
 

 

 

 

 2710/2020- ה                                                                                                                 ודלכב

                              חברי המועצה

 כלל חברי העמותה 

 

 מינית שהמועצה הישיבת מסדר יום  : סיכוםהנדון

 , ישיבה שמן המניין. 8- לישיבתה ה  תש"פת מועצ התכנסה,  2020 אוקטובר ב 25, ה 'אביום 

 19:30-23:15  בין השעות  במערכת הזוםהתקיימה  הישיבה  •

 ישיבה. ה  סיכוםמצ"ב  •

 

 וכחים:נ

  -הליבנ, רועי אראל, דין בגדדי, דקל לוי, דורון  , רון גלעד, דור ישי, נועה חסידוב, רותם חניה, אןיאור ליל
, טל אדיב, ברק דביר, תום לוי, דניאל גיא   בר קאופמן, איילת גל ,פניסיניר בוזגלו, יותם ק יובל דר, י,מהצר

תובלי  , טל חזי, אביגיל שיר יוסיפוב, יניב שמיס ,שיר שפרן , טיב יחיאל ,איילה בדש , צברי , עידו שגן
 ח"מ   26סה"כ :  .רון

 

  

  ח"מ 3 סה"כ : אלעד כהן, יניב גורדצקי, רףאסאלה  ,:חסרים
 משקיפים:

 נתנאל קולטקר   : ועדת ביקורתיו"ר   .1

 שיר צדוק יו"ר אגודת הסטודנטים:  .2

 אלן הדווט סיו"ר:  .3

 נציגי ההנהלה:   .4

 אלעד קליין  -רמ"ד הסברה  -

 עילם כהן  - רמ"ד תרבות -

 דניאל רימברג -רמ"ד מעורבות -

 יעל ריבלוב  -רמ"ד אקדמיה -

 גוברין נעמה   -רמ"ד רווחה -

 שקד גל  -משא"ן -

 

  מהלך הישיבה: 

 עדכוני מזכ"ל   •

 עדכוני יו"ר ועדת בחירות •

 תחילת שנת הלימודים התשפ"א  -עדכוני יו"ר האגודה •

 מאבק תחילת שנת הלימודים - הצעת החלטה •

 מימוש קנסות מועדי ב' •

 דגל ישראל באירועי האגודה  - הצעת החלטה •

 כהונת יו"ר לשנתיים  - הצעת החלטה •

 



 

 

 

 

 עדכוני מזכ"ל:  .1

a.  קביעה טנטיבית של המשך פעולות המועצה ו  התנהלות בישיבה 

b.   אנחנו לקראת החודש האחרון לכהונה זה הזמן לקדם דברים אחרונים

 לקדניציה. 

c.  עם כל חברי וחברות המועצה על מנת   1על   1בחודש הקרוב אקיים שיחות

 המועצה.להבין כיצד עברה השנה האחרונה על חברי וחברות 

d.   ישנם מספר מאבקים עליהם תרחיב יו"ר האגודה, היום בבוקר נכחנו

בהפגנה אל מול משרדי המל"ג. מלהיות נוכח אין ספק שאין פה הפגנה  

 מפלגתית, אם נמשיך להגיע ולהפעיל לחץ נוכל לשנות דברים.

 עדכוני יו"ר ועדת בחירות:  .2

 תומר הסביר כיצד התהליך של ועדת הבחירות מתנהל.  •

ביקש את שיתוף הפעולה של חברי המועצה על מנת ליצור קמפיין איכותי ומזמין  הוא •

 סטודנטים/ות נוספים להצטרף למועצה. 

המועצה להפיץ    הוא הציג את החיפוש לאחר חברי ועדה נוספים וביקש את עזרת חברי/ות •

 במחלקות שלהם/ן על מנת למשוך סטודנטים נוספים להגיש את מעמודותם. 

יו"ר הועדה הסביר כיצד הוא עובד על הקמפיין השיווקי, והציג במעמד המליאה את   •

 חוסר שיתוף הפעולה עם מדור הסברה. 

 עדכוני יו"ר האגודה:  .3

 ת הלימודים: פתיחת שנת הלימודים כיצד נפתחה שניו"ר האגודה הציגה את  

שנת לימודים מוצלחת לכולם, פתחנו את השנה בצורה די טובה, אני חייבת להחמיא לכלל   •

המדורים שהצליחו להוציא פעילויות נהדרות ולהמציא את הגלגל מחדש. בתרבות הצלחנו  

ליצור אירועים מקוונים עם מוטיבציה רבה להשתתפות, באקדמיה יצרנו מעגלי שיח  

ים והגענו למידע רב שבעבר לא הצלחנו להשיג, מתנות פתיחת שנה  ושיחות חתך עם הוועד 

מחולקות וסטודנטים רבים הגיעו לקחת ונפגשו פעם ראשונה עם האגודה, ברווחה השבוע  

בירוקרטיה עובד בצורה יפה, כאשר לשיח עם נציגי העירייה הייתה היענות מאוד יפה 

 והצלחה רבה. 

ארגונים שונים שכרגע מתנהלים, הסגל הזוטר נמצא  ישנם מספר מאבקים ממספר  •

לא יתכן שהסגל הזוטר   לטענת מספר חברי מועצהעבודה אל מול האוניברסיטה.   בסכסוך

 יעשה זאת על גבם של הסטודנטים ועוד לאחר מכן יבקש את תמיכתנו. 

ם : כבר כעת זה כבר כמעט ולא פוגע בסטודנטים, אני נמצאת בדיונים עשיר השיבה על כך

כל הצדדים באירוע, שני הצדדים רוצים את תמיכתנו, אך קשה לדעת מי צודק במקרה. 

חברת המועצה  אני מבקש מהצדדים הכל בכתב כי אחרת קשה להאמין למה שנאמר. 

: ביום חמישי האחרון פורסם פוסט של האגודה של אומר כלום, אז מה הדעה  רותם חניה

ועד הסגל הזוטר ביקש   שיר יו"ר האגודה:שלנו בנושא? ומי התווה את הדעה בנושא? 

להיפגש איתכם נציגי המועצה אני וברק נתאם פגישה לשבוע הקרוב ובו תוכלו לשמוע את 

 הצד שלהם ולאחר מכן לגבש מדיניות בנושא. 



 

 

 

 

המאבק על שכר הלימוד: היום נכחנו בהפגנה שהתבצעה מול משרדי המל"ג וקראה   •

ועדות הכנסת ועדיין לא ו תהליך שמתבצע גם בלות"ת לבצע הפחתה בשכר הלימוד, ישנ 

הרימו ידיים בהתאחדות. אם תתבצע הפחתה בשכר הלימוד זה יהיה רק אם נמשיך  

להילחם מול האוצר והות"ת ולא אל מול האוניברסיטה. כרגע מתבצע משא ומתן של  

  שלומי יו"ר ההתאחדות אל מול גורמים באוצר ואני מקווה שיהיו תוצאות טובות לעדכן

 בהם.

