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26/11/2020 

  8 # ת מעורבותועדישיבת סיכום 

 
 חדר יו"רב 25/11/2020בתאריך  התקיימההישיבה 

 21:00 זמן סיום: 19:00זמן התחלה: 

 

 :/ותנוכחים

  ויותם קיפניס. יניב גורודצקיאיילת גל, שיר שפרן, דור ישי,  :שנכחו בוועדה הוועדה י/ותחבר

 .דניאל רימברג – רמ"ד מעורבות 

 ן:שנכחו ותפקידיה ותמשקיפ

 עמי פומרנץ –חבר ועדת ביקורת 

 :סדר יום

 נושאים לדיון:

 שיפור ועדת ביקורת-שימור 

 סיכום שנה  

 להצבעה:נושאים 

 רוטשילד לטובת פעילות סטודנטיאלית בנושא בריאות הנפשתרומה מקרן על  הצבעה 

 תמיכת האגודה במאבק האקלימי  ובמצעד האקלים -  הצעת החלטה 

 

 שיפור ועדת ביקורת-שימור: הנושא

 :שימור

 ה מאוד מקצועי, הפידבקים שניתנו היו רלוונטיים ולענייןתהי תנהלות הועדה לאורך השנהה. 

 שמנחה אותנו לגבי חוקי מסגרת מאוד מקלה על העבודה השוטפת ועל  העובדה שישנה דמות מקצועית

 וחוסכת בזמן. התנהלות הוועדות

  לי בתור יו"ר היה מאוד נוח שיש נציג/ה מוועדת ביקורת שמלווה אותי, זה נתן לי שקט תעשייתי, יש

 את מי לשאול שאלות אם אני לא בטוח במשהו. זה קריטי וחשוב

  יישר כוח! .ת, קשובה, בגובה העינייםועדת ביקורת מאוד נוכח 

 ר:שיפו

 לא עלו נקודות לשיפור. 

 

 שיפור ועדת מעורבות-סיכום השנה ושימור: הנושא

לגבי התנהלות הוועדה בשנה  בתחושותיהםןשיתפו  מעורבות וחבר ועדת ביקורת רמ"ד, חברי/ות הוועדה

בוועדה, באיזה מקום היו בתחילת דרכה של הוועדה ובסיומה, הוצגו החלטות  החולפת, כיצד היה להםן

לאחר מכן, עלו נקודות יים שיח ודיון מעמיק, אישי וחשוב בנושא. שהתקבלו בוועדה לאורך השנה, והתק

 לשימור ושיפור:

 שימור:
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  המעורבות ישנה חשיבות לכך שיגיעו להיות חברי/ות ועדת מעורבות א.נשים שאכפת להםן, שתחום

 קרוב לליבם, כי זה מורגש מאוד ומוסיף ערך מוסף להתנהלות הוועדה ולעבודה עם המדור.

  רמ"ד מעורבות ציין לחיוב את התקשורת בין יו"ר ורמ"ד, ההתנהלות היתה טובה, ואת העובדה

 שחברי/ות וועדה פנו אליו ולא לרכזים/ות המדור תרמה מאוד לעבודה השוטפת.

 לחזק את עבודת הוועדה, ציין שהרבה מהעבודה בעולם המעורבות היא  רמ"ד מעורבות ביקש

תהליכית, יש דגש על הדרך ופחות על תוצאות מיידיות. יתרה מכך, לעיתים התוצאות נראות רק בטווח 

 הרחוק, ושעדין הורגשה ממש עבודה על הדרך עצמה בוועדה וזה היה חשוב.

 ( השלכות פרסום סרטון תא בלדהעסקה ישירה, הדיונים בנושאים שונים והשיח הפתוח עליהם  )'וכו

קידמו שיח מכבד, פלורליזם ונעשו בצורה מצוינת, דיון לשם הדיון. יש לשמר דיונים כאלה לעתיד ואף 

 להגדיל את מספר הדיונים בנושאים שונים בהתאם לביקוש וצורך סטודנטים/ות וחברי/ות מועצה.

