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והסטודנטיות אגודת הסטודנטים   של  16 מס'אסיפה כללית  כינוס פרוטוקול 

 במכללת אורנים 

 1202 מרץב 6, שלישישנערכה ביום 

 . 0019:בשעה  OOMZ מקום ושעה:

  נוכחים )חברי מועצה מכהנים(:

 אגודת הסטודנטים אורנים  יו"ר   -אלון באום  .1

 אגודת הסטודנטים אורנים  סיו"ר -מורן ויינר  .2

 נציגת החוג לחינוך חברתי קהילתי   -דורון טטנבוים  .3

 )באמצעות כתב הצבעה( – נציגת החוג לחינוך חברתי קהילתי  -בן יוסף ליהיא ביאנקה  .4

 נציג החוג לחינוך חברתי קהילתי   -עלי ספי  .5

ברנשטיין   .6 והחוג    -אדיר  דמוקרטיה  ולימודי  לאזרחות  הוועד  מזכיר  ו  לסוציולוגיהנציג החוג 

 המנהל 

 וחברת הוועד המנהל  נציגת החוג ללשון עברית -לינור תומר   .7

אשכנזי   .8 החוג   - רועי  ישראל   ים נציג  ארץ  ולימודי  ישראל  מחשבת  הוועד    להיסטוריה,  וחבר 

 המנהל 

 נציגת החוג למדעי הטבע והסביבה   -ליאור פינשטיין  .9

 )באמצעות כתב הצבעה( – נציג החוג לחינוך -שקד אליאס   .10

 נציגת החוג לחינוך מיוחד בגיל הרך  -שלומית אביעזר   .11

 נציגת החוג לביולוגיה וסביבה   -ליאל פינטו  .12

 

, אשר מהווים  חברי מועצה מכהנים   12מתוך  באמצעות כתבי הצבעה,    Xמתוכם    ,חברים  12  סך הכל

 . שאת הקוורום הדרו

,  רו"ח  -יו"ר ועדת ביקורת, סיני באטאס  - אקדמיה, מתן כשרראש מחלקת    -דפנה נחמיה  אורחים:

 יו"ר ועדת הבחירות.  -בר נחמיאס

  נעדרו:

 . נציג החוג לחינוך חברתי קהילתי -אלון משעלי   .13

 . תחומיים- תוכנית ללימודים רבה נציגת החוג להוראת השפה הערבית ו - אמנה באש  .14

 .נציגת החוג לתקשורת  -עדי טוכמן  .15

 . החוג לחינוך מיוחד  נציגת  -חן אבן צור  .16

 )ת. ראשון(.  נציגת החוג לגיל הרך -סיון שקד  .17

 . נציגת החוג למתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב -הילה בן ארוש  .18

 

 אלון באום  יו"ר האסיפה:

 על סדר היום:

 עדכונים פתיחה ו .1

 קביעת מועד הבחירות למועצה, הכרעה על אופן הבחירות ומינוי יו"ר וחברי ועדת בחירות  .2
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 לסדר היום.   הקמת פורומים לפי תוכניות הכשרה ועוד בהתאם למתווה המצורף .3

 לסדר היום.שינוי שם, מטרות, מען ותקנון העמותה, כמפורט בתקנון המשולב המצורף  .4

 

 19:04חה בשעה האסיפה נפת

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

הקדשנו לזה    נתחיל באישור הדוחות הכספיים והמילוליים,  שלום לכולם, על סדר היום  אלון באום:  

איתנו כדי להציג לנו    סיני רואה החשבון שלנו נמצא פה  זמן משמעותי אבל בהחלט הכל תלוי בנו.

של האגודה שנה נוספת,  מבקר  אותם ולאחר מכן נצביע עליהם. אחר כך נמנה את סיני לרואה חשבון  

פיתוח פינות  גם הקצאת תקציב ל תקציב לפעילות נציגי חוגים ונעסוק בעדכוני תקציב, גם הקצאת 

אותו,  ישיבה.   נאשר  ואנחנו  המתווה  את  יציגו  בהמשך,  אלינו  תצטרף  הבחירות  ונסיים  ועדת 

 בעדכונים לגבי החזרה לקמפוס.

 סיני תציג את עצמך. 

 

 2020אישור דו"חות כספיים ומילוליים לשנת  –19:00

: ערב טוב לכולם, נעים להכיר. אני אציג לכם את הדוחות הכספיים שזה הולך לפי  סיני באטאס

 הרווח והפסד. -הפעילות שלי על הדוחות, החלק המאזני והחלק של -דעת המבקרחוות 

 סיני מציג את הדוח.  -

דרך השירות שכר עבור  מה שקורה כשאנחנו מבצעים במהלך השנה את נושא הנהלת החשבונות,  

חלק מהפעילות מתבצעת דרך מזכירת האגודה מיכל שמבצעת את עבודתה בצורה נאמנה  העמותה,  

שמסיימים ואחראית אחרי  השנה   .  החשב  בסוף  נושא  הדוח    ותאת  את  לוקחים  השנה,  כל  של 

החוות דעת שלנו  עוברים על כל מה שנעשה כל השנה.  ובודקים אותו מספר מספר, כרטיס כרטיס.  

השנה   וגם  השנים  בכל  דעת  יוצאת  מבחינתנו  חוות  והדוחות  הסתייגות  בה  שאין  כלומר  חלקה, 

לרשם העמותות ולפי החוות דעת שלנו תקבלו ניהול תקין לשנה הבאה.  מאושרים ותקינים, זה עובר  

לעניין   עליו שהכלהחוות דעת שלנו,  זה  נמצא החלק המאזני  3תקין. בעמוד    הדוח שאני חותם   ,

 שמשקף את היתרות של הנכסים וההתחייבויות שיש לעמותה. 

נעשתה פעולה של זיכוי של הכנסות. זה גרם לירידה במחזור הפעילות וזה יצר מצב    2020בשנת  

ממליץ לקבל את כל הכסף מהמכללה, שמחזור הפעילות לא יקטן, ואת הכסף שנקבל אפשר  בעייתי.  

להוציא לסטודנטים אם במלגות, שוברים, מתנות וכדומה. אבל אסור לעשות פעולה שתקטין את  

יוביל אותנו לבעיה מול רשם    2021ואם זה יקרה ב  2020ילות. אנחנו בגבול בשנת  מחזור הפע זה 

היחסים   אבל  מצויין,  דוח  לנו  יש  כרגע  תרומות.  לקבל  שיכול  גוף  להיות  נוכל  ולא  העמותות 

. לכן מבקש מכם שלא לעשות פעולה של זיכוי. חשוב לקחת את השיקול  םבעייתייהפיננסיים פה  

מהותי, אני מבין את הרצון לבוא לטובת הסטודנטים אבל חשוב לא להקטין  הזה בחשבון כי הוא  

 את מחזור הפעילות של העמותה. 