 

 נושא ההצעה: המשך תמיכה במאבק התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית בנושא שכר הלימוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המשך תמיכה   הנושא: 

במאבק התאחדות  

הסטודנטים והסטודנטיות  

 הארצית בנושא שכר הלימוד

 

 

מועצת תש"פ מאשרת את המשך  נוסח ההצעה: 

ההתאחדות  תמיכת האגודה הסטודנטיאלית במאבק  

 עבור הפחתת שכר הלימוד. 

 18 קולות בעד:
ברק, דורון, עידו, יובל, תום,  

, אור, ניר, דקל, איילת, איבגיל
רון, רועי, יותם, נועה, רותם, 

 טל, בר ודור. 

 שיר שפרן  1נמנע: .0 קולות נגד:

נכח חבר ועדת ביקורת   ההצבעה אושרהדין ההצבעה: 

 ☒ : בהצבעה

 ☐י: נושא חסו

הועלתה שאלה על ידי יו"ר האגודה, אם היינו מוציאים אוטובוס כמה מכם היו    -דיון:  •
עולים עליו היום ומצטרפים להפגנה? במהלך הדיון מספר חברי מועצה אמרו שאינם  

מאמנים בהתאחדות ולכן לא היו מגיעים. מנגד המזכ"ל ויו"ר האגודה אמרו שזו הדרך 
נמחה אין על מה לדבר וכל המאבק יכול לרדת  היחידה להשיג שינוי, אם לא נגיע ו

לטמיון, גם שהפגנה הייתה פה בבאר שבע וגם בירושלים לא הייתה מספיק תמיכה של 
 סטודנטים וסטודנטיות בנוכחות. 

•  

 



 

 

 

 

 

 הצעת החלטה: מאבק אקדמי פתיחת שנת הלימודים  .4

שהיא רוצה לעלות  שיר שפרן עלתה להציג את ההצעה, הפתח הדברים אמרה שזמן רב 

את המאבק על הסדר היום, לטענתה יש המון אי צדק בהתנהלות האוניברסיטה. לדעתה  

 האגודה שותקת ולא עושה שום דבר נוכח הפרת ההסכמים אותה האוניברסיטה מבצעת.

בהצעת ההחלטה הצגתי מספר רב של סעיפים שאני חושבת שהאוניברסיטה צריכה לתת 

שקיימנו ביום חמישי האחרון יחד עם שיר יו"ר האגודה, להם מענה, זאת לאחר שיחה 

יעל רמ"ד אקדמיה וחבר המועצה עידו שגן. הדברים מפורטים בהצעת ההחלטה )נספח 

 א'(.

 הסרת אי הצדק מהתנהלות האגודה.  •

 שינוי התנהלות האוניברסיטה בתקופת המבחנים.  •

 יצירת תקנון בחינות לתקופת הקורונה.  •

 ת במערכת המודל, עצירת אי האנונמיות. הסדרת נושא הגשת העבודו  •

הטענות הנ"ל בלי שאנחנו מציגים פתרונות  קשה לי להעלות את  רון גלעד:  •

 חלופיים לאוניברסיטה, לדעתי ללא פתרונות זה פשוט לא יקרה. 

בקשה לייצר עבודה מחקרית מהאוניברסיטה לשקיפות איפה היא טעתה    •

 בכותליה. 

ים פה יורדים לפרקטיקה של הדברים ואינם  הדברים שמועלשיר יו"ר האגודה:  •

יכולים להוות בסיס לשביתה, במיוחד אם בהפגנות שהתקיימו עד כה אני לא  

 רואה את הסטודנטים מגיעים וגם לא את רוב חברי המועצה.

רוב הדברים שאני רואה פה הם רלוונטים לועדת אקדמיה בלבד,  אור ליליאן:  •

מבין אם הכל הועלה בשיחה ביום חמישי  בגלל שהם יורדים לפרקטיקה, אני לא 

ורובם נענו למה זה הועלה שוב? הצעה הזו מאוד מסרבלת אותנו, אינה עולה  

 בקנה אחד עם התווית מדניות .

תקופת הבחינות חייבת להיות מוסדרת ושנדע איך הולכים להעריך אותנו לפני   •

 סוף תקופת השינויים. 

 הורדת נוכחות החובה ברוב השיעורים.  •

 חיקת הציונים גם למי שמבצע העברה לציונים של עובר בינארי. אי מ •

 האגודה צריכה לשנות את החזית אל מול האוניברסיטה לחזית תקיפה. •

אני רוצה לשאול איך אפשר בכלל להבין מה זה חזית  אלעד קליין רמ"ד הסברה:   •

הוסיף כי זה סעיף לא  תום לוי יו"ר ועדת הסברה תקיפה ואיך מודדים אותה?  

   ונטי.רלו

ביקש להבין טיפה איך חולקו הדד ליינים לפעולה ואיך  ברק מזכ"ל המועצה  •

 ימים?   3לדעתך זה יוכל להיות מיושם תוך 

 



 

 

 

 

ההצעה זאת לא תוכל להיות מיושמת מכיוון שהיא מערבבת  אלן סיו"ר האגודה:  •

מספר גורמים רבים ומספיק שאחד הגורמים יפיל את ההחלטה היא לא תהיה  

 יישימה. 

לדעתי ההצעה זו אינה מספיק ישימה לא ניתן לדעת מה    שיר יו"ר האגודה: •

יקרה בשבוע הבא, איך אפשר תוך שבוע אחד לקבוע שמשביתים את  

 על משהו שיקרה בחודש פברואר. האוניברסיטה 

אני חושב שיש אולי דברים שניתן לדייק בהצעה הזו, אבל אני מסכים   עידו שגן: •

 איתה מאוד, לדעתי בתור אגודה אנחנו לא מספיק משפיעים ונותנים את הטון. 

אני רק חייבת לציין שלדעתי שנת הלימודים נפתחה הרבה   שיר יו"ר האגודה: •

 תיפתח, וצריך גם לומר את זה. יותר טוב מאיך שחשבנו ש

לדעתי האישית צריך להתמקד בעיקר בתקופת המבחנים   ברק מזכ"ל המועצה: •

ולתת זמן מעט יותר ארוך אחרת פשוט הדברים לא יקרו, יש פה סעיפים שפחות  

רלוונטיים, לגבי הסגל הזוטר לדוגמא תתקיים ישיבה עם חברי מועצה ובנושא  

 ו ההתאחדות מובילה. שכר הלימוד זהו מאבק ארצי אות 

 

כל ההצעה מופיעה בנספחים )נספח א'( במספר גרסאות. עלתה השאלה כיצד ניתן להצביע על  

אני חושבת שאני לא מרגישה בנוח  מהצרי:  -דורון ליבנה ההצעה הנ"ל בגלל ריבוי הסעיפים. 

