
 
 

 33מתוך   1עמוד 

 אגודת הסטודנטים אורנים בחטיבה האוניברסיטאית ובמכללה )ע"ר( 
 www.agudaoranim.co.il 36006דואר נע טבעון, אורנים  580172187מס' עמותה: 

 

 אגודת הסטודנטים במכללת אורנים   של  11מס' אסיפה כללית  כינוס פרוטוקול 

 2020באוקטובר  1שנערכה ביום ה', 

 . 14:00בשעה  OOMZ מקום ושעה:

  נוכחים )חברי מועצה מכהנים(:

 אגודת הסטודנטים אורנים  יו"ר   -אלון באום  .1

 אגודת הסטודנטים אורנים  סיו"ר -מורן ויינר  .2

 נציג החוג לחינוך חברתי קהילתי  -  אלון משעלי .3

   נציגת החוג לחינוך חברתי קהילתי  -דורון טטנבוים  .4

 נציגת החוג לחינוך חברתי קהילתי   -בן יוסף ליהיא ביאנקה  .5

   נציג החוג לחינוך חברתי קהילתי  -ספי עלי  .6

ברנשטיין   .7 לאזרחות    -אדיר  החוג  לסוציולוגיהנציג  והחוג  דמוקרטיה  הוועד    ולימודי  וחבר 

 המנהל 

   נציגת החוג ללשון עברית -לינור תומר   .8

   להיסטוריה, מחשבת ישראל ולימודי ארץ ישראל  יםנציג החוג - רועי אשכנזי  .9

   תחומיים- תוכנית ללימודים רבה נציגת החוג להוראת השפה הערבית ו - אמנה באש  .10

   לתקשורתנציגת החוג   -עדי טוכמן  .11

   נציגת החוג לחינוך מיוחד  -חן אבן צור  .12

 נציגת החוג למדעי הטבע והסביבה   -ליאור פינשטיין  .13

 נציגת החוג לחינוך -גוני שרון   .14

 נציג החוג לחינוך  -שקד אליאס   .15

 )ת. ראשון(  נציגת החוג לגיל הרך -סיון שקד  .16

 נציגת החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך  -שלומית אביעזר   .17

 נציגת החוג לביולוגיה וסביבה   -ליאל פינטו  .18

 נציגת החוג למתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב  -הילה בן ארוש  .19

 

 .ש, אשר מהווים את הקוורום הדרוחברי מועצה מכהנים  22מתוך   ,חברים 19סך הכל 

, דפנה נחמיה  , גל בשארי )מנכ"ל(, מתן כשר )יו"ר ועדת ביקורת((חבר ועד מנהל)גיא צור    אורחים:

)רמ"ח אקדמיה(, רוני שלוסברג )רמ"ח פנים ורווחה(, אמיר פילרסקי )רמ"ח מעורבות חברתית(, 

- סאוסן עואד ד"ר  ו  לבקוביץ'ענבר  גלי לוי )רמ"ח תרבות(, מוש זמיר )רמ"ח דוברות והסברה(, ד"ר  

 הטרדות מיניות באורנים(. תאברי )ממונות למניעת  

  נעדרו:

 נציג החוג למקרא -גל לוסטיג   .20

   נציגת החוג לחינוך מיוחד - יובל נשיא  .21

 נציג התוכנית לחינוך והוראה לתלמידים בסיכון והדרה  -שירן גרנות    .22

 

 אלון באום  יו"ר האסיפה:

https://d.docs.live.net/18ae434f9b867eee/אורנים/אגודת%20הסטודנטים/אסיפה%20כללית/אסיפה%20כללית%206%20-%20שינוי%20מטרות%20ותקנון%20-%2013.05.20/www.agudaoranim.co.il


 
 

 33מתוך   2עמוד 

 אגודת הסטודנטים אורנים בחטיבה האוניברסיטאית ובמכללה )ע"ר( 
 www.agudaoranim.co.il 36006דואר נע טבעון, אורנים  580172187מס' עמותה: 

 

 על סדר היום:

 פתיחה וברכות  .1

 היכרות בין חברי המועצה  .2

 איך זה עובד? -אגודת סטודנטים  .3

ולמנות את בעלי התפקיד הנבחרים    23/08/20תוצאות הבחירות מיום  לאשר את  הצעת החלטה   .4

 בהתאם

 היכרות עם הנהלת האגודה ותוכניות העבודה לשנת תשפ"א .5

 כללים ואתיקה + מאיפה מתחילים?  -נציג חוג  .6

 סיכום ותיאום ציפיות להמשך .7

 

 14:06האסיפה נפתחה בשעה 

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

   - פתיחה וברכות .1

שלום לכולם, איזה כיף לראות גם פרצפים מוכרים וגם פרצופים חדשים. ברוכים    :אלון באום

הסטודנטים. באמת אחרי מאמצים די גדולים אז  לישיבת המועצה הראשונה של מועצת אגודת  

באמת ככה הצלחנו גם להעביר את שינוי התקנון וגם לכנס מספיק אנשים. היה תהליך באמת...  

מי שפה היה שותף לו יודע כמה לא פשוט זה היה באמת מתוך איזושהי שאיפה לאפשר מנגנון  

י אומר את זה עוד כמה פעמים,  טיפה יותר דמוקרטי כזה שבאמת בא ואומר, ואולי תשמעו אות

שהאגודה היא לא שלי ולא של אבא שלי ועם כל השליחות והעבודה והעשייה החשובה שלנו  

ביומיום חשוב שיהיה גוף שבעצם נותן את הטון מבחינת הסטודנטים, כן משקף את דעת הקהל,  

ח שאתם פה.  כן נבחר על ידם, ובאמת הייתה לזה איזושהי חשיבות מאוד מאוד גדולה ואני שמ

אני לא אאריך במילים אלא רק אעדכן אתכם בסדר היום החדש בעקבות בלת"ם שהיה. אז מה  

 מצפה לנו היום? 

קודם כל, כל המשבצות שבסדר היום לקוחות מתוך השאלון שהעברנו ביניכם, ניסינו להבין  

למה אתם מצפים שנתייחס, ניסינו להתייחס לכמה שיותר נקודות. מרבית הישיבות שלנו יהיו  

אז אנחנו   ומידע,  גם בתוכן  יותר עמוסות  יותר, השתיים הראשונות פשוט ככה קצת  קצרות 

היכרות בינינו שמיד נתחיל בו, קצת על האגודה, איך היא עובדת? מה    נעשה איזשהו סשן של

החזון שלה? מה המבנה הארגוני שלה? מה הכלים ומה התפקיד של כולנו פה. אחרי זה נעשה  

מה שעושה לו טוב,  עם הפסקה. ואחרי ההפסקה ככה אחרי שנתרענן, נכין קפה, נעשן, כל אחד 

תוכניות עבודה, קצת יותר פרקטיקה, יש לנו שנה מאוד    היכרות עם ההנהלה,איזושהי נעבור ל

הוודאות,    מאתגרתמאוד   חוסר  סביב  הקורונה,  חברתיים  סביב  אתגרים  הלמידה,  סביב 

וכלכליים לא קטנים שיש אצל קבוצות גדולות באוכלוסיה ביניהם גם סטודנטים שלנו. ואת  

של נציג חוג כנבחרי ציבור    החלק שהעברנו לסוף, למעשה גם נדבר על כללים ואתיקה בתפקיד

מניעת הטרדות מיניות במכללה גם  על  ממונות  באותה משבצת עם ענבר וסאוסן שגם ניפגש  ו

וזהו, נסיים באיזשהם טיפים,  שיתנו את הזווית שלהן שמאוד חשובה גם לנו וגם לפעילות שלנו  

 ואיך מתחילים? מה עושים מכאן? מה קורה מחר? 

https://d.docs.live.net/18ae434f9b867eee/אורנים/אגודת%20הסטודנטים/אסיפה%20כללית/אסיפה%20כללית%206%20-%20שינוי%20מטרות%20ותקנון%20-%2013.05.20/www.agudaoranim.co.il


 
 

 33מתוך   3עמוד 

 אגודת הסטודנטים אורנים בחטיבה האוניברסיטאית ובמכללה )ע"ר( 
 www.agudaoranim.co.il 36006דואר נע טבעון, אורנים  580172187מס' עמותה: 

 

ובשביל זה אנחנו נשמח לראות  אנחנו קופצים ישר למים  וו היום.  מה שמצפה לנככה  אז זהו, זה  

 אתכם.

 

 -   היכרות בין חברי המועצה .2

חוגים, מי אתם? מאיפה אתם? תנו לנו את שני הסנט  ,  נתחיל בסבב ראשון של שמות  אלון באום:

 שלכם.

 אני ליאל פינטו, מהחוג לביולוגיה, אני מבירייה, זהו.  ליאל פינטו:

 בת כמה ואיפה זה בירייה?  באום:אלון 

, יש כאלה שאפילו אומרים שזה חלק מצפת אבל זה ישוב  בירייה זה צמוד לצפת  ליאל פינטו:

 . ואני מתחילה שנה שנייה. 23נפרד ואני בת 

 תודה ליאל. עלי, ראיתי שאתה בהיכון. אלון באום:

ה יישוב בגליל, ליד כרמיאל.  כולם. אני עלי ספי מדיר אל אסד, ז הריים טובים לו כן, צ  עלי ספי:

 . אני שנה ב'. 20.5אני מהחוג לחינוך חברתי קהילתי, תוכנית צוערים ואני בן 

 תודה לך עלי.  אלון באום:

אני אמשיך. אני לינור, אני נציגת החוג של לשון. אני גם לומדת חינוך מיוחד אבל    :תומר  לינור

מעט, מקריית אתא, או יותר נכון  עוד    27השנה אני מייצגת רק את לשון כאן, שנה שלישית, בת  

 הרצליה אפשר להגיד. -על קו קריית אתא

 תודה לינור.  אלון באום:

באש: באש  אמנה  אמאני  לי  קוראים  לכולם,  שלום  ממשיכה.  בת  אני  אני  מחיפה,   ,22  ,

את החוג    ומנהיגות. השנה אני מייצגתסטודנטית שנה ג' בחוג לערבית וחינוך חברתי קהילתי  

 לערבית וגם תוכנית לימודים רב תחומית. שוקראן. תודה.

 נכון?  ,תודה אמאני. רגע אז זה לא אמנה, זה אמאני  אלון באום:

 נכון.  אמנה באש:

 ליאור?  בסדר גמור, תודה. אמנה זה בת.ז. אלון באום:

, גרה בלהבות הבשן כרגע ומייצגת את  24אז אני אהיה הבאה. אני ליאור, בת    ליאור פינשטיין:

 . זהו, בהצלחה לכולם. החוג מדעים ליסודי

 איזה שנה? אלון באום:

 אני מתחילה את השנה השנייה שלי באורנים.  ליאור פינשטיין:

אשכנזי: ברכב  רועי  כרגע  בנסיעה  אז  אני  זריז.  אני  ת  גר 25בן  אהיה  כרגע  מחיפה,  במקור   ,

 במעונות, שנה שנייה, סטודנט לערבית ולהיסטוריה. וזהו.

 קצר ותכליתי, תודה רועי.  אלון באום:

, גם עם רועי ברג"ב וסיוון. אני בחוג למתמטיקה  24אני בת  טוב, אני הילה,    הילה בן ארוש:

 . באוניברסיטת חיפה

 תודה הילה.  אלון באום:

מרעות במקור עכשיו אני גרה בקרית טבעון. לומדת חינוך  ,  24קוראים לי סיוון, בת    סיוון שקד:

 מיוחד לגיל הרך ואני מייצגת את החוג של חינוך רגיל לגיל הרך. מתחילה שנה שנייה. 

 תודה סיוון. אדיר אתה רצית.  אלון באום:
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 שלום לכולם, שומעים אותי בסדר? יש לי קצת בעיות אינטרנט.  אדיר ברנשטיין:

 אתה קצת מקוטע. אלון באום:

 אז אני אנסה לסדר את זה, דלגו עליי.  אדיר ברנשטיין:

 מי הבאים בתור אז? אלון באום:

מרמת ישי ואני מייצגת את החוג    ,22היי, קוראים לי חן, אני בת  טוב אני אדבר.    חן אבן צור:

 חד. מתחילה שנה ב' עכשיו. לחינוך מיו

 והחוג השני?  אלון באום:

 . חח"ק מנהיגותלומדת ב חן אבן צור:

 מצוין. ברוכה הבאה. אלון באום:

 , שנה ג'.מנהלל. אני לומדת גננות לחינוך מיוחד ,25אני שלומית, בת  שלומית אביעזר:

 תודה שלומית.  אלון באום:

טוב, אני דורון. אני מתחילה שנה ג', אני לומדת חח"ק ואזרחות. אני הולכת    דורון טטנבוים:

 , גרה היום בקיבוץ עין השופט.25לייצג את החוג לחח"ק. בת 

הריבועים שאני  תודה דורון. בואו נעשה עכשיו איזשהו בריף כזה של חוגים לפי    אלון באום:

 מי מכם מתחיל?  רואה שעוד נשארו שלא דיברו. ליהיא, אלון, אתם חח"ק,

 אני יכול להתחיל.  אלון משעלי:

 יאללה.  אלון באום:

, נעים מאוד. אני ירושלמי במקור, עכשיו אני בטבעון, שנה שנייה,  אני אלון משעלי  אלון משעלי:

 ואני מייצג את החח"ק השנה.   28חח"ק והיסטוריה. מה עוד? אני בן 

 מצוין. תודה.  אלון באום:

, זיקנת  35קנת השבט שלכם, אני בת  היי, אז אני ליהיא, ואני נראה לי ז  יוסף:ליהיא ביאנקה בן  

 בהתמחות של נוער בסיכון ואני גרה בטבעון וזהו.  ,בתוכנית מל"ח ,אני בחוג לחח"ק. יש לומר

   עדי?ודה ליהיא.  ת אלון באום:

זהו? הגיע תורי? טוב, בסדר. אז קוראים לי עדי טוכמן, אני מתחילה שנה ב' בחח"ק    עדי טוכמן:

 . אני נציגה של החוג לתקשורת. ותקשורת

 מצוין. תודה. גיא? ומתן וגאיה גם תכף יציגו את תפקידם.  אלון באום:

ג'.    גיא צור: אני אחד  כן, אז אני גיא צור, סטודנט בחוג לאנגלית, בתשפ"א אני אתחיל שנה 

לכשתבחרו ועד מנהל    .אדיר נמצא פה  ר, משלושת חברי הוועד המנהל בפועל, איתי אדיר וזוה

 חדש אני אפנה את מקומי. 

תודה לך גיא. בתקווה שנבחר בקרוב ותודה שהצטרפת אלינו. רגע לפני מתן וגאיה   אלון באום:

 שוט.יאללה, את שקד, שקד דיברת? גם אני רואה שיש פה 

אליאס: בן    ני א   שקד  מטבעון,  גם  27שקד  אני  גוני.  עם  ביחד  לחינוך  החוג  את  מייצג  ואני   ,

 רף עם ליאור וגם ברג"ב עם החבר'ה פה, בקיצור שמח. ואנגלית עם גיא. ובמסלול ולד 

 אני עוד לא הבנתי מה קורה בקטע האקדמי של הבנאדם אבל הכל טוב.  גיא צור:

 . יש פה מישהו שרצה להתנסות בכל המסלולים שיש לאורנים להציע אלון באום:

 משהו כזה. שקד אליאס:

 . טוב, תודה לך שקד. מתן וגאיה, אחרונים חביבים אלון באום:
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נמצא בחוגים גיאוגרפיה ואזרחות. אני יושב  אהלן, אני מתן, שנה ג', גר במעונות ו   מתן כשר:

 הבאה. זהו. ראש ועדת הביקורת השנה. מקווה שגם שנה  

נגיע להסברים על ועדת    אלון באום: ביקורת תבינו  גם אנחנו, גם אנחנו. תודה לך מתן. תכף 

השנה עשו  פה  החבר'ה  עבודה  הקשרים  איזה  מיני  כל  פה  שיש  ראינו  זה,  לפני  רגע  אבל   .

וחיבורים, וכולנו בטוחים שתוכלו למצוא בקרוב עוד כמה אז רגע לפני שאנחנו נמשיך לחלק  

לפחות   ההיכרות,  ועל  ביניכם  החיבורים  על  דגש  לשים  רוצים  כן  אנחנו  המפגש  של  העיוני 

לעשות  הראשונית שנוכל  בימינו  במהרה  מקווים  אנחנו  בקמפוסכבר  ,  פרונטלי  ברגע    מפגש 

שיאפשרו לנו. גוני )עושה תנועת ידיים(, מקווים, מקווים שיאפשרו לנו. ולטובת העניין הזה,  

 כש.. נחנו נתחלק לחדריםמה שנעשה עכשיו א

ויינר: חשוב. אז ככה. היי לכולם, אני מורן, סגנית    רגע, אלון אני לא הצגתי את עצמי.  מורן 

מלווה את ראשי המחלקות  ו  אחראית  יושב ראש האגודה, סגנית של אלון. בתפקיד שלי אני

לשנה ג', בת    . אני לומדת חינוך מיוחד ושילוב אומנויות בחינוך, עולהשתפגשו בהמשך הישיבה

אני מאחלת  .  וזהו  במקור מכרמיאל, אז עלי אנחנו שכנים אבל כיום אני גרה בקריית טבעון  24

, אני שמחה לראות שיש כזאת מועצה מכובדת עם אנשים טובים שבאו  לכולםענקית  הצלחה  ב

 להשפיע ולעשות, זה ממש לא ברור מאליו, אז המון בהצלחה לכולם. 

