
 

 

 

 26/08/2020-ה                                                                                                                 ודלכב

                             חברי המועצה

 כלל חברי העמותה

 

 שישיתהמועצה הישיבת מסדר יום  : סיכוםהנדון

 , ישיבה שמן המניין.6-לישיבתה ה תש"פת מועצ התכנסה,  2020 אוגוסטב 24', הבביום 

 .17:00-22:00 בין השעות  במערכת הזוםהתקיימה הישיבה  •

 ישיבה.ה סיכוםמצ"ב  •

 

 וכחים:נ

לוי, , רועי אראל, דין בגדדי, דולב כנען, דקל  , רון גלעד, דור ישי, נועה חסידוב, רותם חניה, אןיאור ליל
, איילת גל , שיר שפרן, טל אדיב, ברק פניסיניר בוזגלו, יותם קיניב שמיס, יובל דר,  י,מהצר -הדורון ליבנ

 אביגיל שיר יוסיפוב              , טיב יחיאל, , יניב גורדצקי דביר, תום לוי, דניאל גיא צברי , עידו שגן
 ח"מ 24סה"כ : 

 

  

  ח"מ 6 סה"כ :תובלי רון  איילה בדש, , עד כהן-אל,  רףאסאלה  בר קאופמן,, טל חזי :חסרים
 משקיפים:

 נתנאל קולטקר : ועדת ביקורתיו"ר  .1

 שיר צדוקיו"ר אגודת הסטודנטים:  .2

 אלן הדווטסיו"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 -

 נעמה גוברין -רמ"ד רווחה -

 שקד גל -משא"ן -

 יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, שלומי אחיאב .:עוד נכחו  .5

 סטודנטים נוספים.

 

  מהלך הישיבה: 

  עדכוני מזכ"ל •

 דיון בנושא המשך תמיכה במחאת "אנחנו המשבר הכלכלי". •

 בחירת יו"ר ועדת בחירות •

 בחירת חברי ועדת ביקורת •

 לבנה בנושא אקדמי •

 אישור תקנון העמותה •



 

 

 

 

 עדכוני מזכ"ל: .1

a.  התנהלות בישיבה 

b. קביעה טנטיבית של המשך פעולות המועצה 

c. .הסבר על אישור תוכניות העבודה ואישור התקציב לקראת השנה הקרובה 

 :דיון בנושא המשך תמיכה במחאת "אנחנו המשבר הכלכלי" .2

 האג'נדה של ההתאחדות.הסבר על  •

התמקדות בציר  -הסבר על המצב של ההתאחדות בתקופת הקורונה •

 ורק לאחר פסח ההבנה של גודלו האמיתי של המשבר. -האקדמי

הסבר על העשייה של ההתאחדות בזמן הקורונה ואיזה הישגים  •

 הושגו.

הסבר על המחאה הנוכחית ואיפה היא עומדת מה זה "דור אבוד"  •

 של התוכנית הכלכלית שנבנתה. ומה הם הדגשים

 הסבר על תוכנית הפעולה של המחאה. •

 

שאלה של חבר המועצה יניב שמיס: האם המחאה לא מנותקת קצת  -

מהצרכים האמיתיים של הסטודנטים? מחאה מוצדקת כמו המצב של 

 הרב קו לא על הפרק בכלל?

שאלה של חבר המועצה אור ליליאן: איפה ההתאחדות בנושא השכר  -

למה זה לא בפרונט? והאם אתה לא חושב שאתם מנותקים  לימוד,

 ובעצמכם לא יורדים לפריפריה?

איילת גל: אתה לא חושב שהמחאה  שאלה של חברת המועצה -

שמתעסקת בדור הצעיר צריכה לעזור גם לאוכלוסייה החלשה? צריך 

 לתת מענקים לאנשים שנכנסו למשבר ולא לדבר על תוכניות התמחות.

 ה על על שאלה בנפרד.שלומי יחיאב ענ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 ימים 30הצבעה על המשך תמיכה במחאת ההתאחדות הארצית למשך של עוד 

 

 

 ועדת בחירות בחירת יו"ק .3

 במכרז זה התמודדו שני מועמדים:

 ירדן קוריטרו -

 תומר רוטברט -

המועמדים נכנסו אחד אחרי השני לראיונות שהתבצעו במערכת הזום ונשאלו את 

 השאלות הבאות:

 ספר על עצמך? .1

 מנה פרוייקט משמעותי שביצעת בעבר .2

 מה לדעתך הן התכונות החשובות ביותר עבור צוות מנצח? .3

תתמודד עם אחוזי ההצבעה אשר צפויים להיות נמוכים בשל היעדר הנוכחות כיצד  .4

 בקמפוס?

 האם עולה בראשך רעיון כיצד למשוך סטודנטים/ות להתמודד למועצה? .5

 ספר על מקום בו נכשלת בעבר ומה למדת מכך? .6

שעות עבודה אשר יפרסו החל ממחר ועד סוף ינואר, האם אתה  400היקף המשרה הינו  .7

 לעמוד בכך? חושב שתוכל

 משהו נוסף שתרצה להוסיף? .8

המשך תמיכה הנושא: 

במחאת ההתאחדות 

הסטודנטים/ות הארצית 

ימים  30למשך של 

 נוספים. 