לא ניתן לעשות זאת כך  ברק המזכ"ל: להצביע על כל ההצעה כמכלול בוא נפרק אותה לסעיפים. 

לא בגלל הזמן שזה ייקח אלא בשל העובדה, שנכתבה פה הצעה כמכלול גם בתגובה וגם 

דחופים יותר  לפי הדברים ה 3-הציע לחלק את ההצעה ל דין יו"ר הועד המנהל: בפרקטיקה שלה. 

והדברים הפחות דחופים. לאחר דין ודברים ההצעה נדחה לחלק יותר מאוחר של הישיבה בה  

 הצביעו על החלקים בנפרד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 מימוש קנסות ממועדי ב' סמסטר סתיו תש"פ .5

 

כחלק מתקופת המבחנים של סמסטר א' בשנת שת"פ, נצברו קנסות ממועדי ב', אליהם 
 אלף ₪.  40נעדרו ללא ביטול מראש. סכום הקנסות נצבר על סך של    סטודנטים/ות

לפני מספר שנים הוחלט במועצה הסטודנטיאלית של האגודה שקנסות אלו ילכו ישירות חזרה אל  
 הסטודנטים/ות ולא על מנת לסגור פערים תקציביים בתקציב האגודה. 

האחרונות הקנסות הועברו לאגודה שתיעלה  האוניברסיטה נענתה בחיוב להצעה זו ולכן בשנים 
 אותם לטובת הסטודנטים/ות.

יש לציין כי בסמסטר החולף בו הבחינות התבצעו באופן מקוו ובסמסטר הבא מתבצע מהלך של  
האגודה על מנת לבטל את גביית קנסות אלו, שכן לאוניברסיטה אין הוצאות כלל במצב בו  

 מוקדמת.  סטודנט/ית נעדרים מין בחינה ללא הודעה

ודם בו לא הושגו הבנות, התבקשה הנהלת האגודה ליצור מתווה חדש אשר לאחר הדיון הק
 תואם בין כל המועדים להלן:מ

 

 

 

אישור פתיחת  הנושא: 

מאבק אל מול  

האוניברסיטה בנושא  

 אקדמי 

הצעת ההחלטה מועצת תש"פ מאשרת את נוסח ההצעה: 

בנושא מאבק אקדמי אל מול שהועלתה על ידי שיר שפרן  

 כולל הסייג  האוניברסיטה.

 ,13 קולות בעד:
שיר, ניר, דורון, עידו, ברק,  

טל, יטיב, רועי, נועה,  
דניאל, איילת, רותם,  

 יותם. 

דקל, רון, אור,  .5 קולות נגד:
 דין, בר. 

 , איילה 1 נמנע:

ההצבעה  דין ההצבעה: 

 אושרה 

נכח חבר ועדת ביקורת  

 ☒ : בהצבעה

 ☐י: נושא חסו

אם הצעת ההחלטה תתקבל ובהתאם להצעה  סייגים: סייג של ברק מזכ"ל המועצה:  •
שהועלתה כאן למליאה, ועדת אקדמיה תתכנס בשבוע הבא לדון בהצעת ההחלטה הנ"ל  

  הולהצביע אם לאשר את הסעיפים הנ"ל כאשר המועד הסופי למימוש הסעיפים יהי 
20.11 

לטענת שיר שפרן מגישת הצעת ההחלטה, זו פגיעה אנושה בהצעה ובסטודנטים, כל  •
 המהות הייתה שזה יוחלט לפני סיום תקופת השינויים.  

הסייג   (.11בעד: דין, רון, דקל, איילה, בר, אור, נועה, דורון, איילת, אביגיל, ברק ) •
 התקבל 

 (5: דור, ניר, שיר, רועי ,טל )נגד •

 ( 5דניאל, רותם, עידו, יובל )יותם,  :נמנע •

 



 

 

 

 

 

 

 

 מיזמים(  ₪2-3 ) 10000 –אקדמיים ו/או קול קורא למיזמים חברתיים  .1

 ₪   6000 –תמיכה במוקדי עושים בניין/רחוב הקיימים  .2

 לסעיף התקציבי עבור הנגשת קורסי סיוע לימודיים מקוונים.  ₪ 10000תוספת של   .3

לסעיף התקציבי עבור הנגשת קורסי העשרה מקוונים לרווחת   ₪ 10000תוספת של   .4
 הסטודנטים 

  ₪  4000  -שיפור התשתית של סטודיו פוזיטיב ושדרוג הציוד בכדי לפתוח מגוון אימונים .5

 

 שא. צביע בנומליאת המועצה ניגשה להרה על החלוקה ולאחר מכן נשאלו מספר שאלות הבה

 

 

 

 ח ב'( )נספ עמותהדות ההצעת החלטה דגל ישראל במוס .6

שדגלי ישראל יופיעו במשרדי  חבר המועצה יובל דר העלה הצעת החלטה למליאה בה הוא מבקש 
 האגודה ואירועים מרכזיים עליה האגודה אחראית. 

ב מעט את סמלי  ובכך לקר  ל ישראל באגודהיובל העלה מבחינתנו את החשיבות בהופעת דג
חוויות חיוביות לדגל ישראל עבור  המדינה לסטודנטים והסטודנטיות, במטרה לקשר 

 נטים/ות.דהסטו

 וחברות מועצה העלו שאלות: מספר חברי  •

ו  בקמפוס? לדעת  דואיםהאם נשאלו לדעותיהם של הסטודנטים/ות הבשאל  אור ליליאן:   •

 ל סף הפוליטי. עזה 

לדעתי זהו מהלך פוליטי, צריך לגרום לאנשים לרצות להרים את הדגל ולא   יותם קיפניס: •

 . להכריח אותם

 

מימוש  הנושא: 

 די ב'קנסות מוע

מליאת מועצת תש"פ מאשרת מימוש זה של קנסות מועדי  נוסח ההצעה: 

 ב' מסמסטר א' תש"פ.

 19 קולות בעד:

 

 טל אדיב , 1 נמנע: .0 קולות נגד:

דין ההצבעה:  

 ההצבעה אושרה 

נכח חבר ועדת  

 : ביקורת בהצבעה

☒ 

 ☐י: נושא חסו

 



 

 

 

 

אנחנו לא צריכים לקחת אחרינו את כל מדינת ישראל במסיבה כלשהי, ולא חייב    יילת גל:א •

 שהוא יהיה מאחורינו כל הזמן.