באום: מורן. בהחלט מאחל   אלון  אגיד  תודה  אני  רגע  לכולנו.  וטובה  מצוינת  שנה  ים שתהיה 

יו"ר אגודה   ג' במכללה, במסלול  שמעבר להיותי  בינינו, אני שנה  לי שזאת ההיכרות  שנראה 

אז אנחנו נתחלק    בעוד מספר ימים.  25מל"ח, לומד חח"ק מנהיגות ואזרחות, גר בחיפה, ובן  

, שתי משימות מעבר להיכרות האישית שתקרה שם, הראשונה,  לקבוצות כשהולכות להיות לנו

אנחנו נשמח שכל אחד בתוך הקבוצה יציג משהו אחד שהוא היה רוצה לקדם בשנה הקרובה  

כדי ללמוד,  גם  או בתפקיד שלו, מי מכם שיודע פחות, מי מכם שיודע יותר, הכל בסדר אנחנו כאן  

יא מה הייתם עושים אם היה לנו מיליון  ה  השנייה שאלה  חשוב לכם והשאבל משהו אחד ככה  

אלה   זהו,  כארגון.  לנו  אלא  כפרטים,  לנו  לא  איתם?  עושים  הייתם  מה  הנקודות  שתי  שקל, 

ונוודא שמצבכם טוב. נעבור בין החדרים  אה אדיר, חזרת אלינו. סבבה אז    למחשבה, אנחנו 

 ותן בצ'אט, לך על זה. אדיר ואז אנחנו גם נכתוב את המשימות בצ'אט. אז אני בינתיים כותב א

, אני גר בדגניה א' על יד הכנרת, אני מתחיל השנה  טוב אז קוראים לי אדיר  אדיר ברנשטיין:

שאני פעיל באגודה ובשנה האחרונה גם  שנה ד' בחוגים היסטוריה ואזרחות, זו השנה השלישית  

 מערכת החינוך. , חולם להיות מורה ולשנות את 30הייתי חבר בוועד המנהל של האגודה. בן 

באום: שתי    אלון  את  בצ'אט  לכם  אכתוב  אני  בקבוצות.  לפרט  גם  תוכל  תכף  אדיר.  תודה 

מטכ"לי,   נעשה  ממש,  לזה  לנו  ויש  בדיוק  החדרים  7הנקודות  בתוך  לנו  דקות  שיהיה  אז   ,

בהצלחה ונתראה פה ממש בעוד כמה דקות. החלוקה היא רנדומלית אז לא לכעוס עלינו ואם  

 . על הכפתור  ץשקד, אלון והילה, אתם צריכים ללחו  נחנו נשארים פה במליאה גם.יש משהו אז א

 דקות(   10)לאחר 

אנחנו היינו צריכים כבר להתקדם אבל ממה שאני יודע השיחות עברו טוב. נשמח  שלום לכולם,  

מה עלה בתוך הקבוצות. מישהו מכם יכול ורוצה לשתף  ככה קצת לפתוח את החשיבה לשמוע  

 בפורום הזה? אני מזכיר, מה הייתם מקדמים או מה הייתם עושים מיליון שקל? גם 
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או בעל תפקיד  לקדם, זה ביחד, לא אחד או שניים,  שהיינו רוצים   ו אחד השמככה  אז    :עלי ספי

אחר או מסוים, מה שאמרתי בקבוצה. אני בשנה הראשונה חוץ מהקורונה שהרחיקה אותנו  

  והיה לי רעיון מחובר לסטודנטים מחוגים שונים אז דיברתי מהמכללה. בסמסטר א' לא הייתי 

, בין כלל החוגים של  נקדם ביחד תוכניות שישלבו בין כלל הסטודנטים במכללהאם אפשר  ש

 המכללה, ולגבי מיליון שקל אני הצעתי שנטוס ביחד לדובאי.

יש    אחלה הצעה. אני רואה שיש פה כמה הסכמות. אוקי. נקודה מעניינת, חשובה.  אלון באום:

 פה עוד דברים שהייתם שמחים לקדם או משהו שהייתם רוצים להגיד לעלי? 

פה עוד  ממש רוצה לקדם, במיוחד כשהקורונה הולכת להישאר  הייתי  כן, אני    שקד אליאס:

כל   ואת  מרחוק  ללמידה  שקשור  מה  כל  את  זמן  הזההרבה  ל  ,הדבר  יותר  התקרב  שזה 

זה  לפחות שיהיה את הפיצ'רים ואת האופציה  ,לאוניברסיטה הפתוחה כי סתם לעשות את   .

וכולם מסתרבלים, נקודות זכות, שעות, אפשר ממש לפשט את זה, לעשות  המרצים מסתרבלים,  

 דברים אוטומטיים ולרצוץ קדימה וחבל על כל הבלגן הזה.

 תי מה אתה אומר. אני פחות הבנ ליאל פינטו:

מו האוניברסיטה הפתוחה, שנגיד כשאת באה ללמוד איזה משהו אז זה מובנה  כ שקד אליאס:

וזה מסודר ואת לא צריכה להקשיב שעה וחצי להרצאה שהתוכן בה הוא חצי שעה. ככה לאט  

לפחות    .כי זה גם ככה מה שהולך להיות בשנה הקרובה   לאט לקדם את הלמידה שלנו לכיוון הזה

זה מה שאני הייתי שמח    .שלא מבזבזים את הזמןשבאמת לומדים,  שזה יהיה יעיל, אפקטיבי,  

 שיהיה. 

 ההפך הגמור. יש רוב בחוגים אחרים שטוענים  גיא צור:

 זה לא סותר.  שקד אליאס:

  יש כאלה שטוענים שזה מה שמיוחד במכללה, ועל אחת כמה וכמה במכללה להוראה.  גיא צור:

 גם בדבר הזה.  צריך להתחשב

אז בואו  וזה נכפה עלינו,  לומדים מרחוק,    כבר  םאני חושבת שאאני דווקא עם שקד.    גוני שרון:

הכי טוב שאפשר, בואו נעשה את זה הכי יעיל שאפשר ואם יש גוף שהוא כל כך    נעשה את זה

נלמד ממנו. אנחנו לא אומרים שזאת הלמידה    מקצועי בזה כמו האוניברסיטה הפתוחה אז בואו 

ובואו נוציא ממנו את הכי טוב ולא נשמע שעה וחצי  האידיאלית, אנחנו אומרים שיש מצב קיים  

 אחד לא יודע על מה הוא דיבר עכשיו. אני איתך שקד. ואףקמ"ש   150מרצה מדבר ב

מה שאני הייתי רוצה לעשות, בין אם דורש תקציב או לא דורש, זה שאנחנו    אדיר ברנשטיין:

של תוכנית הלימודים שלנו,    ובעיצוב בכל חוג נהיה הרבה יותר מעורבים בבנייה    הסטודנטים

מתוך העניין הזה, אלא פשוט  לא בהכרח מתוך עיקרון דמוקרטי נשגב ככל שיהיה, לא בהכרח  

ההכשרה   נלמד,  שאנחנו  שהתוכנית  שאנחנו  כדי  למה  רלוונטית  תהיה  היא  נעבור  שאנחנו 

לעשות בסופו של דבר כי הרבה פעמים  שזה להיות  ,  אמורים  מורים, מדריכים, אנשי חינוך. 

אותם מרצים, אותם ראשי חוגים, הם לא תמיד מבינים מה זה אומר להיות מורה לאזרחות,  

ביולוגיה, ספרות וכיוצא בזה, הם מנותקים, הם חיים בספירה האקדמית שלהם, אז החזון שלי  

 נטית ביותר. שאנחנו מקבלים את ההכשרה המקצועית והרלוובאמת שנרגיש זה 

למה שאתה אומר,  שלי,  למטרה  , בלי שום קשר  אני רוצה רגע להתחבר  ליהיא ביאנקה בן יוסף:

שבא   מי  ולכל  שלנו  החוגים  לראשי  שלנו,  למרצים  כבוד  המון  המון  עם  באמת  וזה  ולהגיד, 
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מהשטח ללמד אותנו. אני מאוד מרגישה שהלמידה שלנו היא נכונה לחינוך בשנות השמונים.  

בעצם לא התקדמנו עם הדור, אנחנו נשארנו ללמוד מהמורים שלנו לאורך החיים, ובעיני  אנחנו  

עליובאמת  זה משהו שראוי   מדברים שפה אחרת    לדבר  דגל שאנחנו  כאיזה  ולהרים  ולחזור 

והילדים שאנחנו מלמדים מדברים שפה אחרת אחרת, אם אנחנו נמצאים פה מראשי החוגים  

 . מה שאתה אומרלם שם. אז אני ממש מתחברת שלנו אז התלמידים שלנו נמצאי

מסכים איתך,  אני מסכים שכולנו צריכים לדבר אנגלית, כולנו צריכים ללמוד אנגלית,    גיא צור:

 .סתם סתם

 לא, אתה רואה, זה נגיד לא.  ליהיא ביאנקה בן יוסף:

צור: אבן  בקבוצה  חן  אצלנו  שעלו  הדברים  מרכזי,    ,אחד  ממש  של שיפור    זהשהיה  המערך 

שרובנו   חושבת  אני  הלימוד.  ושכר  המזכירות  וכל  בתקופת    ונכווינהרכזות  ובמיוחד  מזה 

. בעיני זה אחד הדברים היותר חשובים,  הקורונה שזה מרחוק ואי אפשר להגיע אליהם פיזית

 בלי מענה בכלל. יצא לי לשלוח עשרות אם לא מאות מיילים

 תפני ישר לראש החוג, זה מה שאני עושה.  לינור תומר:

מכותבת והיא לא עונה על  רשמית,  למזכירת החוג, הודעה  ראש החוג שולחת הודעה    גיא צור:

 זה כבר שלושה חודשים.

אני יכולה להגיד שגם בלשון, אולי בחינוך מיוחד זה לפעמים    אז לא יודעת  ,אה  לינור תומר:

 האישי של ראש החוג, זה אחרת מאוד.   יותר קשה אבל בלשון יש לי את הטלפון

שהאגודה יכולה להציב לעצמה, כי    ,זה אחד היעדים היותר ריאליים, יותר מיידיים  גיא צור:

יכולים לבוא ולהגיד תראו יש פה  אנחנו של הסטודנטים, גוש אנחנו בתור גוש גדול של אנשים, 

לא צריכים לשנות שום קורס,  והפתרון הוא מאוד מאוד מיידי, הם  בעיה שהיא מאוד רוחבית  

גם  זה הכל. זה יכול להיות    פשוט צריכים להוסיף עוד כוח אדם  ,שום מערך שום מבנה מינהלי

 . שמקבלת איזשהו סכום מינימלי לחודשיים או שלושה ומסדרת להם את העניינים  17נערה בת  

 יכולים גם סטודנטים נוספים  ליהיא ביאנקה בן יוסף:

 ודנטים שיכולים לקבל על זה עבודה סט נכון, לינור תומר:

להצליח  לדעתי במובן המיידי  אני אומר זה אחד היעדים שיש לנו הרבה יותר סיכוי    גיא צור:

 פתרון הם להביא ל

 או שפשוט יענו לטלפונים  חן אבן צור:

וזה מה שאני עושה,    ,ואני אומרת  אני מרגישהבאמת  לא אבל הוא צודק, כי אם    לינור תומר:

  , אני פונה ישר לראש החוג שלי  ,כשאני צריכה משהו אני אפילו לא מנסה לפנות כבר למזכירות

אז ברור שיש פה לגמרי הצדקה במה שנאמר כאן. ועוד    .זה כי כבר אין לי כוח לכוויה הזאת שוב

  מאוד גדול, שאני אמרתי אותו כי לי זה משהו שמרגיש, זה חשש  משהו שעלה אצלנו בקבוצה

מה הולך להיות  להתחיל שנה הבאה את הסטאז' שלי בלי לדעת מה הזכויות שלי, מה מגיע לי, 

ואני אפילו לא יודעת אם זה משהו שבשנה שלישית הולכים להרצות לי עליו או להגיד לי בכלל.  

 כאילו האם אני בכלל אי פעם אקבל את המידע הזה? זה משהו שמאוד חשוב לי לקדם.

בא לי להגיב לך. אני לא בטוח שזה קשור למכללה. אבל אני חושב שזה בהחלט    ברנשטיין:אדיר  

באחריותה של האגודה. אני לא בטוח שצריך להפנות את זה למכללה. אולי  נושא שכדאי שיהיה  
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אני לא  אפשר לפנות כאגודה להסתדרות המורים שיבואו ויתדרכו אותנו ויביאו לנו הרצאה.  

 ולי זה כבר גולש ל... טוב אבטוח שזה... 

ארד קורסי  יבסדר אדיר אני אזרוק לך כיוון כללי. יש מיליון קורסי זכות, ומיל לא    גיא צור:

של המוקים וכל אלה ויש כמה נקודות זכות חובה במכללה  , ותרבות ודעת  ומוק ודעת  ,דעת ודעת

ניר יכול להחליט,  . וזה כן מטעם החלטה של המכללה. זה כן  שאפשר לנסות ולהכווין לכיוון הזה

 הרקטור. 

ין לי מושג מה זה  אני לא יודעת על כל הקטע הזה, אבל אני רוצה להתוודות שא  ליאל פינטו:

אני גם לא יודעת אם זה קשור אבל אני לא יודעת לגמרי איפה אני יכולה  נקודות זכות. כאילו  

גם אם יש משהו כזה להסביר מה זה בכלל אומר וכל מיני דברים כאלה. כשבאתי    למצוא את זה.

מה זה כל    קורסבעצם  ללימודים, לא ידעתי כלום על הדברים האלה. לאט לאט הבנתי מה זה  

,  דברים כאלהיודעת כל מיני  מיני דברים כאלה. אולי יש עוד אנשים כמוני שגם לא יודעים לא  

, לא  כאילו הכיתה שלי כל הזמן חושבת כמה נקודות זכות כל דבר  אני באה בשביל הכיף שלי.

 יודעת. 

לא חושבת ש.. כאילו הגעתי ואני    מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת,  ליהיא ביאנקה בן יוסף:

מורה ולמרצה  שיעור  לקורס  קוראת  כמו  וכזה  עדיין  זה  יודעת..  לא  המפקדת" ..  !"  הקשב 

 ושומעת.. לקצר תהליכים.. 

 וסבבה לי עם זה, כן? אבל אני אומרת אולי אני תופסת כאן משהו  פינטו:ליאל 

יוסף: בן  מי    ליהיא ביאנקה  גדול וקשה מאוד למצוא אפילו את  זה הלם מאוד  צודקת,  את 

 , אני מבינה מה את אומרת ואת צודקת. לשאול

 אני לא מצאתי מישהו שיסביר לי.  ,זהו ליאל פינטו:

 אבל, אני אעזור לך. איתידברי  ליהיא ביאנקה בן יוסף:

אליאס: בירושלים    שקד  למדתי  אני  שעברה  שבשנה  כאלה  שתדעו  הצמידו  חוג  כל  ודווקא 

, זה היה כזה די קבוע ולי עזרו בשנה הראשונה כי לא היה לי  חונכים שנה ג' למישהו משנה א'

 ומישהו עזר לי. מושג וככה בנו לי את המערכת, עזרו לי. היה איזה יום שבאנו למכללה  

אני רגע אגיד ככה על כל הדברים שנאמרו, קודם כל זה כיף לשמוע את הנקודות    אלון באום:

גם   ,, אני יותר ממזמין אתכםהאלה וזה כיף שזה בא מכם, ושזה מעורר את השיח ואת הדיון

וגם בפורום הזה אני    ככה שנדבר על הדברים האלה במהלך השנה  ,מי שעוד לא יצא לו לשתף

ושב שהלמידה פה היא אחד מהשני והחשיבה המשותפת יכולה להיות כר פורה לעשייה מאוד  ח

גדולה שתהיה לנו השנה. חלק מהדברים שאמרתם, אנחנו גם נשמע עליהם בהמשך היום, דרך 

ויות לשנה א' ובין אם זה זכויות וסטאז', היכרות  ראשי המחלקות, בין אם זה התייחסות לחונכ

איזוש  החוגים,  הרבהבין  חברתית,  רשת  זה    הי  את  מיקדו  הרמ"חים  גם  האלה  מהנושאים 

כאיזשהן נקודות התייחסות והם יציגו אותן בהמשך היום וזה מאוד מאוד משמח לשמוע שאלה  

.. אחזור למצגת יותר נכון. אז ככה  התוצרים מעשר הדקות האלה. אני רגע אעבור ברשותכם

זא נכנסו לפה ואמרנו  ותגידו מה  קצת על האגודה, אנחנו  ובואו  ישיבה ראשונה,  ת המועצה, 

חולמים לשנות והכל אבל רגע מה זה אגודת הסטודנטים בעצם והארגון הזה שנבחרתם  אתם  

 להיות חלק ממנו. 
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 מצ"ב מצגת  - איך זה עובד? -אגודת סטודנטים  .3

בעולם  שנים. משך זמן די ארוך    27. היא פועלת כבר  מהאז האגודה היא עמותה רשו  אלון באום:

שמבצע   העמותות  רשם  להנחיות  כפופים  אנחנו  במכללות.  ובטח  בטח  הסטודנטים,  אגודות 

הפעילות שלנו, שאנחנו פועלים על פי המטרות והתקנון ולא עוברים על חלוקת רווחים    בקרה על

אז   ושל כל אחד מאיתנו.  שלי  אתם  אסורה. תכף כשנגיע למה התפקיד שלכם ומה התפקיד 

שהאגודה היא לא שלי ושל אבא שלי אז האגודה היא גם לא    אני אומר  תשימו לב שכל פעם

שלכם ושל אבא שלכם במובן הזה, זאת אומרת, זה לא שפתאום נכנס לנו מיליון שקל ואנחנו  

אם יש לנו שם סטודנטים ואנחנו עושים אירוע. סתם    - יכולים    יכולים לטוס פתאום לדובאי.

הכספי את  לחלוק  יכולים  לא  אנחנו  האגודה לא.  של  רק    ם  בהם  להשתמש  רגע  באמת  אלא 

 למטרות של התקנון. 

 אם ראש הממשלה יכול, גם אנחנו יכולים. עדי טוכמן:

המדינה היא לא שלי ולא של  ואומר  אם ראש הממשלה היה בא במפגש זום פתוח    אלון באום:

 . אבא שלי הייתי מוריד את הכובע

 , כי הוא ראש האגודה לפי המשקל הזה זה רק אומר שאלון באום יכול ,לא גיא צור:

נכון. אז עוד כמה דברים שכדאי להגיד. האגודה היא מוסד ללא כוונת רווח לפי מס    אלון באום:

, למי שמבין בעולם העמותות. ואנחנו  2021הכנסה. יש לנו אישור ניהול תקין בתוקף גם לשנת  

סטודנטים וסטודנטיות באורנים. ואנחנו חברים בהתאחדות    5,000- כ  הגוף הנבחר והמייצג של

למה   הארצית.  והסטודנטיות  משוערך,  5,000הסטודנטים  סכום  זה  בערך  ?  יש    2,800כי 

,  3,000ומשהו, קרוב ל  2,000סטודנטים שהם תואר ראשון, תואר שני והסבות ועוד כמות של  

תעודה, לקבל  כדי  שבאים  חבר'ה  שזה  חוץ.  בלימודי  כלים    שהם  יש  מסלולים,  מיני  כל  יש 

 בק.מ.ה ואחרים.  וכל מה שקשור 3עד   0טיפוליים, חינוך של גילאי 

אותו   לסכם  והחלטנו  האחרונה  בתקופה  האגודה  של  החזון  על  כמה  ישבנו  אחת,  לנקודה 

משפטים שמרכזים בתוכם את האג'נדה של הארגון, את הקווים הכלליים של הארגון שלנו. אז  

מוביל אותנו, החזון שלנו, שהאגדה באמת תהיה בית לכל הסטודנטים, שנפעל תוך  מה שככה  

, יחד עם הסטודנטים ולמענם, שימו לב, זה דגש שהוא מאוד חשוב. האגודה  אמינות,  שקיפות

תשאף לשמירה על זכויות הסטודנט מול הגורמים הרלוונטיים ותספק סל שירותים רחב ונגיש  

והבתחומי   התרבות  ותעודד  האקדמיה,  סטודנטיאלית  מנהיגות  תטפח  היא  כן,  כמו  רווחה. 