 שיפור:

  4שעות, ועדה שלקחה  5 )היתה ועדה שנערכה במשך ארוכות ונמשכו זמן רבוועדות מעורבות היו לרוב 

מתיש ומעייף, לכן יש לנסות לקצר / למקד את הוועדות, כך שייקחו פחות  זה היה לעיתיםשעות וכו'(, 

 זמן.

  להקדיש/להשקיע זמן בגיבוש הוועדה בצורת אירועים פחות פורמליים )למשל עריכת וועדות

 .יו"ר/חבר/ת וועדה, ערב גיבוש ועוד(בדירה/בית של 

  כלל חברי/ות המועצה וכלל  נוספות לשיח פתוח ודיונים בנושאים שונים בהם הזדמנויותליצור

זאת מתוך רצון  יבואו להשמיע את דעתם ולהקשיב לדעות של אחרים/ות. יהציבור הסטודנטיאל

 העיניים, במה ל להמשיך לקדם בקרב הקהל הסטודנטיאלי שיח מכבד, הידברות בגובה

 

 

 תרומה מקרן רוטשילד לטובת פעילות סטודנטיאלית בנושא בריאות הנפש: הנושא

התא זקוק לעזרתנו על ₪.  2500תא "בשביל הנפש" השיג תרומה מקרן רוטשילד על סך 

 מנת לממש את הכסף. לשם כך עלינו להצביע ולאשר את התרומה בוועדה.

בריאות הנפש ולא  תחוםקובעים כי התרומה יכולה ללכת לחשוב לציין כי נהלי העמותה 

 בשביל הנפש )האגודה היא לא צינור כלכלי אלא תומכת בתחומים(. תאל

מכיוון שתא בשביל הנפש הינו התא היחיד שעוסק בנושא, התא יקבל את מלוא התרומה 

 אליו. 

נכח חבר 

ועדת 

ביקורת 

במהלך 

 ☒הדיון: 

נושא 

חסוי: 

☐ 

 מה לתחום בריאות הנפשתרוהנושא: 

"וועדת מעורבות מאשרת את התרומה מקרן נוסח ההצעה: 

רוטשילד לטובת פעילות סטודנטיאלית בנושא בריאות הנפש כפי 

 שהוצגה ע"י רמ"ד מעורבות"

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
 ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: 

 ☐נושא חסוי: 

 
 .ובמצעד האקליםתמיכת האגודה במאבק האקלימי : הנושא



 

3 

 

 מטרות ההצעה:

הירתמות האגודה הסטודנטיאלית למניעת אחת מהבעיות החברתיות הקשות  .1

שתיפגע כגוף המייצג אוכלוסיית צעירים ביותר שהאנושות כיום ניצבת בפניה, 

 האקלים באופן הקשה ביותר.ממשבר 

 גוריון לקידום פתרונות למשבר.-כוחה ויכולותיה של אקדמיית בןתיעול  .2

יצירת אמירה חברתית של האגודה כתומכת במאבק, וניסיון ליצור אמירה  .3

גוריון שתפרוץ אל הציבור הישראלי הרחב מחוץ -חברתית של אוניברסיטת בן

 לכותלי הקמפוס.

התערבות קהילת הסטודנטים ית בתחומי אקלים. עידוד מעורבות סטודנטיאל .4

 .והובלת המאבק במשבר האקלים

 האוניברסיטהנציגי בשיתוף עם  גיבוש ויישום תכנית פעולה מקיפה .5

 ממוקדת יעדים ולוחות זמנים.ו מפורטת תכנית פעולה ,סטודנטיםהו

 רקע:

גוריון בנגב, הכריז בתאריך -פרופ' דניאל חיימוביץ', נשיא אוניברסיטת בן

בפני  עמודכי "יממה לאחר סיום מגיפת הקורונה, הבעיה הגדולה ביותר שת 16.11.2020

ממדעני האקלים מסכימים כי אנו בעיצומה  97%מעל האנושות תהיה משבר האקלים". 

