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 11תשפ"א מס'  –   מנהלהועד הוישיבת פרוטוקול 

 

 בזום.  19:30-17:30 ותשעב  5/21/10ך  נתכנסה בתארי

 הישיבה היתה פתוחה לחברי מועצת האגודה וחברי הנהלת האגודה. 

 

 נכחו: 

 . המנהלחברי הוועד   –אדיר ברנשטיין, רועי אשכנזי  •

 . האגודה  יו"ר – באום אלון •

 . מועצהה רותחב   –, עדי טוכמן בן יוסף , ליהיא ביאנקהאביעזרשלומית  •

 נוכחים.   6כ סה"

 

 : דיוןסדר ה

 למתווה חזרה חלופי אותו נציע למכללה במקרה שניכנס למשא ומתן איתה. הצעה  .1

 . 11/5/21-13/5/21תאריכים המאבק במתווה החזרה במהלך המשך תוכנית ה  .2

 

 : הדיון  פירוט

. מתווה זה  מתווה חזרה חלופי לזה שהמכללה קבעה  לקדם הוועד דן בהצעתו של אלון  א.   .1

שמגיעים   )אלו  הסטודנטים  כלל  של  הצרכים  עבור  הן  ויצירתי  יעיל  מענה  לתת  מנסה 

מבוסס על ארבע , והוא  למכללה ואלו שנשארים בבית( והן עבור הצרכים של סגל המרצים

יו ומרצה  מרצה  כל  אשר  חזרה  לו. אפשרויות  המתאימה  האחת  את  מתוכן  לבחור    כל 

יוצג בישיבה שצפויה להתקיים הערב בשעה   הוועד  עם הנהלת המכללה.    20:00המתווה 

 אישר את הצעתו של אלון. נוסח המתווה מצורף. 

בהמשך תוכנית המאבק לשלושת הימים הבאים )למעשה רק לימים שלישי    הוועד דן.  א .2

עתה   עד  שננקטו  המאבק  בפעולות  להמשיך  והחליט  הצעדים  וחמישי(  של  הוספה  לצד 

ל מחאתיים  אימיילים  שליחת  במכללה  הבאים:  בכירים  תפקידים  שלישי  –בעלי  ,  ביום 

המקומית  ;  11/5/21 בתקשורת  המאבק  חמישי,    –פרסום  חדש 13/5/21ביום  צעד  כל   .

לא  כל עוד  רה זו  בצוך  שמייהמאבק  יש להדגיש כי    יתווסף לקודמיו ולא יבוא במקומם.
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  מתווה שינוי    על  האגודהיגי  נצעם  הידברות  ל  יםממשי צעדים  המכללה  הנהלת  מצד    יםנעש

 החזרה שנקבע על ידה. 

מול ראשי החוגים, בו נציגי האגודה יציגו  ב. הוועד החליט כי האגודה תפתח ערוץ הידברות  

ערוץ זה יהווה ערוץ הידברות מקביל    טענות סגל המרצים.את טענות המאבק וישמעו את  

  ו זהחלטה  על האגודה לשאוף לבצע    לזה הקיים בין נציגי האגודה לבין הנהלת המכללה.

 בעזרתם של נציגי החוגים. 

 ההחלטות התקבלו פה אחד. 

 

 חתומים בזאת: לאישור נכונות הפרוטוקול 

  שם:  שם:

 ועד מנהל  ת/חבר תפקיד:  ועד מנהל  ת/חבר תפקיד: 

 ____________________  חתימה:  ____________________  חתימה: 

 


