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   16:20-16:45  האסיפה השנתית

   אורי רם ' פרופ,  דיווח נשיא האגודה .1

ואני מודיע על .  מי שהייתה סגנית הנשיא,  גרו-טלי כץ  'אני מודה לפרופ,  ראשית   :והודעותמספר תודות  

ובמיוחד אני   .קבלו אותה בברכה.  חברת הנהלת האגודה,  גילי דרורי'  מינויה לתפקיד סגנית הנשיא של פרופ

תעודת    שאנו מעניקים לה כאן   –מי שהייתה במשך שנים רבות מזכירת האגודה    ,צקייבמללליאת  מודה  

עבוד על  המסורהתהוקרה  מתפקידם  .ה  הפורשים עתה  תפקידים  בעלי  לכמה  להודות  מבקש    ' פרופ  :אני 

ן עמית שהייתה  יראק  ר"ד.  וחברי הועדה יובל ינאי וחיה שטייר  ויקטור עזריה שהיה ראש ועדת הבחירות

בהנהלה  הגזברית הסטודנטים  נציג  שהיה  קומליק  את    .ואולג  מילאו  ובנדיבות  כולם  בהתנדבות  תפקידם 

לתפקיד    :אני מבקש להודות לבעלי תפקידים חדשים הבאים במקום הפורשים!  יוצאות דופן ואני מודה להם

נכנס אולג קומליק נציג  ,  גזבר האגודה  אורי    הדוקטורנטיםכחבר הנהלת האגודה  ועדת  "כיו,  כץנבחר  ר 

,  נה ששון לויר אואני רוצה גם להודות ל.  יפטרר תמי סגיב ש"ד,  כבר בבחירות האחרונות,  בחירות נכנסה

הפוסטר"יו תחרות  ועדת  תלמודל.  ר  התזה"יו,  אילן  תחרות  ועדת  שוורץול  .ר  תחרות "יו,  אורי  ועדת  ר 

אני מודה מקרב    :ועוד שלוש תודות ענקיות  .גם הם כולם ממלאים את תפקידם בהתנדבות ובנדיבות.  המאמר

כן בהתנדבות,  ולוגי של האגודהלעורכות המידעון הסוצילב על עבודתן הנהדרת   חג,  גם  ברגר  - 'אג'הגר 

 . דכונים למידעוןהודעות וע,  דעות,  נא שלחו חומריםא  –וזאת ההזדמנות לבקש מכולכם    – ענבר  -ומיכל אסא

מה שמוצלח  .  נתהכנס הזה ועשה עבודה יותר ממצוי  עמד בראש הועדה שהכינה את(  אנדי)זאב רוזנהק  '  פרופ

ולעושות   לחברי הוועדה,  אני מודה לו.  יקטרוהקרדיט לרוח הטובה וליעילות שבה הוביל  את הפ  – בכנס הזה  

,  מציאולס -אורית הירש,  ר אורי שויד"ד,  אולג קומליק,  אדריאנה קמפ'  פרופ,  נעה זרקא  –ולעושים במלאכה  

אני  ,  לבסוף.  ר תמי סגיב שיפטר"ר יעל ברדה וד"ד,  יגיל לוי'  פרופ,  גרו-טלי כץ'  פרופ,  ר גלית אילון"ד

 . ולהודות לה על שרות מסור ויעיל במיוחד, מזכירת האגודה החדשה, ליאור סבחאת מבקש להציג בפניכם 

 :עלתה לבמהו ביקשה את רשות הדיבור  ביזאוי-סלביה פוגל' פרופ .2

והתנהגות שאינה הולמת  אנחנו עומדות במחאה על כך שבמסגרת הכנס ניתנת במה למי שהורשע בהטרדה מינימ  " 

 .געאנחנו קוראות גם לאנשים אחרים לעמוד איתנו לר. בתוך האקדמיה

מהאגודה הסוציולוגית ומכל אחד ואחד מאיתנו להפוך את האקדמיה ,  אנחנו דורשות מהקהילה האקדמית בכלל

 " למרחב חופשי מדיכוי מיני

 : נשיא האגודה, אורי רם '  פרופתגובתו של  .3
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יעלה לדיון ב וסביבה נעימה עבור  .  ישיבות ההנהלה הבאותהנושא  מיניות  נגד הטרדות  כמובן שננקוט עמדה 

 .אני לא בטוח שאני בעד לנקוט הענשה לכל החיים אך נדון בזה בקרוב. כולם

  זאב רוזנהק' פרופ, רגנת של הכנסראש הועדה המא דיווח יושב .4

 .  תודה לאוניברסיטה הפתוחה שסייעה רבות לקידום הכנס

. שעשתה עבודה נפלאה,  רכזת הכנס,  קודם כל לנעה זרקא:  שלוש נשים במיוחד אשר עבודתן הייתה חיונית לכנס 

חברי הועדה האקדמית של  . תודה.  עבדה באופן נפלא בהקמת האתר וליאור סבח מזכירת האגודה,  אורית הירש

אני רוצה לציין .  שיפוט ההגשות,  תמיני מליאו,  בניה של המליאות,  תרמו בעיצוב הכנס,  אורי ציין אותם,  הכנס