זה הדוח על השינויים בהון העצמי מיום היווסדות העמותה. האגודה במצב פיננסי מצויין,    5עמוד  

עם להתמודד  הצליחו  בתקציב,  עמידה  הייתה  גירעון,  אין  מצויינים,  הפיננסיים  שנת    היחסים 

 ₪ מהועד מנהל.  70,000הקורונה. ישללו באופן מיידי 

 : אתה מתכוון לועד מנהל של אורנים? ברנשטיין אדיר
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  ישללאוטומטית  נותן סיוע, וברגע שאין ניהול תקין זה    של אורנים  כן, הועד מנהל  י באטאס:סינ

   מאיתנו. בנוסף זה נראה לא טוב ואסור לנו להגיע למצב הזה.

 : הנושא של ההחזרים עלה יחסית מזמן, לפני חודשים. מה קרה עכשיו? רועי אשכנזי

באטאס:סינ עלה    י  הנושא  אלון.  עם  גם  זה  ובעקבות  מיכל  עם  זה  על  דיברתי  בעבר  עלה  כשזה 

שזה יהיה חודש חודשיים ולא ידענו שזה  כשהקורונה התחילה, ביקשתי שזה יהיה זהיר, חשבנו  

מה שגרם לילדה בפעילות זה שאין אירועי תרבות, לכן את התוצאה המדויקת  ימשך הרבה זמן.  

הדוח תקין, אנחנו רואים את הנולד, ואני מתריע    20אתה עושה רק כשיש מספרים מדויקים. בשנת  

, אתם אמורים לחזור  שיו זה מאחורינואז לא ידענו להגיד מה יהיה ואיך תראה הקורונה, עכעכשיו.  

 אני מבקש לתת את הכסף בכל דרך אחרת שהיא לא זיכוי.  ואפשר לדעת מה יהיה.  לקמפוס,

 ₪ זה רלוונטי?   35מלגה של   אשכנזי: רועי

 האגודה לא יכולה לתת מלגות.  :טטנבאום דורו

 , לא אנחנו. מלגות בשמנו המכללה יכולה לתת :באטאס סיני

כל מי שהיה חבר אגודה, שנה הבאה    אפשר לתת זיכוי בדמי אגודה בשנה הבאה.  :ן טטנבויםדורו

 ₪.  35יקבל זיכוי הנחה של 

צריך לעשות הפרדה ולתת הטבה שלמראית עין נראית טובה יותר, הסטודנט ירגיש    :באטאס  סיני

ש"ח זה לא סכום שהסטודנט ירגיש אותו, אבל אם יקבל שובר או מתנה    35שהוא קיבל אותה.  

₪ לתת מלגה, זה    35אחרי תקופה כזו שהיינו כלואים בבית. לדעתי    כלשהי, זה יעשה לו יותר טוב

 סכום שלא מחזיק מים, סכום שאפילו לא סמלי. 

להחזיר  כל המועצה  היינו בדיונים האלה מזמן כמו שאמרתי וקיבלנו החלטה ערכית   עי אשכנזי:רו

היגיון מאחורי זה. לפי מה שאתה אומר, בשנה כזו אי אפשר  את הכסף כי זו הייתה שנת קורונה ויש  

 לעשות החזרים למרות שזה הפיתרון המוסרי שאנחנו מצאנו. 

ישיבה    היו לי הרבה שיחות בנושא הזה. זה שעושים  נכון אני מבין מאיפה זה נולד,  :באטאס  סיני

נוכח הייתי מוסיף את הדברים ה, אני חושב שעל נושא של כספים זה שקיבלתם  אלו.  אם הייתי 

החלטה לתת לסטודנט, אני לא אומר לבטל את זה, אלא במקום לתת בהחזר, לתת בדרך אחרת.  

. אפשר לתת שיעורי עזר, שיתופי פעולה עם עסקים וכדומה. ככה  העיקר לא לפגוע במחזור הפעילות

אבל  ההחלטה  קיבלתם את  אז  באגודה.  פוגע  לא  וגם  מעניקה  טוב שהאגודה  יותר  נראה  לא    זה 

היום אתם יודעים את התוצאה שעלולה לבוא עלינו, אז צריך להסיט    ידעתם את ההשלכות שלה.

 את המסילה אבל להמשיך לנסוע. 

זה  משהו שאני חושבת שזה    ר תומר:לינו ידענו שהדבר הזה קיים. עכשיו  יכול להימנע. לא  היה 

דרך אם דבר כזה יעלה    לתשומת ליבכם לשנה הבאה ולציין את זה באיזה  וותיקחמרגיש פספוס  

 שוב.

שרשם    :באטאס  סיני בנושא,  בעיה  הגייש  לא  אזהעמותות  בזמן,  הגיבו  ולא  בקורונה  אנחנו    ב 

תיגמר בצורה מצוינת. אף אחד לא אומר    21צריכים להגיב בזמן. אם נגיב עכשיו כמו שצריך, שנת  

 לא לתת לסטודנט, אלא לתת בדרך אחרת. 

 יין חושבת שהיו הרבה דיונים והיה אפשר להעלות את זה.: אני מבינה אבל עדר תומרלינו

 : הפנייה לא לסיני אלא לאוזניים אחרות, קיבלנו. ן באוםאלו
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, מכניסים אותו אלינו לתזרים מזומנים, מחזירים  את הכסף עכשיו מאורנים  חניקאם   :כשר  מתן

לסטודנטים. השאלה אם זה לאורנים, כלומר הוצאה שהיא חלק מהמחזור שלנו, ושאורנים יחזירו 

 חוקי ואם אפשר לעשות כזה דבר.

בנוסף, ברגע    :באטאס  סיני יהיה בלתי אפשרי לביצוע.  זה  יחד  מערכת הנהלת החשבונות איתנו 

 )אין לנו סעיף "הוצאות אורנים"(,   שאתה מחזיר למי שנתן לך את הכסף זה עדיין לא יחשב כהוצאה

 ולא ישים. ולכן לא ישנה

בכלל    ורציתי לשאול איך זה הגיוני כי ,  בהוצאהראיתי שהיה בפרסום העלאה    :ייןפיינשט   ליאור

 במכללה.  היינו לא

עד מרץ היינו במכללה, ברגע שסגרו את הפעילות זה לא אומר שלא היו פעילויות   :באטאס  סיני

 באגודה, אלא הכל הוקפא. 

, וזה משהו שהאגודה בשנתיים האחרונות נכנסה  בתוך פרסום נכנס גם פרסום מקוון  :באום  אלון

 אליו בצורה מאוד משמעותית.

את   :באטאס  סיני יש  והסברה  דוברות  משרד  מורכב.  זה  ממה  הפירוט  את  לך  לתת  יכול  אני 

ה  ההוצאות של סליקה באתר שזה הוצאה חדשה, יש מנוי ללוח מודעות אינטרנטי, יש רב מסר שז

זו   כי  גדלו  והסברה  פרסום  של  ההוצאות  אבל  תרבות  אירועי  ירדו  אינטרנטי.  הודעות  משלוח 

 התקשורת עם הסטודנטים. 

