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 06/01/20 תאריך:

 אורנים במכללת הסטודנטים אגודת של כללית אסיפה פרוטוקול

  חברי סטודנטים 18  נכחו 19:00בשעה  06/01/20: בתאריך שהתקיימה כללית באסיפה

צור  גיא , אדיר ברנשטיןו ,נציג ועדת ביקורת - מתן כשר נכחוביניהם . הסטודנטים אגודת

 .המנהל עדו הו חברי - נשטטווזוהר בר

 אלון באום.  האגודה ר" יו נבחר האסיפה ר" ליו

 : היום סדר על

 מפגש עם הממונות על מניעת הטרדות מיניות.  .1

 דיגיטלי ע"י המכללה/ דיגיטלי ע"י האגודה/ פיזי ע"י האגודה.  -כרטיסי סטודנט .2

 מפגש עם תא מח"ר .3

 סקירת זכויות הסטודנטים בתקופת הבחינות .4

ת לא יכלו להגיע. לכן, אלון הזכיר את רגישות המצב לגבי הממונות על מניעת הטרדות מיניו

 כל הפרשה של המרצה והסטודנטית שנחשפה בשבוע האחרון.  

אד: היה מרצה שלי, הרבה סטודנטים אוהבים אותו. המקרה הוא קשה כי אין הרשעה בעניין.  

נראה כי בגלל הלחץ של השם של המכללה, השעו אותו. זה התסיס את הסטודנטים  

 מהיסטוריה כי לא ראו הצדקה בהשעיה שלו. 

ירה לא זהר ברונשטט: אף אחד לא אמר שהוא מפוטר, יש השעיה לבירור התהליך. זו אמ 

הוגנת כלפי מחנכים לומר שהוא לא מורשע. כמכללה שמתעסקת בחינוך, ברמה האישית זה 

מרתיח שאנשים לא שומרים על מרחב בטוח של למידה ושלא רואים בכך ערך. הדבר הכי 

חשוב, הוא לדאוג למרחב הבטוח של התלמידים שלנו. הדבר הנכון ביותר למה המרחב 

 הבטוח של הסטודנטים נפגע. 
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 אד: אם מחר אתלונן על מרצה שהטרידה אותי מינית. את רוצה שישעו אותה?

זוהר ברונשטט: כן! אני רוצה שסטודנטים שבאים לכאן בבוקר וירגישו כאן בטוחים. זאת 

 האחריות של המכללה להגן עליי.  

 נהוראי: אני לא מופתעת מההשעיה. זה מטריד הרבה אנשים.

מועות. חשוב מאוד שתזכרו: יש את הנפגעות ויש את גל בשארי: הרבה דברים רצים על ש

הפוגע שגם הוא עובר סיוט של החיים. יש הליך שבודקים את הדברים. כרגע, לשתף את כל 

מה שקורה בכל ההליך לא תורם לאף אחד. הייתי שמח אם כל אחד היה לוקח את זה ביחד 

שלא צריך להביע עמדה  איתו ואת האדם שעומד. האימפקט של הלינק כבר קרה. אני חושב 

 בנושא הזה. אנחנו בעלי תפקיד ציבורי, אסור לנו להביע עמדה. 

שלומי: אני חושב שלא היה צריך לשתף את הנושא ברשתות החברתיות. יכולנו באותה מידה 

לפתוח, אבל לא ברשתות החברתיות. יכולנו ליצור שיח דרך האופליין ולא דרך הפייסבוק  

 ה. איפה שכל השיח מאבד את ז

גיא זהר: ברמה האישית יצא לי לדווח על הטרדות מיניות בעבודות שעשיתי בחיי. צריך  

לבנות פלטפורמה, של מה קורה באירוע הבא מבחינת האגודה. ולהבין מול המכללה של 

המדיניות כלפי הנושא. האם התקנון באמת מגן עלינו בנושא הזה? איך אנחנו יכולים בתור  

 שלנו לאירועים הבאים. אגודה להבין מה התשובה

גל: המקום של האגודת הסטודנטים זה קודם כל הסטודנט. האגודה לא המציאה, האגודה 

פשוט שקורה במרחב הווירטואלי על מה שקורה בחוץ ואנחנו יידענו על מה שקורה בחוץ. זה 

 לא היה מתוך מקום רכילותי. 

ל מה הם צריכים לעשות כשהם זהר ברונשטט: נתנו כלי, לא פרסמנו כתבה. יידענו אנשים ע

 מרגישים שזה קורה. אגודת הסטודנטים לקחה אחריות!

