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 מושב מליאה פרוטוקול

  אילן -ברשל האגודה, אוניברסיטת  51-הכנס ה

אילן -אוניברסיטת בר, 2אולם  1102בניין , 15:15-13:45, 2020 בפברואר 25 , שלישייום   

חברים/ות 58באסיפה נכחו   

 
   האסיפה השנתית

o  שוורץדיווח יו"ר הועדה המארגנת של הכנס, פרופ' אורי 

o דיווח נשיאת האגודה, פרופ' גילי דרורי 

 פתיחה:  .1

 ענייניה:  ניהול ושל האגודה הנהגת של מאומצת עבודה של  שנתיים •

o האגודה ענייני של  סדור ניהול  על  גאה אני —

ו  ופעיליה האגודה הנהלת  וחברי חברות של ודורות בתפקיד וקודמותי קודמי  שהעמידו ניהו, 

)ביוזמ  והאומנויות הרוח החברה, מדעי של  האגודות וראשי  ראשות שהתכנסו רק פעילותיה.

-אליאב ומירי נוי חיים ת

וענייני  כספים ניהול כעמותה, רישום גודל, אחרות: תלאגודו בהשוואה מצבינו התברר פלדון(

מזמננ  מנדבים שכולנו מכך  בעיקר שבא משהו, סירבול יש אצלנו מצויין: במצב אנחנו תקנון. 

מקיי  אנחנו השולחן״, ״על הכל יש אצלנו  אבל  בתנועה, לומדים ולכן  האגודה ניהול לעבודת ו

 בלבד.  דעתנו פי על  בעצמאות, פועלים אנחנו ולכן שלנו, כספינו ידי על עצמנו את מיןם

o   ההתנהלות

ה  מזכירת זרקא נעה של ההנהלה, וחברי חברות של ורבה רציפה מעבודה באה השולחן״ ״על

בראשו שעומדים באגודה וחברים חברות הרבה ושל ההאגודה, גזבר קומליק אולג  של אגודה,

 לעצה ביקורת(, וועדת חירות ב ועדת )כמו  ולניהול לפרסים האגודה וועדות העניין, קהילות ת

משפטית, ועוד כהנה וכהנה  -מקצועית

אית  סוציולוגית אקדמית קהילה להעמדת השותפות על מכם ואחד אחת לכל תודה משימות.

 ועצמאית  מגוונת גדולה, פעילה, — נה

o ,בתשלום  שמתבטא ניכור מהאגודה: כניכור  או כהתמרמרות שנראה ממה לי היא הפתעה לכן

ל  החובה  להסרת בקשה או הרישמי, המקצועי הסטטוס את תואם שאינו  ופןבא חברות דמי 

 )כמו האגודה שירותי על שמסתמך מי  או האגודה, למען מזמנינו תורמים כי חברות דמי שלם

נר  לא אבל אחר( או זה לפרס מאמר הגשת או החודשי במידעון מידע לפרסום חוזרות בקשות

שאנחנ  מקווה, עדיין ואני קיוויתי, כי שכך  לי צר וניכור. התמרמרות האגודה… כחברי שמים

 אחר.  אחד אף ולא  ביחד אנחנו אחר, אחד אף ולא אנחנו אנחנו, זה שהאגודה מבינים ו

 שעברו רואה  אני האגודה, נשיאת של ״הציפור״  מבט מנקודת מאוד. הרבה עושים אנחנו ביחד, ואכן, •

 פעילות: עמוסות שנתיים עלינו
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o שע  בעניינים האגודה קול  את  השמענו אנחנו שלנו, ולמעמד סציפלינה הדי לחיות  ביותר חשוב

  בכלל. בישראל האקדמיה לענייני  או בישראל הסוציולוגיה לענייני ונוגעים ציבורי לדיון  לו