יזמות ומעורבות חברתית של חבריה כסטודנטים וכאנשי חינוך הפעילים בחברי הישראלית.  

  אם למישהו מכם יש שאלות או הערות עד כאן, זה הזמן, כי השקף הבא נכנס יותר לעומק. 

 מצוין. 

ים, שתכף ניגע במי הם ומה התפקיד שלהם  אז אני אגיד שאתם, כל היושבים פה, למעט בודד 

הם לא חברי מועצה, אבל אתם, רובכם יותר נכון, כנציגי חוג יש לכם שני תפקידים    פה אם

אל מול הסגל האקדמי וראש או    מרכזיים. הראשון, הוא באמת לייצג את הסטודנטים בחוג

ה. זה ככה בגדול  ראשת החוג ולקיים פעילות למען הסטודנטים תוך שימוש בתשתיות האגוד

עולם  התפקיד שלכם אל מול הסטודנטים. הכובע הנוסף שלכם פה מכיר את  רגע, מי מכם   ,

לא   השתלמות.  זה  על  עברו  שהם  יודע  שאני  ביקורת  וועדת  המנהל  הוועד  למעט  העמותות, 

 מכירים. 
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 מכירה, לא המון אבל מכירה.  , אניאני  :ליהיא ביאנקה בן יוסף

, מצוין, מצוין. זה טוב לנו זה יכול גם לעזור לנו בשנה הקרובה. אז התפקיד  ליהיא אלון באום:

שלכם זה להיות חברי האסיפה הכללית של האגודה. תכף נבין מה זה אומר ואיפה זה בא לידי  

אמצעות התווית  תפעלו במסגרת המועצה להגשמת מטרות העמותה בביטוי אבל בגדול אתם  

מדיניות, תקצוב, פיקוח ובקרה על כל מה שקורה פה. זה נשמע מאוד מפוצץ אבל אני חושב  

, ואנחנו נעבור את  אתם בהחלט במקום הנכוןאז באמת  שמהשיחות האישיות שהיו לי איתכם  

לנקודה   גם  נחזור  מאוחר  יותר  אנחנו  השנייה,  מהנקודה  רגע  להתחיל  לי  חשוב  כן  יחד.  זה 

  -ה, לתפקיד שלכם אל מול הסטודנטים ואל מול הסגל. אז באמת אגודת סטודנטים  הראשונ 

עד היום או יותר נכון עד    איך זה עובד? אז האגודה מתחלקת לשניים, דרג נבחר ודרג מבצע.

השנים האחרונות הדגש המרכזי היה להציג את האגודה באופן הבא, יש את יו"ר האגודה, יש  

י מחלקות, מנהלת משרד, זאת האגודה, מי שרוצה משהו שיפנה.  , יש סיו"ר, יש ראש מנכ"ל

בל כמו שאמרתי לכם, האגודה היא לא שלי ולא של אבא שלי ואנחנו עמותה רשומה, ובפועל  א

. אז קודם כל יש את  יש גם דרג נבחר, דרג שהסטודנטים מינו, אתם, לייצג אותם בתוך האגודה

זה הגוף הכי מקיף והגוף הכי רחב של האגודה,    כלל חברי האגודה, זה הגוף העליון שבאמת,

מונה קרוב לשלושת אלפים איש ולמעשה עד לא מזמן היה האסיפה הכללית של העמותה. תכף 

ניגע במה זה אסיפה כללית ותבינו למה זה היה לא הגיוני, אבל מתחת לחברי האגודה יש גם 

שאנחנו ממנים אחת לשנה  את ועדת הבחירות שנחשפתם אליה בתקופה האחרונה, היא ועדה  

בתקנון ותלוי באיזה בחירות והיא מנהלת עבורנו את אופן הבחירות על פי  או לשניים, תלוי  

המועצה, נציגי  התקנון בצורה אובייקטיבית לפי טוהר הבחירות, ויש אותנו, יש את המועצה.  

החוגים, זה אתם, אנחנו, כולנו, המועצה כוללת את יושב ראש האגודה, סגן יושב ראש האגודה,  

ביקורת   ועדת  חברי  שהם  אנשים  פה  יש  בסדר?  האחרונות,  בבחירות  שנבחרו  הנציגים  וכל 

לפקח   זה  שלהם  והתפקיד  למועצה  ששייך  גוף  הם  ביקורת  ועדת  חברי  אז  איתנו,  שיושבים 

פעילות  ולבקר   את  את  לבדוק  אלא  אופוזיציה  להיות  לא  זה  וועדת  של  המטרה  האגודה, 

של המוסדות, לראות שלא נעשים דברים מאחורי הגב, לראות שהדברים  התקינות והיעילות  

הכללית  האסיפה  של  ההחלטות  ביצוע  התקציב,  על  ובקרה  פיקוח  מסודרת,  בצורה    נעשים 

ואני   משהו  איזה  החלטתם  רגע  לא,  אחר, שאנחנו  למקום  איתה  והולך  ההנהלה  את  לוקח 

ובתפקידים הרשמיים גם יש להם אחריות על הרואה החשבון המבקר ועל המלצה האם לאשר  

 מתן? גאיה? מי מכם בשיחה ורוצה אולי גם להגיד איזה מילה?   או לא לאשר את הדו"ח הכספי.

קצר. אפשר להגיד  אני פה, רואים אותי? סבבה. כעקרון אני אעשה את זה ממש    מתן כשר:

במטרה שלה, בחזון    שהתפקיד שלנו מחולק לבדיקה של מטרה. בדיקה שהאגודה באמת עומדת

שלה, נגיד במקרה שלנו עזרה לסטודנטים ושהכסף לא הולך להאכלת כלבים, לא שזה רע אבל  

דבר שני, מבחינת אתיות, דבר ראשון, לפי חוק מדינת ישראל, שלא עוברים על    זו לא המטרה.

התקנון של האגודה, שאנחנו באמת עובדים לפי התקנון ולא עובדים    וק. דבר שני, מבחינתהח

אנחנו, בסופו של דבר הרבה מהתקציב שלנו  זאת אומרת,  סתם. ומבחינה שלישית זה יעילות,  

, אז התפקיד שלנו לראות שהדברים מתבצעים  בא מכסף של סטודנטים שהם חברים באגודה

כי ישמור על התקציב, על המשאבים שלנו. זאת אומרת, אפשר לעשות  באמת באופן הכי יעיל שה

עשרים אלף שקל, זאת אחת הסיבות שיש גם בולעשות אותו  בחמישים אלף שקל  מסוים  משהו  
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אבל    יש עוד הרבה דבריםכעיקרון  פיקוח שלנו על זה וגם הסיבה שיש הצבעות על כל דבר, וזהו,  

 נראה לי ארוך מידי.

 הייתי רוצה להוסיף כמה מילים בתור ועד מנהל אם אפשר  גיא צור:

 אנחנו נציג גם את הוועד המנהל תכף רגע  אלון באום:

 , התכוונתי על וועדת ביקורת ,לא גיא צור:

 לך על זה  אלון באום:

, וזה לא משנה אם זה אלון  באיזשהו מקום מה שבא לי להגיד זה שאם יושב ראש גיא צור:

ביקורת  באום או מישהו אחר,   ועדת  יכול לבוא חבר  ולוקח איזושהי החלטה  יושב ראש בא 

ולהגיד לו תשמע, באסיפה.. אתה צריך לבצע את ההחלטה של המועצה, אתה לא ביצעת את  

מועצה, מבחינתי אתה עושה משהו עכשיו שהוא לא כמו המועצה. זה התפקיד  ההחלטה של ה

ועדת ביקורת. אם יש ועד מנהל, שתכף נדבר על מה זה אומר, אם ועד מנהל לוקח איזושהי   של

כשרה,    החלטה  הייתה  הזאת  שההחלטה  מוודאה  ביקורת  ועדת  הצבעה,  איזושהי  עושה  או 

אוקי?  , שההחלטות נעשו בצורה הגיונית. יש לוועדת ביקורת תפקיד ענק.  שהדיון היה רלוונטי

חשוב  זה  וקורות בצורה כשרה ונכונה ו   טות שהתקבלו קורות בפועל.הוא בעצם מוודא שההחל

, הם לא האגודה   לסיו"רגם ליושב ראש האגודה וגם  שגם בתוך הוועד המנהל ו להדגיש את זה  

יכולים לעשות מה שהם רוצים וועדת ביקורת היא הכלב ששומר על זה. לא כלב חלילה, חיה  

 יפה מאוד ונחמדה ששומרת עלינו. 

תודה גיא על התוספת. נקודה אחרונה ביחס לוועדת ביקורת. התפקיד שלהם הוא    באום:אלון  

בגדול לפקח ולבקר. מתי הם יכולים לקחת את הסמכויות ולמה עוד חשוב להגיד את הנקודה  

גים  יאת. אנחנו עכשיו החלטנו שהמועצה מקבלת את ההחלטות בשם הסטודנטים. אתם הנצהז

שלכם. בחוגים  הסטודנטים  רצון    של  שבעי  לא  שלכם,  בחוגים  הסטודנטים  או  שאתם  ברגע 

עליה, כמו שעושים בנציב קבילות החיילים, הגוף שאליו פונים    מהחלטה מסוימת, רוצים לקבול

המועצה, לזמן את האסיפה    זה וועדת הביקורת. לוועדת הביקורת יש את הסמכות לזמן את

לטות גם אם אני עכשיו נמנע. לא יודע  הכללית, לפי דרישה של עשירית מהחברים, ולדון בהח

מי מכם עכשיו אוהב לעקוב אחרי החדשות, אם שמתם לב היה בדיוק את ההחלטה של בג"צ  

בג"צ היה  האם צריך למנות יו"ר לכנסת ישראל, יולי אדלשטיין לא היה מוכן לעשות את זה,  

לה את הסמכות הזאת    צריך לבוא ולמנות יו"ר או לזמן דיון שממנה יו"ר. אז ועדת ביקורת יש

נזכור שתמיד  כדי  חשובה  מאוד  מאוד  שנמצאים    שהיא  אלה  הם  האגודה  חברי  כלל  שבסוף 

בראש הפירמידה. חוץ מזה אתם יכולים לראות את דו"חות הביקורת שהם מפרסמים באתר. 

בחזון שלנו ששקיפות זה כלל אצבע בעבודה שלנו אז ככה השנה עשינו עם זה הרבה והם    אמרתי

שנים  למעשה כמה  מזה  הראשונה  הביקורת  דו"ח    ועדת  לכתוב  לסמסטר  אחת  שהתיישבה 

ביקורת מסודר של כמה עמודים על הפעילות שלנו, על העבודה שלנו. באמת אחד המסודרים,  

ועל זה המון המון תודה גם למתן וגם לגאיה שלא נמצאת. אנחנו נעזוב לרגע את ועדת הביקורת  

כי אנחנו נצטרך למנות ועדת ביקורת לשנה נוספת. ועדת    קרובותונחזור לדבר עליהם בישיבות ה

ביקורת לא יכולה להיות מישהו מתוך הנציגים, אנחנו למעשה נצטרך למצוא סטודנטים מבחוץ  

שיגישו מועמדות והתפקיד שלנו יהיה למנות אותם. לאגודה יש גם רואה חשבון מבקר. הוא  

יווחים שלנו למוסדות המדינה. הוועד  אחראי על הביקורת על הדו"חות הכספיים, על כל הד 
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מוודא שלא רשמנו עכשיו    אחראי להכין את הדו"ח הכספי והרואה חשבון   לפי החוק המנהל  

כסף שיועד לפעילות בתור כיבודים, שבאמת הנתונים הכספיים שאנחנו מציגים הם נאמנים  

בד כזה או  למקור. תהיה לנו גם ועדת מכרזים שתכלול חמישה אנשים, כל התקשרות עם עו

חמישה אנשים מתוך המועצה, לפי התקנון יש שיריון לשתי    , כל מינוי שנצטרך לעשות, יהיואחר

נשים, שתי נציגות חוג בתוך החמישייה הזאת ויחד איתי ועם מורן יהיה עוד נציג חוג בן כלשהו  

ה  או בת, תלוי את מי המועצה תמנה ולמעשה אם אנחנו עכשיו רוצים להעסיק מישהו לתקופ 

יום או לעשות דברים כאלה או אחרים אז אנחנו נהיה חייבים לעבור דרך ועדת    30של מעל  

המרכזית   כשהמטרה  לכולנוהיא,  מכרזים  ברורה  לי  ג'ובים.  להימנע    ,נראה  מינוי  מחלוקת 

רגע לוודא שהאנשים מגישים קורות חיים, רגע לוודא שהתהליך פה  חלוקת ג'ובים,  מקורבים,  

אותם   ולקבל  טבלאות  נכון  פה  הכנתי  המועצה,  גם  זה  ובתוך  מנהל,  לוועד  נעבור  לעבודה. 

שעושות השוואה בין השניים, אבל מה שחשוב לדעת שהוועד המנהל הוא המנהיגות הנבחרת  

על   ביומיום בשוטף שלה, לפעמים  עובדת  והמתנדבת של האסיפה הכללית. למעשה האגודה 

איזשהו  24/7בסיס   שמצריכים  דברים  הרבה  ויש  יותר  ,  קצת  לרזולוציות  שירד  ביניים  גוף 

רגע לפקח על ההנהלה, להעביר את התקציב לאישור המועצה   יהיה באמת  נמוכות ותפקידו 

לא כן  ולדון ולהחליט בכל עניין הקשור למדיניות האגודה, לא אם הצבע שלנו כזה או כזה א

להציג את השנה האחרונה מבח  יוכלו  ואדיר  גיא  גם  רגע  דבר שהם במהות. תכף  ינתם, אבל 

נציגי החוגים  מועצה, הגוף הזה שאנחנו נכנסנו אליו. אז המועצה כוללת אותי, את מורן ואתכם,  

. הבחירות האחרונות היו לשנה אבל זאת לא תהיה שנה מלאה כי  שנבחרו, אתם עשרים במספר

ים  התקנון בעצם קובע שבאפריל אנחנו נמנה ועדת בחירות נוספת ולמעשה התפקיד שלנו יסתי 

זה אני, יושב    עם בחירתה של מועצה חדשה. מי שעומד בראש המועצה ומנהל את הדיונים בה 

ראש האגודה, האופן של העבודה של המועצה כמובן הוא דמוקרטי, לכל אחד מאיתנו יש כאן  

, אז בעצם לי יינתן קול נוסף שיכריע בין השוויון הזה, לי  כל אחד, ואם יש פה שוויון קולות

 שנגיע למצב כזה, כנראה שזה יהיה ממש עניין במחלוקת רצינית.  קשה להאמין

 . climaxנראה לי, מבחינת   זה יהיה השיא של האגודה בכל הזמנים גיא צור:

באום: אני מעריך    אלון  בפועל  פי התקנון,  על  לפחות אחת לסמסטר  פה  ניפגש  אנחנו  אז  כן, 

חשוב להגיד, הישיבה שלנו או ההחלטות שאנחנו מקבלים,    .חודש וחצי-שניפגש אחת לחודש

חצי מהאנשים פה. אם בשנה שעברה רגע אמרנו שהיה    תלא יהיה להן תוקף אם לא יהיו לפחו

דו"חות כספייםגוף שהוא שלושת אלפים אנשים שה ומינוי של    יה אחראי לאשר  ותקציבים 

את   משביתים  לא  או  הלימודים  את  משביתים  על  החלטות  ורגע  חתימה  ומורשי  אנשים 

היה,   זה  לאיך  דוגמה  לכם  אתן  אני  בפועל  היינו  הלימודים.  לכולם,  הזמנה  מוציאים  היינו 

נכחו אנשים  כמה  משנה  לא  תקנון,  משינוי  וחוץ  המפגש,  את  לקבל    מכנסים  יכולנו  במפגש, 

אז באמת יש סעיף בתקנון שקובע שאי אפשר להתחיל  החלטה. פה, כדי להימנע מהמצב הזה,  

מדובר בעשרה אנשים ולכן הנוכחות  ישיבת מועצה בלי פחות מחצי מהחברים בה. נכון לכרגע  

למוסדות   פעולה  ועקרונות  קווים  לקבוע  שלכם,  התפקידים  חשובה.  היא  בישיבות  שלכם 

ביקורת, ההנהלה, האגו ועדת  לקבל סקירה    דה שזה הוועד המנהל,  פה,  כל אחד מהשותפים 

מהוועד המנהל ומההנהלה על פעולות האגודה. בעצם כל גוף אחר שציינתי כפוף לכם, אז ככה  

לפי התקנון החדש, כל החלטה של ועד מנהל צריכה להגיע גם למועצה  אתם מקבלים דין וחשבון  
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בעלי תפקיד, בהתאם לוועדת מכרזים, אתם לעדכון, כנ"ל גם החלטות של הנהלה. אתם ממנים  

, אני לא יכול פתאום להגיד הנה השכר של יו"ר  מאשרים תקציב, אתם קובעים את השכר שלנו

. אתם צריכים לאשר את זה, Yה, השכר שלו יהיה ואני רוצה שיו"ר האגוד  Xההתאחדות הוא  

שאול תמיד למה, לבדוק  זאת אומרת, יש מצב שאני אעשה דבר כזה אבל הציפייה מכם היא ל

את זה בתקציב, לראות שאין פה דברים שהם לא סבירים ובגדול לראות שאין פה בזבוז של  

פה שתקופת הקורונה תעורר  כספי הסטודנטים. אם אנחנו נרצה להשבית את הלימודים, ואני צו

איזשהו שיח ברמה הארצית שישפיע עלינו, סביב כל עניין המחאות, לא יודע, יש את הוועד של  

סגל המרצים בכל מיני מקומות שמאיים עכשיו הוא בהשבתת לימודים. זה כלי שהוא לגיטימי  

החלטה  , שתדעו שכדי להשתמש בו צריכה להתקבל  ויש מצב שנצטרך להשתמש בו גם אנחנו

שינויים   כמה  נעשה  אנחנו  הנראה  וככל  שלכם.  החלטה  זה  גם  התקנון,  שינוי  וכמובן  שלכם 

אנשים. על הכל    150כשאנחנו יכולים לעשות את זה בישיבת מועצה ולא צריך  בתקנון עכשיו  

 אנחנו נדבר גם בזימונים הבאים שיישלחו. 

 אפשר שאלה, אלון?  רועי אשכנזי:

 כן אלון באום:

תגיד, מה זאת אומרת לאשר את גובה השכר שלך? זה לא משהו שהוא קבוע בכל    אשכנזי:רועי  

 האוניברסיטאות? לכל יו"ר אגודה? 

בחודש,    שקל  8,900שמקבל    ויש יו"ר של אחת האוניברסיטאות שאני לו אנקוב בשמ  אלון באום:

 אתה חושב ש.. 

