
 

 

 30/12/20- ה                                                                                                                 לכבוד

 חברי המועצה                             

 כלל חברי העמותה 

 

 הראשונה ההנדון: סיכום סדר יום מישיבת המועצה 

 ישיבה שמן המניין. , 1-פ"א לישיבתה התשהתכנסה מועצת    ,לדצמבר 28- ה,ב'ביום 

 19:30-00:15בין השעות    במערכת הזוםהישיבה התקיימה   •

 מצ"ב סיכום הישיבה.  •

 

 וכחים:נ

עידו שגן, ניר בוזגלו, תובלי רון, שיר צרפתי, דין בגדדי, ברק דביר, גליה אור מלכה, דניאל גיא צברי, יותם  
קיפניס, רון גלעד, מאור אקא, שיר אביגל, יובל שוחנצקי, שרון לבון, נדב קיפניס, ח'אלד גאנים, אור תמיר,  

מן, לידור דהן, מאי בלונדר, יעקב ויינר, יונתן  בר שומרט, נחום פרי, רות הררי, מיכאל הופ-אילי ארקינד, צבי
 ח"מ 29סה"כ :  ., תום יוחאי, גיפארה בדרקדוולנדר, ערן לארי

 

  

   ח"מ 1 סה"כ : אימאן סלימאן  :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  -הסברה רמ"ד  -

 עילם כהן  - רמ"ד תרבות -

 דניאל רימברג -רמ"ד מעורבות -

 יעל ריבלוב  -רמ"ד אקדמיה -

 נעמה גוברין   -רמ"ד רווחה -

 שקד גל  -משא"ן -

 . חברי מועצה מסיימים, וסטודנטים נוספיםבמהלך הדיון נכחו  .5

 

  מהלך הישיבה: 

 מכרז מזכ"ל  •

 הצגת דוח ועדת בחירות   •

 אגודה  -יחסי מועצה •

 דיון אקדמי לקראת תקופת הבחינות  •

 קביעת ועדות המועצה  •

 

 

 

 

 

 



 

 מכרז מזכ"ל  .1

a.   .המכרז נוהל על ידי יו"ר ועדת תקנון היוצא אור ליליאן 

b.  .תחילה הוצג מבנה המכרז עבור חברי המועצה החדשים 

c.   המועמדים גליה אור מלכה וברק דביר, נכנסו אחד אחרי השני, כאשר גליה היא זו

 מועמד בתורו נשאל שאלות על ידי חברי מועצה ומשקיפים נוספים. שהתחילה. כל 

d.  :שאלות המכרז 

e.   שאלה מרכזית: מה היעד החשוב ביותר של המועצה לשנה הקרובה לדעתך?  ואיך אתה

   כמזכל רואה את התפקיד שלך בקידום המטרה ? 

f.   ?איך את.ה חושב.ת שהנסיון שלך יתרום לך בתפקיד 

g.  ?מה חשוב לך להביא לתפקיד 

h.  ?מה הניסיון שלך בניהול מתנדבים? ומה תעשה אם יהיה חוסר שיתוף פעולה 

i.  ?איזו הכנה עשית למכרז 

j.   ?מה האתגר הגדול ביותר לדעתך בלהיות מזכ״ל 

k.   .בתור מזכ"ל, יש לך גם סמכות לניהול דיונים שאת/ה מעורב/ת בהם מבחינת אג'נדה

 ת? כאלה כדי להבטיח שלא יהיה ניצול של הסמכואיך תתנהל/י במקרים 

l.  מה לדעתך התכונה החשובה ביותר לתפקיד והאם יש לך אותה 

m.  ?כיצד לדעתך ניתן לשפר את היחסים בין חברי המועצה לעובדי האגודה 

n.  .לאחר שאילת השאלות למועמדים/ות היה מקום לסכם במילותיהם 

o. יון השוואתי, הצבעה בוצעה בצורה  סבב גילוי נאות, התקיים דיון פרסונלי, התקיים ד

 חסויה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בחירת מזכ"ל   הנושא: 

 חדש/ה למועצת תשפ"א. 

 

 

לית בוחרת את ברק דביר  אמועצת האגודה הסטודנטינוסח ההצעה: 

 לתפקיד מזכ"ל מועצת תשפ"א.

 0נמנע: )בעד גליה(.  3 קולות נגד: קולות בעד  19 קולות בעד:

נכח חבר ועדת ביקורת   דין ההצבעה: ההצבעה אושרה

 ☒ בהצבעה: 

 ☐נושא חסוי: 

 דין בגדדי, אור תמיר, אילי ארקינד. פסלו עצמם מין ההצבעה:  •
 הגיע בזמן הדיונים ועל כן לא הצביע.  –גיפארה בדר 



 

  בחירות מועצת תשפ"א דו"ח  .2

הציג את דו"ח הבחירות בפני חברי המועצה חלק   יו"ר ועדת בחירות, תומר רוטברט •

 ונגע בהמלצות להמשך.    המופיעים בדו"ח  מהנתונים

השימוש בהם  ושקל לבחון את    תומר הביע חוסר שביעות רצון מלא עם האפליקציה •

 הבאה.בשנה 

 המלצות הועדה:

 הצעות לשיפור: 
בחירת יו"ר ועדת בחירות ולפחות  תהליך הגיוס לחברי ועדת הבחירות יקרה כחודש לפחות אחרי  •

 כחודש וחצי לפני הבחירות עצמם.
 