תודה להנהלת  ,  כמעט לבסוף.  במיוחד את יגיל לוי שהיה שותף מלא בארגון הכנס כאן באוניברסיטה הפתוחה

היה תענוג  .  לסגנית הנשיא היוצאת טלי כץ גרו ולנכנסת גילי דרורי,  אורי רם אלא ידידי אורי'  לא פרופ,  האגודה

 . שכולנו יחד עשינו את הכנס, בסופו של דבר לכולכם.  בכל השלביםטלי וגילי , לעבוד עם אורי

 דוחות כספיים ישור א .5

  2014-כפי שניתן לראות בדוחות הצלחנו לצמצם את הגרעון מכי  דיווחה  ,  ר קארין אמית" ד,  גזברית האגודה

אשר עד  חלק מהיתרות ילכו לסבסוד מזכירות האגודה. בזכות העלאת דמי החבר וההקפדה היתרה על התשלום

עשינו השנה מאמצים להכין ולהביא לאישור    .כה סובסדה על ידי המכללה למינהל ועכשיו האגודה מממנת זאת

 . 2016וגם את דוח  2015גם את דוח 

ח  " הדו.  ר טלי קריסטל" ר עמית קפלן וד" ד,  ר הדס מנדל  " ד:  אושר על ידי חברי ועדת הביקורת  2015ח כספי  " דו

   .הכללית בכנסאושר פה אחד באסיפה 

sociology.org.il/uploadimages/financial2015.pdf-http://www.israel 

ח  " והד.  ר טלי קריסטל" ר עמית קפלן וד" ד,  ר הדס מנדל  " ד:  אושר על ידי חברי ועדת הביקורת  2016ח כספי  " דו

   .אושר פה אחד באסיפה הכללית בכנס

sociology.org.il/uploadimages/Financial2016.pdf-http://www.israel 

 מינויים של בעלי תפקידאישור  .6

 .דיווחה על תוצאות הבחירות, שיפטרר תמי סגיב  " ד, ר ועדת הבחירות בפועל" יו

,  ר ניצה ברקוביץ"ד: ויקטור עזריה ותודה לחברי ועדת הבחירות' פרופ, ר ועדת הבחירות היוצא"תודה ליו

לירון יוסף מצוות המחשוב  תודה גדולה במיוחד  ,  בנוסף.  ר אסף לבנון"יובל ינאי וד'  פרופ,  מוטי רגב'  פרופ

 .תכנת הבחירותבאוניברסיטת חיפה על הפעלת 

 : 2017תוצאות הבחירות לאשרור באסיפה הכללית 

אני רוצה    48%שהם  .  85השיבו  ,  שר נשלחה להם בקשה להזין את הסקרבעלי זכות בחירה א  177מתוך  

 . לקרוא לכם להצביע ולקחת חלק בבחירות הבאות

 אין תשובה  נמנע  לא מאשר מאשר מועמד 

 1 3 1 80 בהנהלה אורי כץ כנציג הדוקטורנטים 

 

http://www.israel-sociology.org.il/uploadimages/financial2015.pdf
http://www.israel-sociology.org.il/uploadimages/Financial2016.pdf
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האסיפה אישרה פה אחד את מינוי אורי כץ כנציג הדוקטורנטים בהנהלת האגודה הסוציולוגית הישראלית  

 . 2017בשנת 

 . אושר פה אחד באסיפה הכללית בכנס 2015ח מילולי  "דו

 .אושר פה אחד באסיפה הכללית בכנס 2016ח מילולי  "דו

תרומתו כנציג הדוקטורנטים בהנהלה בששת השנים האחרונות ומאחלת  האגודה מודה לאולג קומליק על  

 .הצלחה לאורי כץ במילוי מקומו

   יגיל לוי' פרופ יוזם הבקשה: אישור שינוי בתקנון .7

חברי הפתוחה,  בשם  באוניברסיטה  הסוציולוגיה  תחום  של  הבכיר  את,  הסגל  לתקן  בבקשה  פונה  תקנון    אני 

עיוות,  האגודה ,  בפני עצמה  ,ולפיו האוניברסיטה הפתוחה אינה מיוצגת,  שהשתרש בשנים האחרונות ,  ולרפא 

מוסדות  " הפרקטיקה היא שהאוניברסיטה מיוצגת בהנהלה תחת הקטגוריה של  ,  במצב הקיים  .בהנהלת האגודה

גבוהה  אחרים  המכללות",  להשכלה  גם  מיוצגות  שבמסגרתה  זאת.  קטגוריה  לתקן  סבורים שהגיעה העת    אנו 

בתחומיה של    ככל אוניברסיטה אחרת הפועלת ,  ניק לאוניברסיטה מעמד של אזור בחירה העומד בפני עצמוולהע

 .מדינת ישראל

 . האסיפה אישרה פה אחד את השינוי בתקנון

sociology.org.il/uploadimages/tak17.pdf-http://www.israel 

 

 : על החתום

 

 

 ___________________      ___________________ 

 אורי שויד         אורי רם  

 חבר הנהלה                 נשיא האגודה            

 

http://www.israel-sociology.org.il/uploadimages/tak17.pdf