 מרגיש ככה.זה  סתם, האם הוא מהטכניון?  לינור תומר:

 לא, בטכניון יש יו"רית. אני לא אנקוב בשמו. אלון באום:

לא, אבל איך לי יש את הכלים לאשר שכר שלך? אני לא מבין את זה פשוט, זה    רועי אשכנזי:

 לא משהו שהמכללה קובעת? 

לא, אנחנו עמותה רשומה וזה אומר שאנחנו משלמים את המשכורות בעצמנו, יש    אלון באום:

, מורשי חתימה, ולמעשה העובדים וכולם  לאגודה, אני ומורן וגל, מנכ"ל האגודהלנו חשבון בנק  

ולמעשה   התפקיד  ולהגדרת  העבודה  לחוזה  כמובן  בהתאם  נוכחות  דו"חות  מגישים  אני  וגם 

 חותמים על משכורות. זוכר שאמרתי את זה? שיש דרג מבצע?

 כן, אני זוכר.  רועי אשכנזי:

 משבצת הזו, הם אנשים בשכר.כל האנשים שנמצאים ב אלון באום:

פשוט נראה לי שלי אין את הכלים כל כך לקבוע כן או לא, זה לא נראה לי החלטה    רועי אשכנזי:

 שאני יכול לקחת בכלל. באופן אישי אני מדבר עליי. 

יעבור אליך  אני חושב    אלון באום: נוכחות שלנו  לא שכל אחד מהדו"חות  שהמטרה פה היא 

. קודם כל  Yכסף חודש הבא אני אבקש    Xשהחודש אני אבקש  לא.    ואתה עכשיו תגיד כן או

,  אתה מאשר את התקציב, אז אתה רואה בסעיף השכר כמה כסף מתוך התקציב הולך על שכר

זה קודם כל. והדבר השני, הרעיון הוא שהסמכות שלכם היא לאשר את מדיניות השכר, אתה  

ויו"ר נניח, אני השכר שלי הוא    40%הוא    יכול לקבוע שהיקף המשרה של רמ"ח כזה או אחר 

ברוטו ורמ"ח    3,500שהיו"ר מקבל  ברוטו, למה? זאת מדיניות השכר עד כה. היא קבעה    3,500

נהיה משרה    2,500מקבל   ברוטו, אני לא יכול פתאום באחד החודשים להחליט שהשכר שלי 
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ודה היא לא שלי  , אתה מבין? אני צריך שהמועצה תאשר את זה. זוכר שאמרתי שהאגמלאה

, זה כדי שאתם תדעו שזה חלק  ולא של אבא שלי? אז זה הרעיון. והסיבה שאני מזכיר את זה

מהתפקיד שלכם. אני אמרתי החלום שלי, זה להטמיע את התרבות הארגונית הזאת, להטמיע  

בין כל הריבועים שאתם רואים פה על המסך, שהיו"ר ידע  בדיוק את האיזונים והבלמים האלה  

מועצה, ושכל אחד ידע מה הסמכויות שלו, אני לא מנהל את    ליו יש ועד מנהל ומעליהם יששמע

ובעצם יש הוועד המנהל. במועצה אני לא יכול לקבל החלטות אם אתם לא נמצאים בישיבה.  

חשיבות לכל אחד מהגורמים האלה. אני לא אבקש ממך כל חודש לאשר לי את השכר. אני כבר  

באגודה, לקבוע תעריף שעתי ולקבוע מה היקף    את מדיניות השכראבקש ממך לאשר ולתקף  

המשרות של כל אחד מבעלי התפקידים, זו הייתה הכוונה בעיקר. רגע אז נשארנו פה עם הוועד  

המנהל רק, ולדרג המבצע נגיע כשנפגוש את כולם. באמת רגע בדרג המבצע זה כל מי שנמצא  

מחלקות שהם כפופים לסיו"ר ומיכל שמנהלת את    , סיו"ר, מנכ"ל, ראשיבהנהלת האגודה, יו"ר

המשרד שלנו ואת ההנהלת חשבונות וכפופה למנכ"ל. אנחנו ניגע בהמשך בכל הדרג המבצע אבל  

 ניגע בוועד מנהל קצת יותר בהרחבה, במי מכם שמעוניין ואם לא אז נאפשר שאלות. בינתיים, 

 אתה רוצה שהוועד מנהל יציג את עצמו? זה הנושא? גיא צור:

, אני אגיד רגע לכם כמעין משהו  כן, הסיבה רגע אני אגיד שאנחנו עושים את זה  אלון באום:

שתחזיקו בראש, לכם אני אומר למועצה, אנחנו נצטרך בישיבה הבאה שלנו אחרי סוכות לבחור  

גע תשמעו קצת יותר מה זה אומר וועד  ולכן כן חשוב שרועד מנהל חדש שיכלול שלושה אנשים 

שאתם מעוניינים לעשות אותו?    האם זה משהו  ?מנהל, תראו רגע האם זה משהו שמעניין אתכם

רגע אסייג את הדברים שהם עומדים   כן אני  בו חלק?  רוצים לקחת  זה משהו שאתם  והאם 

מה שהיה  ציגו לכם  להציג, בסופו של דבר, הוועד המנהל קובע לעצמו את נהלי העבודה, אז הם י

בשנה שעברה ומה שיהיה בשנה הקרובה זה מה שהוועד החדש יחליט אבל כן חשוב שתשמעו  

 .Go for itאת השנה האחרונה שהייתה. רגע 

אני לא יודע, שנה אחרונה, אני לא בן אדם של סיכומים יותר מידי, אבל מה שאני    גיא צור:

אנחנו  , אם צריך לעשות איזושהי אנלוגיה,  זה  רוצה להגיד על הוועד המנהל כמו שאני רואה את

. אי אפשר שכל  שהאנשים בתוכה מחליטיםמצב  להאגודה רוצה להגיע  רוצים להגיע למצב,  

האנשים בתוכה יחליטו כי אין להם פניות לזה, אין להם מודעות לזה וכולי. אז קובעים מועצה,  

האגודה,   בכל  שיש  כוח  הרבה  הכי  זה  האחרונה,  המילה  זה  אתם,  שזה  המועצה  זה  אוקי? 

כוח   הרבה  הכי  להם  שיש  האנשים  הם  דמוקרטית,  בצורה  שנבחרו  החוגים  נציגי  המועצה, 

אם אתם באגודה   פה.  גדול  הכי  אתם התותח  זה.  ותבינו את  זה  רוצה שתזכרו את  אני  וזה 

באגודה   שיש  חזקה  הכי  המילה  זה  דבר  של  בסופו  משהו,  יותר  אומרים  עוד  צריכים  וכולנו 

להתייצב לפי זה וכמובן לפי כל מיני דברים שמסביב. הוועד המנהל זה איזשהו מקום, אוקי  

, יכולת להכיר אחד  הם יותר יכולת להיפגש בצורה יותר תכופהבואו ניקח שלושה אנשים שיש ל

יותר מהירות, להתדיין  את השני בצורה יותר טובה, להכיר יותר פרטים ובעצם לקבל החלטות 

על דברים יותר לעומק, דברים שאי אפשר לעשות עם מועצה גדולה, עמוקה, כבדה, פשוט כי  

הבין שזה אגודה של סטודנטים, לא מדובר פה  אין יכולת לעשות את זה ברמת האנשים. צריך ל

, אז  בזה  24/7, אף אחד מהנציגים פה לא הולך להיות    Full-time jobעל משהו שאנשים עושים  

בעצם הוועד המנהל זה באיזשהו מקום, מקום להיכנס יותר לעומק, להתדיין יותר סביב שאלות  
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החלטות   ולקבל  החלטספציפיות  להעלות  שלא,  מה  שאפשר,  דברים מה  ולבקש  למועצה  ות 

והסיו"ר  היו"ר  של  מקום  איזשהו  גם  זה  של    מהמועצה,  יותר  והביצועי  שזה הדרג המינהלי 

רחשי   מה  לשמוע  לנסות  או  להתלבט,  וכאילו  לבוא  שלהם  מקום  איזשהו  גם  זה  האגודה, 

המועצה חושבים על החלטות מסוימות כדי לקבל החלטות טיפה יותר דמוקרטיות אבל מצד 

אז לסיכום, זה המקום שבו מקום החלטות יותר דחופות    לזמן עכשיו מועצה שלמה.  שני לא

בשם המועצה, זה לא בא להחליף את המועצה ואין לזה    ויותר מהירות ומתדיינים יותר לעומק

יותר כוח מהמועצה. זה לא בא להחליף את המועצה ואין לזה יותר כוח מהמועצה, וצריך לזכור  

האנרגיות האלה ואת הרצון הזה להיות יותר עמוק  את  שבאמת יש לו  ומי  את זה ולהבין את זה,  

, יותר בתוך הדיון הפנימי של האגודה אז הוועד המנהל זה בהחלט מקום להיות בו.  הדברים

ומה ההחלטות של  דורש זמן, ומדברים, לעומק, חושבים, הכל, פנימה, מה ההחלטות של זה,  

לדבר ולנסות להבין מה ההחלטה הנכונה שאנחנו הולכים    שעתיים שלוש שעות מול הזוםזה,  

 ... למשהו שלקחת עכשיו, אוקי? זה לא  

תת דוגמה יותר ספציפית? כי אני לא הבנתי לגמרי מה הם עושים? מה אתה יכול ל  לינור תומר:

משהו שהייתם צריכים לדון בו בשנה שעברה כדי  כאילו איזה דוגמה ספציפית,    הם מבצעים? 

 ? שנבין יותר טוב

, כי אני גם  ותםיש דברים שהם עדיין סגורים שאני לא יודע עד כמה אפשר לפתוח א  גיא צור:

 שלצורך העניין..  לא בנאדם של זה... אני יודע להגיד לך

 גיא, הפרוטוקולים שלכם מפורסמים באתר  אלון באום:

מצוין. אז מה שבפרוטוקולים תלכו ותקראו, אני לא רוצה לדבר על מה שבאתי להגיד    גיא צור:

כן רוצה להגיד. היה איזשהו עניין של המשכורות, לא הספקנו לעשות בחירות  עכשיו. מה שאני 

השנה, היה צריך להמשיך את המשכורות של הרמ"חים הקודמים, היה  של התקנון  הבעיה  בגלל  

ל חפיפה זה נקרא, בגלל שהיה איזשהם שינויים שהתקנון לא התווה.  צריך לאפשר אפשרות ש

ולוקח את   הוועד המנהל בא  עכשיו אסיפה מלאה של שלושת אלפים איש, אז  במקום לזמן 

לה  מודיעים  תמיד  שהמועצה  כמובן  המועצה,  בשם  הזאת  בהחלטה.    ההחלטה  לוקחים  מה 

זה אולי הדוגמה שנוגעת הכי    ההחלטה של להחזיר את הכסף שנשאר באגודה מהדמי רווחה

,  בכולם. בסופו של דבר זה החלטה שהתקבלה אחרי הרבה פגישות, הרבה חשיבה, הרבה קיטור

בסופו של דבר זה החלטה שהתקבלה על ידי הוועד המנהל על ידי רוב של הוועד המנהל, להבא  

להגיד יודע  לא  שונה,  בצורה  יקרה  זה  התקנון  שבגלל  להיות  יכול  אומרת,  שורה    .זאת  אבל 

תחתונה, החלטות כאלה מתקבלות. שכר של חברי אגודה, תפקידים של הרמ"חים, האם צריך 

שעולה מאה אלף שקל  לעשות אירוע של שחר ששון או שאני מבלבל את השם שלו, אני מצטער,  

או שאפשר לעשות אירוע של פופקורן וסרט שעולה חמשת אלפים שקל זה החלטות שבסופו של  

מנהל ועד  יתדיין  דבר  המילה    עוד  זה  מועצה  להבין,  וצריך  למועצה  הולך  גם  מהם  וחלק 

 האחרונה. 

 . נשמע כמו החלטות מאוד משמעותיות רועי אשכנזי:

 לגמרי משמעותיות. מורן ויינר:

 מאוד משמעותיות. בהחלט. עכשיו אלון יתקן אותי במה טע.. גיא צור:
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ממה שאתה אומר, אתה אומר שני דברים שסותרים, מצד אחד  אני אגיד לך מה רועי אשכנזי:

אתה אומר שהמועצה זה התותח המרכזי והעיקרי של האגודה ומצד שני אתה סותר את עצמך  

ל הוועד המנהל הן מאוד מאוד רציניות  עכשיו, האפשרויות שכשאתה מדבר על.. מה שאמרת עד  

 לפי מה שאני שומע 

 להגדיר יותר טוב באיזו רמה זה סותר.   תצטרךנכון.  גיא צור:

 אני חושבת שמה שהוא מנסה....  לינור תומר:

כי  זה.. אני לא רוצה לקרוא לזה חוד החנית    בסופו של דבר זה המשך של המועצה.  גיא צור:

 שאני מתנשא. לי יגידו 

 זה מנהיגות נבחרת ומתנדבת של המועצה.  אלון באום:

אשכנזי: פופקורן    רועי  לבין  שקל  אלף  במאה  מופע  בין  היא  הבחירה  אם  אז  שאלה,  שאלת 

 . אמרת בהתחלהאתה  ושתייה בחמשת אלפים, נראה לי שזאת בחירה שסותרת את מה ש

מה עובר למה? זאת אומרת    להבין רועי, זה איך יודעים  מנסהשאתה  שמה  נשמע לי    לינור תומר:

מה לקחת לוועד המנהל? האם זה רק לפי מה שאי  איך יודעים מה להביא למועצה ואיך יודעים  

 ואז זה עובר לוועד המנהל או שיש דרך אחרת?  אפשר להכריע במועצה

 חלילה. הפוך. הפוך.  אלון באום:

. זה מה שניסיתי להסביר שהתותח הכבד. ההפך. אתם מכריעים.  ההפך אם כבר. הפוך  גיא צור:

התקנון הקודם של שנה שעברה שזה התקנון  ,  המועצה מכריעה. בואי אני אגיד את זה ככה

, בעצם כמעט ולא  הוועד המנהל יש לו את המילה האחרונה להכל  .שבעצם לפיו אנחנו עבדנו

על הרמה הספציפית    הייתה התייחסות לכם, לכן שינינו את התקנון. לכן השאלות שאתה שואל

אולי אלון יודע לענות לך    מה עולה לוועד מנהל ומה עולה למועצה ישר אני לא יודע לענות לך,

 תר טוב, אני יודע להגיד לך שהכוח של המועצה התחזק בעקבות התקנון החדש, משמעותית.יו

רק עכשיו נעשה את    אין ספק. תודה גיא. אנחנו ממש דקות ספורות לפני ההפסקה.  אלון באום:

להגיד משה אדיר רק רצית  יישב לכם.  כדי שזה  בין הוועד למועצה  ש...   ו הסדר בחלוקה  או 

בהם,   להחליט  יכול  לא  מנהל  שהוועד  דברים  יש  בגדול,  אז  ככה,  מספיק.  פירט  גיא  סבבה, 

כשמדברים על לאשר   כמדברים על עקרונות פעולה או קווי פעולה של האגודה זה של המועצה,

תקציב, לאשר את אופן החלוקה שלו, גיא סיפר כאילו מתוך השנה האחרונה שהייתה, בתוך  

קובע מה הוועד העושה.    19קובע מה המועצה עושה וסעיף    15יש חלוקה, סעיף    שהתקנון החד

אז המועצה מקבלת החלטות סביב אישור התקציב, אופן החלוקה, להגדיל את התקציב או  

תפקידים   בעלי  ממנה  המועצה  ואחרים,  כאלה  המועצה  דברים  מכרזים,  ועדת  של  בהמלצה 

שכר, ממנה נציגים, מכריזה על שביתה, מקבלת  מקבלת דיווחים מהוועד, מההנהלה, מאשרת  

לאשר    לקבל החלטהיכולים  עכשיו  אתם לא  נניח,  החלטות שהם באמת בעניינים, כמו שאמרתי  

ורגע    האם יוצאים לשביתה לפני שעשינו על זה איזשהו דיון בוועד ורגע בחנו את האפשרויות 

ירדו לרזולוציה היותר קטנה ורגע ירדנו לפרטים. הרעיון הוא שיחד איתי ועם מורן יעבוד ועד  

הוועד נוכל לרדת לרזולוציות, לעשות  חזק מתוך המועצה בשיתוף פעולה כדי שרגע בישיבות של  

את החושבים ביחד, רגע לבחון את כל האפשרויות, וכשאנחנו מזמנים אתכם, אחת לחודש,  

, או אלה אם כן יש עכשיו איזשהו משהו שהוא יותר בהול, אז אתם עכשיו  אחת לחודש וחצי

בדיון מתוך הוועד ומתוך השיח שהיה לנו עם ההנהלה, לפעמים   כבר מקבלים איזושהי סקירה
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גם לא דברים שבאמת  למועצה    יש  תגיע  יקבל  החלטה שהוועד  כל  יצריכו את המועצה אבל 

 ואפשר יהיה גם לדון עליה. זה לפי התקנון החדש. אני מקווה שזה עשה סדר.

 די מעורפל מבחינתי. לא, זה עדיין   רועי אשכנזי:

 זה ארגזים של מלל.  שקד אליאס:

ברגע שתעבור על התקנון אתה  אני ממליץ לכם לעבור על התקנון, אין תחליף לזה.    מתן כשר:

 תבין את הדברים יותר לעומק וזהו. 

 אני קצת מסכים עם מתן.  אלון באום:

כן אבל נראה לי שלא כולנו נעבור על התקנון אז נראה לי שקצת נפשט. בסופו של    מורן ויינר:

דבר זה שלושה אנשים שנבחרים מתוך המועצה שאולי רוצים לעשות עוד איזשהו אקסטרה,  

ע עוד יותר על התהליכים שקורים באגודה, לקחת עוד חלק, וגם לפעמים קצת אומרים  להשפי 

ולהביא את עצמו    עוד דרך להשפיע,  ככהמישהו מחפש  אז אם    .את הקול של כל חברי המועצה

שהוא יודע שזה הפעיל  אז נראה לי שזה המקום. ומי שזה עורר בו משהו מה שגיא אומר, סימן 

 אותו. 