הצביע על זה. סך הכל ההון של האגודה חיובי, נכון שהשנה הזו  אשר את הדוח ול זהו, צריך עכשיו ל

רו אירועי התרבות במכללה,  אנחנו עדיין לא יודעים אם יחז  2021לא היינו ערוכים אליה, וגם בשנת  

 אי אפשר לדעת מה יהיה. 

עליו אנחנו מצביעים  שנצביע עכשיו על הדוחות, אפתח את הסעיף  תודה סיני, אנחנו    :ן באוםאלו

 ונעשה הצבעה שמית. 

אני רוצה לוודא אם יש  אם אפשר לעצור, מעניין לפני שאנחנו עושים את ההליך,  :  ברנשטיין  אדיר

 מישהו שלא רוצה לאשר, שחושבים שיש פגמים בדוח כי אז ההצבעה מיותרת. 

 

 . 2020המילוליים לשנת הצעת החלטה לאשר את הדו"חות הכספיים והצבעה על 

 ההצבעהכום תוצאות סי

 2: נמנע, 0  נגד:, 17 בעד:

 .ברוב הדרושתקבלה ההצעה ה

 

 רו"ח סיני באטאס כרו"ח מבקר לשנה נוספתמינוי  –19:45

למינוי של סיני לרואה חשבון של העמותה שנה נוספת,  לסעיף הבא על סדר היום,  נעבור  :  אלון באום

שנים,    4לבקר את העבודה שלנו, סיני הרואה חשבון שלנו כבר    סיני הוא  כפי שראיתם התפקיד של

פ  יש  מיכל.  עם  צמודה  מאוד  בצורה  יסודית  יעובד  בצורה  עובד  הצדדים,  משני  הדדיים  רגונים 

ונגיש. מביאים לאישורכם את המינוי שלו לשנה נוספת.  נמצא פה קרוב,  ומדוקדקת,   מאוד זמין 

 סיני תרצה להוסיף משהו? 

כבאטאס  סיני לפני  למכללה  הגעתי  כל,  קודם  כן,  זה מחלקת    4:  בקשר  איתי  מי שעמדה  שנים. 

געתי המכללה שלטה בכסף, בהתנהלות, בבנק, בתשלומים. הם רצו  הכספים של המכללה. לפני שה
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לתת לאגודה עצמאות כלכלית והחברי אגודה אחראית, אז החליטו לגייס אותי לשירותכם. יש לי  

שנים גם כמנהל כספים באגודות סטודנטים וגם כרואה חשבון חיצוני. אני מכיר    15ניסיון של יותר מ

איך המערכות עובדות מבחינת הכסף שהמכללות אמורות לקבל,    את שני הצדדים של המתרס. מכיר

מול   זמין  אני  הסטודנטים,  מול  ההתנהלות  את  מכיר  אני  וכדומה.  רישום  דמי  מלג,  מבחינת 

הסטודנטים, כל מי שצריך. אני יודע ללוות את האגודה, מכיר את הצד של ההתאחדות ואת הצד  

את   מכיר  אני  העמותות.  רשם  שזה  עליכם  במצב  שמפקח  שתעמדו  רוצה  לא  מתריע,  החוקים, 

ומביני עניין. אני שמח    אינטליגנטייםשמישהו שולל מכם אישור. נהנה לעבוד עם צעירים, אנשים  

 שנפלתי גם עכשיו על אוזניים קשובות, אני לשירותכם. 

 )סיני התנתק מהזום(.   אז נעבור להצבעה. : למישהו יש שאלה לסיני?באום אלון

 תרשמתי ממנו, שוחחנו לפני. אני חושב שהוא נותן שירות מעולה לאגודה. : הברנשטיין אדיר

 : גם אני חושבת ככה.ליאל פינטו

 אוקיי אז נעבור להצבעה.  :באום אלון

 

ה  ו של רו"ח סיני באטאס כרו"ח מבקר האגודה לשנאת מינויהצעת החלטה לאשר  הצבעה על  

 בחודש.  ₪ 2,506נוספת בשכר חודשי של  

 ההצבעהכום תוצאות סי

 6: נמנע, 0  נגד:, 13 בעד:

 .ברוב הדרושתקבלה ההצעה ה

 

 עדכוני תקציב:  –20:00

: כל הכבוד שהחזקתם מעמד, כל שנה מגיעים לגשר הזה. גם את ההערה של לינור אני  באום  אלון

ככל שנרבה לכתוב דברים ונהלים וללמוד מתיקי חפיפה, יהיה לנו פחות מקומות ליפול בהם.  מאמץ.  

אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר היום שעורר דיון, פניתי כמעט לכל  פשוט נפעל לפי פרוטוקולים.  

להיות מעורבים בדיון ולקחת חלק. אני שמח על מי שכאן ואני אשמח לאפשר  בקריאה  חוגים  נציגי ה

  - אנחנו כרגע בעדכוני תקציב  נתחיל משלומית שהציעה את הרעיון.להציג את הטיעונים,  את הדיון ו

 הקצאת תקציב לפעילות נציגי חוגים. שלומית הבמה שלך.

 

 הקצאת תקציב לפעילות נציגי חוגים

₪ שיוכל    1,000הרעיון שלי היה שכל נציג חוג יקבל תקציב של  היי, אז בגדול    :ביעזרא  שלומית

להשתמש בו בחוג שלו. אני רואה את התפקיד שלנו כנציגי חוג לפעול לטובת כלל הסטודנטים ובפרט  

שידעתי שחוזרים לקמפוס,    למען לפני  זה  בחוג. הצעתי את  מייצגים  אנחנו  הסטודנטים שאותם 

ואני חושבת שבמיוחד עכשיו כשהוסרו חלק מהמגבלות, אפשר  זרקתי את הרעיון לאוויר די מזמן.  

הרים את המורל וליצור הרגשה קהילתית, לגבש את השנתונים.  עשות טוב, ל להתקהל, זו הזדמנות ל

באופן אישי אני לא מכירה את כל החוג שלי משאר השנתונים, אני רואה את הצורך של סטודנטיות  

, לדעת למי לפנות, משהו יותר  , להכיר עוד סטודנטיםהומש  אחרות במיוחד בשנה א' להרגיש חלק

בהרכב  . אני חושבת שהפעילות צריכה לקרות השנה, כי בשנה הבאה כנראה המועצה לא תהיה  אישי

. אני חושבת שלא צריך למנוע משאר  הנוכחי, לכל נציג השנה מגיעה הזדמנות לעשות טוב לחוג שלו
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  יף ששמעתי את ההקלטה של שירן, שהשאיפה שלו היאהנציגים לפעול למען החוג שלהם. אני אוס 

₪. אני קוראת לכם לחלום בגדול עם הסכום הזה, תראו מה הצרכים של    1,000מעבר ל  משהו גדול, 

החוג שלכם, זה יכול להיות כמה חוגים שנפגשים יחד בזולה בים, יכול להיות משהו יותר אינטימי  

ותר האופי של החוג שלי. אני מזמינה אתכם לעוף על  כמו ערב שגלי עשתה לנו במכללה, זה לדעתי י

הרעיון הזה, לראות כמה טוב אפשר לעשות כשיש את ההזדמנות. עד עכשיו לא היו לנו הזדמנויות  

כאלה כשהכל היה מרחוק, עכשיו אפשר וחשוב לזכור שיש כמעט שני שנתונים שלא היו במכללה  

 בכלל. 

