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 30.06.20 תאריך:

 של אגודת הסטודנטים במכללת אורנים 8מס'  פרוטוקול אסיפה כללית

חברי   2,935ך  מתוסטודנטים    13  נכחו  17:30  :בשעה  30.06.20בתאריך:  באסיפה כללית שהתקיימה  

חברי הוועד  - גיא צור וזוהר ברונשטטאדיר ברנשטיין,  מבין הנוכחים היו:אגודת הסטודנטים. 

 .ועדת ביקורת יו"ר – מתן כשרו המנהל.

 

תוך  האסיפה התקיימה COVID19-נגיף הלמשבר עדים לאור נסיבות השעה בה אנו יש לציין כי 

 שימוש באמצעים אלקטרוניים המאפשרים לראות ולשמוע את משתתפי האסיפה.

 

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

 

 היום:על סדר 

 .עדכוני הנהלה .1

 .הועד המנהל למינוי הנהלה זמנית עד לקיומן של בחירותהצעת החלטה להסמיך את  .2

 .מינוי ועדת בחירות .3

החלטה להסמיך את ועדת הבחירות לבנות מתווה חלופי לקיומן של הבחירות לאור הצעת  .4

 מגבלות הקורונה.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 לשנה הנוכחית. נתחיל בסדר היום. 8ברוכים הבאים לאסיפה כללית מספר 

  - עדכוני הנהלה .1

היה יום הסעיף הראשון הוא עדכוני הנהלה. אז כפי שציינתי בהתכנסות, היום  :אלון באום

מאוד פרודוקטיבי מבחינת נהלי הקורונה. כלל המבחנים הועברו למתכונת מקוונת, למעט 

המבחנים שמתקיימים במדעים המדויקים שהם החוגים מתמטיקה וביולוגיה. מעבר לכך, 

אנחנו ממשיכים להתמודד עם כל מיני ועדות פרט, ועדות משמעת ועם סטודנטים ש"נתקעו" 

ר שלהם ולמעשה לא יוכלו להתחיל את הסטאז' בשנה הקרובה אם מהתוא 80%-עם פחות מ

הם לא יקבלו איזשהו אישור חריג. אז נכון להיום התקדמנו איזשהו צעד בכיוון ואנחנו צפויים 

 -בשבוע הבא לעדכן על הצלחה גם בתחום הזה. אם למישהו מכם יש שאלות נוספות להנהלה 

 מוזמנים לשאול.

 

  - י הנהלה זמנית עד לקיומן של בחירותהסמכת הועד המנהל למינו .2

כעת נעבור לנושא הבא, אנחנו בעצם מצביעים על הסמכה של הועד המנהל )הציגו  אלון באום:

את עצמם למי שלא מכיר( למנות הנהלה זמנית עד לקיומן של הבחירות. הסיבה שאנחנו עושים 

בשנה שעברה הנוכחיים האסיפה הכללית מינתה את חברי ההנהלה אשר היא מכיוון שכ זאת

בתאריך היום . למעשה מדובר 30/06/20ל שהמינוי הוא עד ה( היא ציינה לפרוטוקו10/06/19)

. לכן יש פה איזשהו ההנהלה מילאה את ימיה וסיימה את תפקידהוהחל ממחר באופן משפטי 

צורך במעין "הנהלת מעבר" שהסמכויות והמשימות שלה יוגדרו כמובן על ידי הועד המנהל. אז 
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ה זמנית עד שיהיו בחירות, למעשה זאת שהועד המנהל ימנה הנהלכך כרגע אנחנו נצביע על 

 ישיבה שתקרה ישר לאחר הישיבה הזאת.

אני חייב להגיד שזאת פעם ראשונה עבורי פה לכן אני קצת פחות מבין את הנושא   שקד אליאס:

 אבל אין לי שאלות כרגע.

יש לי שאלה. בסופו של דבר יש כאן בעיקר חברי הנהלה וחברי ועד וממש מעט   זוהר ברונשטט:

 נציגי חוגים. מה זה אומר על ההצבעה?

מבחינה פרוצדורלית זה לא משפיע על ההצבעה. זאת אומרת מבחינה פרוצדורלית   אלון באום:

 יכולה להתקבל החלטה גם עם שלושה אנשים, חבר ועד, חבר ועדת ביקורת וסטודנט אחד.