ימים נוספים   30-מועצת תש"פ מאשרת לנוסח ההצעה: 

הכלכלי", בהובלת את התמיכה במחאת "אנחנו המשבר 

 התאחדות הסטודנטים/ות הארצית.

יניב .ס.,   16 קולות בעד:
ותם, ררון, עידו, דניאל, 

טל, תום, אביגיל , דולב, 
נועה, איילת, רועי, שיר, 

 דין , ברק, אור.

יותם, ניר, דקל,   6 קולות נגד:
 יניב .ג., יטיב, יובל.

 דור, 1 נמנע:

ההצבעה דין ההצבעה: 

 אושרה

חבר ועדת ביקורת נכח 

 ☒ : בהצבעה

 ☐י: נושא חסו

האגודה הסטודנטיאלית לא תתמוך המחאה ללא הכללת אסטרטגית ודרישת -סייגים: 

 תקציבים להגדלת הפיצוי לסטודנטים/ות שנפגעו מפיצוי הרב קו לשנת תש"פ.

 הסייג לא עברנמנע  1הצבעות בעד,  9הצבעות נגד,  11תוצאה : 

 הסייג לא עוברנמנע  1קולות בעד,  6קולות נגד,  16האגודה לא תממן הסעות להפגנות: -

קולות בעד,  7קולות נגד, 12עובדים בשכר בהפגנה:  4האגודה לא תחזיק בהפגנה יותר מ-

 הסייג לא עברנמנע  6

.ג
ש



 

 

 

 

 לאחר ששני המועמדים ענו על השאלות  התקיים סבב גילוי נאות:

חברי מועצה פסלו עצמם מהצבעה בשל הכירות אישית מוקדמת: רותם, יותם, דניאל, נועה, אור, תום,  8

 ברק, דין.

 

 צבעה על בחירת יו"ר ועדת בחירותנושא: ה

 

 

 בחירת חברי ועדת ביקורת .4

על פי תקנון העמותה בחירת חברי ועדת ביקורת מחויבת בהצבעה במליאת המועצה. למכרז הנ"ל 
: לירן גורפינקל, כליל דרור, ספיר כהן, רועי גולדברג ועמי פומרנץ. מתוך הנ"ל  מועמדים/ות 5היו 

 חברי ועדת ביקורת. 4-מליאת המועצה נדרשה לבחור כ

 השאלות אשר נשאלו במכרז:

 ספר/י על עצמך? .1

 מה מביא אותך לתפקיד? הסבר בקצרה את חשיבות התפקיד בעיניך. .2

ת ביקורת אל מול הגופים השונים הסבר/י כיצד את/ה רואה את עבודתה של ועד .3
 בעמותה?

 ספרי/י על סיטואציה של חוסר הסכמה עם רמה ממונה, כיצד פעלת בנושא? .4

 יתרונות שעשויים לסייע לך בביצוע התפקיד. 2מני/ה  .5

כניסה למשרה באופן מיידי והתמגול הינו גמול דירקרטורים הקבוע בחוק, האם את/ה  .6
 חושב/ת שתוכל/י לעמוד בכך?

 וסף שתרצי/ה להוסיף?משהו נ .7

 

 

המועמדים ענו כל אחד בראיונו על השאלות וחברי המועצה דנו לאחר מכן בדיון פרסונלי 
 והשוואתי.

 

 

 

בחירת הצבעה על הנושא: 

יו"ר ועדת בחירת למועצת 

 תשפ"א

מאשרת את מינוי מועצת תש"פ מליאת נוסח ההצעה: 

 המועמד להיות יו"ר ועדת בחירות למועצת תשפ"א

 2 נמנע: 5 :בעד תומרקולות  6 :ירדן קולות בעד
ההצבעה לא דין ההצבעה: 

 נדרש רוב מוחלט -עברה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒ : בהצבעה

 ☐י: נושא חסו

 הודעה בדבר ההצבעה החוזרת נמסרה לשני המועמדים.הערות: 



 

 

 

 

 

 

 סיכום תקופת המבחנים והערכות אקדמית לשנת הלימודים תשפ"א .5

עלתה אל מול המליאה והציגה את עבודה המדור, בזמן תקופת המבחנים  רמ"ד אקדמיה יעל ריבולוב
לפניו, תוך כדי ואחריו. תוך הצגת נתונים והסבר פרקטי מה התרחש. בסיום הדברים הציגה כיצד מדור 

 אקדמיה נערך לשנת הלימודים הקרובה שצפויה להיות מאתגרת.
 חברי המועצה לבסוף שאלו את יעל שאלות על העבודה. -

 ני תקופת המבחנים: לפ

 מבחנים פרונטליים < מבחנים מקוונים < מתווה החרגות ✓

 עבודה מול האוניברסיטה למתן הטבות לתקופת בחינות ✓

יצירת קמפיין "סתם שתדעו" המפרט על הזכויות והחובות בתקופת מבחנים מותאם  ✓
 לקורונה

 רתימת הוועדים והכנה מקדימה ✓

 של הוועדים עדכון בקבוצת הפייסבוק ✓

 תקופת מבחנים:

קשר רצוף עם הוועדים, טיפול מידי בבעיות וסיוע בכל שאלה ובעיה שעלתה, תגמול  ✓
 וועדים

 ליווי סטודנטים בוועדות משמעת ✓

ישיבות קבועות אחת לשבוע עם המשנה לרקטור והמזכירה האקדמית להצפת פערים  ✓
 ומתן פתרונות מיידים.