ליהיא    תכתבו לנו בצ'אט וננהל את זה בצורה מסודרת.  כל מי שמעוניין להגיב בבקשה  :באום  אלון

 נתחיל איתך. 

יוסף  ליהיא בן  עלו שתי שאלות  ביאנקה  : אני אגיד שאני מסכימה עם כל מה ששלומית אמרה, 

ראשונה היא כמה זמן יקח לכסף בפועל להיות ביד של הנציג חוג?  שאלה הבראש שלי תוך כדי. ה

, ככה לא  כי ככל שזה יקח יותר זמן  , מה זה אומר?ימים  חודשים,  שבועות,  האם מדובר בשעות,

, ארבעה נציגי חוגים נניח מחליטים  ההשנייבטוח שהמציאות תישאר כמו שהיא עכשיו. והשאלה  

  שלא מתאים להם, לאן הולך הכסף הזה? מה עושים איתו?

כמה שיותר מהר, גם  גג עד סוף מאי.  אני יכולה להגיד שבגדול חשבתי שזה יקרה  :  אביעזר  שלומית

אני מרגישה שהסטודנטים ממש צריכים את זה כדי להחזיק את הסמסטר הזה  בגלל ההנחיות וגם 

 לדעתי. 

חבל לי שאני רק עכשיו קיבלתי את היכולת  בתגובה לזה, אני אגיד שקצת : ביאנקה בן יוסף ליהיא

מה  שעות, כי באמת היה לי יותר קל להעלות את זה כשאלה בחוג שלי,   24, בעניין של לחשוב על זה

של   אם מחליטים על שינוי בעלילה כדאי לאפשר יותר זמן אבל לא היה לזה זמן.הם היו מעדיפים, 

 . מחשבה לפני שרצים להצביע על זה

 : אתה רוצה להשיב לדברים של ליהיא? ר ברנשטייןדיא

 אני אגיב בסוף.  אלון באום:

: לדעתי לא כדאי לקבץ את התגובות כי יכול להיות שחלק מהדברים שאני רוצה  ברנשטיין  אדיר

 לומר אתה כבר התייחסת, זה יכול לחסוך זמן.

את העובר ושב אנחנו מנהלים בצורה שיש לנו תזרים שלא  אני אגיד את זה עכשיו,    :באום  לוןא

  אפשר לממש כבר ממחר. הכסף לא בדיוק יהיה ביד,  ה, סכום כזמתקרב לאפס, והכסף תזרימית

גלי תעמוד    הכסף נמצא, נביא הצעות מחיר ונתחום על צ'ק או הוצאה כספית כשיהיה רעיון ותכנון.

זה לא יפגע  .  , הכסף יהיה ניתן למימוש מרגע אישור ההצעהלרשותכם אם זה יהיה אירוע תרבותי

לגבי היעדר מימוש, אני אגיד שחלק מהסעיפים אנחנו    .תלגירעונובנו תזרימית ולא יכניס אותנו  

מלכתחילה יוצאים מנקודת הנחה שלא כל הכסף ימומש, אז מצד אחד אנחנו לא מנפחים אותם  

ומצד שני יודעים שיהיו לנו זנבות שלא ימומשו. לא יודע להגיד מה יהיה היקף חוסר המימוש, זה  

הצעה הזו, היא התגלגלה מספר גלגולים עד שהיא  תלוי בכם. אני אגיד שברמה האישית אני נכון ל 

הגיעה לפניכם היום. אני מוכן לשבת עם כל אחד ואחת מכם יחד עם גלי ולדאוג למימוש התקציב.  

שנקרא   עליו, אלא, מה  אותנו  לא אכפה  ואני  עצמו  התקציב  של  תהיה  ההחלטה  דבר  של  בסופו 

 אאפשר לנציג לפעול לטובת החוג שלו. 
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של  אוקיי,  :  ברנשטיין  אדיר הרעיון  ההצעה,  עם  מזדהה  ממש  שאני  לומר  רוצה  כל  קודם  אני 

שלומית. דבר שני, אני חושב שהטענה המרכזית שכתבתי בקבוצת וואטסאפ, אני חוזר בי מאותה  

הייתה שאנחנו חושבים שראוי  של הועד  טענה בעיקר בגלל הדברים שסיני הציג. הטענה המרכזית  

ולכן זה    אבל כמובן לאור מה שסיני הציג זה עלול לפגוע באגודה  יותר שזה יצא בצורה של החזר,

. אולי הכסף יכול לצאת בכל מני צורות, בין אם כך או בצורות אחרות, אבל נצטרך לדון  לא רלוונטי

איתה.   מזדהה  אני  עקרוני  שבאופן  למרות  הזאת,  להצעה  להתנגד  נוטה  אני  אחר.  בזמן  זה  על 

לא בעיקר בגלל התזמון שלה. אני חושב שעדיף שהמועצה החדשה  את,  עקרוני   מסיבהההתנגדות לא  

תפקידנו,  את  נסיים  בקרוב  שאנחנו  היא  ראשונה,  סיבה  סיבות.  מכמה  זה  את  תעשה    שתקום 

עד אמצע  שרק  אין לנו זכות לממש תקציב כזה. שלומית אמרה שעד סוף מאי, ואני חושב    כמדומני

 . זה אפשרי מאי

תי, זה לא מחייב. זה כסף מהתקציב של הכהונה שלך, לא של הבא  : אמרתי את דעאביעזר  שלומית

 אחריך. 

יש קושי שנציג חוג יממש את התקציב שלו, בזמן שהוא כבר  : נכון אבל אני חושב שברנשטיין  אדיר

. אני חושב שאין מספיק זמן  לא מכהן כנציג חוג. אלא אם כן נספיק לעשות את זה בחודש שבוע

לפ לתכנן,  פעילות,  אנחנו  להכין  לתזמון,  קשורה  שגם  נוספת  טענה  לחוץ.  זה  בעיניי  עוד  רסם, 

אז  , בין אם בגלל תו ירוק, עברו דירה,  חוזרים לקמפוס, עדיין יש אנשים שאולי לא יהיושבועיים  

לארגן פעילות לחוג, לא ברור כמה יבואו ואם בכלל. נראה לי ששנה הבאה תהיה סבירות יותר גדולה  

שליהיא  שכמות   למה  מתקשרת  כן  גם  שלישית,  טענה  רלוונטית.  תהיה  הרלוונטית  הסטודנטים 

ומי בעניין. ההצעה כרגע עומדת על סך של    אמרה, שלא נעשה בירור כמה נציגי חוגים היו רוצים

יכול להיות שהתקציב הוא שונה כי לא  ₪.    ₪10,000 ויכול להיות שהסכום הרלוונטי הוא    19,000

לשם כך. טענה רביעית שמצטרפת לכך, גם    19,000ו, לכן לא מבין למה להקצות  בטוח שכולם ירצ

. למה אותו חוג  ההגדרה של אלף ₪, למה דווקא אלף? יש חוגים גדולים ויש חוגים מאוד קטנים

טענה אחרונה, לא נקבע נוהל או פיקוח    מקבל אותו סכום? מרגיש שלא נעשתה חשיבה סביב הרעיון.