תמצות יפה של הנקודות. הבחירות, אנחנו נעשה אותן בישיבה הבאה, אז מי שככה    אלון באום:

. תשלחו מייל שאתם מעוניינים להתמודד, אנחנו  יהיה מעוניין, נשלח על זה איזשהו מייל מסודר

ונבחר את הוועד בישיבה הבאה. הבחירות יהיו לשנתיים אבל    נעלה את השם שלכם בסדר יום

ועצה בשנה הבאה אז למעשה אתם תסיימו גם את התפקיד בוועד  בעצם אם לא תיבחרו למ

זה יכול להיות גם לשנה וזה הכל תלוי בבחירות בשנה הבאה. חוץ מזה כן  מנהל אז בתכלס  

ודברים שבאמצעותם אנחנו נעבוד  חשוב להגיד, יש עוד אפשרויות פעולה ויש עוד כל מיני גופים  

עליה שאתם   תםדבר או על כל נקודה כזאת שדיברכמועצה. אנחנו לא נרצה לזמן אתכם על כל  

, אז יש הרבה, אנחנו רוצים להתעסק עם הסטאז', אנחנו רוצים להתעסק עם שנה רוצים לשנות

אופן  א',   עם  להתעסק  רוצים  ואנחנו  המקוונת  הלמידה  אופן  עם  להתעסק  רוצים  אנחנו 

שמעניין  יגים של המועצה  ההכשרה. אז מה שאנחנו נעשה גם בישיבות הבאות שלנו זה למנות נצ

אותם להשפיע בתחומים האלה לתוך פורומים או וועדות, חלק מהפורומים יהיו פורומים שלנו,  

יש   חיצוניים,  ופורומים  באלה,  וכיוצא  הרך,  גיל  מיוחד,  חינוך  לדוגמה  יסודי,  על  לדוגמה 

ות שתאפשר ועדת בריאות, ויש מועצה ירוקה שיכול להיבמכללה ועדה למניעת אובדנות, ויש  

לנו נציגים שלנו בתוכה ויש ועדה שמקדמת סביבת לימודים בטוחה שעל זה אולי ענבר תדבר  

בחלק הבא של הישיבה. אז באמת יש עוד כל מיני מקומות השפעה והכרעה כשהמטרה היא  

מ אחד  לכל  לתת  בתוך  באמת  לקדם  אותו  שמעניין  מה  ואת  המתאימה  החליפה  את  כם 

נשלח לכולכם על זה מייל בצורה מסודרת. נראה לי שהגיע הזמן    האפשרויות האלה. ואנחנו 

לקחת איזושהי נשימה, אנחנו משאירים את הזום פתוח. מי שירצה לנצל את הזמן לאיזו שיחה  

שאר פה אז מוזמן. אנחנו נתראה ברבע  יאו איתי, עם מורן, מי מאיתנו שי  או סמול טוק ביניכם

 לארבע. 

 הרמ"חים יצטרפו אלינו ברבע לארבע. מורן ויינר:

 

ולמנות את בעלי התפקיד הנבחרים    23/08/20הצעת החלטה לאשר את תוצאות הבחירות מיום   .4

 מצ"ב דו"ח תוצאות -בהתאם 
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רגע לפני שנעבור לרמ"חים, עלינו גם לאשר באופן  שלום לכולם, ברוכים השבים,  אלון באום:  

שנבחרו בבחירות האחרונות. למעשה אנחנו מצביעים כעת  בעלי התפקיד  כלל  פורמלי את מינוי  

אלון באום ליו"ר האגודה, מורן ויינר לסיו"ר האגודה,    - להנהלת האגודה    ים הבאים:מינויהעל  

רוני שלוסברג לרמ"ח פנים ורווחה,  גל בשארי למנכ"ל האגודה, דפנה נחמיה לרמ"ח אקדמיה,  

גלי לוי לרמ"ח תרבות, אמיר פילרסקי לרמ"ח מעורבות חברתית, מוש זמיר לרמ"ח דוברות  

דורון  ,  נציג החוג לחינוך חברתי קהילתי  -אלון משעלי    -. למועצת אגודת הסטודנטים  והסברה

נציגת החוג לחינוך    -ליהיא ביאנקה בן יוסף  ,  נציגת החוג לחינוך חברתי קהילתי  -טטנבוים  

קהילתי ספי  ,  חברתי  קהילתי  -עלי  חברתי  לחינוך  החוג  ברנשטיין  ,  נציג  החוג    -אדיר  נציג 

רועי  ,  נציגת החוג ללשון עברית - לינור תומר  ,  לאזרחות ולימודי דמוקרטיה והחוג לסוציולוגיה

נציגת    -אמנה באש  ,  להיסטוריה, מחשבת ישראל ולימודי ארץ ישראל  יםנציג החוג  -אשכנזי  

ו הערבית  השפה  להוראת  רבההחוג  ללימודים  טוכמן  ,  תחומיים- תוכנית  החוג    -עדי  נציגת 

ת החוג למדעי הטבע  נציג -ליאור פינשטיין ,  נציגת החוג לחינוך מיוחד -חן אבן צור  , לתקשורת

נציגת    -סיון שקד  ,  נציג החוג לחינוך  -שקד אליאס  ,  נציגת החוג לחינוך  -גוני שרון  ,  והסביבה

ליאל פינטו  , נציגת החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך - שלומית אביעזר ,  )ת. ראשון( החוג לגיל הרך

וסביבה  - לביולוגיה  החוג  ארוש  ,  נציגת  בן  החוג    -הילה  ומדעי  נציגת  פיזיקה  למתמטיקה, 

  - שירן גרנות    ,  נציגת החוג לחינוך מיוחד  -יובל נשיא  ,  נציג החוג למקרא  -גל לוסטיג  ,  המחשב

והדרה בסיכון  לתלמידים  והוראה  לחינוך  התוכנית  התוצאות  נציג  לדו"ח  בהתאם  הכל   .

אלות  האם למישהו מכם יש ש  .09/08/2020ולמתווה הבחירות שאושר באסיפה הכללית מיום  

כך   על  לפני שנעבור להצבעה? אם  דו"ח תוצאות הצעת החלטה לאשר בזאת  נצביע כעת  את 

ולמנות את בעלי התפקידים בהתאם וכפי שצוינו לעיל לתקופה   23/08/2020הבחירות מיום  

 של שנה. 

 אלון? אלון באום: 

 נמנע  :אלון משעלי

 ? דורוןאלון באום: 

 בעד : דורון טטנבוים

 ? ליהיאאלון באום: 

 בעד : ליהיא ביאנקה בן יוסף

 ? עליאלון באום: 

 בעד : עלי ספי

 אדיר?אלון באום: 

 בעד  :אדיר ברנשטיין

 לינור? אלון באום: 

 בעד  :לינור תומר

   אמאני? רועי? רועי? כנראה יצא.אלון באום: 

 בעד  :אמנה באש

 עדי? אלון באום: 

 בעד :עדי טוכמן
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 חן? גל לא פה, אלון באום: 

 בעד :חן אבן צור

 ?יובל לא פה, ליאוראלון באום: 

 בעד  :ליאור פינשטיין

 ? גוניאלון באום: 

 בעד :גוני שרון

 שקד?אלון באום: 

 בעד  :שקד אליאס

 ? סיוןאלון באום: 

 בעד :סיון שקד

 שלומית? אלון באום: 

 בעד  :שלומית אביעזר

 ?ליאלשירן לא פה, אלון באום: 

 בעד  :ליאל פינטו

 מורן?  הילה? הילה? כנראה יצאה.אלון באום: 

 בעדמורן ויינר: 

 גם אני בעד, תודה לכולם, לסיכום ההצבעה: אלון באום: 

 . 1, נמנעים: 0, נגד:  16בעד: 

 ההצעה התקבלה ברוב הדרוש.

 

 - היכרות עם הנהלת האגודה ותוכניות העבודה לשנת תשפ"א .5

לחברי ההנהלה שלנו שעבדו באמת במרץ על הכנת  קודם כל, נגיד ברוכים הבאים    אלון באום:

אז המטרה של המפגש פה היא שרגע תדעו מי נמצא בהנהלת האגודה, מי    תוכניות העבודה.

את ענייני היומיום, קצת מה התוכניות שלהם לשנה הקרובה  מבצע את המשימות השוטפות,  

של חמישים דקות בערך  מהיעדים. יש לנו מסגרת זמנים    במחלקות, החזון של כל מחלקה וקצת

 לא למשוך את הזמן.  אז נראה לי שנעביר להם את השרביט כדי

 סביבות ארבע כי אני צריכה לזוז   אני אצטרך לצאת באמצע בערך  ליהיא ביאנקה בן יוסף:

ארבע זה לא אמצע זה עכשיו. אז יאללה חברים. אני אלון, אני יושב ראש האגודה,    אלון באום:

, והמטרה היא להיות איזושהי חוליה מקשרת י גם יושב ראש ההנהלהבמסגרת התפקיד שלי אנ

 . נראה לי נעבור רגע למורן.הנהלהמדיניות באמצעות חברי ה בין המועצה לוועד המנהל ל 

ויינר: וחצי. אני מורן, סיו"ר    מורן  טוב אני הצגתי את עצמי, לא השתנה משהו מלפני שעה 

, עכשיו אני הולכת להיות אחראית גם על  ראשי המחלקותאת  האגודה. מלווה את הרמ"חים,  

משנה א', כשהמטרה היא שהם    הפעילים. אתם נציגי חוגים. חוץ מכם הולכים להיות גם פעילים 

 ו על זה גם אקרדיטציה. זהו. יהיו גם פעילי האגודה ויקבל 

 גל פה איתנו?  אלון באום:

 , נראה לי הוא תכף יבוא. שווה שנייה להמשיך.זהו, גל אמר לי שהוא יצטרף מורן ויינר:
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בסדר גמור. שתדעו רגע איפה אנחנו. אנחנו בתוך הדרג המבצע. ונגיד רגע על גל,    אלון באום:

הניהול הכלכלי, ניהול התקציב, פיקוח    י עלהוא המנכ"ל שלנו. התפקיד שלו זה להיות אחרא 

על   אמון  הוא  בשגרה  חשבונות.  הנהלת  הוצאות,  הכנסות,  עליו,  המשאבים  ובקרה  פיתוח 

בארגון, ניהול אפיקי הכנסה קיימים ושת"פים עסקיים שהם בעצם מכפילי הכוח שלנו באגודה.  

להציג את עצמם. אז יאללה לפי  זה ככה על גל, על שאר הרמ"חים נתתי להם את הבמה באמת 

 הרשימה שלי. דפי? את פה? 

 לתכנית? כן, אתה רוצה לעשות שיתוף מסך  דפנה נחמיה:

 איך שבא לך  אלון באום:

 אני יכולה לעשות? דפנה נחמיה:

 כן אלון באום:

לוי: אתה    גלי  וישר  רגע  עצמו  את  מציג  אחד  שכל  או  עצמו  את  מציג  אחד  שכל  אמרת  לא 

 ? לתוכנית

 מועצה יקרה? מעדיפים, היה לכם יותר נוח, מה אתם  אלון באום:

 ישר לתוכנית לדעתי. גיא צור:

 סבבה. אז דפי את יכולה לעשות שיתוף מסך.  אלון באום:

לגיל הרך, שנה שלישית.  דפנה נחמיה: ואני לומדת חינוך מיוחד  דפנה.  וזאת שנה    טוב. אני 

שנייה שאני רמ"חית אקדמיה באגודה ולפני זה הייתי נציגת חוג במחלקת אקדמיה בשנה א'.  

תוכנית העבודה שלי רגע. אתם רואים? אז בתפקיד שלי, אני ככה אעבור על חזון  אני אשתף את  

. ממש בשוטף כל השנה  ת על קשר ישיר ועקיף עם הסטודנטיםהמחלקה. המחלקה שלי שומר

מרצים, ממש כל התחום    ,קורסים  ,אני בקשר עם סטודנטים כשיש להם בעיות בענייני ציונים

גורמי המכללה   מול  אותם  מייצגת  אני  על  עדות המכללה השונות  וו בהאקדמי.  לשם שמירה 

אומר   שזה  שלהם,  האינטרסים  וקידום  שלהםזכויותיהם  לזכויות  אותם  לחשוף  כל    קודם 

ולעזור להם לשמור עליהם, זאת אומרת גם בוועדות משמעת ועדות הוראה וועדת ספריה, איפה  

אז חלק מהמטרות שעשיתי אני ככה אעבור עליהן,    שאפשר להשמיע את הקול של הסטודנטים.

  .ידה המקוונתהמטרה הראשונה והיא קשורה למצב הנוכחי, הקלה על הסטודנטים בנושא הלמ

שנה  דורש הרבה עבודה, עלו הרבה קשיים, החלטנו  זה נושא שזה משהו שראינו בשנה שעברה ש

לעשות   רוצה  גם  שעברה  ממש  שאני  מטרה  זאת  שהשנה  והבנתי  זה  בעקבות  חתך  שיחות 

, שזה בעצם כמו שעות  להתמקד בה. אז חלק מהדברים שחשבתי זה להקים מערך תגבורים

השיעורי אחרי  בחשיבה,  תרגול  עוד  זה  סטודנטים,  או  מרצים  או  ששם  ויעזרו  ם,  יישארו 

זה   אבל  אחד,  על  אחד  אפילו  יעבוד,  יותר  זה  קטנות  שבקבוצות  חשיבה  מתוך  לסטודנטים 

שזה אומר בספריות  הרעיון. חוץ מזה חשבתי להקים מרחבי פעילות נוחים ללמידה לסטודנטים  

, מקומות שיוכלו לעזור לנו, שסטודנטים יוכלו  ציבוריות. צריך ליצור קשר עם ככה עם עיריות

נתבי    כאלה.או דברים  ללמוד שם. במיוחד כאלה שאין להם אינטרנט או מחשב   חלוקה של 

אינטרנט ומחשבים, זה משהו שגם פנים ורווחה עושים והרעיון הוא לעשות ככה מעין שיתוף  

ושא של הלמידה המקוונת.  השאלת ספרים, שצריך לחשוב גם איך לעשות את זה. זה בנ  פעולה.

הזכויות האקדמיות בצורה ידידותית,  חוץ מזה מטרה שיש תמיד לאקדמיה זה איך להנגיש את  

הרבה   לסטודנטים?  להגיע  יכול  זאת  בכל  זה  איך  החשיבה,  אז  ומייגע  ארוך  הוא  התקנון 
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  שואלים אותי שאלות שאם הם היו מסתכלים בעצמם בתקנון הם היו רואים את זה סטודנטים  

אבל אפשר להבין גם למה סטודנטים בוחרים שלא לעשות את זה. אז חשבתי על מאגר שאלות  

ותשובות שכבר אני עובדת עליו, נפרסם את זה באתר וברשתות. וביעד הבא גם אתם נכנסים  

לכם   שיהיו  בישיבות  שבעצם  את  לתמונה,  נעצים  בעצם  שבו  חלק  איזה  אעביר  גם  אני  אז 

התפקיד שלכם כנציגי חוגים וכל מה שקשור לעזרה בתחום האקדמי וכל מה שקשור לעזרה  

את   צריכים  שהכי  הסטודנטים  שאלה  חושבת  אני  א'.  בשנה  לסטודנטים  האקדמי  בתחום 

.  עוד יותר אבודים  שנראה ליהתיווך או הנגשה של הזכויות יותר מכולנו שבמיוחד בשנה הזאת  

חוץ מזה אז ה"זכותונים" שזה העלונים האלה של המידע לקראת הבחינות אז גם לחלק את  

בתחומים אקדמיים בין סטודנטים, זה משהו  קידום ערבות הדדית  זה מבחינת הזכויות.  זה.  

ואני מקווה מאוד שהשנה נצליח וזה ליצור מאגר של סיכומים,  שרציתי לעשות גם בשנה שעברה  

שעל פניו זה כאילו לא כזה קשה לאסוף מכל חוג סיכומים ולהעלות לדרייב אבל יש כל מיני  

. חוץ מזה גם מאגר מערכי שיעורים  דברים בירוקרטיים שקשורים לזה שזה קצת עיכב אותי 

  אז חשוב לנו לשמור על הפרויקט הזה. השנה שזה היה גם    "סטודנט מעורר השראה"מקוונים ו

שאני לא יודעת אם כולכם מכירים את  אקדמיים שזה השימוש במילוניות  וחוץ מזה שירותים  

זה אבל זה משהו שהאגודה נותנת. וסדנאות לניהול זמן והפחתת לחץ לפני מבחנים. וחוץ מזה  

הסטודנטים   של  הקול  את  משמיעה  שאמרתי  כמו  נמצאת  האקדמיה  אני  הסגל,  גורמי  בפני 

, אם  חודשאחת לשיש לנו פגישה קבועה    ,הרקטורם זה  אבקשר במשך כל השנה עם גורמי סגל,  

הדיקנים החוגים זה  ראשי  מידע  ,  ולהעביר  צינור  מעין  להיות  זה  שלי  מהתפקיד  חלק  אז   ,

מהסטודנטים אז גם אני נמצאת בוועדות כמו שאמרתי, ועדות משמעת, ועדות הוראה, ועדות  

לנו  ספרייה , ששם אני משמיעה את קולם של הסטודנטים. חוץ מזה שיחות חתך כמו שהיו 

אז   השנה,  זה  את  לשמור  רוצים  אנחנו  גם  אז  שעברה  בשנה  הליווי  בקורונה  הסדרת  זה  פה 

בהליכים משמעתיים והבטחת זכויות הסטודנט, שזה כל מה שקשור לוועדות המשמעת שחשוב  

גם עם הסגל, ממש לעשות איזה הסבר של תהליך מפורט    ,לנו השנה לעשות בזה קצת יותר סדר

מועמד לעלות לוועדת משמעת ואיך כל התהליך הזה קורה, איך  של מה קורה מרגע שסטודנט  

אכלתי לכם את    . יש לכם שאלות?, זה בעיקרון תוכנית העבודהאנחנו מייצגים אותו. אז זהו

 הראש ואתם כבר שעות מול הזום, מעניין מי הקשיב? 

ברנשטיין:אדי אבל    ר  לזה  התייחסת  שכן  להיות  יכול  אומרת,  זאת  שאלה,  יש  לא  אולי  לי 

, אני לא זוכר אם זה יצא לפועל או היה ניסיון  אני זוכר שבשנה האחרונה  .הקשבתי באותו הרגע

גם שקד התייחס לזה, עכשיו בחלק הקודם של שיצא לפועל של סטודנטים ותיקים, אני חושב ש

ותיקים שמלווים סטודנטים צעירים. באופן כללי זה נשמע לי רעיון נהדר,  הישיבה, סטודנטים 

, זאת אומרת  ממש רעיון יפה ואולי במציאות הזאת של הקורונה, החשיבות של זה רק עולה

ולעודד באמת סטודנטים מתחילים שכל העולם האקדמי התהפך עליהם וכן הלאה. אז  להכניס  

 האם זה בתוכנית השנה? 

כן. זה מה שאמרתי שאני רוצה שזה יהיה חלק מהתפקיד של הנציגים. בהתחלה    נחמיה:דפנה  

, וחשבנו על חונכויות של סטודנטים ותיקים, סטודנטים שנה א', הרי זה  דיברתי על זה עם אלון

זה  ברור שסטודנטים משנה   שנעשה את  ואז אמרנו  הזה  והליווי  העזרה  צריכים את  הכי  א' 

ובכלל הכשרה של איך להיות נציגי חוגים  רי גם ככה מקבלים מאלון  באמת דרככם, כי אתם ה
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או    ואיך לייצג את החוג שלכם אז עוד יותר אם תוכלו להיכנס לקבוצות וואטסאפ של שנה א'

אותם, שאתם תהיו כתובת  להעביר להם איזה מפגש זום פעם ב.. ושמה בכלל לעזור להם וללוות  

 מיוחד שנה א'. שלהם, של כל החוג שלכם כמובן אבל ב

שהסטודנט מתוגמל על  אפילו מתוגמלת  את  אבל אני זוכר שהייתה תוכנית כז  אדיר ברנשטיין:

 כך בכסף.