בכדי שיהיה זמן להתארגן   -ימים לתחילת הבחירות 4-3סוף תקופת ההרשמה צריכה להיות בין  •
 לבחירות ולהיערך כמו שצריך.

 

 באוניברסיטה. מינוי גורם אחד שהוא אחראי ליידע את חברי הוועדה על כל האירועים הקורים  •
 

לערב מתחילת הבחירות את רכזת סטודנטים ערבים ורכזת תא העצמה נשית בכדי לעודד וללוות את   •
 הסטודנטים בצורה המיטבית ביותר. 

 

עבודה מול חברה חיצונית או לפנות את החודשים האלה בתוכנית עבודה של מדור   -מדור הסברה •
 הסברה, הוספת שעות וכוח אדם.

 

 תחת מדור ההסברה.  - מי ההפצה שיש לאגודת הסטודנטיםלהשתמש בכלל גור •
 

יו"ר    -קיום פגישות שבועיות במהלך תהליך הבחירות עם הגורמים הרלוונטיים -שולחנות עגולים •
 האגודה, מזכ"ל האגודה והמדורים השונים.

 

המלצתנו לא לבחור באפליקציה הייעודית בשנים הבאות. ניתן היה לראות כי לא היה   -אפליקציה •
 שיתוף פעולה מצד האפליקציה, דבר זה יצר קשיים רבים.

 

מעורבות של יו"ר האגודה בהנעת הגורמים השונים הלוקחים חלק בהליך הבחירות וצמצום הפער   •
 הנוצר בין חברי אגודת הסטודנטים לחברי ועדת הבחירות.

 

 בכל אחד מהמדורים להקצות עובד שיהיה הגורם המטפל בכל ענייני הבחירות.  •
 

 נמליץ שחברי המועצה יפרסמו אודות, ופעולותיה בשוטף. - צ המועצהיח" •
 הצעות לשימור: 

 
 גם כאשר ניתן לבצע בחירות פרונטליות. בקלפיות.  - בחירות וירטואליות •

 

 מעורבות המזכ"ל  •
 

 ימים ) פתיחת האפשרות לבחור באפליקציה(   4-פתיחת הקלפיות ל •
 

 הכנה מראש לכך שלא יהיו מספיק מועמדים •
 

 צ'ופרים והגרלות  •
 

 פרס לאזור הבחירה עם אחוז ההצבעה הגבוה ביותר על מנת להניע סטודנטים. -השנתון המצביע •
 

 טלגרם, פייסבוק, וואטסאפ וכל ממשק אחר.  -הממשקים הרבים איתם נוצר הקשר עם המועמדים •
 

 הקשר הרציף עם המועמדים והליווי הצמוד.  •
 

 קשר עם ראשי התאים.  •
 



 

 כלוסיות שונות. פרסום שמיועד לאו •
 

 מעורבות של המועמדים עצמם בקמפיין.  •
 

חלוקת תפקידים בין חברי הועדה כך שחבר ועדה אחראי על פרסום והחבר וועדה השני על הקשר   •
 הרציף עם המועמדים. 

 
   ות.פגישות שבועיות של חברי ועדת הבחיר  •

 

 יחסים בין מועצה לאגודה  .3

, ניסו לשקף לחברי המועצה את הלך יו"ר האגודה שיר צדוק וסיו"ר האגודה אלן אדווט •

 הרוח אשר מתבצע בשגרת העבודה של עובדי ועובודות האגודה. 

 שיח של חברי מועצה יכול לפגוע בעובדות ועובדי האגודה. כיצד  •

 ברות המועצה. האגודה ועובדיה אל מול חברי וחכיצד ניתן לקיים שיח טוב יותר, בין הנהלת  •

אשמח תמיד לשמוע ביקורת, בוא נצא את הדרך לעשות זאת, להתווכח ולנתב את האמצע בו   •

 בקמפוס. נוכל לעבוד ביחד עבור הסטודנטים והסטודנטיות

המופיע בתקי הנהלים המשלימים, הנהלה וועדת כרגע מתבצע תיקוף של ה"קוד האתי"  •

 תקנון גם יחד. 

 

 

 לקראת תקופת המבחנים  לבנה אקדמית ודיון בנושא .4

יעל רמ"ד אקדמיה עלתה והציגה את הדברים אשר נעשו אל מול האוניברסיטה לקראת תקופת   •

 הבחינות. 