האם מפגש חברתי בים? מפגש אינטימי? לא הוגדר איך  זרקו כל מני רעיונות,  נעל מימוש התקציב.  

נוהל, מודלינג של  רכזת התרבות,  אולי כדאי לערב את  זה אמור להיעשות.   גלי. או לעשות איזה 

שזה עובר הליך או בדיקה, כי נדמה לי שלא כל דבר לבחור איך לעשות.    יכולפעילות שנציג חוג  

אני חושב שהכי נכון זה לדחות את ההצעה ולתכנן  ל פעילות חברתית לחוג.  מתאים תחת הפעילות ש

 את זה כמו שצריך בשנה הבאה ולא בלחץ של זמן, ואז הדבר רלוונטי. 

 שלחלקם קיבלת תשובה בצ'אט. והתייחסויות  הרבה נקודותתודה אדיר,  :באום אלון

בעיקר. אני מחזיר אתכם אחורה    אני מסכים עם אדיר, הטיעונים שלו הם תועלתניים :אשכנזי  רועי

,  הבטחנו לסטודנטים  כבר  מהותיים. אני חושב שזו טעות בגלל שאת הכסף הזה  טיפה יותר  לטיעונים

הכסף  הכסף הזה שמובטח עבור פעילות של נציגים,    רצינו אפילו להבטיח להם יותר, כמה שיותר.

קומות. אני חושב שדבר  לדעתי כשמקצצים במקום אחד זה פותח דלת לקצץ בעוד מיצא משם.  

זו טענה שאני חוזר עליה  ראשון במשך השנה הזאת לא הצלחנו להגיע להרבה סטודנטים במכללה, 

ואני חושב שלא נצליח גם בהמשך. ושהדרך הטובה ביותר להגיע לכמה שיותר סטודנטים  כל פעם,  

שות הסכם עם  לע  להצעה אחרת,לתת החזר כספי, אבל בגלל שאי אפשר זה מחזיר אותי  פשוט  זה  

ו  מזון  לחברת  בכסף  הסטודנטים להשתמש  לכל  להגיע  הם  שלנו  המטרות  אם  מוגדל.  תלוש    תת 
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אז צריך להתמיד ולא להפוך את הסכום הזה לפרוץ. אני מבקש מכם שנכבד את    ולשרת אותם,

 .ולא סביר אפילו  ההחלטה הזו, כי כל דבר אחר בעיניי לא הגיוני

 תודה רועי, גם את תשומת ליבך אני מסב לצ'אט. ליאור?  אלון באום:

שצריך  ןפיינשטיי  ליאור אוסיף  אני  אמרו.  לומר  שרציתי  ומה  מהשאלות  הרבה  זה  :  על  לחשוב 

כי לא לכולם יש נציג. דבר שני,   תשלחלק מהחוגים אין נציג, אז חלוקת הכסף לפי נציג היא בעייתי

אם אפשר להגיב לרועי שאמנם ההחלטה התקבלה אבל קיבלנו מידע חדש. אני מסכימה שצריך  

זה   ון גם דרך תלושי מז  למצוא מה לעשות עם הכסף, אבל כרגע אני לא חושבת שלהחזיר את הכסף

 הדבר הנכון. 

 תודה ליאור, דפנה? אלון באום:

לי    :נחמיה  דפנה היו  פה.  דברים שנאמרו  עם הרבה  לא מסכימה  כך  כל  להגיד שאני  חייבת  אני 

מחשבות אבל אחרי הדברים של רועי אני משוכנעת שצריך לעשות את זה. רועי אתה דיברת על זה  

זה נטו לראות את הסטודנט, לפעול בשבילו,  שאנחנו לא מגיעים לסטודנטים, וההצעה של שלומית  

לתת לו להרגיש שייך. אני מרגישה שפספסתם את העניין. זה לא פעילות לטובת הנציגים, המטרה  

על   סטודנטים  מצד  שעולות  לתחושות  מודעים  מספיק  לא  אתם  ואולי  לסטודנטים  טוב  לעשות 

את השני. שנה הבאה זה לא    הבדידות ותחושות קשות בעיקר משנה א', שלא מספיק מכירים אחד

יהיה רלוונטי כי יהיו אירועי תרבות ולא יהיו תחושות כאלה, אבל השנה אם אנחנו באמת פחות  

חושבת   ואני  לטובתם  ורוצים  את הסטודנטים  רואים  זאת הזדמנות להראות שאנחנו  מורגשים, 

 שזאת תהיה ממש הצלחה לפחות בחוג שלי. 

אגיב בצורה ספונטנית, באופן עקרוני אני בעד הרעיון, לא צריכה להיות קורונה  : אני  ברנשטיין  אדיר

  חושב שגם אחרי הקורונה צריך להיות תקציב חוגי, אני מסכים מבחינה עקרונית. בשביל זה. אני  

מעניין אותי לשמוע מפה ספונטנית, אם יש אנשים שמתלבטים.    זה מעצים גם את הנציגי חוגים.

רוצ אני  שני,  להבין אם  דבר  הזמן, כשהמועצה מתפזרת,  ה  לארגן  במסגרת  ושבוע  בחודש  אפשר 

 פעילות חוגית. 

לתת   ₪.  ₪36 ולא    30כל סטודנט יקבל  אם ההצעה תתקבל,  : מחישוב שנעשה,  אביעזר  שלומית

התפספסה הפואנטה שזה יד חופשית לכל    ₪, זה לא הבדל גדול.  36או    30תלושים בסופר, אם זה  

תעשו מתי שאתם רוצים, איפה שאתם    תם רוצים, באיזו דרך שאתם חושבים.חוג לפעול איך שא

  . אתה יכול לגבש צוות שיעזור לך לתכנן את זה, הכסף עומד לרשותכם עד לתקציב הבא  רוצים.