וכי ההתחממות נגרמת  ,אחראים לה של קריסה אקלימית חסרת תקדים אשר בני האדם

כתוצאה מפליטות גזי חממה, הנוצרות בעיקר מתעשיית הדלקים המאובנים )פחם, נפט 

פי המכון למחקרי ביטחון -על וגז(, מתעשיית המזון מן החי, מתעשיית החקלאות ועוד.

בישראל. שינויי האקלים  לפגיעה ביטחונית קשהגם המשבר עשוי לגרום לאומי, 

העולמיים משפיעים לרעה על יציבותן של מדינות, ומאיצים את התפרצותם של משברים 

משפיעה על ישראל כבר היום, ובאה לידי ביטוי העלייה בטמפרטורות פוליטיים באזורנו. 

דוח של שריפות ושיטפונות. עפ"י  בעלייה בתדירות של אירועי מזג אוויר קיצוניים כמו

 מעלות 2עלתה בכמעט בישראל הממוצעת  הטמפרטורה, 2018-מ רולוגיוטארות המהשי

הייתה ונמצא כי באזורים כמו מישור החוף וצפון הנגב  ,בשלושת העשורים האחרונים

גם משק המים מושפע . עלייה גדולה יותר בטמפרטורות בהשוואה לשאר אזורי הארץ

ובעיקר באגן מיעוט המשקעים בשנים האחרונות בצפון הארץ,  משינוי האקלים עקב

 IPCC (Inter-Governmental Panel on-הדוחות המחקריים של ה ת.ההיקוות של הכנר

Climate Change ,קובעים כי על כל המדינות בעולם (, פאנל המדענים של האו"ם

לא , כדי 2050 עד שנת 100%-בו 2030 שנת עד 45%-להפחית את פליטות גזי החממה ב

מדינות ורשויות  1,840. עד כה מעלות צלזיוס 1.5לעבור את רף ההתחממות הקריטי של 

מיליון אזרחים, הכריזו על מצב  820מדינות ברחבי העולם, שמכסות  32-מקומיות מ

 י.חירום אקלימ

-לאקדמיה בישראל ובעולם תפקיד חשוב מאין כמוהו בפתרון המשבר. בתאריך ה

 ארגון גג שהתאחדות הסטודנטים, הסטודנטים האירופי וציא איגודה 23.01.2020

, הצהרה המפרטת את אחריותן של מוסדות היא חלק ממנוישראל ב והסטודנטיות

החינוך ואת אחריותו של איגוד הסטודנטים האירופי בתחומי קיימות ואקלים. כמו כן, 

החליטה התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל על שני נושאים  2020בשנת 

חברתיים שהיא מעמידה בראש סדר העדיפויות, כאשר נושא משבר האקלים הינו אחד 

נכח חבר 

ועדת 

ביקורת 

במהלך 

 ☒הדיון: 

נושא 

חסוי

 :☐ 
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ימים" שהגישה לממשלת ישראל הכולל את מגוון  100ובמסגרת מסמך "מהם, 

גוריון -דרישותיה, הכניסה גם דרישות הנוגעות לפתרון משבר האקלים. אוניברסיטת בן

הינו מוסד אקדמי הפועל בלב אקלים מדברי, ולאור שינויי האקלים עולה שאלה אודות 

 ר באר שבע ובנגב בכלל.העתיד הצפוי בעוד עשרות שנים בסביבת הקמפוס, בעי

 בהצעת ההחלטה  1סעיף הנושא: 

האגודה הסטודנטיאלית תתמוך במאבק לעצירת . 1" נוסח ההצעה: 

משבר האקלים ותכלול סוגיה חברתית זו במסגרת האג'נדה שלה 

ה"ירוק" במדור בשנים הקרובות. הרכז האחראי על התחום 

מעורבות יהיה אחראי בכל שנה לקידום הנושא, כאשר פעולות 

האגודה תפורטנה בכל שנה במסגרת תכנית העבודה השנתית של 

 מדור מעורבות.