מורן וויינר: נכון שיש שמועות סביב כתבות. אבל לא פותחים פה הליכים סביב כתבה 

בוואינט. חשוב לזכור כי הממונות על ההטרדות מיניות עושים עבודה חשובה והמטרה הייתה 

 לפרסם אותם.
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אלון: אנחנו נחשפים ומובילים תהליכים שברמת המאקרו שאנחנו משפיעים על כולם. אני  

חושב שהמקום שלנו כאגודה הוא הרבה פעמים בתווך, על האגודה להיות נוכחת באירועים  

שקורים שם. ברגע שהכתבה פורסמה לא היה מקום ללא להתייחס לזה. אנחנו מצרים על  

משהו בתגובה של המכללה שהיה מאוד מורכב ובעייתי.  התגובה של הנהלת המכללה. היה 

אם לא היינו מפרסמים את הפוסט הזה, דברים לא היו מתפוצצים? היו יכולים להיות 

סטודנטים שהיו מפוצצים את הפרשה גם בלעדינו. מכללת אורנים לא נמצאת במקום שהיא 

עיל על מקרה מסוים.  פותחת תהליך של בירור ללא תלונה. לא משנה מה הלחץ הציבורי שנפ

הטרדות מיניות על פי  מרגע שנפתח תהליך בירור, יש צעדים מאוד מסודרים למדיניות בירור 

חוק ממשלתי. כך גם לאורנים יש תקנון כלפי מדיניות זו. מה שניסינו לייצר זה שני דברים:  

קח לתת כלי, להדגיש מול אורנים שלא משנה מה קורה בחוץ, אותנו מעניין שאורנים תי

אחריות על החיים בתוך הקמפוס. הוחלט שלא לנקוט בפעולה נוספת, עד שיסתיים תהליך  

הבירור מכיוון שהשיח רק מתדרדר. אנחנו רואים לנכון שההליך ההוגן, לפני שאנחנו מעלים  

את השיח עוד הפעם. ההנהלה של המכללה תקבל את ההחלטה. זאת גם הסיבה העיקרית  

קה. אנחנו נוקטים במדיניות של דלת פתוחה, מהרגע לכך שהאגודה שומרת על שתי

שפורסם פוסט כמויות הסטודנטיות שפנו תמיד נענו. ההתחייבות שלנו תקפה גם כלפי  

התקשורת. בגדול, המשך התהליך: לפני חודש הייתה לנו פגישה עם ענבר, אחת הממונות 

שיח מוגן ומרחב  על תחום ההטרדות מיניות מטעם המכללה, על מנת שאנחנו נוכל לייצר

חלשות יותר מדברים שמועברים בעובדות.  בטוח לשיח. דברים שמועברים בשמועות 

 כשתסתיים הישיבה, אנחנו נהיה בקשר עם הממונות.

 

 כרטיסי סטודנט: 

אני מקבל המון פניות לגבי הכרטיסי סטודנט, לא מרוצים מעניין הכרטיסים האלקטרונים.  

נטים, ביקשתם שאני אביא דוגמאות אבל זה לא היה הרבה תקלות עם הכרטיס הסטוד

מספיק ולא רלוונטי. אני חושב שבמקום שלא מכבד את הכרטיס הזה נעשה לא נזיפה וזה לא 
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יעזור בכלום. זה יוצר סוג של עוגמת נפש בקרב הסטודנט שמגיע לבית עסק ולא מכבדים את 

 ₪.   25ר, הכרטיס שלו. המחיר לטענת הסטודנטים של הכרטיס הרגיל הוא יק

 אלון: המחיר היקר נועד למנוע ספיגת עלויות של השירות סליקה. 

 תומר: הסטודנטים מעדיפים את הכרטיס פלסטיק.

שלומי: אני מצטרף לדברים של תומר, גם אליי פונים הרבה סטודנטים. לא אישרו בפניי את 

יש הכרטיס הדיגיטלי מול משרד התחבורה בעת החלפת סטטוס ברב קו. לא לכולם 

 סמארטפון ובטח שלא פלאפון.  

אלון: נכון לכרגע, אנחנו לקראת סיום סמסטר א שיש אפשרות להוציא כרטיס פיזי דרך מיכל.  

ברגע שזה יהיה דרך האתר הפרוצדורה תהיה יותר נוחה. האם השינוי תקף לשנה הקרובה? 

 מה רמת הפניות?