כרות שלה עם מקרים כאלו  לדעתה זה יכול לפגוע בהרבה סטודנטים, מהי  ב:נועה חסידו •

 ל.אסטודנטים ערבים לא הגיעו לאירועים בשל הנפת דגל ישר

אנחנו מפיקים דגלי  קשור באירועים שאני חושב שזה פשוט פחות    עילם כהן רמ"ד תרבות: •

 פה לבזות את הדגל. טיישראל, להפך זה יכול 

 טענתו זה לא אמור לפגוע באף אחד. ב על מספר שאלות ולהשי יובל דר: •

פשרו לשוברים שתיקה להגיע לקמפוס, ואז לא  גם בי לפני הבחירות פגעו שאי  ניר בוזגלו: •

ני לא מבין למה זה  והגן על סטודנטים שזה פגע בהם, זה דגל ישראל אשמישהו בא  זכור לי  

 אמור לפגוע במישהו. 

שהנפת דגל מתאימה לצורך העניין לאירועים  אני לא חושב    מעורובות:  דניאל רימברג רמ"ד •

 של תאים וארגונים. 

שירת  סטודנטים להניף דגל ישראל יביא בפעם הבאה ליחים  ר כזה שמכרדביותם קיפניס:   •

 . ההמנון ולאחר מכן למדרון חלקלק לדברים נוספים

האגודה: • יו"ר  ל  שיר  רוצים  יתאים  תלות  אם  יותר  שזה  חושב  אני  הדגל  את  במשרדים 

 ר וכמובן פחות באירועים של כל האגודה.במשרדי הדרג הנבח

 לפני ההצבעה היה מקום לסייגים של חברי מועצה. 

 מינוי יועץ משפטי לעמותה הצבעה על ושא: נ

 
 

אל  הנפת דגל ישרהנושא: 

במוסדות האגודה 

 ובאירועים.

את ההצעת ההחלטה מועצת תש"פ מאשרת נוסח ההצעה: 

של יובל דר בנושא דגל ישראל במוסדות האגודה  

 הסטודנטיאלית כולל הסייג שעבר. 

 

 13 קולות בעד:
., יטיב, דקל,  יניב ש

,  אביגיל, רותם, טל, דין
ניר, ברק,  איילה, רון, עידו, 

 טל ח.. 

דורון, איילת,   6קולות נגד:
 , יותם. דור, אור, בר

 . 0 נמנע:

ההצבעה  דין ההצבעה: 

 אושרה 

נכח חבר ועדת ביקורת  

 ☒ : בהצבעה

 ☐י: נושא חסו

 ים:סייג 

  13נפל  ייג  ס ה –ונף דגל ישראל יסתיים בשירת ההמנון. י סייג של דור ישי: כל אירוע שבו

 קולות נגד. 

( יהיה בכפוף להחלטת  )הנפת דגלי ישראל באירועים  2סייג של יניב שמיס: סעיף  

 קולות בעד. 19עבר ההנהלה. הסייג 



 

 

 

 

 

 סיכום :

הלימוד של ההתאחדות הסטודנטים  על שכרלמאבק  ך תמיכה ר המשאוש •
 והסטודנטיות הארצית.

על מאבק בפתיחת שנת הלימודים עברה, אך עם סייג  הצעת ההחלטה של שיר שפרן  •
 .20.11ודד ליין לדברים עד הית לועדת אקדמיה קביעה המקצועשמעביר את ה

 ההצעה למימוש קנסות מועדי ב', עברה. •

המועצה יובל דר, על דגל ישראל במוסדות העמותה, עברה אך   הצעת ההחלטה של חבר •
כל אירוע ואירוע האם יונף שם דגל החליט לגבי לת האגודה לעם סייג המאפשר להנה

 ישראל. 

ן בנושא הצעת ההחלטה של סיו"ר האגודה על הארכת הכהונה של יו"ר האגודה הדיו •
 , נדחה למליאה הבאה.לשנתיים

 

 

 

 

 

 מזכ"ל מועצת תש"פ,

 ברק דביר 

 

 

 

 (: הצעות ההחלטהנספחים )

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 נספח א' : 

 ה סטודנטיאלית במועד פתיחת שנת הלימודים תשפ"א  הצעת החלטה: ניהול מחא 

 מטרות ההצעה: 

גוריון, טיפול  -שמירה מלאה על זכויותיה של הקהילה הסטודנטיאלית באוניברסיטת בן .1
 בפגיעה נוכחית ומניעה מראש של בעיות עתידיות.

הכרה של המוסד האקדמי את הקשיים שעמם מתמודדים הסטודנטים בעת הזו, ומתן   .2
 התואם את חריגות התקופה.   מענה הולם

 רקע:

חודשים העולם האקדמי חווה טלטלה עקב התפרצות מגפת הקורונה. מאז חודש מרץ    8-מזה כ
ישבו הסטודנטים בבתיהם ולמדו סמסטר שלם מרחוק, שבמהלכו נפגעו זכויות אקדמיות    2020

של סטודנטים   רבות. בחלק מתקופה זו, לדוגמא בעת הסגר הראשון ובסגר השני, נאסרה כניסתם
ידי המועצה להשכלה גבוהה. עם פתיחתה של שנת הלימודים תשפ"א, נראה  -בשערי הקמפוס על

כי אנו צועדים אל עבר סמסטר אקדמי נוסף שבסבירות גבוהה יתקיים כולו או בחלקו בצורה  
מקוונת, וצפויות בו פגיעות רבות נוספות. על אף הקשיים הרבים שנגרמו לכלל קהילת  

ם עקב המעבר ללמידה מקוונת, לא נעשו צעדים מספקים מצד האוניברסיטה על מנת  הסטודנטי
 להקל על הסטודנטים בתקופה מאתגרת זו. 

הלימודיים שהמשבר הביא והירידה באיכות ההוראה מצד הסגלים האקדמיים,  מעבר לאתגרים 
סטודנטים חווים בעת הזו קשיים כלכליים רבים עקב פיטורים, קיצוצים ויציאה לחל"ת. כמו כן,  

הלמידה מהבית הגדילה את הוצאותיהם האישיות של ציבור הסטודנטים, לדוגמא את הוצאות  
 החשמל והאינטרנט. 

כעת בפני שוקת שבורה, ואין בכוונתה של "התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות  אנו עומדים 
הארצית" לצאת להשבתה סטודנטיאלית ארצית בעת הזו, נראה כי איחרה את הרכבת וניכר כי  

 הישועה לא תבוא ממנה. 

 

 תוכן ההצעה: 

נגד  ולהיאבק כ  לצאת באופן מיידי למחאה הדרגתיתהמועצה הסטודנטיאלית מנחה את האגודה 
הפגיעות הרבות שסטודנטים חווים. האגודה תפעיל לחץ על האוניברסיטה ותצא נגד התנהלותה  
ויחסה כלפי ציבור הסטודנטים מפרוץ המשבר, כמו כן תגנה את הגורמים המדיניים שטרם נתנו  

 פתרון הולם לבעיית שכר הלימוד וההוצאות הנלוות. 