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
 ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: 

 ☐נושא חסוי: 

אם וכאשר יתקיים בשנים הקרובות מצעד  .2נוסח ההצעה:  בהצעת ההחלטה  2סעיף הנושא: 

האקלים השנתי, ועדת מעורבות של המועצה הסטודנטיאלית 

תתכנס לפחות חודשיים בטרם קיום המצעד ותדון בתמיכת 

האגודה בו. תמיכת האגודה תכלול בין היתר היבט הסברתי, 

סטודנטים/ות והשתתפות של חברי/ות אגודה עידוד הגעת 

בצעדה אם ירצו, הנושא ייבחן בכל שנה מחדש לפני כל 

 "מצעד.

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
 ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: 

 ☐נושא חסוי: 

 2סייג לסעיף הנושא: 

סייג: שאיפה למימון הסעות במידת הצורך למצעד נוסח ההצעה: 

תעשה בכפוף לאישור ועדת מעורבות ובכפוף לאישור ועדת כספים 

 בתנאי שיעלה צורך תקציבי.

 דורוןנמנעים/ות:  איילת ודורקולות נגד:  שיר, יותם ויניבקולות בעד: 

 ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
 ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: 

 ☐נושא חסוי: 

 
של הצעת החלטה זו וכן על הצעת החלטה  3על סעיף  19:00-20:00בשעה  29.11.2020יתקיים דיון בזום בראשון 

 צום פסולת של האגודה )הנושא מופיע בזימון(.נוספת בדבר צמ
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 Zoomב  29/11/2020בתאריך  המשך הישיבה התקיימה

 20:00 זמן סיום: 19:00זמן התחלה: 

 

 :/ותנוכחים

  ויותם קיפניס. יניב גורודצקיאיילת גל, שיר שפרן, דור ישי,  :שנכחו בוועדה הוועדה י/ותחבר

 .דניאל רימברג – רמ"ד מעורבות 

 .עידו שגן – חבר מועצה

 , פעיל במגמה ירוקה.באוני' סטודנט לשעבר – נילו פילברגר

 במגמה ירוקה. פעילשדה בוקר,  בבי"ס שנת שירותמבצע  –בן שפיצר 

 .מגמה ירוקהב , פעילבאוני'סטודנט  –אוהד צור 

 ן:שנכחו ותפקידיה ותמשקיפ

 .ספיר כהן –ועדת ביקורת  תחבר

 

 האגודה הסטודנטיאלית במאבק משבר האקלים תמיכתת ההחלטה בהצע 3יף המשך דיון על סע: הנושא

 נוסח הסעיף כפי שמופיע בהצעת ההחלטה:

מדור מעורבות יפעל בשיתוף "קמפוס ירוק" ונציגי סטודנטים, ויחתור לגיבוש ויישום . 3

תכנית פעולה מקיפה של האוניברסיטה להפחתת פליטות גזי החממה, תכנית פעולה 

במחקר, בחינוך, בהסברה, ובפעולות  שתתמקד מפורטת וממוקדת יעדים ולוחות זמנים,

במסגרת תכנית פעולה זו,  מעשיות להפחתת אחוז הפליטות שמוסד הלימוד אחראי לו.

 מדור מעורבות יחתור ל:

מוסדות  16,943הכרזה של האוניברסיטה על מצב חירום אקלימי כפי שעשו  .א

. מטרת ההכרזה היא אמירה חברתית של האקדמיה שתופנה גם אקדמיים בעולם

 אל מחוץ לכותלי האוניברסיטה ואל הציבור הישראלי הרחב.

, בין היתר באמצעות 2030התחייבות האוניברסיטה להגעה לניטרליות פחמן עד  .ב

 מעבר לאנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית.