 האסיפה פורסמה, נכון? גיא צור:

 כן, זה נשלח לכלל החברים במייל. מורן ויינר:

אם זה נשלח במייל ואלה האנשים שהופיעו אז אין לנו מה לעשות מעבר לזה, כמו  גיא צור:

שאני רואה את זה. זה המצב, אם בן אדם לא בא להצביע אנחנו לא יכולים להכריח אותו. מצד 

 שני, אנחנו צריכים לקבל החלטה.

להסמיך את הועד הצעת החלטה המערכת להצבעה על  אם כך אנחנו פותחים את אלון באום:

 .המנהל למנות הנהלה זמנית עד לקיומן של הבחירות

 .1, נמנעים: 0, נגד: 12בעד: 

 ברוב הדרוש.ההצעה התקבלה 

 

 -מינוי ועדת בחירות  .3

הדבר השני שאנחנו צריכים לעשות ברמה הפרוצדורלית הוא מינוי ועדת בחירות. אלון באום: 

המצב בו אנחנו נמצאים כיום למי מכם שלקח חלק באסיפה לפני כמעט חודשיים יודע 

שהאגודה קיימה אסיפה שאישרה שינוי תקנון. כרגע שינוי התקנון עוד לא נכנס לתוקף וכך או 

נו לקיים בחירות בצורה מקוונת. לכן כעת, נצביע על מינוי אחרת, מגבלות הקורונה כופות עלי

ועדת בחירות כהגדרתה בתקנון "הישן" )המאושר נכון ליום זה(. זאת אומרת ועדת בחירות 

שתכלול את דיקן הסטודנטים, נציגי ועדת ביקורת וארבעה סטודנטים עליהם נצביע כעת. 

ורכבים משניים מהמכללה ושניים החלוקה עובדת בצורה הבאה, אותם ארבעה סטודנטים מ

מהחטיבה האוניברסיטאית. כרגע יש פה שלושה מהמכללה ואחד מהחטיבה האוניברסיטאית. 

 שאומר שאנחנו נצביע באופן הבא )פותח את המערכת על מנת להדגים את אופן ההצבעה(.מה 

להגיד גם כמה מילים בשביל שהליך המינוי יהיה רציני יותר אז ביקשתי ממי שהגיש מועמדות 

 על עצמו כי לא כולנו מכירים.

 כמה אנשים בוחרים לוועדה? דפנה נחמיה:

 ב'.-בסופו של דבר בוחרים שלושה. כעת המועמדים יציגו עצמם לפי סדר הא' אלון באום:

שלום לכולם, שמי בר, אני מנהלת מועדון נוער במקצועי, גם רכזת נוער וגם  בר נחמיאס:

אורנים, שנה ב' ואני גם נציגת החוגים מל"ח ואזרחות בשנה האחרונה. משיח סטודנטית, מל"ח  

עם אלון אני חשבתי שיהיה נכון להתמודד לוועדת הבחירות מתוך הבנה שהבחירות השנה יהיו 

 מורכבות... )היו בעיות קליטה(

 בר תנסי להגיע למקום עם קליטה, חברים בינתיים אנחנו בינתיים עם חן. אלון באום:
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היי לכולם, אני חן, סטודנט שנה ראשונה בחח"ק, אני בצוערים מחזור ג'. זאת פעם  סבן: חן

ראשונה שלי בכל מיני דברים כאלה של האגודה, תכלס המחשבה הראשונית שלי הייתה לעשות 

קצת כסף בגלל הקורונה אבל גם בעקבות הקורונה כל מיני דברים לא התנהלו במכללה אז 

 להיות מעורב בנציגויות של הסטודנטים.הרגשתי צורך אולי כן 

 תודה חן. למישהו יש שאלה לחן לפני שעוברים לשקד? אלון באום:

 טוב נראה לי שיש לי פה יותר קליטה, שומעים אותי? בר נחמיאס:

 חזק וברור, כן. מתן כשר:

 אז היי לכולם, שמי בר, אני גם רכזת נוער בכפר ברוך, אבל אני גם סטודנטית בר נחמיאס:

באורנים, מל"ח ואזרחות, שנה ב', אני גם נציגת החוגים הללו בשנה האחרונה באגודה ובעזרת 

השם אקח גם חלק התנדבותי באגודה בשנה הבאה. הסיבה שבאתי לוועדת הבחירות היא 

מכיוון שהבנתי שהסיפור הזה של בחירות בצל הקורונה עומד להיות מאוד מאוד מורכב ביחס 

ו על תקנון האגודה החדש. אז ככה בשביל שהדבר הזה יעבור חלק חשוב למה שדמיינו כשדיברנ

 לי להיות חלק מהדבר הזה. אשמח לקחת חלק.