 במסגרת המחאה האגודה תבצע את הפעולות הבאות: 

את השימוש בתלמידי תואר ראשון ככלי משחק ואת הפגיעה בהם במסגרת  תגנההאגודה  .1
סכסוך הסגל האקדמי הזוטר ומוסד האוניברסיטה, תקרא לפתרון מיידי ותעשה כל  

 שביכולתה למען סיום הסכסוך בהקדם האפשרי תוך הגעה לפתרונות.

ין בכירי הציר  שסוכמו בסמסטר הקודם בינה לב  הפרת ההסכמיםהאגודה תגנה את  .2
האקדמי באוניברסיטה, ואשר הובטחו לסטודנטים בכתב במייל. בכלל זה, ההתחייבות 

, ההתחייבות לנרמול כלפי מעלה בלבד, שינויי סילבוסים כלל הקורסיםלנרמול ציונים ב
 בכתבוכן הסכמים עתידיים שיופרו מצד האוניברסיטה. האגודה תפעל לקבל הבטחות 

שיובאו לידיעת כלל הסטודנטים, ובכלל זה איסור על מרצים לשנות סילבוסים לאחר  
 . 1.11.20התאריך 

האגודה תפעל לקבלת שקיפות מצד האוניברסיטה בסוגיית עלות המעבר ללמידה מקוונת   .3
 בהשוואה לעלות הלמידה הפרונטלית. 

אוניברסיטה, שיחות במהלך הסמסטר בין נציגי הפקולטות ב  2-3האגודה תפעל לקיום  .4
האגודה וסטודנטים מוועדי מחלקות, שייפגשו במטרה להעלות פערים שלא קיבלו מענה  

 בדרכים המקובלות. 

האגודה תפעל להרחבת תקנון הבחינות המקוונות, ותפעל לקביעת נהלים מסודרים   .5
שיסדירו את זכויותיהם של הסטודנטים גם בבחינות הבית )=מטלות הגשה מוגבלות  

פה )סוגיות לדוגמא: מענה לסטודנטים - ות מחליפות מבחן ובמבחנים בעלבזמן(, בעבוד 
במידה שקיימות התנגשויות בין מועדי הגשת עבודות לבין בחינות בית ומבחנים  

מקוונים; מתן זכויות לסטודנטים במקרה של תקלות במערכת הבחינות המקוונת; מתן  



 

 

 

נות בע"פ שמתקיימות עם זכויות כאשר בחינות מתחילות באיחור; הסדרת נושא הבחי
 סיומן של בחינות מקוונות ונועדו לבדוק העתקות(.

האגודה תגנה את חוסר האנונימיות במערכת המודל ותדרוש מהאוניברסיטה לבצע   .6
התאמות במערכת. בנוסף, האגודה תדרוש שתצא הוראה מטעם הרקטור לסגלים  

ייל. האגודה תפעל האקדמיים האוסרת על הגשת מטלות וערעורים על מטלות דרך המ
-עליהן, יוגשו על   הערעוריםלכך שכלל הבחינות ומטלות ההגשה בכל צורה שהיא, וכלל 

 .ידי הסטודנטים באנונימיות מלאה

מחקר  כיאה לגוף מחקרי, אנו מצפים מהאוניברסיטה להעמיד בראש סדר העדיפויות  .7
ה שהקורונה  )לא סקר בהתנדבות סטודנטים( אודות ההתנהלות בכותליה וההשפע כמותי

גרמה לה בהוראה ובהערכת סטודנטים בקורסים. האגודה תדרוש ביצוע מחקר מעמיק 
אודות איכות ההוראה שהתקיימה בסמסטר ב' תש"פ, בחינת הישגי הסטודנטים בניכוי  

. לא ניתן להפיק  בכל מחלקההפקטורים שניתנו  גובה וכיוון וללא ניכוי הפקטורים ובחינת 
קראת סמסטר מקוון שני, ללא בחינה של הסמסטר המקוון  לקחים ולהסיק מסקנות ל

הראשון שהתקיים, וכיוצא בזאת השוואה לשנים קודמות. כאמור, היינו מצפים מגוף  
מחקרי לעשות זאת מבלי שנצטרך כלל לדרוש. המצב הפוך, ובסמסטר האחרון אפילו לא  

, ובסמסטר  יצא סקר הוראה על המתרגלים, דבר שתמיד יוצא בסיומו של כל סמסטר
מקוון על אחת כמה וכמה הדבר התבקש. עוד לא מאוחר, והאגודה תדרוש שהסקר  

יתפרסם לסטודנטים, ללא תלות במחקר הכמותי שיתווסף אליו. בנוסף, האגודה תדרוש 
שממצאים חריגים שימצאו, לדוגמא הישגים שהיו נמוכים משמעותית בסמסטר האחרון  

ת מול המרצים הרלוונטיים במלוא החומרה ויועברו  ביחס לשנים קודמות, יטופלו נקודתי
 בשקיפות מלאה לידיה. 

 האגודה תפעל מול כל גורם רלוונטי לטיפול בסוגיות הבאות: .8

גובה שכר הלימוד הנותר זהה, על אף הירידה בכמות ובאיכות השירותים שניתנים ע"י  א. )
אגודה תפעל להפחתת  מוסד הלימוד, ביניהם איכות ההוראה, האבטחה, ושימוש בספריה. ה

תשלום דמי האבטחה ולביטול תוספת תשלומים עודפים לשכר הלימוד, בכלל זה תשלומים  
סעיף בסימן שאלה, דיון האם   -על קורסים חוזרים עקב ציון נכשל מסמסטר ב' תש"פ.(  

 להכלילו בהצעת ההחלטה יתקיים במעמד המליאה. 