, אבל יש גם פרח באורנים  כן חשוב לי להגיד סתם שתדעו, אני אשים את זה בצד  דפנה נחמיה:

הרבה תקציב  שזה גם עזרה לסטודנטים בעיקר משנה א' אבל בלי קשר למחלקת אקדמיה אין  

, שזה בעצם גם לתגמל סטודנטים שבגלל  וחלק גדול מהתקציב רציתי לשים בתגבורים האלה

הכסף   את  לתת  שעדיף  חשבתי  אז  רגיש  הכי  הנושא  כרגע  שזה  שראינו  המקוונת  הלמידה 

הם לעשות בהתנדבות  לסטודנטים שיתגברו ויעשו עוד שעות כי את זה יהיה יותר קשה לגרום ל

 ם כנציגי חוגים יש לכם גם ככה אחריות...מלאה ובגלל שאת

אנסח את זה רגע בצורה קצת שונה נראה לי שהאבחנה שעשינו היא רגע בין    אני   אלון באום:

ליווי וחניכה שהם אקטיביים וזה באמצעות סיוע בהשלמת חומר ממש בצורה הזאת אז קראנו  

א' אלא לפתוח איזשהו    רק לסטודנטים משנהלזה תגבורים ולא ראינו לנכון להגביל את זה  

מעבר הזמן.  עם  אותו  ולהרחיב  כפיילוט  תגבורים  לכל    מערך  הייתה  שלנו  ההתייחסות  לזה 

המעבר, לפעמים אתה יודע, דיברתם על מילון מונחים, מה זה אומר נ"ז? מה זה אומר קורס?  

ולאט לאט אני רואה שזה דברים שנכנסים לתוך הימי היערכות לסטודנטים בשנה    מה זה מודל?

ולהעצים בעצם את התפקיד שלכם כבעצם איזושהי כתובת  א' אז כן ראינו לנכון לשלב את זה  

, זה לא מצריך איזה משהו  לפנייה, כי הסתכלנו על זה ואמרנו, זה לא מצריך ליווי שהוא שבועי

לכם על כל השאלות האלה, כמובן שבחוגים  יג של החוג שיכול לענות מעבר לשתדעו שיש פה נצ

הגדולים או יותר מהשיחות של דפנה איתכם אנחנו נתפור את החליפות המתאימות. ברור לי  

סטודנטים, של חח"ק או חנ"מ טלפונים של נציגים וזה    500,  400שלא אשלח עכשיו לחוג של  

זה משהו של שנתונים או כמו נניח עלה אצל הילה  יכול להיות ששם באמת נעשה איישר יקרה ו 

נציג מכל אחד מהשנתונים  ,שהיא לא פה  ,במתמטיקה לה  חוג באגודה    שיהיה  כנציגת  והיא 

לשאלות, יש    פועלת באמצעות כל אחד מהסטודנטים האלה ואז הם גם מהווים כתובת עבורם

, ולא  זה בצורה הזאתים על  אנחנו עונ למעשה ואז   ,עם שנה ב'  ,לה קבוצת וואטסאפ עם שנה א'

באמצעות החניכה עצמה כי הבנו שהחניכה עצמה תאבד קצת מה.. לצורך העניין מהתגבורים.  

 כן, חברים, שאלות? 

אני  רציתי לומר על התגבורים האלה, מה שאדיר אמר, אז לי היה חונך מקשת,    ליאל פינטו:

, זה דרך קשת, פשוט סטודנט שרוצה עזרה,  לא יודעת אם זה קשור באמת לאגודת הסטודנטים

נגיד ביום היערכות שהייתי בו בשנה א' אז ממש הסבירו את זה כמה פעמים שמי שרוצה עזרה  

כאן שסטודנט מעביר נגיד בזום זה נשמע לי  ם לפי מה שהבנתי  וזהו תגבורי  .יכול לפנות לקשת

 ממש ממש טוב. אני יודעת שאצלנו זה ממש חסר. 

זה קשור לדפנה כעיסוק צדדי, שתדעו    אלון באום: לאגודה.  לא קשור  זה  ליאל. קשת  תודה 

היא מרכזת את התחום באורנים זה באמת  שדפנה  פה  , לא במסגרת תפקידה באגודה. אבל 

 כפלת כוח באמצעות הקשרים שהיא מייצרת דרך מרכז קשת.מהווה מ
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צור: הח  גיא  נציגי  החדש  התקנון  בעקבות  האם  לשאול,  רוצה  אני  יתחלקו  אלון  גם  וגים 

 למחלקות כמו שנה שעברה או שזה..? 

לא, ולא הכנסנו את זה לישיבה היום כי היא ארוכה מספיק אבל אנחנו נפרט על זה    אלון באום:

לגל איזה שנייה שתיים להציג את עצמו כי  בהמשך. אם אין עוד שאלות לדפנה אז אנחנו ניתן  

 ואז אנחנו נחזור רגע לתוכניות עבודה ולשאר הרמ"חים.למעשה אין פה איזושהי תוכנית. 

לכל הישיבה, היום  ם הבאים, קודם כל אני מתנצל שאני לא יכול להיות  אהלן, ברוכי  גל בשארי:

ההגשה הסופית של הסמינריון, אז יש לי חמ"ל בבית מפוצץ בדפים ומחשבים והכל פתוח, אז  

ממש באתי להגיד שלום ולברך אתכם. אני המנכ"ל של האגודה. יש לנו, בטח כבר הכרתם את  

חלקת מנכ"ל. אם מחלקת אקדמיה מתעסקת בכל  חלק מהמחלקות, אז יש מחלקה שנקראת מ 

מה שדפנה עכשיו פרטה לכם ותרבות מתעסקת, אני לא יודע אם גלי דיברה, מתעסקת בכל מה  

שקשור לפנאי של הסטודנט וליצירת הווי, אז מחלקת מנכ"ל היא מחלקה שקצת קשה להגדיר  

ניבים, שאני מקווה  אותה. בתפיסה שלנו, מחלקת מנכ"ל מתעסקת עם כל מיני פרויקטים מג

שבמהלך השנה יעלו לכם רעיונות ואיכשהו נחשוב ביחד איך מוציאים אותם לפועל, בין אם זה  

וכל    מי שמכיר משנה שעברה כשלא היה קורונה, אז הדוכנים שהיו במכללה זה אנחנו עושים

בין אם  ומיני שיתופי פעולה עם כל מיני גורמים חיצוניים למכללה בין אם זה שיפרסמו אצלנו  

כל מיני הטבות אז זה גם אנחנו עושים, כל הקשרים עם כל מה שקורה מחוץ  להשיג  לנסות  זה  

בעזרת השם כשנחזור ללמוד אז תגיעו למכללה ותראו שיש לנו סוף סוף פינת  למכללה בעצם ו

ישיבה ממש מגניבה שמה למעלה לקראת הספרייה, בקצה של הדשא, מן פרגולה, פרויקט ממש  

נו, זה גם דרך מחלקת מנכ"ל, בקיצור כל מה שלא יודעים לאן לשייך אותו ובא לכם  מגניב שעשי 

להגדיל ראש ולעשות איזה משהו מגניב אז אני הכתובת ואולי נצליח לעשות איזה משהו כזה  

 ביחד, וזהו ברוכים הבאים. 

אני חושב, הצגתי לכם גם במשפט וחצי וגל פה פירט, אבל המטרה המרכזית היא    אלון באום:

, אז אם יש לכם דברים אתם יותר ממוזמנים לפנות לגל, כל  גם  שרגע תדעו לחבר פנים לעשייה

, הם סטודנטים באורנים.  ההנהלה למעט מיכל, שהיא מנהלת המשרד והנהלת החשבונות שלנו

 הלאה.  ונעבורל להגיד לנו מה הוא לומד, בן כמה הוא ומאיפה הוא  לומד באורנים ויכו אז גם גל  

, בן  אז אני גל, מל"ח, מתחיל שנה ד' בעזרת השם , אה?ה נכון, הייתי מאוד ענייניא  גל בשארי:

 , לומד תקשורת וחח"ק שזה מל"ח. וזהו, מה עוד לצ'ק ליסט? 32

 תודה גל! מוש? בסדר, נסתפק בזה.  אלון באום:

היי לכולם, אני מוש, האמת שאני מכיר פה לא מעט אנשים, בערך חצי. אז אני מוש,    זמיר:מוש  

כן החיים שלי עמוסים ממש.   חינוך אנתרופוסופי, אזרחות וגם נמצא ברג"ב,  -לומד בחוג לחינוך  

בגדול אני מכפר סבא, בשנה שעברה התגוררתי במעונות, גם השנה אני עומד להתגורר במעונות.  

אבל אני רק אדבר על הדברים,   ח דוברות והסברה, אני לא הולך להציג את זה באקסלאני רמ" 

וגם   גם הדיגיטל  זה  בין האגודה לבין הסטודנטים כשהאמצעי  זה לגשר  בגדול התפקיד שלי 

המכללה עצמה בין עם זה לוחות מודעות, פלאיירים, שילוט כזה או אחר, דברים כאלה. אז  

נו לשנה הקרובה הם באמת קודם כל לעשות את האתר איזשהו  , המטרות שלמבחינת הדיגיטל

גיטל, כבר אני עובד על זה בכמה שבועות האחרונים ואם תיכנסו לאתר  בית לסטודנטים בדי

צורה. איזושהי  לקבל  מתחיל  שהוא  מה    תראו  כל  הכל,  באתר  יהיה  שפשוט  המטרה  באמת 
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ריכים, או רשימה של נציגי החוגים,  בין אם זה מד  שסטודנט מן המניין צריך, בין אם זה מלגה,

גם   אנחנו  באתר.  הכל  שיהיה  פשוט  פונה,  הוא  למי  פונה,  הוא  בהתאם נשקיע  אולי  איך 

לנו   כדי שיהיה  נוספים  שילך הרבה הרבה שנים    משהובאמת איזשהו  לתקציבים בפיתוחים 

( . גם www.agudaoranim.co.ilאלון בדיוק שלח לכם לינק לאתר )  קדימה לסטודנטים. הנה

מתנות פתיחת שנה השנה יהיו דרך האתר וכולי. רשתות חברתיות, פייסבוק אינסטגרם, אז  

מי וגפ  , עבודות ודירות לסטודנטים וגם את העמוד הרשבפייסבוק יש גם את אורנים קונפשנס

צינורות שאנחנו   איך  האינטסנטים, באמת  גם מבחינת  לשפר את התוכן  עכשיו קצת  מנסים 

עם  קצת אולי  שהדברים נראים וגם קצת לעבוד על סרטונים וגם להעלות כל מיני תכנים שהם  

. תאמת שיהיה כיף להיכנס לדברים האלה ולקבל את המידע כי בסוף זה מידע  יותר מחשבה

. גם דרך המיילים אנחנו פונים אליכם, לסטודנטים כשהמטרה היא לא  ובשהוא רלוונטי וחש 

בגדול ככה  זה  מידי.  יותר  לי.  לחפור  שיש  נוספת  דוברות  מטרה  של  שלי  המחלקה  , מבחינת 

המכללה,   בתוך  האגודה  של  הנראות  של  שיפור  זה  סימן  והסברה,  באיזשהו  נמצא  כרגע  זה 

יע לקמפוס, ובהתאם לזה נבין כמה אנחנו רוצים  שאלה, נראה איך זה מתקדם עם הסגר, כמה נג

הרבה פעמים  משהו ששמעתי  זאת אומרת,  להשקיע בתחום הזה אבל באמת המטרה היא...  

או שכזה גם אני בתור סטודנט בשנה שעברה    השנה זה שאנשים לא מכירים בכלל את האגודה

, והכל כזה היה לי איזשהו  לא ממש ידעתי מה זה האגודה ולא ממש ידעתי איפה זה הקרפדה

לא מבין יכירו את    , מילים שאני שומע ברחוב אבל אני  אז המטרה היא באמת שסטודנטים 

שידעו שיש נציגי  ,  תביכירו אותה פיזית, איפה אנחנו יושבים, שידעו שיש להם כתוהאגודה,  

חוגים, באמת להנגיש את זה כמה שיותר כדי שיהיה מהות לפעילויות שמועצות לסטודנטים.  

, מה הכוונה?  דבר נוסף, יש לנו איזושהי מטרה, להשתמש בדיגיטל כדי לייצר קהילות דיגיטליות

חבר בעצם בעצם, למצוא כל מיני נושאים מסוימים שיכולים לחבר בין סטודנטים במציאות, ול

  , דרך הדיגיטל, בין אם זה וואטסאפ, פייסבוק, לא משנה מה, ולגרום לאנשים להיפגש במציאות

זה    בין לאם  יוגה,  עכשיו  , לא משנה, כל אחד ותחום העניין שלו, לשחק  קטאןלשחק  שיעור 

אחד לשני,    פשוט שיהיה לסטודנטים דרך להתחברכדורגל. באמת שלכל אחד יהיה איזשהו...  

דנטים שמרגישים קצת לבד, במיוחד בתקופה הזאת, ובאמת שיהיה דרך להכיר אנשים  יש סטו

חדשים באופן קל, בלי קיר של מבוכה, פשוט לבוא לשחק קטאן, לשתות איזה בירה, וזהו, לא  

שיתוף פעולה עם גל,    בעצםכדי להכיר אנשים. והמטרה האחרונה שיש לי זה    צריך יותר מזה

הנכסים הדיגיטליים שלנו לאיזשהו משהו שמניב כסף לאגודה, זה לא אומר  כדי להפוך את כל 

, אבל כן אם יש פרסומות שהן  בפריים טיים, ים של פרסומות  12עכשיו שנהפוך להיות ערוץ  

רלוונטיות ובתי עסק בטבעון וכל מיני דברים כאלה שאפשר לעשות משלוח וגם לקבל איזושהי  

, וגם לעשות איזשהו שירות לקהילה  בסטודנטים חזרה  תשורה עליהם שבסוף תהיה מושקעת  

המקומית בטבעון ובסביבה ולעשות איזשהו חיבור, אז זה משהו שאנחנו מכוונים אליו וגל כבר  

כולם. אז אם  עובד על כמה דברים   זה לטובת  בסוף  יש לכם שאלות או משהו בסגנון,  וזהו, 

 אשמח לענות. 

 . מה שאמרת, את הזה עם הלהכיר, היה ממש יפהאני רק רוצה לומר שאהבתי  ליאל פינטו:

 תודה ליאל.  מוש זמיר:

 תודה מוש. למישהו יש שאלה?  אלון באום:
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כן מוש, נעים להכיר, גיא צור, חבר וועד מנהל, אני השנה מסיים את תפקידי בחודש    גיא צור:

קבוצות  הקרוב לפתוח  רוצה  אתה  אומרת  זאת  האלה...  הקהילות  לשאול,  רציתי  רק   .

או שזה.. זה משהו שתשלח עליו מייל?  או שזה יהיה מבוסס וואטסאפ?    ואטסאפ? בפייסבוק?בו

 ... עושעוד לא קבכאילו איך? או שזה משהו 

, כי  אני אגיד לך. מהבחינה הפרקטית עדיין לא הבנו לגמרי איך אנחנו עושים את זה  מוש זמיר:

האם זה משהו ששווה כרגע לעשות אבל כן    כרגע בגלל כל הסגר והקורונה אנחנו מנסים להבין 

או ב... ככל הנראה בוואטסאפ, נראה לי שזה הדבר הכי נוח  כנראה יהיה בוואטסאפ  כן זה  זה  

, פשוט יהיה דבר  ו.. מן הסתם נשלח על זה מייל וזה יהיה מונגש גם באתרוהלינקים האלה יהי 

 כזה, נפיץ את זה כמה שאפשר ואיפה שאפשר. 

 קול.  גיא צור:

,  אתה אמרת  ,אני הייתי רוצה להוסיף. בהקשר של האתר, שאני ממש מצפה  אדיר ברנשטיין:

יהפוך להיות   פלטפורמה שדרכה סטודנטים יכולים  ואני מחזק את הדברים, שהאתר באמת 

  ? , על הפרוטוקולים, על בעצם איך האגודה מתנהלתלקבל מידע, בין אם זה על הישיבות שלנו

הרי תחשבו, קיבלנו תקנון, תקנון חדש, ועכשיו באמת יש מועצה שיש לה יותר משמעות אבל  

זה אחר  במובן  הסטודנטי   אולי  מכלל  החלטות  קבלת  המוסדות  את  מרחיק  ובאמת  קצת  ם 

והשקיפות בעיני  של  האתר  הציבור  כלל  אל  שלנו  השקיפות  חשוב,  ממש  זה  השקיפות   ,

ך, באמצעות הכלי המשובח הזה שבעיני זה  הסטודנטים ואני חושב שזה באמת תחת אחריות

 האתר.

מאוד מסכים איתך אדיר. אני רק אגיד ואומר שזה דבר שכבר יש לנו באתר,  אני    מוש זמיר:

ם נגישים לכל  ם וכל דו"חות הביקורת והדברים האלה, נמצאים כבר עכשיו והוכל הפרוטוקולי

הכל כרגע נמצא שם, אמנם זה משהו  סטודנט, בלי קשר אם הוא חבר אגודה או לא. גם התקנון,  

אולי אבל כן שווה גם לדווח על זה, זאת אומרת  שכל פרוטוקול עולה לשם באופן ממש מיידי,  

שאנשים ידעו שיש את הדבר הזה. סבבה, לקחתי לתשומת ליבי.    לציין את זה באיזשהו מייל, 

שם נמצא  המבנה  לי    גם  תשלח  הערות  לך  יש  ואם  כאילו  באתר  להסתכל  יכול  אתה  כבר. 

 וואטסאפ או משהו, אשמח לשמוע. 

גם המקום להודות למוש על הוויז'ן  פה  באמת  ו,  מדהים  עבר שדרוגתיכנס, האתר    אלון באום:

גם סביב העניין   ובאמת הוא שכלל לנו פה הרבה, ואנחנו נתחיל להתעסק הרבה העיצובי החדש

הזה, כמו שאמרתי בחזון שלנו, שקיפות ואמינות הם עקרונות גם שהאגודה שמה לעצמה בחזון.  

 אמיר? רוני? גלי? 