קיימא ברחבי הקמפוס )דוגמאות שאינן בהכרח מחייבות -ה בניעידוד הרגלי צריכ .ג

 את מדור מעורבות: צמצום תזונה מן החי, קידום תחבורה ציבורית ועוד(

יש להימנע לחלוטין מהשקעת כספי  –הסטת השקעות מחברות דלקים מאובנים  .ד

מוסד הלימודים בחברות המפיקות והמזקקות דלקים מאובנים, או בחברות 

זיהום ולנזק סביבתי. קידום תהליכים אלו יחל בעיתוי שמדור האחראיות ל

חודשים  4מעורבות יראה לנכון, ובלבד שמועד תחילת העבודה יהיה בטווח של 

 מיום אישור הצעת החלטה זו.

 וקידומו.וכחים/ות על חשיבות הנושא כל הנבין וברורה היתה הסכמה כללית ראשית, 

ולות כי , עלו קד(-הסעיפים הנלווים לו )אתת וארבעת  3יף עלתה חוסר הסכמה על סע

דבר  לפרטים, יםותר מדי יורדוי ים, לא ריאלימדי יםפרקטי ם שלוהסעיף ותת הסעיפי

נעשתה התקדמות  ולא פרקטיקה. מתוות מדיניותה של המועצה להיות שחוטא בתפקיד

 עלו קולות כימנגד,  ים.לאגודה ולתאהאוני' בין בשת"פ  תהאחרונו השנים גדולה בשלוש

 לשאר המוסדות במשקדוגמא תשמש מוביל כגוף ' חשוב מאוד על מנת שהאוניהנושא 

נכח חבר 

ועדת 

ביקורת 

במהלך 

 ☒הדיון: 

נושא 

חסוי: 

☐ 
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תהיה לזה השפעה גדולה  .ריז על הנושא כחשוב ותתעדף אותו בראש סדר העדיפויותותכ

 חשוב. קליםתחום האגם ל ויש לנצל זאת אדירותיכולות  האוני' היא מוסד עם מאוד, הרי

כמו  בודה שאפתנית יותר.ע יבנו תוכניתישבו ו השונים תאיםהו האוני' שנציגי האגודה,

 .רוקיםשאוף לקדם גם נושאים ייש ל מגדרי למשל, שיוויוןשהאוני' שואפת לקדם 

 

 :3יו"ר הועדה הציעה נוסח משלה לסעיף 

. מדור מעורבות יפעל בשיתוף "קמפוס ירוק" ונציגי סטודנטים, ויחתור לגיבוש ויישום 3

תכנית פעולה מקיפה ביחד עם האוניברסיטה להפחתת פליטות גזי החממה, שתתמקד 

במחקר, בחינוך, בהסברה, ובפעולות מעשיות להפחתת אחוז הפליטות שמוסד הלימוד 

 אחראי לו.

 

 .כפי שעלה בהצעת ההחלטה של שירעל הסעיף  התקיימה הצבעה

 בהצעת ההחלטה. 3סעיף נוסח ההצעה:  3הצבעה על סעיף הנושא: 

 יותם, שיר, יניבקולות בעד: 

 איילתו
 דורנמנעים:  דורוןקולות נגד: 

 ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
 ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: 

 ☐נושא חסוי: 

 

 

 צמצום פסולת שנוצרת ע"י האגודה הסטודנטיאלית והמועצה הסטודנטיאלית: הנושא

 מטרות ההצעה:

בידי האגודה הסטודנטיאלית והמועצה צמצום רמת הזיהום הסביבתי הנוצר  .1

 הסטודנטיאלית.

גוריון תהווה דוגמה ליתר -האגודה הסטודנטיאלית באוניברסיטת בן .2

 האגודות בארץ.

 רקע:

התפשטות מגפת הקורונה, האגודה הסטודנטיאלית עשתה מאמצים רבים לצורך טרם 

לאור . הושהושבעקבות אילוצי המגפה מאמצים ת, אקולוגיצמצום טביעת כף רגלה ה

האגודה שבמידת האפשר  עולה הצורך בשימור ידע, כדי חוסר הודאות לגבי משך המגפה

באגודה ובמועצה במועד סיום  התפקידים שיהיוללא תלות בבעלי תוכל לחדש מאמציה 

 המגפה.