של סמסטר א' תשפ"א. במסגרת מתווה  ב. חוסר פרסום מתווה ברור לקיום תקופת הבחינות 
זה, מצופה מהאוניברסיטה לבצע הפקת לקחים מהסמסטר הקודם בנוגע לאופן קיום 

הבחינות המקוונות ולבצע שינויים בהתאם )כולל בסוגיית טוהר הבחינות(. במסגרת המתווה  
יש לקחת בחשבון את צמידותו של סמסטר ב' לתקופת הבחינות של סמסטר א'. תקופת 

חינות של סמסטר ב' תש"פ ארכה שבועות רבים מעבר לסיומה המתוכנן בלוח השנה הב
האקדמי, דבר שפגע קשות בחופשת הקיץ וביכולתם של סטודנטים לעבוד בין שנות  

מנת שלא לגרור את -הלימודים. אנו דורשים כי כלל הסגלים האקדמיים יעשו מאמץ על 
ב' בצורה חריגה, באופן שעלול ליצור  דרישות סמסטר א' אל מעבר לסיום תקופת מועדי 

התנגשות בלתי סבירה בין דרישות תחילת סמסטר ב' תשפ"א לבין מחויבויות קורסים של 
סמסטר א', ובאם תיווצר התנגשות יתר )על בסיס הסתכלות מיקרו ברמת  

הפקולטות/מחלקות ולא ברמת האוניברסיטה(, תובטחנה לסטודנטים הקלות בדרישות של  
 תשפ"א. ב' ר תחילת סמסט

סיום תקופת  עד ל  בחני אמצע הסמסטרמועדי ב' וכל ומבחני מועדי א' כל פרסום תאריכי ג. 
סיטה שבמידה שישתנו הנחיות משרד הבריאות/המל"ג  מהאוניבר  התחייבות. קבלת השינויים

לגבי הנהלים, בכל שלב מעתה ועד סיום תקופת הבחינות, הנחיות האוניברסיטה לא ישתנו  
נות יתקיימו במועדן המקורי )ניתן להחריג מהסכם זה קורסי מעבדות וקורסים  וכלל הבחי 
ידי רכזות הסיוע לוודא כי כלל תאריכי המבחנים והבחנים  -ועדי המחלקות יונחו על  מעשיים(.
 פורסמו. 

והודעה רשמית לסטודנטים. רכזות    בכל קורס קביעה מיידית של צורת המבחנים והבחנים ד. 
הסיוע במדור אקדמיה תבהרנה לכלל ועדי המחלקות שהמרצים מחוייבים לפרסם את אופן  

 ההערכה בקורסים עד תום תקופת השינויים. 

ידי מרצים. -ידי ראשי המחלקות ולא על -ה. נוכחות חובה בקורסים מקוונים תיקבע על 
 דרישת נוכחות חובה בקורסים.  מרצים יתבקשו לדווח לראשי המחלקות אודות 

ומעלה מהערכת הציון הסופי    70%בקורסים שבהם ניתנת לראשונה עבודת הגשה שערכה  ו. 
 בקורס, תעלה לאתר הקורס עבודה לדוגמא שתדגים את ציפיות סגל הקורס. 



 

 

 

ז. באם הלימודים הסמסטר יעברו למתכונת היברידית, האוניברסיטה תפרסם מיפוי או  
 הלימוד בקמפוס שבהן ניתן לפתוח חלון.   רשימה של כיתות

מענה לקורסים שמתוכננים להתקיים   עד תום תקופת השינוייםח. מרצים יידרשו לפרסם 
ידי  -וכרו כקבוצת סיכון עלהבצורה פרונטלית )לדוגמא קורסי מעבדות( עבור סטודנטים ש

ם בצורה פי הסילבוס להתקיי-בחינות שמתוכננות עלהדיקנאט, ולפרסם חלופה עבורם ל
ידי מספר - דחיה של קורס או של מבחן, הפתרון שניתן בסמסטר הקודם עלפרונטלית. 

 מחלקות, אינו מתקבל כפתרון. 
 ט. ציוני קורסים לא יימחקו מהמערכת, גם לאחר הזנת עובר בינארי. 

בודקים ומעלה במבחנים ובעבודות, בדיקת המבחן או המטלה   2י. בקורסים שבהם ישנם 
 וחבית. תעשה בצורה ר 

ידי כלל הרקטורים -האגודה תפעל לכך שמתווה ההקלות האקדמיות הארצי יפורסם על .9
 . 1.12.20בארץ לא יאוחר מהתאריך 

האגודה תשקיע משאבי פרסום לצורך ידיעת כלל הסטודנטים אודות הגורמים אליהם  .10
 יוכלו לפנות בעת בעיה אקדמית או כלכלית.

האגודה תעמיד לצורך המאבק את כל הכלים שלרשותה. כיוצא בזאת, הסברת האגודה  .11
 בפרסומיה.  תקיפהתתגייס למאבק ותציג חזית  

ח' עד לתאריך  8-ה' ו8ד',  8ג', 8ב', 8, 7, 1היה והאוניברסיטה לא תיענה לדרישות בסעיפים   .12
(, יתכנס  :0013בשעה  1.11.20- )תקופת השינויים מסתיימת ב 15:00בשעה   29.10.20

היה  באותו יום דיון חירום של ועדת אקדמיה ובו תתקבל החלטה על החרפת הפעולות.
, 6,  5, 4לדרישות בסעיפים   12:00בשעה  15.11.20והאוניברסיטה לא תיענה עד לתאריך  

ט', או לחילופין שעיצומי הסגל הזוטר יימשכו, יתכנס באותו יום דיון חירום של 8ו', 8
ו תתקבל החלטה על החרפת הפעולות. היה ופורום הרקטורים הארצי מליאת המועצה וב

, יושבת ראש האגודה תדרוש כינוס של  1.12.20לא יפרסם מתווה הקלות עד לתאריך  
 פורום יושבי ראש האגודות הארצי ובו תתקבל החלטה על המשך הפעולות. 

ודה תציג בו או בתאריך סמוך, האג 15.11.20באם יתכנס דיון חירום במליאה בתאריך   .13
 : דרכי מחאה 4תכנית עבודה שתיכתב מראש ותכלול 

 השבתה כללית מהלימודים.  .א

 הפגנה מחוץ לשערי האוניברסיטה.  .ב
 עצומת סטודנטים.  .ג

 תמונת רקע לזום. .ד

 האגודה תנסה לרתום את התקשורת למאבק.  .14

 

 

 דגשים:

 ערוצי הפרסום של האגודה. תתפרסם בכלל הצעת החלטה זו באם תתקבל  ●

הצעת החלטה זו נתונה לשינויים במעמד מליאת המועצה, ובסמכות המליאה להוסיף   ●
למסמך זה רעיונות שלא הוגשו מראש ע"י כותבת ההצעה. כמו כן, בסמכות המליאה 

העל  -ראיית מטרתלקבל הצעה זו בצורה חלקית או בצורה אחרת מהכתוב לעיל, מתוך 
חלטות שנועדו להיטיב בצורה האופטימלית עם הציבור  כמקבלת ה של המועצה

להסכים על כל מילה מההצעה כלשונה.  וללא הכרח לכבול את המליאההסטודנטיאלי, 
גבי המסמך ולעיני  - לאור זאת, בסמכות מזכ"ל המועצה לבצע שינויים במעמד מליאה על

עלאת סייגים אלא  בה ללא צורךידו -כל משתתפי הדיון. שינויים קטנים יוכלו להתבצע על 
פה במהלך הדיון כי לא קיימת התנגדות בקרב חברי מועצה לשינוי  - באמצעות וידוא בעל

 מסוים. 