 פרופ' אבי לוי –שיחה של הוועדים עם דיקן הנדסה  ✓

 101יצירת פוסט נעוץ של שאלות ותשובות באקדמיה  ✓

בחירת הנושא: 

חברי ועדת 

 ביקורת

מועצת תש"פ מאשרת את מינוי חברי ועדת מליאת נוסח ההצעה: 

 ביקורת החדשים:

 :לירן קולות בעד
 בעד 15

 13 :בעד כלילקולות 
 בעד

 7רועי:  בעד 13 :ספיר
 קולות בעד

 11עמי: 
 קולות בעד

דין ההצבעה: 

ההצבעה עברה 

חברי  4ונבחרו 

ועדת ביקורת 

 חדשים

נכח חבר ועדת 

 : ביקורת בהצבעה

☒ 

 ☐י: נושא חסו

אלטון, ספיר כהן, עמי -חברי ועדת ביקורת החדשים שנבחרו: לירן גורפינקל, כליל דרור 4

 פומרנץ.



 

 

 

 

 

 עליה משמעותית בכמות הפניות )במייל, באתר ובפייסבוק(  ✓

 " 101עלייה משמעותית בפעילות של קבוצת הפייסבוק "אקדמיה  ✓

 טיפול במבחנים בנוגע לנרמול ✓

בועיים בתקופת ישיבה מסכמת עם המזכירות האקדמית על מבחנים חריגים ועדכונים ש ✓
 בחינות

 שימור ידע במדור אקדמיה ✓

 קשר רצוף עם אסר"ן ומענה בפקולטה לבריאות  ✓

 שינויים בסעיפי התקנון ✓

 הפקת לקחים לתקופת מבחנים הבאה ✓

 הערכות אקדמית לשנת הלימודים תשפ"א:

 מסמך הפקות לקחים והכנה לשנה הבאה •

 שולחנות מקוונים  •

 פרויקט "משנים קיוון" •

 בין סטודנטים לאוניברסיטהעידוד שיח  •

 

 אישור תקנון העמותה:דיון והצבעה  .6

 
שנים, למרות שבוצעו בוא שינויים רבים במשך  10תקנון העמותה לא תוקף במשך 

השנים, הם לא אושרו על ידי רשם העמותות. אחרי תהליך עומק שועדת תקנון ביצעה 
בהובלת יו"ר הועדה אור, בוצעו שינויים ותיקופים רבים שכעת אנו רוצים להביא לידי 

 אישור.
 

ם שעוד לא אושרו על ידי הועדה, ברצוני יו"ר ועדת תקנון: ישנם שינויי -
 למשוך את אישור התקנון מהצבעה כעת.

מזכ"ל המועצה: אם אנו נאשר את התקנון העמותה הוא ישלח לרשם  -
העמותות ללא השינויים שלא נידונו בועדת תקנון. אך בכל זאת ההצעה 

תעלה להצבעה ואחרי הבנת משמעות זו חברי המועצה יחליטו אם 
 זאת כעת או לשלוח זאת לעבודה נוספת בועדת תקנון. ברצונם לאשר

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 הצבעה על אישור תקנון העמותהנושא: 

 
 
 
 

 סיכום :

 שתי הצבעות שעלו לדיון נדחו לפעמים הבאות. -

בבאר  27/08המועצה החליטה לתמוך במאבקים שיחלו ביום חמישי ה -
 שבע.

 נבחרו חברי ועדת ביקורת חדשים. -

 ידחו בשל חוסר בזמן.שני נושאים נוספים  -

 

 

 

 

 

 

 מזכ"ל מועצת תש"פ,

 ברק דביר

 

 

 

אישור תקנון הנושא: 

 העמותה

מועצת תש"פ מאשרת את אישור תקנון נוסח ההצעה: 

 העמותה כולל הסעיפים שתוקנו ונידונו בועדת תקנון. 

 

שיר, נועה, טל, : 14קולות נגד: 0 קולות בעד:
דקל, יובל, יניב .ש., יותם, רון, 

רותם, אביגיל, עידו, איילת, 
 ניר, דין.

: דור, יטיב, דולב, 6 נמנע:
 רועי, ברק, דורון.

ההצבעה דין ההצבעה: 

 נדחתה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒ : בהצבעה

 ☐י: נושא חסו

האגודה אשר אחראים לעבוד על התקנון, טרם ההצבעה הביעו  הערה: יו"ר ועדת תקנון וסיו"ר

 את דעתם כי כדאי לא להצביע על כך.