 :ההצעה נוסח

ת יובכמוטיאלית תהיה הקפדה על צמצום פסולת ככל הניתן, הן במועצה הסטודנ .1

בעת המליאות והן בוועדות. האחריות לצמצום הפסולת בישיבות  הנוצרותהפסולת 

מזכ"ל/ית המועצה ויושבי ראש הוועדות מארגן הישיבה, כלומר תהיה בידי 

: קריאה לחברי המועצה להביא מראש דוגמאות לדרכים לצמצום פסולת)בהתאמה 

של מדור מעורבות אם  יםפעמי-רבכלים ה, שימוש בערכת ההביתמאישיים כלים 

 (.העסק ועודפעמיים של -שימוש בכלים רבים של קייטרינג במקר, הדבר אפשרי

נכח חבר 

ועדת 

ביקורת 

במהלך 

 ☒הדיון: 

נושא 

חסוי: 

☐ 
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כמות בטיאלית תהיה הקפדה על צמצום פסולת ככל הניתן, הן באגודה הסטודנ .2

יום השוטף. האחריות לצמצום הפסולת -בעת ישיבות והן ביום נוצרתהפסולת ש

 בישיבות תהיה בידי מארגן הישיבה.

מתקציב  משרדי האגודהבפעמיים במטבחון האגודה ו-כלים חדללא יתקיים רכש  .3

סעיף זה מתייחס לעבודה השוטפת של האגודה במשרדים  .האגודה הסטודנטיאלית

 ולא לאירועים או ישיבות גדולות.

בחלוף סכנת הקורונה ועם חזרת אירועי האגודה הגדולים, ייעשה מאמץ ע"י  .4

 פעמיים.-מנת לצמצם את כמויות הפסולת של כלים חד-על האגודה

שימת הקריטריונים ירוק" לר"במכרזי האגודה לקראת אירועים גדולים ייכנס סעיף  .5

שספקים יידרשו להציג. הסוגיה הסביבתית תיכנס כשיקול למכרז אך אין זה מחייב 

 והדבר יהיה לשיקול דעתם של חברי ועדת המכרז.

( אודות לבחירת המזכ"ל בכל שנה יתקיים דיון במועצה )במליאה/ועדה/הרכב אחר .6

מחדש הצורך  מתנות פתיחת שנה שהאגודה מחלקת לסטודנטים וייבחן בכל שנה

רכישת -ועדת מעורבות ממליצה למועצות לדון על האפשרויות הבאות: אי .ןבה

, צורה אחרת כגון הטבות(ב)אלא  רכישת מתנות חומריות-אי, מתנות באותה שנה

ביצוע סקר רכישת מתנות חומריות עם מתן מספר אפשרויות לבחירת כל סטודנט, 

ככל הניתן. שלהן רכישת מתנות חומריות והקפדה על זיהום מינימלי לסטודנטים, 

 ל האפשרויות.בכ שהמועצה תדוןאין חיוב לשם ההבהרה, 

, במכרז האגודה חומריות באותה שנה לרכוש מתנות פתיחות שנהאם יוחלט  .7

לספק/ים ייכנס "סעיף ירוק". האגודה תעשה את מירב המאמצים לצמצם את 

לא  /יםבקשה לספקבאמצעות העלאת ות יוצרות, לדוגמה כמויות הפסולת שהמתנ

 לארוז את המתנות.

להפחית מדור מעורבות ייעשה מאמץ  שמאורגנים ע"יכינוסי ראשי תאים וארגונים ב .8

 פסולת ככל הניתן.

לצמצם בזבוז מזון ככל הניתן, ובמקרה של עודפי מזון  נההמועצה והאגודה תשתדל .9

באמצעות תרומת  הפתרון חלופי לזריקה לפח, לדוגמ יאתתהיה השתדלות למצ

 "המקרר הקהילתי". מיזםהמזון ל

פעמיים שמשווקים כ"מתכלים", -אם האגודה תבחר לקיים אירוע עם כלים חד .10

-compostable/bioסיווג התכלות הכלי ) האגודה תעשה מאמץ לבדוק את

degradable/oxo-degradable/degradableואם ספיק גדול האירוע יהיה מ (. אם

"מתכלה" אל הלהשליך את הפסולת האגודה תעשה מאמץ  ,תינתן האפשרות

 קומפוסטר תעשייתי.