היה ובמעמד המליאה תעלינה הצעות לחלופות שאינן רשומות במסמך זה, תתקיימנה  ●
 לבחינת אותן חלופות היכולות לגעת בנושאים הבאים:  הצבעות מקדימות ולא פורמליות

של האגודה הסטודנטיאלית, הסיבות שבגינן יוצאת למחאה ורשימת   דרכי הפעולה .א
 הדרישות. 

 אופי המחאה. .ב
 

"מועצת תש"פ מאשרת את כלל סעיפי מסמך זה ומנחה את האגודה   נוסח הצעת ההחלטה:
 הסטודנטיאלית לצאת במאבק למען הציבור הסטודנטיאלי". 



 

 

 

 

 יאה הצעת ההחלטה שהועלת תוך כדי המל

גוריון במועד פתיחת שנת  -האגודה הסטודנטיאלית לאוניברסיטת בן הצעת החלטה: דרישות 
 הלימודים תשפ"א  

 מטרות ההצעה: 

גוריון, טיפול  -שמירה מלאה על זכויותיה של הקהילה הסטודנטיאלית באוניברסיטת בן .3
 בפגיעה נוכחית ומניעה מראש של בעיות עתידיות.

נטים בעת הזו, ומתן  הכרה של המוסד האקדמי את הקשיים שעמם מתמודדים הסטוד .4
 מענה הולם התואם את חריגות התקופה. 

 רקע:

חודשים העולם האקדמי חווה טלטלה עקב התפרצות מגפת הקורונה. מאז חודש מרץ    8-מזה כ
ישבו הסטודנטים בבתיהם ולמדו סמסטר שלם מרחוק, שבמהלכו נפגעו זכויות אקדמיות    2020

שון ובסגר השני, נאסרה כניסתם של סטודנטים  רבות. בחלק מתקופה זו, לדוגמא בעת הסגר הרא
ידי המועצה להשכלה גבוהה. עם פתיחתה של שנת הלימודים תשפ"א, נראה  -בשערי הקמפוס על

כי אנו צועדים אל עבר סמסטר אקדמי נוסף שבסבירות גבוהה יתקיים כולו או בחלקו בצורה  
ם שנגרמו לכלל קהילת  מקוונת, וצפויות בו פגיעות רבות נוספות. על אף הקשיים הרבי

הסטודנטים עקב המעבר ללמידה מקוונת, לא נעשו צעדים מספקים מצד האוניברסיטה על מנת  
 להקל על הסטודנטים בתקופה מאתגרת זו. 

מעבר לאתגרים הלימודיים שהמשבר הביא והירידה באיכות ההוראה מצד הסגלים האקדמיים,  
קב פיטורים, קיצוצים ויציאה לחל"ת. כמו כן,  סטודנטים חווים בעת הזו קשיים כלכליים רבים ע

הלמידה מהבית הגדילה את הוצאותיהם האישיות של ציבור הסטודנטים, לדוגמא את הוצאות  
 החשמל והאינטרנט. 

אנו עומדים כעת בפני שוקת שבורה, ואין בכוונתה של "התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות  
ת הזו, נראה כי איחרה את הרכבת וניכר כי  הארצית" לצאת להשבתה סטודנטיאלית ארצית בע 

 הישועה לא תבוא ממנה. 

 

 תוכן ההצעה: 

כנגד הפגיעות הרבות   להיאבק באופן מיידיהמועצה הסטודנטיאלית מנחה את האגודה 
שסטודנטים חווים עם פתיחתו של סמסטר מקוון נוסף. האגודה תפעיל לחץ על האוניברסיטה  

 בור הסטודנטים מפרוץ המשבר. ותצא נגד התנהלותה ויחסה כלפי צי

 במסגרת המחאה האגודה תבצע את הפעולות הבאות: 

מחקר  כיאה לגוף מחקרי, אנו מצפים מהאוניברסיטה להעמיד בראש סדר העדיפויות  .15
סטודנטים( אודות ההתנהלות בכותליה וההשפעה שהקורונה  )לא סקר בהתנדבות   כמותי

גרמה לה בהוראה ובהערכת סטודנטים בקורסים. האגודה תדרוש ביצוע מחקר מעמיק 
אודות איכות ההוראה שהתקיימה בסמסטר ב' תש"פ, בחינת הישגי הסטודנטים בניכוי  

. לא ניתן להפיק  קהבכל מחלהפקטורים שניתנו  גובה וכיוון וללא ניכוי הפקטורים ובחינת 
לקחים ולהסיק מסקנות לקראת סמסטר מקוון שני, ללא בחינה של הסמסטר המקוון  
הראשון שהתקיים, וכיוצא בזאת השוואה לשנים קודמות. כאמור, היינו מצפים מגוף  

מחקרי לעשות זאת מבלי שנצטרך כלל לדרוש. המצב הפוך, ובסמסטר האחרון אפילו לא  
גלים, דבר שתמיד יוצא בסיומו של כל סמסטר, ובסמסטר  יצא סקר הוראה על המתר 

מקוון על אחת כמה וכמה הדבר התבקש. עוד לא מאוחר, והאגודה תדרוש שהסקר  
יתפרסם לסטודנטים, ללא תלות במחקר הכמותי שיתווסף אליו. בנוסף, האגודה תדרוש 

האחרון  שממצאים חריגים שימצאו, לדוגמא הישגים שהיו נמוכים משמעותית בסמסטר  
ביחס לשנים קודמות, יטופלו נקודתית מול המרצים הרלוונטיים במלוא החומרה ויועברו  

 בשקיפות מלאה לידיה. 

 האגודה תפעל מול כל גורם רלוונטי לטיפול בסוגיות הבאות: .16

חוסר פרסום מתווה ברור לקיום תקופת הבחינות של סמסטר א' תשפ"א. במסגרת מתווה  א. 
ה לבצע הפקת לקחים מהסמסטר הקודם בנוגע לאופן קיום זה, מצופה מהאוניברסיט

הבחינות המקוונות ולבצע שינויים בהתאם )כולל בסוגיית טוהר הבחינות(. במסגרת המתווה  
 יש לקחת בחשבון את צמידותו של סמסטר ב' לתקופת הבחינות של סמסטר א'. תקופת 



 

 

 

מתוכנן בלוח השנה הבחינות של סמסטר ב' תש"פ ארכה שבועות רבים מעבר לסיומה ה
האקדמי, דבר שפגע קשות בחופשת הקיץ וביכולתם של סטודנטים לעבוד בין שנות  

מנת שלא לגרור את -הלימודים. אנו דורשים כי כלל הסגלים האקדמיים יעשו מאמץ על 
דרישות סמסטר א' אל מעבר לסיום תקופת מועדי ב' בצורה חריגה, באופן שעלול ליצור  