 למישהו יש שאלות לבר? שקד בכבוד. אלון באום:

אהלן לכולם, דבר ראשון, לא מכיר פה את רוב רובכם אז זה ככה מעניין לראות  שקד אליאס:

ני פה מסיבות דומות למה שהחבר'ה דיברו מקודם, אני ולהכיר מה אתם עושים ומה קורה. א

רוצה לתת יד בכל מה שקשור להחלטות, לקדם את הנושאים שקשורים לסטודנטים. מרגיש 

לפעמים ככה מהצד למי שלא בתוך האגודה שדברים לא זזים, במיוחד בעקבות הקורונה יש 

לה בוא נתגייס ונראה איפה איזשהו ייאוש כזה. ואני ראיתי את הפרסומים שלכם ואמרתי יאל

אפשר לעזור. אז בכיף, גם בלי קשר עכשיו לבחירות האלה מוזמנים לדבר איתי ונראה איך אני 

כנית רג"ב ואני שנה א' וב' כזה למחצה. אני בתיכול לעזור לכם ולאינטרסים של הסטודנטים. 

כל מיני  ובאנגלית והאמת שגם בשנה שעברה למדתי בירושלים אז אני באיזה מיקס של

 התקדמויות בזמנים שונים בדברים שונים.

חשוב להבהיר שחברות בוועדת בחירות מונעת מכם להגיש מועמדות לתפקיד  אלון באום:

 באגודה לשנה הבאה.

זה היה נשמע שקד שבא לך מאוד לקדם תהליכים שזה מדהים אבל בוועדת בחירות   מורן ויינר:

 אי אפשר להיות נציג חוג וחבר בהנהלה אז שווה לך לחשוב על זה.

אני באמת לא בקיא בכל התפקידים שקיימים באגודה, רוצים לעשות לי רגע סדר   שקד אליאס:

 בבירוקרטיה? אני באמת לא מבין.

א כזאת, האם אתה רואה את עצמך לוקח תפקיד באגודת הסטודנטים השאלה הי גיא צור:

 בשנה הבאה? נציג חוג זה דבר חשוב, אני לא יודע אם נועה תמשיך.

אני לא יודע אם מה התפקידים שקיימים. חוץ מזה יש איזה דיבור על החוג  שקד אליאס:

 האנתרופוסופי? איזה נציג? משהו?

 יש, באופן תמידי חסרים לנו משם נציגים, מהחוג הזה. אלון באום:

 אז אפשר אני יכול יותר להתחבר לחוג האנתרופוסופי במכללה. שקד אליאס:

 אז אתה מסיר מועמדות? אלון באום:

 כן, אני מסיר מועמדות לוועדת הבחירות. שקד אליאס:
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 אוקי. בסדר גמור. סער אנחנו איתך. אלון באום:

אני סער קטלן, אני בפועל שנה ה', מכל מיני סיבות אישיות שהיו לי בשנתיים  סער קטלן:

הראשונות בעיקר. טכנית אני רשום כשנה ג'. אני השנה בעיקר משפר את המקצועות האחרונים 

ום התואר ולהמשך לתואר השני. אני מהחוג למדעים, הנציג היחיד מהחוג כרגע פה. אני לסי

שייך למגמה בתוך החוג של מתמטיקה ופיזיקה. בעבר השתתפתי גם באסיפה האחרונה 

שהייתה. אני לא עומד להיות משהו בתוך האגודה של שנה הבאה, לכן הנקודה האחרונה 

מהבחינה הזאת של אדם שרוצה לשנות מתוך האגודה. שהזכרתם קודם לא רלוונטית לגביי, 

למרות שבאופן טכני שקד שתדע שאפשר לשנות גם בלי להיות באגודה כי יש פה באמת אנשים 

שקשובים לעניין וגם פועלים שזה יותר חשוב. אני אדם מאוד אחראי בסופו של דבר. אני אחראי 

פה במעבדה ועדיין עובד מבחינה על הפרויקט של "ליל המדענים", עבדתי עוד חצי משרה 

טכנית. אני טוב בלפתור בעיות ולהציע דברים לשנות או משהו שצריך שיפור ואני גם ממש נטול 