ב  פומבית תמיכה הבענו וסוציולוגים סוציולוגיות של מקצועית אגודה היותנו מתוקף ▪

של  בעמדתה דיון שיוביל ההנהלה של וותצ והעמדנו  + במכללות ועמיתינו  עמיתותינו

 וסוציולוגים. סוציולוגיות של ההעסקה תנאי בעניין האגודה 

היות  בגלל האקדמיה על פוליטית למתקפה שנתונה אקדמית, קהילה היותנו מתוקף ▪

-ש ור״ה בראשי לתמיכה הצהרה פרסמנו  —  ולמידה מחקר דיון, של פתוח מרחב ה

לאקד  אתי לקוד כשר אסא של הצעתו עלתה כאשר קולם השמיעו נדיר באופן סו״ס,

 ( 2018 )מרץ בישראל מיה

  מאוגדת: כקהילה קיבלנו שכבר קודמות החלטות ומתוקף ▪

הו  כאשר הכבושים, בשטחים האקדמיים המוסדות 3 בעניין  הצהרה פרסמנו  ▪

 2018 בפברואר הישראלי מל״ג -ל אלה כפפו

הא  הבטחת של נוהל כללל 2018 בפברואר שקיבלנו התקננוני השינוי  ופריטת  ▪

ו  רבות עם בשיתוף נכתב, הנוהל והטרדה. אפליה נטולת סביבה להיות גודה

—2019 ביולי פורסם ולפנים, לפני וייעצו  הפומבי שימוע-לדיון שבאו רבים

נלווים   תקנון ושינויי 

היום.   הכללית האסיפה ישיבת בהמשך והצבעה לדיון יעמדו ול

סנד  שוורץ, לאורי הסוציולוגית הקהילה תתודו את  נושאת אני זה, בהקשר *

 הנוהל.  ניסוח של ההליך הובלת על כרמון ונעמי לבק רה

השותפו  על לוי, ליגיל ששלוחות מיוחדות תודות לשאת לי הרשו הלאה, שנעבור ולפני ▪

  האמיצה ת

 הנשיאה  סגן בתפקיד עמד כאשר לנשיאותי, הראשונה בשנה האגודה להובלת 

 

 אישור האסיפה:  . 2

 פה אחד אושר   – : דיווח הגזבר, מר אולג קומליק2019דו"ח כספי  ▪

 אמיל ח"רו  י" ע שהוכן 2019 לשנת  האגודה של הכספי  ח"הדו  ואישורכם לעיונכם מועבר

 עבודה   לאחר  -- ומוגש מוכן הכספי ח" הדו.  מלאה  חשבונות ביקורת  לאחר  בראונשטיין

  לעמוד  כדי  הכספים שנת בתום מיד  --  לחוץ ז"לו במסגרת בדבר  הנוגעים  כל של אינטנסיבית

  האגודה   חברי כלפי הן תקציבית-מנהלתית להתנהלות  הקשורים  ביותר קפדניים בסטנדרטים

 בעבר(.  שקרה כפי קנסות לצבור לא כדי) המדינה  מוסדות  כלפי והן

 

 .לקבלו לאספה וממליצה   ח" הדו את  אישרה קפלן עמית בראשות  האגודה של הביקורת  ועדת
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  בהשוואה 2019 שנת לסוף והכנסות  והוצאות, האגודה של הכספי מצבה את  מפרט ח "הדו

  לתאריך  נכון המצב תמונת, זאת עם .  יציב הוא האגודה של הכספי המצב. 2018 שנת  לסוף

 :ח" הדו  עיקרי להלן.  מיד שיוצג  הסבר מצריכה 31.12.2019

 ( 3' עמ) ח "ש אלף  169 של זכות  ביתרת נמצאת האגודה   31.12.2019 לתאריך נכון --

  ח"ש  אלפי 43-ב נמוך הכנסות בסך  מדובר(; 4' עמ ) ח"ש אלף  93.5 היו  האגודה הכנסות --

  להנהלה ידועה  שהייתה בהכנסות וסבירה  מסוימת לירידה הצפי לצד. 2018 לסוף  בהשוואה

  וללא"  החוץ  מן" ולמרצים לסטודנטים  חבר דמי הפחתת של הנכונה  המדיניות עקב, למשל)

  :נוסף מרכזי דבר להסביר אבקש(, תקן

 

  תמיד אלה תשלומים. באגודה חברות ודמי בכנס השתתפות דמי  מתשלום נצברות ההכנסות

  ממשתתפי רבים, כלומר - פברואר חודש   בסוף מתקיים  הכנס השנה. הכנס לקראת מוזרמים

  נכללו  לא אלה והכנסות ופברואר  ינואר בחודשים והשתתפות  חברות  דמי את  שילמו הכנס

 ובימים,  ח"ש אלף 42-כ  עוד לאגודה  זרמו 2020  בשנת שערכתי בדיקה לפי.  2019  ח"בדו

  אנו,  כספית מבחינה,  כולל שבמבט כך. הכנסות  עוד  יתווספו  וודאי  עצמו  ובכנס  הקרובים

 .שעברה לשנה דומה  יחסית  במצב

 

  27-בכ הגדולות בהוצאות מדובר(. 4' עמ ) ח"ש אלף  138 היו 2019 בשנת האגודה הוצאות --

  .שעברה משנה ח"ש אלף

 

,  המקצועיות הקהילות בפעילות  התמיכה כספי של גוברת משיכה: מ בעיקר נובע זה גידול

  בשנת כלומר) בדיעבד ולא  השוטפת בשנה " ישראלית  סוציולוגיה"  העת -לכתב  תמיכה העברת

  שנת  על נפל   שרובו 2020  הכנס רכזת שכר ותשלום(,  2019-ו 2018 על התמיכה  הועבר  2019

