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 פרוטוקול מושב מליאה 
 האסיפה הכללית של האגודה הסוציולוגית הישראלית 

 , אוניברסיטת חיפה 50-הכנס השנתי ה
 2019בינואר  22יום שלישי, 

 6011, חדר 6בניין רבין, קומה 
 משתתפות/ים  50באסיפה 

 
  13:30-13:50האסיפה השנתית 

o  אליעזר - הכנס, פרופ' אורי בן דיווח יו"ר הועדה המארגנת של 

לא מקבל שכר, ושגילי ויגיל עושים    אף אחד  באגודה, למעט המזכירה,ש כמי שהיה יו"ר הכנס, לא ידעתי  

 עבודתם בהתנדבות מלאה.  

מתקיימת מהכספים שאנחנו משלמים כדמי חבר ולכנס, ולכן זה חשוב  הזאת  חשוב לי לומר שהאגודה  

 מאוד שנשלם אותם.  

לכנס   מוסדות מארחים  למצוא  האגודה מתקשה  גילי,  של  לוקח המקום  קצת  פה  אני  ואולי  נוסף,  דבר 

 האגודה.  

ד  אני רוצה להודות לכולם, ובמיוחד לד"ר דנה זרחין, אשר לקחה על עצמה בהתנדבות מלאה את תפקי

כן   גם  עצמה,  על  לקחה  אשר  רייכמן,  רבקה  ולפרופ'  גוטמן,  ע"ש  מצטיין  למאמר  השיפוט  ועדת  יו"ר 

 בהתנדבות מלאה את תפקיד יו"ר ועדת השיפוט לתזה מצטיינת.  

 תודה לדריה גומלסקי, רכזת הכנס.  

o  דיווח נשיאת האגודה, פרופ' גילי דרורי 

דניאל ממן אשר ארגן מושב לזכרו של ליסק. תודה    ראשית, אני רוצה לומר מספר תודות: תודה לפרופ'

 חורי אשר ארגנה מושב לזכרה של ד"ר מרי תותרי.  -לאריז' סבעא 

 רכזת הכנס, ולנעה זרקא מזכירת האגודה.    -אני רוצה להודות לדריה גומלסקי 

ועדת  ר  " שגם לקחה על עצמה את תפקיד יו)   רבקה רייכמן :  ולחברי ועדת הכנסאליעזר  - תודה לאורי בן

,  ( ר ועדת הפרס למאמר מצטיין" שגם לקחה על עצמה את תפקיד יו)   דנה זרחין ,  ( הפרס לתזה מצטיינת

   . מהא שחאדה, יובל פיינשטיין, עמיד סעאבנה, אסא מרון

 . שלומית שירלי ו , זהבית , קלרהתודה למזכירות המחלקה לסוציולוגיה: 

יותר פרו  אקטיביים בנושאים שחשובים לנו כקהילה. ישנם שני צוותי  -כאגודה המטרה שלנו היא להיות 

 עבודה בנושאים שחשובים לנו היום:  

הראשון עוסק בתנאי ההעסקה של סוציולוגים וסוציולוגיות בישראל, והשני בפריטה של הסעיף להבטחת  

 סביבה בטוחה.  
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ה לשוויון, בנוגע לסעיף להבטחת סביבה ראויה. אני מעדכנת אתכם  במהלך הכנס חולק פלייר של האקדמי

כי ישנו צוות עבודה )אורי כץ וסנדרה קלב(, ולאחרונה הצטרפה אליו פרופ' נעמי כרמון, הנציבה למניעת  

 הטרדות מיניות בטכניון. המטרה היא בסופו של יום לפרוט הסעיף הזה לתקנות.  