אינטרסים כי אני לוקח את הדברים כמו שהם ואני רוצה לדאוג שבסופו של דבר ועדת הבחירות 

 הבאה.תייצר פלטפורמה או חוקים שלא יגררו בעיות להמשך למי שיבחר לשנה 

תודה סער. למישהו יש שאלות לסער? יופי אז אפשר להצביע על מינוי חברי ועדת  אלון באום:

 קולות כאשר לא ניתן להצביע לאותו אדם פעמיים. 3הבחירות. מזכיר שלכל אחד מכם עד 

 אתה יכול לחדד את ההבדלים בין נציג מכללה לנציג האוניברסיטה?חן סבן: 

בשנות התשעים ופעם היה פה פער משמעותי יותר בין אלו שלמדו האגודה הוקמה  אלון באום:

מדעים מדויקים ולבין אלה שלמדו את שאר החוגים. למעשה החוגים הללו שייכים 

לאוניברסיטת חיפה. אז כדי לייצר איזון באגודה ולא לפגוע בייצוג אז ועדת הבחירות צריכה 

ן יאושר סופית גם יתבטל. אבל סער הוא לכלול גם וגם. אז זה עניין בירוקרטי שברגע שהתקנו

 פשוט לומד מתמטיקה ופיזיקה ולכן הוא בהצבעה נפרדת.

 אוקי, תודה. חן סבן:

 להלן חלוקת הקולות: אלון באום:

 11 -בר נחמיאס 

 8 -חן סבן 

 3 -שקד אליאס 

 11 -סער קטלן 

 

קטלן שיצטרפו לדיקן אז למעשה בחרנו ועדת בחירות שכוללת את בר נחמיאס, חן סבן וסער 

 הסטודנטים ולוועדת הביקורת והם בעצם יהיו ועדת הבחירות.

 

הצעת החלטה להסמיך את ועדת הבחירות לבנות מתווה חלופי לקיומן של הבחירות לאור  .4

  - מגבלות הקורונה

וכעת נצביע על הסעיף האחרון שזה בעצם לתת להם את הסמכות לקבוע איך  :אלון באום

. מתי הן יתקיימו? מתי יגישו מועמדות? מהם הנהלים? לבדוק כל מיני חברות יתנהלו הבחירות

שמציעות תשתית לקיום בחירות מקוונות. הם למעשה יכינו מתווה, שיגיד כיצד צריכות 
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להיראות הבחירות הקרובות, אנחנו נצביע עליו באסיפה הכללית ובעצם ככה יתנהלו הבחירות. 

 ם לדבר הזה.למעשה אנחנו מבקשים להסמיך אות

אלון, בעצם ועדת הבחירות חייבים להחליט לבד, אסור לבעלי תפקידים באגודה או  :גיא צור

למתמודדים לדבר עם ועדת בחירות להגיד להם איך לעשות ומה לעשות, הם מקבלים את 

 המידע ואת הנתונים אבל הם חייבים לפעול בצורה אוטונומית, בסדר? נכון?

 בהחלט. :אלון באום

חן, בר אני מתאר לעצמי שהיא תבין את זה. אבל חן רק שיהיה לך חשוב להבין, אתה  :גיא צור

 חייב לפעול בצורה אוטונומית בלבד. אתה לא עושה מה שאנחנו אומרים לך בסדר?

 בסדר הבנתי. :חן סבן

לבנות מתווה  הצעת החלטה להסמיך את ועדת הבחירות  אם כבר נעבור להצבעה על    :אלון באום

 חלופי לקיומן של הבחירות לאור מגבלות הקורונה.

 1, נמנעים: 0, נגד: 11ד: בע

 ברוב הדרוש.ההצעה התקבלה 

 

אנחנו מודים לכם על ההצבעה, תודה למתן גם על התיעוד של ההצבעה, לפי שאנחנו  אלון באום:

ללכת כמובן עשה את שלו מי שכמובן לחוץ בזמנים וצריך    -מסיימים באופן רשמי את האסיפה הזו  

ואנחנו מודים לכם שהייתם. מי שיש לו שאלות לגבי עדכוני ההנהלה שדיברנו  )סיימנו את סדר היום(

עליהם בהתחלה אז מוזמנים לנצל את הפלטפורמה ובמידה ולא אנחנו נמשיך לישיבת הועד המנהל 

 על מנת לקבוע את ההנהלה הזמנית.