אתה יכול לא להשתמש בזה השנה, ולהשאיר את זה לנציג אחריך. לגבי חוגים שאין להם נציג, זה  

אני רואה חשיבות לזה שיראו את  וגם,  ם נציג שנה הבאה באגודה.  יכול להיות תמריץ שיהיה לה

האגודה ואת הנציגים שלה כי זה מוסד שהוא חשוב לסטודנטים. הם צריכים לדעת שיש כתובת, 

שיש קהילה שהם משתייכים אליה, שיש להם לאן לפנות. אני חושבת שיש פה יותר התמקדות על  

שבנו מספיק, במקום להגיד "יש כסף, בוא נעשה איתו  ההיבטים השליליים ומה לא טוב ומה לא ח

סטודנטים   הרבה  יש  פספוס.  זה  ההזדמנות,  את  לנצל  לא  ולדעתי  חודשים  כמה  יש  משהו". 

להיות   נתחיל  בואו  נעשה,  בואו  הזדמנות.  באמת  זו  השני.  את  אחד  ראו  שלא  לבד,  שמרגישים 

תראו גם את הצדדים הטובים ולא  אני מקווה ש. לא רק לשבת בזום ולהחליט החלטות. אקטיביים

וגם    העמוסותרק מה שלא טוב. הצעתי את זה בתחילת פברואר ולא הייתה הזדמנות בגלל הישיבות  

 אני אשמח שתצביעו בעד להצעה.  נציגי החוגים.באו הרבה לא בתכלס 
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שאת נלחמת על זה.  ועל זה  אני רוצה להתחיל ולהגיד כל הכבוד לשלומית על הרעיון,    :ויינר  מורן

זה חשוב לבוא ולהביא את האידיאל והרצון שלנו, אני מזמינה כל אחד מהנציגי חוגים לעשות את  

. אני חושבת שעכשיו אנחנו  , אצביע בעד. אני אגיד שאני בעד הרעיוןעם מה שהוא חולם ושואף  זה

לח זה  נכנסים  כי  יבוא    שאתםודש משמעותי,  מי  יודעים  לא  אנחנו  את התפקיד,  לסיים  הולכים 

לעשות עכשיו אירועים זה אמצעי שיווקי מדהים לגייס  ודווקא הפלטפורמה הזאת של  אחריכם.  

לקראת סבב הבחירות הבא.   חוגים  אותם,  אמצעי מדהים  זה  נציגי  זה  לאתר  להם מה  להראות 

א רק דרך הפייסבוק, אלא גם פיזית, לראות מה נציג חוג עושה,  זה לדברר את  להיות נציג חוג, ל

במיוחד כנכנסים לסבב מועצה שני, ולא מודעים מספיק למה    זה ממש מוחשי.לשאוף להיות כמוהו,  

אחלה פלטפורמה לקדם את זה לקראת סבב הבחירות שיבוא. נכון שיש    זה אומר להיות נציג חוג.

, אם לייצר שיתופי  קטנות שאפשר לטפל בהם  רזולוציותי חושבת שזה  חוגים שאין להם נציג חוג, אנ 

  . לא חושבת שצריך לחפש בכוח איפה שאין. פעולה או שהאגודה תיקח אחריות על החוגים האלה

 לדעתי אפשר למצוא פתרון לסוגייה הזאת.

היקף    פסימי לגביפשוט  שלומית, אני לא חושב שמה שאת מציעה הוא לא טוב, אני    :אשכנזי  רועי

הפעילות והייתי פסימי גם בעבר. צדקתי גם, כי היקף הפעילות של האגודה היה מאוד נמוך, מעט  

אירועי תרבות מעוטי משתתפים. נחליט מה שנחליט, אני מציע שבסוף התקופה הזו נסתכל אחורה  

יא  ונראה כמה אנשים הגיעו ונרשמו. אני אומר שזה יהיה מספר מועט. מה עומד על הפרק, או להב 

מחבריי לספסל    תלוש מזון לסטודנט הביתה, או לעשות פעילות למעט אנשים. ממה שאני רואה

אז תחשבי מה יותר משמעותי, להגיע    , רוב הסטודנטים בחוג שלי לא מתכננים להגיע.הלימודים

לכל אחד עם תלוש מזון, או פעילות מאוד מצומצמת? בעיניי זה מה שיהיה. בעבר לא סמכו עליי עם  

 בוי הזה, אבל זה מה שקרה.הני

רציתי לשאול מה באמת עושים עם החוגים שאין להם נציגים ואולי גם לא יהיו    :םויטטנב  דורון

מחליטים שמחלקת תרבות תארגן, או שמגייסים נציג שהוא לא נציג    השאלה אםחירות הבאות?  בב

שבת שזה מבורך, אני בעד  חוג ויעשה את זה. זה לא הגיוני שלחלק מהחוגים יהיו ולחלק לא. אני חו

ואצביע בעד, אבל אני מנסה להבין מה יהיה עם החוגים האלה כי זה לא סבבה אם לחלק יהיה  

לגבי אם לתת לסטודנטים תלושי מזון או החזר, ההצעה של התלושי מזון היא בעיניי    ולחלק לא.

מקרה, זה לא זה   ₪. הייתי מציעה לתת הנחה על משהו בשנה הבאה. בכל ₪40 או   30מוזרה, לתת  

, אפשר  מול זה. אפשר לראות מה עלה בסקר כששאלה על חזרה לקמפוס ואירועי תרבות נשאלה

 לבדוק מה סטודנטים אמרו שהם רוצים. 

עצם הרעיון של נציג חוג, מעבר  תודה דורון. היו פה הרבה נקודות, אני אנסה לתמצת.    :באום  אלון

אחד   בחוג.  הסטודנטים  למען  ולפעול  לבוא  זה  וכ'ו,  כספים  של  בדברים  ולהתעסקויות  לחובות 

לממש  מהכלים הבסיסיים שיכול לאפשר את הדבר הזה, הוא להגיד שיש לך כסף או תקציב לפעול 

עקרונית  פעול למענם.  הנציג לא רק הקול, אלא יכול להסטודנטים בחוג שלך.    את הפעילות עבור

מהותית אני חושב שנכון שיהיה דבר כזה באגודה, וכל נציג יקבל את התקציב שלו. כשנבחרתם,  

בישיבה הראשונה שאלנו אתכם למה באתם ומה תרצו לקדם? כשנשאל את הנציגים בשנה הבאה,  

סעיף שיקרא  יהיה    "בנציין שיש תקציב לכל חוג. כך או כך, אני חושב שנכון שבתקציב לשנת תשפ

ויהיה בו   נציגי חוג"  על הנוהל, אנחנו עושים הרבה דברים חדשים    19,000"תקציב  ₪. אגיד רגע 

באגודה. הקמנו אתר אינטרנט, שיפצנו את המשרדים. בסופו של דבר, בדוח הארגוני, הדבר הזה  
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חדשים.    נקרא "שמיטה ארגונית". כל האגודה מלפני שהיינו לא נשארה. ולכן, עשינו הרבה דברים

למד את הפעילות, נפתח ונשכלל  קפוץ למים ונ טעינו. אבל אם לא ננפלנו בין הכיסאות ולפעמים גם 

ההערה  דון בזה. גם לגבי  התכנס וליש ועד, שיכול ל  -אותה, לעולם לא נהיה שם. הדאגה סביב הנוהל 

  ד פקיד הוועבת זה נכתב בפברואר, ונכתבו תגובות חיוביות. אפשר לראות    -היערכות וההכנהשל ה

שמציעים הצעות  ו  מועצה שבאים כמי שיוביל ויעשה את זה. אני שמח על עצם העובדה שיש חברי  

לסדר, ואני מחזק את זה. אני חושב שהתפקיד שלנו, נציגים וועד, זה לבוא ולדעת להרים את זה,  

לגבי מימוש של הסטודנטים,   זה.  גם  לתת תחושת משמעות עבור מי שרוצה להציע את  מי  רועי 

היו מעט אירועי תרבות, היו מעט סטודנטים. אבל  שסופר, תמיד אפשר להגיד "תלוי איך סופרים".  