ס בצוות למניעת הטרדה מינית באקדמיה לשוויון. חשוב לי לומר שזאת  עדי מורנו: אני ביחד עם ריבי גילי

ואקוטית של   לא שאלה רק של שינוי תקנון או שמירה על סביבה בטוחה, יש באקדמיה תופעה רווחת 

הטרדות מיניות. צריך לחשוב איך לגייס נפגעות, בצורה אנונימית, שכבר אינן בקהילה האקדמית כתוצאה  

 לאפשר להן לכתוב את עדותן.  מההטרדה המינית, ו 

נכון. בתאריך   זה  ואנחנו צריכים עצה איך לעשות את  זה,  עובדים על  יתקיים שימוע    24/2גילי: אנחנו 

 עמדות אליו יוזמנו כלל חברי וחברות האגודה.  

o  אישור האסיפה  : 

   -: דיווח הגזבר, מר אולג קומליק 2018דו"ח כספי  ▪

הדו"ח   האגודה  להנהלת  בזאת  לשנת  מוגש  רו"ח   2018הכספי  ע"י  עריכת   שהוכן  לאחר  בראונשטיין  אמיל 

מיד בתום    -- הדו"ח הוכן ונערך במסגרת לו"ז צפוף ולחוץ     ביקורת חשבונות ותנועות כספיות מלאה ויסודית. 

תקציבית הן כלפי חברי  -שנת הכספים, כדי לעמוד בסטנדרטים הקפדניים ביותר הקשורים להתנהלות מנהלתית 

הן כלפי הרשויות המדינה )רשם העמותות, מס הכנסה( כדי שלא יוטלו עלינו קנסות כבדים, כפי שקרה  האגודה ו

על העבודה להכנת החומרים לקראת סוף השנה   נעה זרקא בעבר. זאת ההזדמנות להודות למזכירת האגודה

   .ועל הניהול הכספי השוטף לאורך כל השנה

של   הכספי  מצבה  את  מפרט  לשנת  הדו"ח  לשנת    2018האגודה  היא   .2017בהשוואה  התחתונה  השורה 

 . להלן עיקרי הדו"ח: ויציב איתן שהמצב הכספי של האגודה הוא

 ₪ אלף  136הכנסות האגודה היו   ·

O    אלף ש"ח    3מקור ההכנסה המרכזי, ובעצם יחיד, של האגודה הוא דמי חבר. השנה חלה עלייה קלה של

בתשלום דמי חבר ודמי השתתפות בכנס. יש לציין שמפני שהדוח הוא קלנדרי, בעצם בדוח הזה נכללים דמי  

לקראת הכנס    2018גוריון, ודמי חבר ששולמו בדצמבר  - לקראת הכנס הקודם בבן 2018חבר ששולמו בינואר  

 הזה. אבל כאמור, התמונה המסכמת היא חיובית של עלייה בדמי חבר. 

בתוך כך יש לציין שהנהלת האגודה החליטה פה אחד להוריד השנה את גובה דמי החבר של סטודנטים לתואר  

 ₪.  50-שני ושלישי, ושל מרצים מן החוץ ב 

החינוך, אנו מקבלים השנה בזרועות פתוחות    בזמן, ביוזמת הנשיאה וסגן הנשיאה שיצרו קשר עם משרד   וב

חברות וחברים חדשים מקרב המורים והמורות לסוציולוגיה בתיכונים. מהלך זה, שהוא נכון וחשוב מבחינה  

 .  מהותית, גם מוסיף תרומה קטנה להכנסות האגודה
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O  ,גם הזדמנות  הוא התרומה של משפחת גוטמן לפרס המאמר המצטיין. זו   מקור הכנסה השני של האגודה

על מוסד פרס המאמר המצטיין שהתרומה כוננה. כל כספי התרומה כמובן    --לנורית ודפנה    --להודות למשפחה  

 מיד מועברים לזוכה. 

 אלף ש"ח;  120הוצאות האגודה היו השנה  · 

O  הייתה השנה השנייה    2018אלף ₪ )עלות מעביד(.    54-ההוצאה הגדולה ביותר היא על שכר המזכירה, כ

המכללה למנהל    2015האגודה מימנה מתקציבה בלבד את מלוא שכר מזכירת האגודה, לאחר שעד    שבה

(. סימון  4"שירותי משרד" )עמ'   מופיע בדו"ח של תחת הסעיף     שנה. שכר המזכירה 12-עשתה זאת במשך כ

אנו  ההוצאה על המשכורת תחת "שירותי משרד" נובע מכך שהאגודה עצמה לא משלמת את המשכורת, אלא  