 .2019 תקציב

 

  רובו:  השכר תשלום סעיף הוא( ח" ש אלף  64)  ההוצאות בעמודת" משרד  שירותי"  הסעיף

 2019 והכנס 2020 הכנס לרכזת,  כאמור, הקטן  וחלקו האגודה למזכירת

  .ח" ש אלף 48 של בגירעון 2019  שנת את סיימה   האגודה, האלה בנסיבות --

  ח"ש אלף 169 של זכות ביתרת 2019 שנת לסוף נכון   מצויה האגודה, שוב אדגיש, לסיכום --

 .בדוח נכללים לא  2020-ב ששולמו חברות דמי  של ח "ש אלף 42-וכ
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 לאשרו  מתבקשת עתה, הכספי ח" הדו  את אישרו כבר האגודה והנהלת  הביקורת  ועדת

 ?בעד מי? נמנע  מי? נגד  מי. הכללית  האספה

 .מתנגדים ובלי נמנעים בלי , אחד פה אושר ח"הדו

 

 החדש לב גרינברגיפה הכללית מאשרת להסמיך את נשיא האגודה האס מורשי חתימה: •

מורשי חתימה של העמותה עד למינוי מורשי חתימה  וגזבר האגודה אולג קומליק להיות 

 אושר פה אחד. חדשים.

 

 פה אחד אושר  – : דיווח הגזבר, מר אולג קומליק2019דו"ח מילולי  ▪

 פה אחד אושר  – שיפטר-: דיווח יו"ר ועדת הבחירות, ד"ר תמי סגיב 2020בחירות  ▪

 גילי דרורי: אדווח בשם תמי את תוצאות הבחירות.  

 

 

 האגודה הסוציולוגית  - 2020תוצאות בחירות 

 165 -סה"כ משיבים 

      

 לב גרינברג 

 נמנע שולל   מאשר

87.30% 2.60% 10.10% 

 הילה צבן  

 נמנע שולל  מאשר

90.30% 1.10% 8.60% 

 רונית ויסמל מנור 

 נמנע שולל  מאשר

85.40% 3.40% 11.20% 

 נטע כהנא

 נמנע שולל  מאשר

90.70% 0.70% 8.60% 
 

 גוריון נבחר ברוב גורף לנשיא האגודה.  -לב גרינברג מאוניברסיטת בן

מנור מהאוניברסיטה הפתוחה שהייתה נציגת המכללות נבחרה ברוב גורף לכהן כנציגת -רונית ויסמל

 האגודה.האוניברסיטה הפתוחה בהנהלת 

 הילה צבן ממכללת כנרת נבחרה ברוב גורף לכהן כנציגת המכללות בהנהלת האגודה.  

 נטע כהנא מהאוניברסיטה העברית נבחרה לכהן כנציגת הדוקטורנטים בהנהלת האגודה.  
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   :שינוי תקנון האגודה ▪

  אפליה נטולת סביבה בנושא נוהל, האגודה תקנון של 1 סעיף למימוש  נוהל שהעמדנו זאת גילי: לאור

 השינויים ושלושת — האגודה בתקנון שינויים שלושה לעשות מציעה האגודה הנהלת, והטרדה

 .הכללית האסיפה של והצבעה לדיון הפרק על עומדים התקנוניים

 … ,להזכירכם

 לאישור העמותות לרשם מועברים תקנון שינויי, רשומה עמותה שאנחנו מכיוון

 :הם  המוצעים השינויים

  חברות לבטל או להשעות אפשר שבהן הנסיבות את המונה, האגודה לתקנון  15 סעיף תיקון  (1)

 .האגודה  לתקנון 1 סעיף של  הפרה בגין גם חברות לבטל או להשעות  שיתאפשר כך, באגודה

 שייקבע כך, האגודה תקנון תיקון או תוספת: 17 לסעיף ה׳ סעיף-תת תוספת, ב׳ פרק-תת, 4 פרק   (2)

  רשאיות אינם: באגודה כוח בעמדות לעמוד רשאיות או רשאים  אינם 1 סעיף את שהפרו מי כי

, אלה לתפקידים נבחרו כבר אם וכי(; האגודה  לנשיאות זה ובכלל) האגודה להנהלת להיבחר ורשאים

 .ן /כהונתם תקופת הושלמה טרם אם גם, הבאה  העמותה באסיפת יוחלפו

 מגדרית מבחינה מאוזן שהוא באופן התקנון לשון תיקון  (3)

 של הרשמי השדרה עמוד הוא התקנון הרי כי — תקנוני שינוי לפנינו עומד כאשר שראוי בכפי 2.2

  הצעה  לכל התייחסויות 2 - הערות. = האלה ההצעות בשלוש קצר דיון נפתח — האגודה התנהלות