 והעניין הוא דחוף שצריך לטפל בו לפני הקיץ הקרוב.  הפניות הן רבות  תומר:

 שלומי: זה יכול להיות נקודתי לסטודנטים גם לשנה הקרובה.

 אדיר: האם הכרטיסים בתשלום יהיו אלטרנטיבה מספקת?

 שלומי: כן 

אלון: נכון להיום, נותרו שאריות של חומר גלם משנה שעברה של הדפסת כרטיסים. הבעיה  

פותחים את האפשרות, אנחנו צריכים להוציא עוד תקציבים על כרטיסים  היא שברגע שאנחנו 

ועוד כפול תקציב על דיו. גם הכרטיס הדיגיטלי עולה לנו כסף. נכון להיום, היתרון של 

הכרטיסים הדיגיטליים זה העובדה שהאפליקציה היא הדבר היחיד שנותנת לנו תקשורת 

, סטודנטים עדיין לא הורידו את האפליקציה  בלתי תלויה עם הסטודנטים. נכון לחודש ינואר

וזה עדיין מעסיק אותו. זה יושב על כך שמסד הנתונים שלנו לא מסונכרן עם המכללה. אני 

מסכים שגם לנו, לא ידידותי להשתמש עם זה. היום בעולם הסטודנטיאלי, אגודות רבות 

יש אפליקציה   דרך להיפטר מהאחריות להדפיס את הכרטיסי סטודנט. עם זאת,מחפשות 

מתחרה. אך לאגודה אין את האופציה להשבית הלימודים בימים של מאבקים. האפשרות 

האחרונה היא שאנחנו נוציא כרטיס פיזי ולקנות מדפסות וחומרי גלם חדשים. כמו שהמכללה 
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 תמכור.

 גיא: כמה אנחנו משלמים על האפליקציה הנוכחית? 

 טים. ₪ תלוי בכמות הסטודנ  4000-6000אלון: בין  

גל: אנחנו מנסים לעשות משהו שיפסיק את האפליקציה ולייצר איזשהו תאגיד שלנו כדי לאגד  

 את הסטודנטים ביחד.  

 גיא: כדי לקבל החלטה על הדבר הזה האם אני חוסך פה כסף, זה מעניין אותי. 

אני מציע שננסה לבדוק את הדברים לקבל ולדעת הערכה אמיתית. אישור לימודים הוא 

תר עצמתי מכרטיס פלסטיק. כל אירוע לגופו  צריך ללכת לרמ"ח רווחה. אם יש הרבה יו

 בעייתיות ניתן לפתור אותה נקודתית. 

אד: אני מסכים עם גיא, נכון שהנרטיב של אורנים זה ירוק. אבל העניין של הכסף הוא לא 

, אבל כל שקל זה חשוב מאוד. על הבעיות שזה יוצר 1000זניח, ואם זה עניין של חיסכון של 

היתרונות מול החסרונות היתרונות הן  מוצר חדש שיוצא בשוק הוא לא מתווך באופן מעודכן. 

 הרבה יותר גדולות.  

אדיר: אולי כדאי להעמיד מישהו שהוא יהיה כתובת לפניות לכך שהוא יטפל בעניין כרטיסי  

 הסטודנט.

ל צריך לזכור שאנחנו תומר: אני אומר שצריך לזכור שאישית יש כל אחד אישית משלו, אב

 כאן מייצגים וכן לעשות סקר שהוא יותר כללי.  

 אלון: כל עוד ליאב לא יביא פיתרון אחר לתקשורת זריזה עם הסטודנטים, אין לנו את הכוח.

 מורן: השימוש בכרטיסי סטודנט נותן לנו עוצמה כאגודה.

 לרכישת כרטיס פיזי דרך האתר. אלון: נכון לכרגע יש את הפלטפורמה

 תא מח"ר

הדס: המטרה של הסטודנטים להיות מעורבים בתהליך ההכשרה שלנו כסטודנטים. אנו  

מוזמנים  מעוניינים שהקשר בינינו התהדק מכיוון שהעבודה היא דומה רק בכובעים שונים. 

 למפגש הקרוב.
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תיאום ציפיות והיכרות, השבוע נפגשים ביחד עם   -זהר ברונשטט: שיתוף שיח וועד מנהל

 ן בהגדרות תפקיד.  אלון ומורן שתדו 

 

 

 :הנדרשות החתימות להלן ל" הנ המסמך לאישור

 

 ______________  ______________  _____________  המנהלהועד נציג 

 
 שם מלא

 

 מספר ת.ז.
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