 שימור ידע יתבצע אודות פעולות האגודה בתחומים סביבתיים. .11

עובדי אגודה שעוסקים בהפקת אירוע גדול או שעוסקים בתחום ל בהםבמקרים ש  .12

לפעולות האגודה יש השפעה רחבה ם , או ובמקרים שבהחסר ידע רלוונטי סביבתי

רכש של מתנות פתיחת שנה או הפקת אירוע שמכיל אלפי משתתפים(,  ה)לדוגמ

ולהשלים את  מקצוע מהתחום הסביבתי מצופה מעובדי האגודה להתייעץ עם אנשי

 הידע הדרוש להם לצורך קבלת החלטה.

 ם עשויאם ביצועהאגודה ו/או המועצה רשאיות לא לבצע את סעיפי מסמך זה,  .13
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עילה מוצדקת אחרת שתקבל במקרים שבהם קיימת תחלואה או הלגרום לעליית 

 .ו/או מזכ"ל המועצה את אישורו/ה של רמ"ד מעורבות

פי גישת "פירמידת היררכיית -ייעשו עלצמצום פסולת במקרה התלבטות, שיקולי  :דגש

 במקור /הפחתת ייצורמניעה, כלומר העדיפות הראשונה תהיה הפסולת" המקובלת במדע

 .חזורמל ייבדק האם קיימת אפשרותורק במקרים שאין זה אפשרי 

 

גם אך , וכחים/ות על חשיבות צמצום הפסולתכל הנבין  וברורה הסכמה כללית היתה

 גד וקולות בעד. ולות נק  להצעה זו עלו

כדי שבעלי התפקידים בעוד כמה  הצעה זו חייבת להיות פרקטיתקולות בעד טענו כי 

ור ידע באגודה לוקה בחסר, השימ דרך לפעול בנושא.ה לעשות ושתהיה להם שנים יידעו מ

שימוש כשיו אין אם כבר ע ם אלו יהיו מנוסחים בצורת הנחיות ברורות.לכן חשוב שדברי

לשנים  אלו ישמרוים דבראך חשוב ש האגודה, שזה מעולה,במטבחון  בכלים חד פעמיים

מדיניות לעתיד באופן כללי,  הכתבת היו חוקה, זוכמ זובאות. אפשר להסתכל על הצעה ה

 ין בזה שום דבר פסול כמועצהא

צה חוטאת כאן ועשהמלפרקטיקה, וו יורדת יותר מדי כי הצעה ז קולות הנגד טענו

מזכירה יותר הצעה זו  ,כמה שנים לעוד דה. לא בטוח שנכון לקבע דברים מהיוםבתפקי

 מאשר הצעת החלטה יגש למכרזשהוא נכקהילתית/סטודנטיאלית של רכז מעורבות  מצע

חלק באגודה.  . מי שרוצה לעשות את הפרקטיקה הזו מוזמן לבוא לעבודהשל המועצ

ות יקרו כי הם כבר בתוכניוחלק  בהצעה זו כבר נעשו, חלק מתרחשים כרגע מהדברים

מים בתוכנית האם אנו קצת עושים מעצמנו צחוק שהדברים האלה כבר קיי העבודה.

 עבודה ואנו שוב מצביעים על זה?

צמצום פסולת שנוצרת ע"י : הנושא

האגודה הסטודנטיאלית והמועצה 

 הסטודנטיאלית

כפי שמופיעה  סעיפיה 13 כל עלהצעת ההחלטה נוסח ההצעה: 

 כאן.

 דורנמנעים:  ואיילת דורוןקולות נגד:  יניבו יותם, שירקולות בעד: 

 ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
 ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: 

 ☐נושא חסוי: 

 

 בברכה,

 מהצרי-דורון ליבנה

 מעורבות סטודנטיאליתיו"ר ועדת 

  