בין דרישות תחילת סמסטר ב' תשפ"א לבין מחויבויות קורסים של התנגשות בלתי סבירה 
סמסטר א', ובאם תיווצר התנגשות יתר )על בסיס הסתכלות מיקרו ברמת  

הפקולטות/מחלקות ולא ברמת האוניברסיטה(, תובטחנה לסטודנטים הקלות בדרישות של  
 תשפ"א. ב' תחילת סמסטר 

לוודא כי כלל תאריכי מבחני מועדי א', מבחני  ידי רכזות הסיוע -ועדי המחלקות יונחו עלב. 
סיטה תתחייב  מועדי ב' ובחני אמצע הסמסטר פורסמו עד תום תקופת השינויים. האוניבר

שבמידה שישתנו הנחיות משרד הבריאות/המל"ג לגבי הנהלים, בכל שלב מעתה ועד סיום  
במועדן המקורי   תקופת הבחינות, הנחיות האוניברסיטה לא ישתנו וכלל הבחינות יתקיימו

  )ניתן להחריג מהסכם זה קורסי מעבדות וקורסים מעשיים(.

והודעה רשמית לסטודנטים. רכזות    בכל קורס קביעה מיידית של צורת המבחנים והבחנים ג. 
הסיוע במדור אקדמיה תבהרנה לכלל ועדי המחלקות שהמרצים מחוייבים לפרסם את אופן  

 ים. ההערכה בקורסים עד תום תקופת השינוי

ידי מרצים. -ידי ראשי המחלקות ולא על -ד. נוכחות חובה בקורסים מקוונים תיקבע על 
 מרצים יתבקשו לדווח לראשי המחלקות אודות דרישת נוכחות חובה בקורסים. 

ה. באם הלימודים הסמסטר יעברו למתכונת היברידית, האוניברסיטה תפרסם מיפוי או  
 ן לפתוח חלון. רשימה של כיתות הלימוד בקמפוס שבהן נית

מענה לקורסים שמתוכננים להתקיים   עד תום תקופת השינוייםו. מרצים יידרשו לפרסם 
ידי  -וכרו כקבוצת סיכון עלהבצורה פרונטלית )לדוגמא קורסי מעבדות( עבור סטודנטים ש

פי הסילבוס להתקיים בצורה -בחינות שמתוכננות עלהדיקנאט, ולפרסם חלופה עבורם ל
ידי מספר - דחיה של קורס או של מבחן, הפתרון שניתן בסמסטר הקודם עלפרונטלית. 

 מחלקות, אינו מתקבל כפתרון. 
 ז. ציוני קורסים לא יימחקו מהמערכת, גם לאחר הזנת עובר בינארי. 

  15:00בשעה  29.10.20ך היה והאוניברסיטה לא תיענה לדרישות מסמך זה עד לתארי .17
(, יתכנס באותו יום דיון חירום של 13:00בשעה   1.11.20-)תקופת השינויים מסתיימת ב

 ועדת אקדמיה ובו תתקבל החלטה על החרפת הפעולות. 
 

 

 דגשים:

נתונה לשינויים במעמד מליאת המועצה, ובסמכות המליאה להוסיף  הצעת החלטה זו  ●
למסמך זה רעיונות שלא הוגשו מראש ע"י כותבת ההצעה. כמו כן, בסמכות המליאה 

העל  -ראיית מטרתלקבל הצעה זו בצורה חלקית או בצורה אחרת מהכתוב לעיל, מתוך 
ם הציבור  כמקבלת החלטות שנועדו להיטיב בצורה האופטימלית ע של המועצה

להסכים על כל מילה מההצעה כלשונה.  וללא הכרח לכבול את המליאההסטודנטיאלי, 
גבי המסמך ולעיני  - לאור זאת, בסמכות מזכ"ל המועצה לבצע שינויים במעמד מליאה על

בהעלאת סייגים אלא   ללא צורךידו -כל משתתפי הדיון. שינויים קטנים יוכלו להתבצע על 
מהלך הדיון כי לא קיימת התנגדות בקרב חברי מועצה לשינוי  פה ב- באמצעות וידוא בעל

 מסוים. 

היה ובמעמד המליאה תעלינה הצעות לחלופות שאינן רשומות במסמך זה, תתקיימנה  ●
 לבחינת אותן חלופות היכולות לגעת בנושאים הבאים:  הצבעות מקדימות ולא פורמליות

יוצאת למחאה ורשימת    דרכי הפעולה של האגודה הסטודנטיאלית, הסיבות שבגינן .ג
 הדרישות. 

 אופי המחאה. .ד
 

"מועצת תש"פ מאשרת את כלל סעיפי מסמך זה ומנחה את האגודה   נוסח הצעת ההחלטה:
 הסטודנטיאלית לדרוש בשיח מול האוניברסיטה את ביצוען של כל דרישות המסמך". 

 



 

 

 

 

 נספח ב':
 הצעת החלטה 

 יובל דר   מוגש על ידי:

 

 וספת דגל ישראל לאירועים רשמיים של האגודה.ה  –: הצעת החלטה למליאת המועצה הנידון

 

לבין מדינת ישראל    – : הגברת הקשר בין עובדי האגודה, נבחרי המועצה וציבור הסטודנטים   מטרה

 וסמליה. 

 

אין דגל ישראל כלל במשרדי האגודה שבבית הסטודנט, או באירועים רשמיים של     המצב כיום:

 האגודה. 

 

   אזכורים בחוק הרשמי:

והסמל, התש"ט עודכן בשנת  1949- חוק הדגל  על    1997,  ובו הוכנס הסעיף: "יש להניף את הדגל 

הבניין הראשי או בחזית הבניין הראשי בכל בתי הספר ומוסדות החינוך המוכרים על ידי משרד  

פת הדגל במוסדות  החינוך, לרבות מוסדות מוכרים אך בלתי רשמיים. עם זאת, החוק אינו מחייב הנ

 המוכרים על ידי משרד הדתות, כך שמוסדות החינוך החרדיים רשאים להימנע מהנפת הדגל". 

מ הכנסת  יו"ר  החלטת  פי  על  נואם  2018- בנוסף,  כל  ברקע  שימוקם  כך  בדגל  השימוש  הורחב   ,

 במליאת הכנסת. 

 

 הצעת החלטה: 

 מליאת המועצה מאשרת את הצעת ההחלטה בנושא דגל המדינה: 

שרדי האגודה שבבית הסטודנט, יוצגו שני דגלי ישראל לפחות, במקום בולט ובהתאם במ .1

 לשיקולי העמותה.

דגל    60- בכל אירוע רשמי של האגודה הסטודנטיאלית המונה כ .2 יוצג  יותר  משתתפים או 

 ישראל. 

 

 

 

 

 