 לא אכפת לי. מי מעדיף? גלי לוי:

 יאללה גלי.  מתן כשר:

. טוב אז אני גלי, אני מתחילה שנה ג', לומדת  טוב. אז אני פתחתי אותה בטלפון שלי  גלי לוי:

, השנה  יחדב חינוך מיוחד ומדעים ליסודי, בגדול בשנה שעברה הייתי תרבות ומעורבות חברתית  

המשכתי רק לתרבות, פיצלנו חזרה את התפקיד אחרי שאיחדנו אותו. אם לומר את האמת,  

ת, כי אין לדעת מה קורה בעוד יומיים, אז בניתי תוכנית שהיא חזון  אני מאוד מאוד מבולבל 

מסוים, מה נצליח לעשות ומה לא, אני אשתדל כמה שאפשר, אבל בגדול המטרה היא ליצור  

בתוך הקמפוס זה במידה ונלמד, אז זה  הווי סטודנטיאלי גם בתוך הקמפוס וגם מחוץ לקמפוס.  
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יהיה כיף ושמח בדשא וברחבי המכללה, ובמידה ולא    יהיה בהפסקות פעילות ואירועים ובעיקר

במרחבי המגורים  דווקא  נחזור לקמפוס, או גם בכללי, ליצור איזושהי אווירה סטודנטיאלית  

בהמון מקומות, חלקם גרים בטבעון ובמעונות וחלקם גם  שלנו. בגלל שהסטודנטים פרוסים  

נהריה, קריות חיפה, וזה על קצה    גרים בבתים, יש המון מקומות בצפון כמו עפולה, כרמיאל,

דומה לקבוצות שמוש רוצה לייצר    ממש  אז כן חשוב ליצור איזושהי קהילה כזאת, שהיא  ,המזלג

שמירה על ההנחיות, מסכה,  תוך  של שיח אבל יותר שמתבססת על מפגשים חברתיים, כמובן  

, וגם כדי  ותדילהפיג את הבד מרחב פתוח כמה שאפשר, אם זה חוגים, מפגשים חברתיים, כדי  

, חברים שהם כמו חונכים אבל לא פורמליים, כי אם עכשיו יש לי חברה  איזשהובעצם  ליצור  

בנוח כזה לדבר איתי, לשאול    היא תרגישאז מן הראוי ששהיא בשנה א' או ב' של חינוך מיוחד  

גם   זה בעצם המטרה של החברתי,  בו, דברים כאלה, אז  לא הסתדרה  אותי על קורס שהיא 

להפיג בידוד וגם ליצור חונכויות שהן לא כתובות או נמדדות בזמנים ושעות ומחויבות באמת 

המתנות  היכרות ותחושה של נוחות. אני גם אחראית על חלוקת  על  יותר מתבססות  אלא באמת  

ל בשביל  מגורים,  ערי  לפי  חלוקה  של  קונספט  על  עושים  שאנחנו  שנה  פתיחת  הגיע  של 

לסטודנטים שאם אנחנו לא לומדים בקמפוס, שלא יצטרכו להגיע עד למכללה כדי לקבל את  

המתנה שלהם, בעצם ניפגש במקום מוסדר, בחיפה, קריות, עפולה, כרמיאל, כאילו מקומות  

סטודנטים ובעצם נחלק להם את המתנות, כמובן עם הרשמה מראש,  מרכזיים שיש בהם הרבה  

מסכות, המתנה שהם יבקשו וכזה, אבל הכל תלוי כרגע בסגר ואיך זה ייראה, יכול להיות שזה  

ישתנה ממה שאנחנו מתכננים כרגע אבל זה בגדול החלוקת מתנות. אני חשבתי גם לנצל את  

למקרה שסטודנטים אין להם ווייפיי    כיפים, הקמפוס וליצור מרחבי למידה שהם מאוד מאוד  

בבית, וירצו ללמוד בחברותא בקמפוס, להתחבר לשיעור סדנאי ביחד בדשא או באחת הכיתות,  

כמו הפינת ישיבה שגם גל בונה אז עוד מרחבים  ליצור מרחבים שהם יותר כיפיים  באמת  אז  

ולא  יהיה לשבת בקפסולות  ליצור ה  כאלה בקמפוס כדי שאפשר  צפיפות  נצטרך  תקהלות או 

או   התנדבויות  של  או  סוגים  מיני  כל  ליצור  בגדול  שזה  ישראל,  חגי  וחגיגת  ציון  על  כלשהי. 

מפגשים חברתיים סביב הדלקת נרות חנוכה, סביב לאכול סופגניות, סביב פורים, משלוחי מנות  

יש גם כל   וכזה, בגדול אני לא יודעת איך זה ייראה במדויק, אני מקווה שזה יהיה פיזי, אבל

שאתה מקבל מראש סתם דוגמה, סוגים של סופגניות  מיני רעיונות של סדנאות שקורות בזום  

או מצרכים למתכון מסוים ומבשלים ביחד בזום או דברים כאלה, כאילו זה יכול להיות במלא  

רטואלי וגם במרחב הפיזי עד כמה שאפשר לאפשר.  מלא אופנים, גם במרחב הדיגיטלי או הווי

זה ציון  מה שעוד רציתי לעשות זה, שנה שעברה עשינו את זה וזה עבד ממש ממש טוב,    בגדול,

יום המורה, שבוע המורה, שדווקא עכשיו אני חושבת שזה מחדד לנו את החשיבות של החינוך  

שזה הדבר הראשון שמבטלים ומאוד רוצים כזה להעיף הביתה    מבלבלתמאוד  וזה קצת תקופה  

כל כך כל כך מאתגר כל העניין הווירטואלי ואיך כל הזמן למצוא את   ולשים מקוון, ודווקא זה 

לציין וכן להראות   יום שחשוב ממש  עצמך מחדש בתור מורה, אני חושבת שזה גם שבוע או 

איזשהו פידבק כלפי מורים. זהו בגדול, אני חושבת שלא פספסתי, כאילו לא התעמקתי כל כך  

 כי כאילו אירועי תרבות זה... בפנים

ממש כן כן, את התוכנית עצמה כטבלה הם גם יקבלו כשנביא את זה לדיון ולאישור    אלון באום:

ככה לשמוע את הנקודות המרכזיות, כמו שהצגת.    רגע   , אבל הרעיון הוא באמתבישיבה הבאה
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גלי,  זה הזמן...  חברים,   ואם יש לכם שאלות או נקודות להתייחסות בתחום של  תכירו זאת 

 מוזמנים.מחלקת תרבות אז 

אני אגיד. היי גלי, רציתי לומר שגם התוכנית שלך נשמעת ממש טובה, אבל אני    חן אבן צור:

בזום,   גם  תרבות  של  דברים  יותר  הרבה  היה  אם  לפחות  שמחה  או  הייתי  הרצאות  זה  אם 

 סדנאות, אבל לא יודעת, השמיים הם הגבול נראה לי. 

ולם, כי אני מניחה שיש סטודנטים בסיכון  באמת לאפשר לכהמרחב הוא גם וגם, כדי    גלי לוי:

ש להגיע לקמפוסאולי  ויש סטודנטים  להם  פחות מתאים  וקצת  להורים  היא  חזרו  , המטרה 

כאילו אני באמת אומרת שזה ממש  שיהיה הכל מהכל, איך בדיוק זה יתקיים, איך זה יתנהל,  

ובאמת שנתאים את זה  קשה כי ההנחיות כל הזמן משתנות, אז אנחנו לומדים אותן תוך כדי  

עד כמה שאפשר לאותה סיטואציה אבל אם יש לך רעיון, באמת אני אומרת, אם, אני חושבת  

של סטודנטים יוזמות  ואתם  לקדם  עסק  איזה  לו  שיש  של סטודנט  , אם אתם מכירים אבא 

או סטודנט שיש לו עסק, כאילו נראה לי שזה השיתופי פעולה הכי נכונים    לפרגןכאילו  רוצים  

מכיריםוש אתם  אם  אז  לסטודנטים  לפרגן  במטרה  באמת  או    באמת  אתם  רעיון,  לכם  יש 

לעשות שיתופי פעולה ולקבל עוד רעיונות, זה תמיד  , אני תמיד אשמח  מוזמנים לבוא להגיד

 נחמד. 

 נקודה חשובה. תודה חן, תודה גלי. רוני או אמיר, מי מכם לוקח את המושכות?  אלון באום:

גרה בחיפה / טבעון, לומדת חינוך לגיל הרך, מתחילה שנה  אז אני רוני,  אני.    רוני שלוסברג:

זה נשמע יותר מפוצץ ממה שזה. אז בגדול התפקיד זה לדאוג  שנייה, ואני רמ"חית פנים ורווחה,  

לה,   מחוצה  גם  במכללה,  גם  הסטודנטים,  של  כל גם  לרווחה  של  במכללה  השירותים 

תפילה שאנחנו רוצים להקים כי אין, פינות עישון, כל הדברים  המיקרוגלים, מכונות צילום, בתי  

והגורמים שהמכללה מספקת לנו, של האגודה, גם מהבחינה הזאת, גם מהבחינה של זכויות לא  

נת, סטאז' גם  אקדמיות, שמה שנכנס שם זה הכרטיס סטודנט, הייעוץ משפטי שהאגודה נות

קו, וגם עכשיו נכנס  -נשים הרלוונטיים, רבאו איך מגיעים לזה, לאתעסוקתית אבל גם טיפים  

גם   עולם התעסוקה,  לנו כל המשבר הקורונה, אז אנחנו, כאילו אני, המחלקה, אתעסק בכל 

משרות חד פעמיות או ארוכות טווח שאנחנו נעבוד עליהן. הטבות,  מבחינת מקומות עבודה ו

רנים, בסביבת אורנים  שמגיעות לסטודנטים, גם כסטודנטים בכל הארץ וגם כסטודנטים של או

וגם עניין המלגות. ומבחינת הרווחה הנפשית והפיזית, זה באמת לעשות חוגים,    מחוצה להאו  

וקצת מוש נגע בזה איזשהן פגישות / חוגים / ערבי חברה / ערבי כיתה סביב נושאים מסוימים  

חברות  ובאמת לקחתי לעצמי את כל עניין היצירת קהילה של אורנים. אני ממש מדברת עם  

ממכללות אחרות ויש הרגשה של שייכות שאני כסטודנטית שנה א' לא הרגשתי אותה באורנים  

וגם מתקשר לאינסטגרם וכל הדברים שמוש העלה    שזה גם מתקשר לחונכויות שדפנה העלתה

וכמובן לתרבות ומשהו כזה ליצור איזושהי קהילה, וזהו, שאלות? דיברתי נורא מהר. כנראה  

 שלא. שלך אמיר. 

פילרסקי: טובנהדר  אמיר  תודה.  נראים    ,,  ואתם  האחרון  אני  לכולם.  שלום  העניינים?  מה 

אמיר, אני גר בחיפה,    ני ו משהו כזה. א א  Share screenגמורים אז אני לא אחפור ואני לא אעשה  

, ואני רמ"ח מעורבות חברתית באגודת הסטודנטים השנה. קודם כל אני אגיד שזה תפקיד  28בן  

ויש לי   ונלהב לעשות אותו  ועכשיו קצת בקשר   .מחשבותהרבה חלומות ושאני מאוד מתרגש 
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שלי זה , אז אני אגיד ככה בעל פה מבחינתי, הקווים המנחים  למה שאני בגדול מעוניין לעשות

אקטיביזם, סולידריות וקהילה מאוד חשוב לי לעסוק בעניין של התנדבות של סטודנטים, של  

לפעילים בתאים החברתיים    יזמות, ללוות את התאים החברתיים ולייצר מתווה מאוד ברור 

וגם למסגרות חוץ, התנדבויות גם, חד פעמיות ולאורך כל השנה, דברים כאלה. הנושא של מעמד  

והמורהומע  המורה החינוך  עובדת  או  החינוך  עובד  זכויות  מד  מבחינת  לי,  חשובים  מאוד   ,

זה דבר שמאוד חשוב    כניסה לכיתהלקראת    עובדים זה נושא שמאוד חשוב לי לקדם, הכשרה

לי לקדם אותו ובעיקר לערב בו סטודנטים כמה שאפשר. העיסוק בפוליטיקה בכל הפלטפורמות  

דברים שמאוד חשובים לי זה העניין של מניעת אובדנות והדרת  , השבוע הפוליטי וכולי. עוד  שיש

להפיץ את השירותים הפסיכולוגיים שיש למכללה להציע ולהנגיש אותם כמה שניתן  הבדידות,  

וציון של כלל החגים של העדות השונות וגם של כל מיני אירועים שהם חשובים, בין אם זה  

מערכות ישראל ולשואה ולגבורה, חג החגים,    סיגד שיהיה בקרוב, יום הזיכרון לחללי  אירוע

ושמח מאוד להכיר, אה ודבר  וכלל החגים האחרים. זהו בגדול, זה התפקיד שלי, וזה מי שאני,  

, אנחנו מנסים לארגן איזושהי יוזמה להתנדבות סטודנטים  אחרון, יש לי קצת בקשה אליכם

סטודנטים   שיותר  לכמה  ולהגיע  במכללה  אלה,  אשלח  בימים  אני  ברשותכם  וסטודנטיות, 

שלמלא בנושא של התנדבות סטודנטים וסטודנטיות, אשמח    forms- בצ'אט את הטופס של ה

 זהו, תודה רבה, שאלות? אם תמלאו ואשמח אפילו עוד יותר אם גם תפיצו וגם תמלאו.

מיין  אני אשמח. אם אתה יכול אולי לנסות לתאר או לתת דוגמה, איך אתה מד  אדיר ברנשטיין:

זאת אומרת, איך אתה או    במציאות של סגר?לא עלינו    ליהתנדבות במציאות של קורונה? או 

 איך בכלל אפשר להערכתך להתמודד במצב הזה? 

פניתי ל... אני יחד עם רוני, צריך  שאלה מעולה. מה שעשיתי כצעד ראשוני,    אמיר פילרסקי:

מועצות ועיריות בצפון, מחלקות רווחה, עובדים  פנינו לשלל  יחד התעסקנו בזה.  ב להגיד. שנינו  

ובעצם דרושים לו / לה מתנדבים בתקופה הזאת. גייסנו    ם, כל מי שעוסק בנושא הזהיסוציאלי

חיפה, עכו, טבעון, הכל, ואנחנו בנוסף גם בטופס, דרך הטופס  מכל האזור קריות,  צרכים  כל מיני  

מנס ובעצם  להתנדב,  שמעוניינים  לסטודנטים  זה  פונים  שידוכים,  לעשות  שיותר  כמה  ים 

אז כן נצטרך להוציא    , לתאים חברתיים וכולי ,. בתקופות הרחוקות יותרלתקופת סגר וקורונה

זה באמת הדבר  תוכנית עבודה, ושתהיה מקוונת, זה אבל לטווח היותר רחוק, לטווח המיידי  

 הזה שהוא מאוד מאוד חשוב. עוד שאלות? נגמרתם? בסדר.

ם קצת ארוך, מזל שפיצלנו אותו לשניים. לארבע בעצם עם ההפסקה. תודה לך  יו  אלון באום:

אמיר. בהחלט משימות חשובות, אני חושב שלא פחות מזכויות אקדמיות ומרווחה ודוברות  

ודאגה להווי אז באמת המעורבות, מעמד המורה, האקטיביזם, המעורבות הסטודנטיאלית היא  

אני מתלבט   בתוכנית הזאת.גם משימה שהיא ראויה וחשובה אז שיהיה לנו בהצלחה אתגר או 

רגע   וסאוסן, מרצות  אם  ענבר  אלינו  לפני שמצטרפות  דקות התרעננות  חמש  איזה  עוד  לתת 

לקפוץ לנקודה שאחרי ולסגור בזה את המפגש, מה  יכול  כבר  מהמכללה שקשורות, או שאני  

 אומרים? 

 משיך.לדעתי כבר נ מורן ויינר:

 מה שאלת? אם לעשות הפסקה או לא? לדעתי לא.  ליאל פינטו:

 אני עם מורן.  מתן כשר:
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 מה להמשיך?  אלון באום:

 כן להמשיך.  מתן כשר:

 תסיים מוקדם יותר. מורן ויינר:

 

 כללים ואתיקה + מאיפה מתחילים?  -נציג חוג  .6

סבבה. בסדר גמור. נחזור למצגת. מישהו מכם היה פעם באיזשהו תפקיד של נבחר    אלון באום:

 ציבור? נבחר למשהו, למועצת תלמידים, ועד כלשהו, היה בארגון כזה או אחר? 

 אני הייתי נציגה של התלמידים בתיכון  ליאל פינטו:

 לינור.  מורן ויינר:

 אני הייתי יו"ר מועצה עירונית.  לינור תומר:

 גם אני. עלי ספי:

 של איזו רשות?  אלון באום:

 הייתי בקריית אתא. לינור תומר:

 אואה, אואה.  אלון באום:

 אני הייתי יושב ראש מועצת התלמידים בחברה הערבית במחוז צפון.  עלי ספי:

באום: פה    אלון  לשים  ככה  כי חשוב  היא  ככה ששאלתי,  אז הסיבה באמת  כל הכבוד.  וואו. 

של דבר מעבר לתפקידים ולאחריות ולמחויבות שיש לנו, אז אנחנו    איזשהו סימן קריאה. בסופו

דאבי וביבי וכאלה. ובאמת חשוב רגע  - באמת נבחרי ציבור, אז הייתה פה אמירה של טיסה לאבו

לזכור שבסופו של דבר, מה שחשוב שיהיה לכולנו בראש, זה שבסופו של דבר מול כל אחד ואחת  

האגודה, מבחינתם מהרגע שאמרנו זה חבר באגודה, זה  מהסטודנטים והסטודנטיות, אנחנו זה  

והציפייה והדרישה   וכל דבר כזה או אחר אז הם מסתכלים עלינו בצורה שונה,  נציג אגודה, 

מאיתנו היא שונה, והיא לאיזשהו משהו שהוא ראוי יותר וכן עמידה באיזשהו סטנדרט שהוא  

ו, ואוי ואבוי לאחד שאנחנו נצטרך  מעט גבוה יותר ולכן חשוב רגע להגיד שכן מצופה מאיתנ

לגלות את זה עליו, אבל להימנע מעבירות משמעת, מהעתקות, מכל דבר כזה או אחר. להימנע  

כן אנחנו צריכים להקפיד על איזשהו דיבור הולם, מייצג, להיות   מהתנהגות שאינה הולמת. 