 לשינוי 

 .אושר פה אחד –ים לכל אורכו מלשון זכר לשני המינ( שינוי נוסח התקנון 1) ▪

ו  , סעיף קטן ג': ההנהלה נוכחה שהחבר.ה הפר15( תוספת לפרק ב' "פקיעת חברות והשעיה", סעיף 2)

  –לתקנון האגודה  1את כללי סעיף 

הנהלה אשר נמצאו כמי שהפרו  , סעיף קטן ו׳: חבר.ת17׳ ״מוסדות האגודה״, סעיף ( תוספת לפרק ד3)

לתקנון, אינם רשאים או רשאיות להיבחר להנהלת  1את תקנון האגודה, ובכלל כך גם את סעיף 

האגודה )ובכלל זה לנשיאות האגודה(; ואם כבר נבחרו לתפקידים אלה, יוחלפו באסיפת העמותה 

   מתנגדים/ות. 2ות, חברים/  56אושר על ידי  –טרם הושלמה תקופת כהונתם.ן הבאה, גם אם 

 

o אורלי בנימין הצהרת אגודה נגד סיפוח   – שונות 

 הישראלית   הסוציולוגית  האגודה  הצהרת

 

  של צדדי-חד סיפוח הכוללת מדינית תכנית כל  לדחות קוראים, הישראלית הסוציולוגית האגודה חברי, אנו

 רבה בחומרה רואים אנו. הפלסטינים ישראל מאזרחי מי של אזרחותם ושלילת הכבושים מהשטחים חלקים

 החוק על גסה ברגל הדורכים לצעדים, טראמפ ממשל של המאה״ ״תכנית בחסות, הניתנת הלגיטימציה את

  .המדינה אזרחי של היסוד זכויות את ומפרים לאומי-הבין
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  מחויבים הסוציולוגים אנו, בפרט הישראלית החברה ואת, בכלל האנושית החברה את החוקרים מקצוע כאנשי

  שייכות או לאום, דת הבדל ללא השוויון עקרון ביניהם, ודמוקרטיים אנושיים ערכים של לקידומם מקצועית

 הפוליטית במערכת אלו ערכים של ערעורם  לנוכח. לשלום  והחתירה ערך בעלי לחיים האדם זכות, אתנית

  ומוקיעים, מלאים שותפים המדינה אזרחי בכל  רואים אנו כי ולהצהיר לחזור צורך רואים אנו, בכלל ובחברה

 פתרון למען הפלסטיני העם נציגי עם ומתן משא של בקידומו ערך רואים אנו כי; אזרחות בשלילת איום כל

, הארץ יושבי לכלל ם"האו של האדם זכויות להצהרת בהתאם  מכבד אנושי ליחס מחויבים אנו וכי; הסכסוך

 נוספות מקצועיות לאגודות קוראים אנו. המדינה חתומה עליהם לאמנות בהתאם בה החוסים הפליטים כולל

  הראוי מחקר לקיים ניתן לכל והזדמנויות זכויות שוויון על המושתתת בחברה  רק שכן, זו לקריאתנו להצטרף

 .לשמו

 

 ברנשטיין דבי

 קמפ  אדריאנה

 הלמן שרית

 פרנקל מיכל

 אוי'בז סילביה

 אילוז אווה

 רם אורי

 ארליך אבישי

 תלמוד אילן

 קמינר  מתן

 צדק בר יעל

 מלר טל

 השילוני  דולב יעל

 בנימין אורלי

 

 תגובות מהמליאה: 

 מוטי רגב: אני לא חושב שכאגודה אנחנו צריכים להביע עמדה כזאת שיפוטית.

 : אני חושב שתנאי היסוד צריכים להרים דגל אדום. מתן קמינר

 גילי: נעבור להצבעה. יש שלוש אפשרויות 

 פרסום ההצהרה כפי שהיא/העברת ההצהרה לדיון בהנהלת האגודה/נגד ההצהרה  

 

   –הצבעה 

 29ההצהרה כפי שהיא: פרסום 

 26העברת ההצהרה לדיון בהנהלת האגודה: 

   3נגד: 
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 ההצהרה תעבור לדיון בהנהלת האגודה.  

 

 

 טקס חלוקת פרסי האגודה  

o  ברכות ותודות נשיאת האגודה, פרופ' גילי דרורי 

o  פרס התזה המצטיינת 

 יובל יונאי פרופ'  –דברי יו"ר ועדת הפרס והענקת הפרסים  ▪

 הרצאת הזוכה במקום הראשון:  ▪

o  פרס המאמר המצטיין ע"ש לואי גוטמן 

  פרופ' דני קפלן – הפרסדברי יו"ר ועדת  ▪

 דברי משפחת גוטמן והענקת הפרסים  ▪

 הרצאת הזוכה במקום הראשון:  ▪
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