המחאה? אם חשוב ל

רור רסים שלנו בפריפריה ולא בינה מקדמת כלל אינטמהתנהלות של התאחדות היא א

 ק.הפוך ככלי משחואנחנו נש שזוהי מדרגה פוליטית את גם במאבק זה. חושאם תעשה ז

דקל לוי : לדעתי יש לנו כרגע מאבקים חשובים מזה כאגודה, וניתן לראות על פי הדיון  •

 אשו.שהתנהל והסייגים שאין הסכמה גורפת על המאבק הזה, ועל העומדים בר

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 רצית" בהובלת התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות האלמחאת "דור אבודצטרפות נושא: ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצבעה על הנושא: 

הצטרפות למחאה ובכך 

 להביע תמיכה

הצטרפות מועצת תש"פ מאשרת את   נוסח ההצעה:

דנטיאלית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, האגודה הסטו

" בהובלת התאחדות הסטודנטים הדור האבודלמחאת "

והסטודנטיות הארצית, על פי סעיפי הצעת ההחלטה הזו 

 .6.8.2020הנכון לתאריך 

 11 קולות בעד:
 ,תוםדולב, דורון,  אלעד, 

, אביגיל, אור, רון, שיר
 , ברק., רותםעידו

 5 קולות נגד:
 , דקל דניאל.ילת, דוריובל, אי

 1 נמנע:
 דין.

ההצבעה דין ההצבעה: 

 אושרה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒ : בהצבעה

 ☐י: נושא חסו

 התקבל יג עידו שגן:מעלה הסי סייג:

ולהסביר את  במליאה  התאחדות יהיה חייב להתייצבמ  בכיר  לחידוש תמיכה במחאה, נציג

 .18:00בשעה  24.8תהליך המחאה והמצב הקיים, במליאה שתתקיים ב

 קולות. 17התקבל בפה אחד, 

 

: דור ישי ויובל דר, אשר לא התקבלו על סייגים נוספים על ידי חברי המועצה 4עלו בנוסף 

 ידי המועצה.

 

 



 

 

 

 

 נספח א'  נספחים : 

                                                                                                                             :ודלכב

                             המועצה ות/חברי

 העמותה  ות/כלל חברי

 "הדור האבודהצעה להצטרפות למחאה של התאחדות "הנדון: 

 

פלט מאות אלפי ישראלים משוק העבודה, חלק גדול מהם נמצאים בחל"ת ואינם   משבר הקורונהרקע: 

בתחילת הדרך, הם היו  ות/הם צעירים 400,000-כיודעים האם ישובו למקום עבודתם. מחצית מהמפוטרים 

הראשונים להיפלט משוק התעסוקה ולמרות התאוששות חלק מהמשק רובם עדיין מובטלים. רשתות 

שלהם אלא גם את הניסיון  תםהביטחון לצעירים במדינה אינן משמעותיות, והם מפסידים לא רק את פרנס

משלת ישראל טרם גיבשה  המקצועי בשנים קריטיות בבניית קריירה. חמישה חודשים לתוך המשבר, ומ

תכנית ובה רשתות בטחון שימנעו את קריסתם ומהלכים להחזרת הצעירים לשוק התעסוקה. יתרה מכך, 

בתכניות הכלכליות שהוצגו, חלק מתקציב תכניות אלו  ות/ מלבד התעלמות מוחלטת מעתיד הצעירים

ישא הדור הצעיר שבימים אלו מסתמך על הלוואות אותן המדינה תצטרך להחזיר בעתיד, כלומר נטל אותו י

במשק כולו, שכן הוא הקטר שתפקידו פגיעה  מופקר לחלוטין. פגיעה בעתיד הדור הצעיר במדינה, משמעותה   

 .בעתיד למשוך את הכלכלה והחברה הישראלית כולה קדימה

 

אם האגודה הסטודנטיאלית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב,  ה  -  בתקופות מכוננות נשאלת השאלהרציונאל:  

צעירות וצעירים ולהשמיע את זעקת ציבורנו במוקדים  20000צריכה לקחת אחריות בתור ארגון יציג של 

אלא על זכות   -השונים. בהצטרפות למחאה זו שאינה מדברת עוד רק על זכויות אקדמיות של סטודנטים/ות

מור להוביל את המדינה בהמשך הדרך, אנו מובילים/ות את השיח לטובת הדור הקיום שלנו כדור צעיר שא

 הצעיר כולו ואת דור צעירי/ות בדרום בפרט.