בית הספר של  בתקופה הנוכחית של משבר של שנה שלמה, הכל נהיה רוחבי. בקיץ הבאנו מלגות  

₪ שהם קיבלו.    1,500החופש הגדול, עשרות סטודנטים קיבלו מענקים. היום שלחנו הודעה על מעל 

 אגב, פה אנחנו נכנסים לפוליטיקה או אידיאולוגיה. ו

לא יצא לזה פרסום גדול מדי למיטב ידיעתי. אני לא יודע כמה סטודנטים  ,  לגבי ההבטחה של הכסף

גם עד לפני החג יכלו לבוא ולבטל    מצפים לקבל את הכסף או לא. אני לא נתקלתי בסטודנטים שפנו.

ה הכסף,  כל  את  ולקבל  באגודה  החברות  זה.את  את  שעשו  עשרות  כמה   יו 

הרכב המועצה משתנה וזה ישפיע על ייעוד  ,  דורון וליאור, אני מסכים עם הדילמה של מה יקרה

מה טוב. במידה והרכב המועצה    -שבועות עד אז, אם הכסף ימומש  5הכסף. בהקשר לזה, יש לנו  

תמיד אפשר להעלות הצעות לשינוי תקציב. לא על זה ההצבעה,  ראינו שמישהו לא מימש,  השתנה,  

סף ימומש על ידי הנציגים. אני לא  אלא על הרעיון עצמו. אני רואה כרובד נוסף, את העובדה שהכ

 יכול לארגן פעילות לחוג בו אין תקציב.  

להוציא קול קורא בחוגים שאין בהם נציגים, ומישהו יוביל  בהקשר הזה,  אפשר גם   :ברנשטיין  אדיר

 את זה כמובן בליווי של האגודה. 

 זמנים. חריגה של יכול להיות. אבל אני רואה שאנחנו ב :באום אלון

לא  ברנשטיין  אדיר אם  הבאה.  בשנה  שנה  לעוד  אתמודד  לא  אני  שבועות,  החמישה  לגבי  אבל   :

 הספקתי לעשות פעילות, האם אוכל להשתמש בתקציב הזה או רק הנציג אחריי? 

בוטל כי אתה מתחלף בנציג אחר.  תלא  הפעילות    סגרת דברים,קבעת פעילות חוגית,  אם    :באום  אלון

 יג הבא. זה ברשות הנצ לא עשית שום דבר?

אני חושב שזה בעייתי לקיים פעילות אחרי שאני כבר  בסדר, זאת אמירה. לדעתי,  :  ברנשטיין  אדיר

 לא נציג חוג. 

 יש מספיק מצביעים בעד, אפשר לגשת להצבעה. מתן כשר:

 

על   לאשר  הצבעה  החלטה  ולהקצות  הצעת  תקציב  קיצוץ   701ף  מסעי  ש"ח  19,000שינוי  "יעד 

 .עילות נציגי חוגים""פ 801" לסעיף 2021

 ההצבעהכום תוצאות סי

 1: נמנע, 2  נגד:, 14 בעד:

 .ברוב הדרושתקבלה ההצעה ה

 

 תקציב. עדכון: אנחנו נעבור לסעיף הבא שהוא גם באום אלון
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 הקצאת תקציב לפיתוח פינות הישיבה 

מהשנה האחרונה  לטובת הפעילות של האגודה.    מדי שנה אנחנו מקבלים כסף מהמכללה  אלון באום:

המכללה שמה עשרות אלפי שקלים להקמת    .56אנחנו מובילים את הקמת פינות הישיבה ליד בית  

בשלב  הפרויקט זה  עכשיו  של הסטודנטים  האבזור,  בואם   לקראת  זה  לערוך את  רוצים  אנחנו   .

קמפוס. המכללה העבירה לנו סכום לטובת הסיוע הזה, הכסף נכון לכרגע מיועד לפינות הישיבה  ל

יונים לגבי הצורך בסכום הזה, נכון  עלו ד   דבווע לכן ההצבעה היא לגבי הנושא הזה. אני אציין שכבר  

לכרגע קיבלנו את הסכום הזה ואנחנו מעוניינים להשתמש בו למען פינות הישיבה. אין דרך לדעת  

אם זה ישמש אותנו ליתרות. אנחנו דנים ומצביעים על הצעת לשינוי התקציב. אין פה דבר מנגד,  

ת את ההכנסה. האם מישהו רוצה  אלא הכנסה שקיבלנו ואנחנו רוצים להגדיר את ההוצאה שתואמ

 להתייחס? 

 

 

פרויקט פינות  "  506לסעיף    ש"ח   77,668ולהקצות  שינוי תקציב  הצעת החלטה לאשר  הצבעה על  

 סיוע בעבור מטרה זו מטעם המכללה. לאור קבלת  "56ליד בית  ישיבה

 ההצבעהכום תוצאות סי

 5: נמנע, 0  נגד:, 12 בעד:

 .ברוב הדרושתקבלה ההצעה ה

 

כמובן שנעדכן, ואנחנו יותר ממזמינים אתכם להגיע לפינות וגם להשתתף ולקחת חלק   אלון באום:

 בעיצוב שלהם.   

 

 הצגת מתווה הבחירות ואישורו –20:30

ר ועדת הבחירות  " ות שנה ג' ואני גם יוחהיי לכולם, שמי בר. אני סטודנטית במלח ואזר  בר נחמיאס:

השנה. בגדול כבר קיבלתם ממני מייל, אבל אני כאן כדי שנוכל לאשר את מתווה הבחירות, מה  

זה.    שהולך לקרות בבחירות הקרובות  על  זה קורה בחודש מאי,  ונוכל להתחיל לרוץ  כידוע לכם 

יש לכם    , כפי שכתוב במתווה. ר סיור"להתמודד. לאחר מכן יתקיימו בחירות ליו  כולכם מוזמנים

 שאלות על המייל שנשלח והמתווה עצמו? 