כל מיני מצוקות  קשובים לסביבה שלנו, באמת לדבר עם סטודנטים לפעמים אתם יודעים, יש  

ואתגרים וחוסרים וחסכים שכשפונים אז באמת נמצאים באיזושהי מצוקה אז אנחנו צריכים  

לדעת להתאזר בסבלנות, לענות תשובות מקצועיות, לא לשלוף מהמותן, ואמינות, בטח ובטח  

בתקופה הזאת כמו שאמרתי שמצפים מנבחרי ציבור לטיפה מעבר. ואת כל שאר הדברים באמת 

נציגי  רגע כש כזה של  וניתן לכם איזשהו פק"ל  נביא לכם חולצת אגודה  גם  להיפגש אז  נוכל 

חוגים לכל מיני מידע, ודברים שיעזרו לכם להבין איך מתמודדים עם סטודנטים שפונים, מה  

עושים? מה התהליך? זה חלק מהמפגשים שדפי דיברה עליהם, אז בישיבה הבאה אנחנו ממש  

מה חשוב לדעת ודברים כאלה, ואם רגע כבר דיברנו על נבחרי ציבור  נעשה מפגש כזה של טיפים ו 

אז גם בתפקיד שלנו כשומרי הסף וכמי שמשמיע את הקול של הסטודנטים וגם כארגון באופן  

האלה   המילים  את  להגיד  יכולתי  לא  ובדיוק  בטוחה.  סביבה  איזושהי  מאמצים  אנחנו  כללי 

,  בריאת-ד"ר ענבר לבקוביץ' וד"ר סאוסן עואדאלינו לשיחה  ו  פרבתזמון מתאים יותר כי הצט

,  הממונות על תחום מניעת הטרדות מיניות באורנים. אז כמו שאמרתי באמת רגע, שמנו לעצמנו
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גם כמי שמייצגים את האגודה כלפי חוץ וגם   בתוך הארגון שלנו  או אנחנו איזושהי חשיבות 

מותר ומה אסור, ולכן ככה כבר  מה  בפנים, כן להכיר את התחום שקשור לכללים, לאתיקה,  

שגם פנו מיוזמתן, ונראה לי שניתן את רשות    במפגש הראשון בחרנו להזמין את ענבר וסאוסן

 אליכם. ברוכות הבאות לישיבת המועצה הראשונה שלנו.   הדיבור

 תודה רבה. ד"ר ענבר לבקוביץ':

אז אני לא יודע  קלטת אגיד שלפרוטוקול הישיבה עצמה היא מו  ניאני רק אשאל, א   אלון באום:

 מה הבחירה שלכן, אם זה בסדר מצידכן או שאני אעשה עצירה להקלטה. 

 .  Pauseאולי בשאלות נעשה  ,אפשר להשאיר ד"ר ענבר לבקוביץ':

 בסדר גמור.  אלון באום:

, נעים מאוד. יש פה פרצופים מוכרים, איזה נעים לפגוש  אז שלום לכולם  ד"ר ענבר לבקוביץ':

נוספיםשוב.   בקהלים  עושות  שאנחנו  מה  זה  היום  שנעשה  מה  של   ,אנחנו  וגם  סגל  של  גם 

נספר  אנחנו אבל    אז סטודנטים.   נציג את עצמנו, קצת  החוק למניעת הטרדה  על  לכם  קודם 

אני ממונה על מניעת  ושמי ענבר אז מינית ואז נשאיר זמן ככה לשאלות. אז אני אגיד על עצמי, 

מיניות   חינוכי  באורנים,  הטרדות  ביעוץ  ובעיקר  מתקדמים  ללימודים  בפקולטה  מרצה  אני 

 פיסטית בהכשרתי. סאוסן? רתובחח"ק, משם אני מכירה פה חלק מהאנשים, ואני פסיכו

היי לכולם, אני שמחה לראות באמת כמו שענבר אמרה כמה פנים    תאברי:-ד"ר סאוסן עואד

גם בלימודים המתקדמים, בפקולטה ללימודים מתקדמים בחוג  מוכרות, שמי סאוסן, מרצה  

בחח"ק וגם  חינוך  מערכות  וארגון  מנהיגות,  לניהול  השנה  התמחות  לענבר  הצטרפתי  אני   .

 , אלון תודה. כממונה למניעת הטרדה מינית, ואני שמחה על ההזדמנות

. אני רוצה להודות גם לאלון וגם למורן  את צודקת  זאת באמת הזדמנות.  ד"ר ענבר לבקוביץ':

שיש לנו איתם דרך משותפת ושיתוף פעולה באמת מדהים, הם באמת כבר משנה שעברה פתחו  

לשיתוף פעולה, וזה דבר חשוב מאוד. אנחנו עוד נדבר בהמשך על העבודה שלנו  לנו את הדלת  

מאוד  חוק  נראה לכם מצגת ממש קצרה. החוק הוא  או עד כמה זה חשוב התפיסה שלנו.  ותר

רק לעיקרי הנושאים. כל הפרטים,  מורכב ויש בו הרבה מאוד פרטים אז השתדלנו ככה להגיע  

עיקרי   את  ככה  נביא  אנחנו  זאת  בכל  אבל  אורנים  באתר  נמצא  הכל  המלא,  החוק  הנוהל, 

כדי שגם אתם   כל, מבחינת  תכירוהנושאים  גם אני חושבת עבורכם. קודם  זה חשוב מאוד   ,

שאין   בריאה  סביבה  שהיא  סביבה  באורנים  ליצור  באמת  זה  שלנו  התפיסה  שלנו,  התפיסה 

, אם זה סטודנטים, אם זה סגל מינהלי,  התנהגויות מיניות פוגעות עבור כל באי קהילת אורנים

החוק להטרדה מינית הוא    ה מה התפקיד שלו.אם זה סגל אקדמי, כל אדם באשר הוא, לא משנ

חוק כמו שאמרתי מורכב והוא כולל כמה סעיפים מרכזיים, סעיף אחד זה סעיף של סחיטה,  

בעצם התניה  בו  שיש  לאדם..  אומרים  אז  כשאנחנו  ככה,  תעשה  "אם  לאדם  אומרת  שאני   ..

אני אתן לך או    , אזתקבל" זאת אומרת "אם תעשה לי איזושהי התנהגות שיש בה אופי מיני

הצצה, נגיעות,  התערטלות,  זה  אם  המגונים,  המעשים  כל  ממך",  האלה,    אמנע  הדברים  כל 

של האדם, התייחסויות חוזרות בכל   לנטיות המיניות  התייחסויות מיניות לאופי של האדם, 

אמר, כשיש יחסי מרות, ויחסי מרות זה אומר כל קשר בין מרצה למען הסר הספק נ.  מיני צורות

כך  רגלומת מרות,  ליחסי  נחשבים  וסטודנט,  מתרגל  וגם  אי  אפילו  אני  ש,  להביע  צריכה  לא 

שאני לא מעוניינת בזה, זה  סור לעשות אותו ואני לא צריכה להגיד  הסכמה, זה כבר משהו שא
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מי שמנהל,  זאת אומרת על  משהו שהוא אסור והאחריות היא על האדם שהוא בעל המרות,  

אנחנו כמובן מתייחסות  זה לא משנה אם זה זכר או נקבה,    מדברתהמרצה במקרה הזה. כשאני  

המינים מתייחסת    .לשני  שהיא  משפילה,  שהיא  התייחסות  אומרת  זאת  מבזה,  התייחסות 

זאת אומרת אם בסביבת  למיניות של האדם או שהיא מתקיימת בסביבת העבודה של האדם,  

מ מישהו  שלי  מיניות,  העבודה  תמונות  מראה  או  בי  לפגוע  שיכולים  מיניים  סיפורים  ספר 

סרטונים בעלי אופי מיני, שם תמונות מיניות שיכולות לפגוע בי, וכמובן גם נטיות מיניות. כל  

, של התכתבויות מיניות שמתמקדות במיניות  'סקסטינג'פרסום שיש, אם זה של תמונות, של  

ה והמטרה שלהן זה או לסחוט או להשפיל את האדם  והן כמובן ניתנו ללא הסכמ  של האדם 

לא   "אם  לחצים,  עליו  להפעיל  האדם,  של  התנאים  להרעת  לסחיטה,  דומה  זה  והתנכלויות, 

" וכד'. מה צריך לעשות  תעשה לי כך, אז אני אוריד לך את הציון, אני אשנה לך את תנאי העבודה 

 בעצם? את רוצה פה סאוסן או עוד אחד? 

זה שאתם  שנאמר עד עכשיו,  מכל מה  לא זה מעולה. הכי חשוב  כן,    תאברי:-ד"ר סאוסן עואד

במהרה ככה עוברים איתנו על הפרטים, אבל חשוב גם להעביר את הפרטים שאתם שומעים  

הלאה, גם אם זה ברושם הכללי שיש כתובת. אז מה לעשות במקרה שהוטרדתי מינית? פשוט  

ואם דוחים,    ו עצמך, לא לדחות את התגובהמבחינתנו הכי חשוב זה לא להאשים את עצמך א

ממונה אז באמת הדחייה    לזכור, שאם דוחים את התגובה, או אם דוחים את הפנייה למישהו

ייגרם נזק מצטבר לנפגע או לנפגעת, ולא לשמור את זה לעצמך, אתה לא  והזו תעלה לכם ביוקר  

צפויים להעביר הלאה למי שאתם  אמורים וגם חייבים ו לבד, את לא לבד, זה גם המסר שאתם 

 מכירים. 

. באמת הרבה פעמים הנטייה שלנו. יש לנו רצון  אני אוסיף אולי עוד משפטד"ר ענבר לבקוביץ':  

אנחנו רוצים להגיד, לא זה לא קרה. אתם כשאתם שומעים על מישהו, מאוד  ,  לסגור את זה

והמטרה שלנו, ואנחנו מטפלות בכל אירוע בצורה מאוד    קשה להיות במגע עם האירוע שקרה

לבד אחד  אף  להשאיר  לא  זה  דיסקרטית,  ומאוד  מטפ ,  אנחנו  איך  תראו  מעט  אז  עוד  לות, 

 .יהיו כמה שפחות נזקים לטווח קצר וארוךשושהאדם לא יהיה בודד בתוך האירוע הזה,  

טוב, אז מולכם יש את ארבעת הדרכים האלה, מה שחשוב זה שניתן    תבארי:-ד"ר סאוסן עואד

. אם בחרת או בחרת בהליך אחד זה לא אומר  לפעול בכל אחת מהדרכים במקביל או בחלקן

אחר. אז יש את הפנייה לסיוע שזה ארצי לנשים    שאתה לא יכול או את לא יכולה לפנות בהליך

לרשות כל  יש הליך פנים ארגוני, אני וענבר לרשותכם,    ., לגברים יש גם מספר1202יש מספר, *

מי שפונה אלינו, התגובה היא מיידית ואנחנו נתחיל לטפל בפנייה, תכף נדבר עליה בהרחבה. יש  

דין    זה יותר קשור לתביעה אזרחית, ביתבאזרחי    את ההליך האזרחי. יש את ההליך הפלילי.

וההליך הפלילי זה באמת תלונה במשטרה ואנחנו שומעים כל הזמן על ההליך הפלילי    לעבודה

 דווקא בחדשות, את זה אנחנו מכירים. ענבר רצית להוסיף משהו על זה? 

 .אולי נדבר על התפקיד שלנולא. : ד"ר ענבר לבקוביץ'

מאוד חשוב. אז זה במסגרת החוק דרך אגב, זאת לא יוזמה    כן, זה  תאברי:-ד"ר סאוסן עואד

של אורנים, יש חוק שאומר שצריך להיות ממונים למניעת הטרדה מינית בתוך המכללה ויש  

הסיפור הזה. אז תפקידנו הוא באמת לקבל תלונות ודיווחים שהמרכז ביקורת מבחוץ גם על כל  

,  פנייה בסוף היא תלונה אבל הפנייה מאוד חשובהשלהם או עניינם הוא הטרדה מינית ולא כל 
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ולטפל בהן ולפעמים כן להעביר את    להיות כתובת לכל מי שרוצה לפנות, לברר את התלונות 

. תמיד אנחנו מנסות  לכךמתאים  התלונה להליך משמעתי אם יש בסיס, אם אנחנו רואות בסיס  

יש את הטיפול באמת בתוך הארגון,  וברצוננו תמיד להפנות את הנפגע או הנפגעת לקבלת ייעוץ ו

 ענבר אני מעבירה אלייך.  פנים ארגוני.

גם כש.. אם יפנו אליכם    אוקי. אז באמת כמו שסאוסן אמרה, מה שחשוב  :ד"ר ענבר לבקוביץ'

,  או גם אם אתם תשמעו, לא חייבים, גם אם יש אירוע, זה לא אומר שכבר חייבים להתלונן עליו

שר להתייעץ איתנו, אפשר להתייעץ כמה פעמים, להיפגש איתנו,  זה לא כבר הגשת תלונה, אפ 

מאוד,   גם,  זמינות  אנחנו  הזמן,  כל  נמצאות  הדרך  אנחנו  מה  על  איתנו  ביחד  לחשוב  ואפשר 

המתאימה עבורכם וברגע שרוצים להגיש תלונה אז באמת אנחנו עושות תהליך מאוד יסודי  

ת כל הנתונים שהיו סביב האירוע ובשביל  ומאוד מקצועי ומאוד מאוד דיסקרטי בשביל לקבל א

מה הדרך הנכונה ביותר לפעול, זה הרבה אחריות ואנחנו לוקחות את הנושא הזה    לקבל החלטה

את הנושא האחרון אולי, על הנושא של    בצורה מאוד רצינית ועל פי החוק. אני רוצה להדגיש

יחסי מרות, כי זה משהו שהוא רלוונטי בטח בארגונים כמו שלנו. הנושא של יחסי מרות. שני  

  , . יחסי מרות ולי אני אגיד. קודם כל היחסי מרות, גם אם הם בהסכמה הם אסוריםנושאים א 

הם אסורים על פי    , אם הם בהסכמה או שלא בהסכמה  ,גם אם הם חד פעמיים או מתמשכים

סטודנט, זה יחסי מרות והם אסורים. ואז  -סטודנט או מתרגל -, שזה אמרנו לדוגמה, מרצהחוק

מכות הוא זה שכפוף להליך משמעתי. והדבר השני זה חובת דיווח, זאת אומרת, כל אחד  בעל ס

יש  לכם כרגע, אנחנו עושות את זה גם לסגל, כל הזמן. גם לסגל  מאיתנו, מה שאנחנו עושות  

חובת דיווח. הרבה פעמים המקרים שמגיעים לפתחנו, הם דרך אנשים ששומעים, ועוזרים ככה  

, שהם לא בטוחים, אולי קרה משהו, שמעו משהו ממישהו. אז יש לנו, לכל אחד מאיתנו  לאחרים

לאנשים אחרים. זה    חובת דיווח כלפי האחר, אם הוא חושב שיש משהו אנחנו יכולים לעזור

שתיצרו איתנו    זה המייל שלנו, השמות שלנו. נשמח אם יהיה איזשהו מקרה  הפרטים שלנו.

קשר. ואני אגיד אולי עוד במילה אחרונה על ההסברה... בעצם הטיפול שלנו מתחלק להסברה  

ויש לנו גם יום    ובהסברה ובחינוך אנחנו פועלות כמו שאנחנו כאן, מסבירות את החוק  , ולטיפול

 ושאר הצוות   ליטי, בעזרתה האדירה של דורון המדהימהעיון שיהיה בתוך השבוע הפו 

 , כן תאברי: אין על דורון-ד"ר סאוסן עואד

פגיעות    עדוגם בו אנחנו ניגע בכל הנושאים האלה שבין מיניות בריאה ו  :ד"ר ענבר לבקוביץ'

. אז אנחנו בעצם כל השנה פועלים גם למניעה אבל גם יש לנו לצד זה את הטיפול בפניות.  מיניות

 , זה בסדר אלון? בהקלטה Pauseאולי רגע אז נעשה 

 

 *הייתה הפסקה של הפרוטוקול לטובת שאילת שאלות ודיון* 

 

אז תרגישו בנוח לשאול באופן אישי, אתם ממש מוזמנים. גם בטלפון וגם    :ד"ר ענבר לבקוביץ'

 ושתהיה שנה טובה.   מורןו במייל. תודה רבה גם לאלון 

 אז המון תודה גם לכן.  :אלון באום

 אני גם מאחלת הרבה הצלחה לאגודה, לכל הנציגים, תודה רבה. תאברי:-ד"ר סאוסן עואד
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באום: הג  אלון  באמת  ככה  אז  לכן.  שהדברים  תודה  אגיד  אני  אחרונה,  דקה  לאיזושהי  ענו 

היו חשובים גם לנו כארגון וגם לנו כנציגי הסטודנטים באורנים ובטח ובטח לנו    שנאמרו פה

 כאנשי חינוך שעובדים עם גילאים שונים וקבוצות אוכלוסייה שונות. 

 

   - סיכום ותיאום ציפיות להמשך .7

, קצת על איך היה ואני  אני כן אגיד שרגע אשמח לשמוע מכם במילה קצת על מה  אלון באום:

 אגיד מילה לסיכום ועל המפגש הבא. 

נראה לי  טוב. אני ממש נהניתי  ליאל פינטו: וזה באמת  , היה לי ממש כיף להכיר את כולם, 

 נציגים טובים, ומאחלת לנו בהצלחה. 

מחכה כבר לשטח כזה  אני רוצה להגיד שהיה מעניין, וזה כאילו התחלה כזאת. ואני    סיון שקד:

 יותר. לבצע דברים. 

אני אגיד קודם כל, שממש ככה שמחתי שהגענו ליריית הפתיחה של  תודה סיון.    אלון באום:

עבורה בשנה האחרונה, יותר אפילו. תודה לכם שהחזקתם,  המועצה, שעבדנו מאוד מאוד קשה  

, יש לנו הרבה על הפרק, הולכת להיות לנו  דע שהיה קשוח ולא פשוט. זאת באמת התחלהאני יו

שנה מאוד מעניינת ומאתגרת. בתקופה הקרובה צפוי לנו עוד מפגש, אמרנו אחת לחודש, חודש  

וחצי, אבל כבר אחרי סוכות אנחנו ניפגש עוד פעם. מפגש קצת אחר, מפגש שיתחיל בנקודות  

? איך  עושים אם סטודנט פונה אלינו? מה המקום שלנו מול הסטודנט  של דפנה בדיוק על מה

נעשה  מתמודדים עם זה? זאת הייתה נקודה טובה מה שאמרת סיון. חוץ מזה אז אני מזכיר,  

בחירות לוועד מנהל, לוועדת ביקורת, ואנחנו גם נעשה אולי איזושהי הצבעה על כל מיני שינויי  

לכם המון תודה על היום   רוצה להגיד בהחלט  תקנון ושינויי שם. נפרט הכל בסדר יום אבל אני 

 ושיהיה חג שמח ושתהיה לנו שנה טובה. 

 

 17:13האסיפה ננעלה בשעה 

 בברכה,

 מורן ויינר, סיו"ר   אלון באום, יו"ר 

 אגודת הסטודנטים והסטודנטיות אורנים

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

 לאישור המסמך הנ"ל להלן החתימות הנדרשות: 

 

 ______________  ______________  _____________  חבר/ת הועד המנהל 

 
 אשם מל

 

 מספר ת.ז. 

 

 חתימה 

 

 ______________  ______________  _____________  חבר/ת הועד המנהל 

 
 שם מלא

 

 מספר ת.ז. 

 

 חתימה 
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