על פי תקנון העמותה רק אסיפת המועצה רשאית לאשר או שלא את הצטרפות האגודה למחאה ההצעה:  

תאם לכך הצעה זו מועלת לדיון כשלהי, אשר אינה קשורה באופן ישיר לפעילותה היומיות של האגודה. בה

והצבעה בקרב חברי/ות המועצה במליאה שלא מין המניין. בכפוף למסמך המתכנן את המחאה של התאחדות 

הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, אבקש מחברי המועצה לאשר את הצטרפותה של האגודה למחאה זו 

 : 6.8.2020-הה' על פי התנאים הבאים נכון ליום 

תתמוך באופן גלוי במחאת ההתאחדות  ודנטיאלית באוניברסיטת בן גוריון,האגודה הסט -

הארצית דרך אמצעי התקשורת השונים וכמו כן תעודד סטודנטים/ות מהאוניברסיטה 

 להגיע למחאה ולקחת חלק פעיל במלחמה על עתיד הצעירים במדינה.

לי בקבלת ההחלטות בהתאחדות הארצית, על כן תהיה ריו"ר האגודה הינה חלק אינטג -

בנושא  בכל התפתחותאת הוועד המנהל לעדכן  מחויבתהקשר עם מארגני המחאה ותהיה 

 המחאה

לא יוקצו משאבים כספיים מתקציב האגודה עד לדיון בישיבת ועדת כספים הקרובה  -

את כסף על ימים מיום אישור ההצטרפות למחאה. פרט להוצ 14שתתקיים לא יאוחר מ

שילוט בסיסי עם לוגו האגודה והוצאות נלוות נוספות, בכפוף לתקציב היתרות ועד סכום 

 *בכפוף לדרישה להעלאת התקציב. ₪. 7000של 

 

 

 



 

 

-  

הנהלת האגודה ועובדיה יהיו רשאים לצאת למרכז ההפגנה המתקיים בירושלים בגן  -

העצמאות, וזאת כל עוד אישורי ההפגנה והמחאה יהיו תקפים על ידי משטרת ישראל 

או מי  ליו"ר האגודה. סידור ההגעה למחאה יתבצע על ידי יו"ר האגודהובכפוף להצגתם 

 .מטעמה

עם זאת כל מחאה  המחאה מובלת על ידי התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, -

חיבור בין מארגני המחאה לראשי  :קרי מפלגתי באם ימצא שיוך פוליטי הינה פוליטית,

ם המזוהים באופן ישיר עם קריאה לממשלה מפלגות, חיבור בין מארגני המחאה לארגוני

בהמשך התמיכה ונו יחד עם הנהלת האגודה ויד יתכנס הועד המנהל, אז להתפטר ועוד

 וההשתתפות.

 בהמשך, תגיע לישיבת הועד המנהל ותדון שם. שתעלה כל דרישה נוספת -

מת מידע או ההבנה כי הצטרפות למחאה פוג  או חברי המועצה,  אם יעלה בידי הועד המנהל -

 תתכנס ,התשפ"א בצורה המיטבית ביותר יםביכולת של הארגון להתכונן לשנת הלימוד

 נושא בגין ביטול ההשתתפות.הישיבת מועצה שלא מין המניין בה ידון 

ימי השתתפות במחאה, תכונס  21ימים. לאחר  21-אישור ההשתתפות במחאה הינו ל -

לחלופין הנושא  ההשתתפות במחאה.בשנית ישיבת מליאה של המועצה בה ידון המשך 

 24.8.2020יעלה לדיון במליאה שמין המניין ב

מחברי המועצה על פי תיק הנהלים המשלימים לבקש כינוס של  20%בכל רגע נתון יוכלו  -

 מליאת המועצה, בה תוכל המליאה לבטל את המשך השתתפות במחאה.

 

דנטיאלית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, הצטרפות האגודה הסטונוסח ההצעה: מועצת תש"פ מאשרת את  

" בהובלת התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, על פי סעיפי הצעת ההחלטה הדור האבודלמחאת "

 . מי בעד?6.8.2020ההזו נכון לתאריך 

 

 סייגים :  

ולהסביר את  במליאה התאחדות יהיה חייב להתייצבמ בכיר סייג של עידו : לחידוש תמיכה במחאה, נציג

 . 18:00בשעה  24.8תהליך המחאה והמצב הקיים, במליאה שתתקיים ב

 

 בברכה,

 ברק דביר

 הסטודנטיאליתהאגודה מזכ"ל מועצת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 נספח ב' 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 