להבהיר בהקשר למה שגיא אמר, שוועדת הבחירות יש לה באמת אני רק רוצה  ין:יאדיר ברנשט

איזושהי אוטונומיה אבל ההחלטה שלה היא לא סופית זאת אומרת ההחלטה שלה טעונה אישור 

של האסיפה הכללית. זאת אומרת היא באה ואומרת הבחירות צריכות להתנהל בצורה א' ב' ג' ואז 

 אסיפה זה לא יכול לצאת אל הפועל.האסיפה צריכה לאשר את זה. בלי האישור של ה

אלה נקודות חשובות בהחלט וחן אם יש לך שאלות קונקרטיות כאלה אז גם נדע לענות   אלון באום:

לך בשמחה. אני גם בטוח שמתן פה כנציג ועדת ביקורת מאוד מאוד בקיא בנתונים וידע לתת לך 

 את ההכוונה.

 עוד נציג שצריך למנות, לא?עוד דבר בעניין זה. למעשה חסר  אדיר ברנשטיין:

על פניו חסר עוד נציג שצריך למנות. במידה ולאסיפה הבאה שתאשר את מתווה אלון באום: 

הבחירות נצליח לגייס נציג נוסף מהמדעים אז נמנה נציג נוסף כדי להשלים את הפורום. בהזדמנות 

מנהל מוקדמת יותר הזו אגיד את זה פה גם לפרוטוקול, אנחנו בעצם עובדים לפי החלטת ועד 

₪  על כל התהליך. אז   350תגמל את חברי ועדת הבחירות על סך ( ל1.2, החלטה 23.02.20)מתאריך  

גם זה לפרוטוקול פה. כמובן זה יהיה באופן מסודר, הועד המנהל יחליט על איך לחלק התגמול. 

 חברים נקודות נוספות?

התחלה על העניין של המקוון בחטיבה משהו שרציתי להגיד בנוגע למה שאמרת ביש  סער קטלן:

האוניברסיטאית, באופן כללי לפי מה שידוע לי בחוג למדעים, מבחינת החוג למתמטיקה, זה כולל 

יש כן יותר מעבר כמובן למתמטיקה ומדעי המחשב, מתמטיקה ופיזיקה ומתמטיקה מדעי הרוח, 

ים מאוד מהמבחנים הולכים לעניין של מקוון, כמו שהזכרתי בהתחלה גם שלחו את הנהלים. מעט
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להיות בצורה שהיא לא מקוונת לפי מה שאני רואה ומבין ולפי מה שהם שלחו בעצם. ודבר נוסף, 

אני בשנה הראשונה שלי, לפני חמש שנים, ... לא היה פתיר. לקח הרבה הרבה זמן ומאמצים לשנות 

עליו הרבה זמן כדי שיוכל   את העניין הזה, אז לא לקחת את זה כמובן מאליו וזה דבר שבאמת עבדו

 להתממש. זהו, תודה רבה לכם.

תודה רבה, בקרוב אני גם מאמין שנקבע תאריך לוועדת בחירות ראשונה וניתן לכם את   אלון באום:

 כל השיקולים, את כל הנתונים שיעזרו לכם בתהליך.

ת או שזה עדיין יש לי רק שאלה לפני שאני יוצאת, האם יש איזשהו עדכון לגבי אנגלי נעה מיוחס:

 באוויר?

לא באופן רשמי אבל אפשר להסיר דאגה. הם יפתרו את זה ביניהם, יש רקטור באורנים   אלון באום:

 ולהחלטה שלו עם המבחנים, הם עומדים מאחוריה.

 אוקי. אז לא להתחיל להפציץ אף אחד בהודעות? :סנעה מיוח

לא, לא, לא, מה פתאום?! אני היום אמרתי להם את זה, הם היו זה..... אנחנו נשמור  אלון באום:

 את זה לאחר כך. אנחנו מטפלים גם בזה וגם בהיסטוריה.

 

 הישיבה ננעלה

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ך הנ"ל להלן החתימות הנדרשות:לאישור המסמ

 

 ______________ ______________ _____________ חבר/ת הועד המנהל

 
 אשם מל

 

 מספר ת.ז.

 

 חתימה

 

 ______________ ______________ _____________ חבר/ת הועד המנהל

 
 שם מלא

 

 מספר ת.ז.

 

 חתימה
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