 שהבחירות מקוונות. במפורש אני לא קראתי אותו לעומק, אבל לא ברור  :יןברנשטי אדיר

 אני חושבת שזה מופיע למעלה אבל אבדוק שם. :נחמיאס בר

המילה "מקוון" לא מופיעה, רק בסוף   זה לא אפשרי כי צריך עכשיו להצביע על זה.  :ברנשטיין  אדיר

 מופיע שהבחירות יעשו באתר. לדעתי חשוב להבהיר שהבחירות לא בקמפוס אלא בצורה מקוונת. 

 אני עם המתווה פתוח, הוא נכתב לאור ההחלטה על בחירות מקוונות.  :באום אלון

 בהחלטה קודמת אישרנו רק את המועד כמדומני, לא את אופן הבחירות. :ןברנשטיי אדיר

 זה מופיע איפה שכתוב "יום הבחירות" ושם כתוב. :םויטטנב דורון

ו אותה חברת הבחירות כמו שהייתה שנה  ה ממש אתר, ומי שזוכר משנה שעברה ז ז  :נחמיאס  בר

 שעברה.
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תוהה מה נעשה  רק  אני  טכנית אני בעד וגם כנראה הייתי צריך לפנות אלייך לפני,    :ברנשטיין  אדיר

 עם זה, שלא יגידו שלא קיבלנו החלטה בצורה לא נאותה. 

מלבד המתווה, ניסחנו מסמך בשפה יותר נורמלית לסטודנטים שמסביר  פז ועדי ,אני    :נחמיאס  בר

 זה יותר יבהיר את הנקודה? אם נשלח את זה,מה הולך להיות, וברור שם שזה מקוון. 

באתר של האגודה זה לא עלה. אם ההחלטה הייתה שהבחירות היו מקוונות אז    :ברנשטיין  אדיר

 אין בעיה והכל כשר. 

 אלון מקריא מהחלטת ההצבעה לגבי אופן הבחירות שם כתוב שהבחירות מקוונות.  -

 אז אם כך אין לי עוד התייחסויות, אפשר להצביע.  :ברנשטיין אדיר

 

)במקום הצבת קלפיות בקמפוס( מתווה הבחירות המקוונות  הצעת החלטה לאשר את  הצבעה על  

 .זו  למועצה ולראשות האגודה כפי שמצורף לזימון לאסיפה

 ההצבעהכום תוצאות סי

 1: נמנע, 0  נגד:, 16 בעד:

 .ברוב הדרושתקבלה ההצעה ה

 

 עדכונים על מתווה החזרה לקמפוס  –20:45

לקמפוס ואת כל    מדי יום הייתי בלשכת ההנהלה, על מנת לקדם את מתווה החזרה  :באום  אלון

בערך מתחלק  הסקר סטודנטים ענו על הסקר.  700. הפצנו סקר לסטודנטים, קרוב להנהלים סביבו

. שאלנו כל מני שאלות  71%אחוז המתחסנים הוא    יבואו, לא יבואו ואולי.  -ששליש, שליש, שליל

בקמפוס, גם שם    מה לא יגיעו, האם מתכוונים לקחת חלק באירועי תרבותלגבי הגעה עם רכב, ל

שליש שליש,  לשליש,  למתחלק  לשלוח  יכול  אני  כמה    כם .  שאלנו  מסך.  בתמונת  מהסקר  נתונים 

סטודנטים יהיו מוכנים לעזור למרצים לנהל את הזום בשיעור, שאלנו כמה סטודנטים מרגישים  

שהם יוכלו ללמוד כמו שצריך בזום. רוב הסטודנטים אמרו שיוכלו לעזור למרצה, ורוב הסטודנטים  

היום, נשארו שתי סוגיות אחרונות  עד  בשורה התחתונה,  בזום.  עם למידה  אמרו שיוכלו להישאר  

לגבי החזרה. אחת מהן זה החניות, הייתה כוונה מהמכללה לגבות תשלום לחנייה, דבר שבעינינו לא  

רציונלי ולא הגיוני. אם אנחנו רוצים שסטודנטים יבואו, לגבות מהם דמי חנייה זה לירות לעצמם  

 . ברגל. בקרוב תשלח הצהרה שסטודנטים לא ישלמו עלות חניה

ואני  נכון לכרגע,  , איך הולכת להתנהל החזרה לקמפוס, כשברור שהנושא הוא יותר מורכב.  דבר שני

לא הולך להתבצע רישום ונוכחות ודברים מהסוג הזה, אלא בעיקר בקרה פנימית  מקווה שישאר כך,  

 . אבתוך הקמפוס. מרצים יוודאו נוכחות בזום ובכיתה, לא יתחילו לנהל שיח של מי מחוסן ומי ל

 משהו לא ברור לי, האם החזרה לקמפוס לבעלי תו ירוק היא חובה? יש לי שאלה,  :ברנשטיין אדיר

 לא. למכללה אין רישום של בעלי תו ירוק.  :באום אלון

 ואם המרצים יודעים הם יכולים לחייב אותי? ר:ר תומלינו

עד    :באום  אלון להיות  יכולים  בכיתה  אותך.  לחייב  יכולים  לא  קורסים  מהסטודנטים.   75%הם 

 שנלמדים בדומי, הם לא יכולים שכל הסטודנטים יגיעו, הם בונים על זה שחלק יהיו בזום.

 אז מרצה לא יכולה לחייב אותי?  :תומר לינור

 .לא :באום אלון
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 .אפשר להגיד להם את זה כבר עכשיו? כי הם מלחיצים ומדברים על זה שלומית אביעזר:

 צריך להפיץ את זה.  :ברנשטיין אדיר

 מאמינה שתכף תצא הודעה מסודרת.  :בויםטטנ דורון

כמו שאני מכיר את המכללה, נצטרך לתקן את ההודעה שתישלח. אנחנו נוציא הודעה    :באום  אלון

 בהתאם.

כי זה    ,שימו לב ותהיו עם יד על הדופק לגבי מתי המכללה שולחת את המכתב :ברנשטיין  אדיר

הבא המכללה לא אומרת שום דבר, אנשים צריכים לדעת    ראשוןי אם עד  בעוד שבוע וחצי. לדעת

 ולהתכונן. 

 : למה בעצם אין אפשרות להגיע למכללה עם בדיקת קורונה שלילית?פיינשטיין ליאור

: כרגע הנחיות הממשלה לא מאפשרות את זה. שאלנו בסקר את מי שאין לו תו ירוק  באום  אלון

קורונה שלילית, והרוב ענו שלא, אז אנחנו בוחרים את המלחמות  האם יגיע למכללה עם בדיקת  

 שלנו. 

 

 עדכונים נוספים  –20:55

 

 בברכה,

 מורן ויינר, סיו"ר                אלון באום, יו"ר 

 אורניםבמכללת אגודת הסטודנטים והסטודנטיות 

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

 לאישור המסמך הנ"ל להלן החתימות הנדרשות: 

 

 ______________  ______________  _____________  חבר/ת הועד המנהל 

 
 אשם מל

 

 מספר ת.ז. 
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