 במכון למחקר חברתי באונ' תל אביב.  עניינים נוספים(  נעזרים לשם כך )ובכמה

O אלף ₪ 40-ההוצאה הגדולה השנייה, היא מימון לכנס השנתי, הנאמד בכ  

O    בהמשך לבקשה שהועלתה בשנה שעברה על ידי כמה חברים, הנהלת האגודה הגדילה השנה את התמיכה

 ₪ בשנה, בהתאם לנוהל הקבוע של דיווח פעילות.  1,500-הכספית בפעילות הסקציות ל 

אלף ₪ שהצטרפו ליתרה מהשנה הקודמת. השורה    16-לסיכום, האגודה סיימה את שנת הכספים בעודף של כ   ·

  אלף ₪.  216-, האגודה מצויה ביתרת זכות של כ 2018התחתונה היא שבתום 

 .לקבלו ועדת הביקורת אישרה את הדוח וכן המליצה לאספה הכללית  

conference.org.il/2019/docs/report_2018.pdf-annual-http://www.iss 

מאשרת   הכללית  האסיפה  האגודה,  הנהלת  אישור  ולאחר  הביקורת  ועדת  והמלצת  אישור  לאחר 

 .  אושר פה אחד -  2018ות הכספיים לשנת הדוח

אסף דר: כמי שהיה חבר הנהלה בתקופה שבה הוחלט להעלות את דמי החבר לסכומים האלו, הצעד הזה  

הוגדר כצעד זמני, עד לשיקום מצבה הכלכלי של האגודה. אם מצבה של האגודה איתן ויציב, למה לא  

 שוקלים להחזיר המחירים לקדמותם?  

 : דיווח הגזבר, מר אולג קומליק 2018דו"ח מילולי  ▪

  לאחר אישור והמלצת ועדת הביקורת ולאחר אישור הנהלת האגודה, האסיפה הכללית מאשרת הדוח 

 . אושר פה אחד  -  2018לשנת המילולי  

. פרופ' גילי דרורי החליפה את יו"ר ועדת הבחירות, ד"ר  דיווח ואישור תוצאות הבחירות:  2019בחירות   ▪

 תמי סגיב שיפטר, ודיווחה על תוצאות הבחירות.  

    : תוצאות הבחירות לאשרור באספה הכללית

השתתפו   האינטרנטי  הבחירות  אגודה  102בסקר  הצבעה  257מתוך    חברי/ות  זכות  בעלי  בעלי  כל   .

 התפקידים החדשים, ואלו שממשיכות לקדנציה שנייה אושרו ברוב גורף.  

גוריון. תודה רבה לאורי על תרומתו רבת השנים  - בןכנציג אוניברסיטת    שתי קדנציות אורי שוויד מסיים  

 . אושר פה אחדשרית הלמן מחליפה אותו כנציגת האוניברסיטה בהנהלת האגודה.  לאגודה.
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)המכללה האקדמית    מנור-מתה בחטף, לא תכהן יותר כנציגת המכללות, רונית ויסמל  מרי תותרי, אשר 

   .אושר פה אחד   מחליפה אותה כנציגת המכללות בהנהלה האגודה.  נתניה(

אושר  יונה, אשר סיימה קדנציה ראשונה כנציגת אזור בחירה כללי, נבחרה לקדנציה נוספת.  -מיטל עירן 

 . פה אחד 

, אשר סיימה קדנציה ראשונה כנציגת המכללות, נבחרה לקדנציה  )המכללה האקדמית ספיר(  רון -סיגל נגר 

 . אושר פה אחדנוספת.  

תודה רבה להדס על תרומתה רבת  עדת ביקורת. מסיימת שתי קדנציות כיו"ר ו   הדס מנדל :  ועדת ביקורת

 השנים לאגודה הסוציולוגית. עמית קפלן תחליף אותה בתפקיד יו"ר ועדת ביקורת.  

 דולב, אירית אדלר. -לוועדת הביקורת, תצטרף כחברת ועדה, לצדה של יעל השילוני 

סף לבנון, אורלי  שיפטר היא יו"ר הועדה, חברי הועדה: א  נשאר כשהיה: תמי סגיב   ועדת הבחירות הרכב  

 : מוטי רגב וניצה ברקוביץ'. ממשיכים לקדנציה שנייה כחברי הועדה בנימין.

o  שונות 
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