יצא תקנון לבחינות מקוונות, ישנם שם הרבה דברים לא ברורים עליהם אנחנו עוברים על מנת למצוא   •

 פתרונות לכל הבעיות. 

 המידע האקדמי לסטודנטים. ישנה היערכות להסברה בנושא האקדמי, הנגשת   •

 אנחנו מבצעים כל מיני התאמות וביצעו מספר שינויים כמו איך ניתן בזמן הבחינה לשאול שאלות.  •

 מערכת טומקס, עכשיו נמצאת בדיונים בכל העולם האקדמי. •

 מתבצע עכשיו מהלך בהשתתפות של ועדת אקדמיה היוצאת על מנת לעשות קצת סדר. •

מאוד על מנת ליצור רשת ביטחון עבור עד הסטודנטים לתקופת המבחנים  מדור אקדמיה עובד קשה  •

 הקרובה. 

במהלך הדברים חברי המועצה ניר בוזגלו ועידו שגן העלו שאלות בין היתר מה הולך לקרות ביום   •

 רביעי אם לא יגיעו התשובות הרצויות? 

 שיר יו"ר האגודה, הציגה מה הצעדים שהולכים להתבצע.  •

וספות, הוסכם כי ביום רביעי הנהלת האגודה תעדכן מה היו תוצאות הפגישה,  לאחר מספר שאלות נ •

 משם ההנהלה רשאית לפתוח במחאה מכיוון שהמדיניות אושרה לפני כן על ידי המועצה.

 

 

 

 

 

 



 

 ועדות המועצה .5

תחילת הדיון הייתה בהסבר על חובת חברי המועצה, כל חבר מועצה צריך להיות בועדה או   •

 שניים. 

 הועלו ההוראות כיצד תתבצע החלוקה, העדפות, שריון עבור כל חבר בודד מפקולטה.  •

 לאחר מכן ניתן זמן עבור חברי המועצה לבצע שינויים וויתורים.  •

 היא ועדת אקדמיה, בה בוצעה הגרלה. לבסוף הועדה היחידה שלא קיבלה הסכמה מלאה   •

 חלוקת הועדות הנ"ל, היא החלוקה עליה הצביעו ואישרו חברי מועצת תשפ"א:  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רווחה כספים תקנון הסברה תפעול תרבות מעורבות אקדמיה  

 רות הררי  ניר בוזגלו  1
יותם  
 קיפניס 

אימאן  
 יונתן קדוולנדר  ערן לארי  ניר בוזגלו  יעקב ויינר  סלימאן  

 רון גלעד  2
יותם  
 קיפניס 

מאור  
 אקא

בר  -צבי
 רות הררי  גליה מלכה  עידו שגן  אור תמיר  שומרט 

 עידו שגן  3
ח'אלד  
 ג'נאים 

אילי  
 ארקינד  

יעקב  
 הוויינר 

מיכאל  
 הופמן 

מיכאל  
 יובל השוחנצקי  ברק דביר  הופמן 

 רון גלעד  לידור דהן   שיר אביגל  נחום פרי  4
יובל  

 שוחנצקי 
יונתן  

 בר -צבי מאור אקא  קדוולנדר 

 תום יוחאי  שרון לבון  5
מאי  

 אימאן סלימאן  דין בגדדי  גיפארה בדר   דגצ אור תמיר  בלונדר 

6 
שיר 

 גיפארה בדר   תום יוחאי  ערן לארי  גליה מלכה  לידור דהן   תובלי רון  דגצ צרפתי 

 נחום פרי  תובלי רון  7
שיר 

 ח'אלד ג'נאים  ארקינד אילי  נדב קיפניס  דין בגדדי  שיר אביגל  צרפתי 

קביעת ועדות המועצה הנושא: 

 לשנת תשפ"א 

 

 

מאשרת   מועצת האגודה הסטודנטיאליתנוסח ההצעה: 

 את הרכב הועדות הנ"ל לשנת תשפ"א.

 דניאל  1נמנע: 0 קולות נגד: קולות בעד  22 קולות בעד:
נכח חבר ועדת ביקורת   דין ההצבעה: ההצבעה אושרה

 ☒ בהצבעה: 

 ☐נושא חסוי: 

•  



 

 
 סיכום :

 ברק דביר  –נבחר מזכ"ל למועצת תשפ"א  •

 דוח הבחירות הוצג עבור מועצת תשפ"א  •

סוכם כי אם לא יתקבלו תשובות מספקות בפגישת המשך באותו השבוע, האגודה תצא למחאה נגד   •
 תקופת המבחנים האוניברסיטה בנושא 

 נקבעו ועדות המוצע הקבועות לשנת תשפ"א  •

 ועדות המוצעה יתכנסו בשבועיים הקרובים, לאחר מכן יבחר ועד מנהל לאגודה. •

 במהלך תקופת המבחנים לא תתקיימנה מליאות או ועדות שמין המניין.  •

 

 



 

 

 

 


