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 דיון:

, שבנינו מצגת על הקורס דירקטוריםאני אציג אני אתחיל בכמה עדכונים שוטפים, קודם כל  אורי רשטיק:

ועד המנהל האחרון. כל היו"רים מוזמנים לקורס, בפרט היו"רים החדשים. קורס שהמתכונת שלו אושרה בו

, ללמוד תכנים פיננסיים וכישורי , להעצים את הבקיעות בניהול תקין של עמותהלדעתנוהקורס נדרש לכל יו"ר 

לו עובדים, ויש כא 1-2כמובן שניהול של אגודת סטודנטים דורשת הקניית כלים, יש אגודות עם  .מנהיגות רכה

עם עשרות. בנוסף אנו נעסוק בזיהוי צרכים של סטודנטים, היבטים משפטיים הנדרשים בעבודה. המטרות הן 

יו"רים, במידה ויהיה מקום נפתח את  :11-2 -הכשרה של יו"רים למלא את תפקידם. בקורס יש מקום ל

את הכלים ע"מ לנהל ועד, כל מי שצריך "רים, בדגש על חברי הנהלה, חברי ההרשמה ל"מומלצים" של היו

היא מאוד קרובה לרכבת. ביום חמישי נתחיל שהמיקום יהיה באוני' ת"א מכיוון  עמותה ואגודת סטודנטים.

, אך הוא מסובסד ויעלה בערך ₪ ::21. אין החזר נסיעות לקורס הנ"ל, השווי של הקורס הוא :10:7או  :::10ב

שאחראי על התכנים בקורס, יהיה מבחן  מיית עם . יש חובת נוכחות בקורס. אנו מחויבים לכך חוז₪ ::0

רפואה, וגם תעודה של ניהול עמותת  זאבהאחת ע"י  –וסימולציות בסוף הקורס, אנו נעניק שתי תעודות 

סטודנטים. הקורס יעסוק בעיקר בחובות הדירקטור. בצוות הקורס יהיו זאב רפואה, ענבל זהבי )היועמ"ה אשר 

לב )הנהגה ארגונית, ניהלה את הצוות יו"רים, תיתן את -קין"(, מאיה ברתדבר בעיקר על קבלת "מנהל ת

רכזת ליווי אגודות  –המיומנות הרכות, איך מנהלים צוות עבודה, סביבה ארגונית(, מרכזת הקורס היא נעמה 

מחר או מחרתיים נשלח את ההרשמה והסבר מפורט, כמו שאמרתי זה פתוח ליו"רים ואח"כ לנציגכם.  החדשה.

כשעמיחי יגיע הוא ידבר על הסמינר יו"רים. יש לנו מספר  הקורס יצליח ויהיה ביקוש נפתח עוד מחזור ביוני.אם 

 .פלג מרופיןקודם כל  –יו"רים חדשים 

 נעים להכיר את כולם. לפני שבועיים נבחרתי, לומד מנהל עסקים. :אדר פלג

 ברשימת הירוקים. 1קום לירון על היבחרותך למ ברך אתבנוסף, אני רוצה ל אורי רשטיק:

 אני רוצה להגיד תודה לכולכם ושיהיה בהצלחה לכולם. אורי רשטיק:



 

 

אני אגיד לך פוליצר, היית חבר משותף כשהייתי יו"ר ת"א, ואני בטוח שתצליח בכל אשר  אורי רשטיק:

מרוב מאז שנכנסתי לתפקיד, התחלתי לגשש מה קורה עם שכר הלימוד,  –תחפץ.עוד עדכון חשוב וקריטי 

הגישושים שעשיתי ישנה סבירות לא קטנה שאנו נאלץ להתעסק בנושא של שכר לימוד ומאבק שכר לימוד. אנו 

מרכז -רואים את התשובות של המפלגות שאנו מקבלים בנוגע לשכר הלימוד, אנו רואים שמפלגות שמאל

נותנות תשובות  מעבירות באופן ברור שלא תהיה העלאה של השכר הלימוד, לעומת מפלגות ימין אשר

בעוד מספר ימים אני אודיע על הקמת צוות  שמתחמקות, לא עונות, או מעבירות איתותים שתהיה העלאה.

לנושא הנ"ל. החומרים שנסכם עליהם יחולקו אך ורק לצוותים, ולא ילקחו בחזרה, החומרים לא יופצו ברבים, 

לשיחות או עימות. אני מבקש את ההבנה שלכם  מכיוון ואנו לא רוצים שהחומרים יודלפו לגורמים שאיתם נכנס

פגש איתי. אני רוצה להתחיל בבחירות לסגן יו"ר. אני רוצה לברך ילנושא. יו"ר שירצה להיות מעורב, יוכל לה

את יוסי, שחר, וגם את ליאור והדס שלא נמצאים כאן, שממשיכים את המסורת של בחירות נקיות. זה מראה על 

שב כאן בנשיאות בשנים האחרונות. הדס וליאור לא הסירו מועמדות למיטב ידיעתנו שינוי בחומר האנושי שיו

 ולכן הם עדין מועמדים כמו כל הארבעה.

 הם מועמדים לכל דבר, כל הארבעה. אסף כהן )ביקורת(:

 אני מאחל לכולכם בהצלחה, הבמה שלכם להציג עצמכם. אורי רשטיק:

 6האחרונה. אני חושב שהרבה בעיות צצו בשיחות שלנו. אני דיברתי עם כל אחד מכם בתקופה  :שלום יוסי

שנים במערכת הסטודנטיאלית, שנתיים מהם באוני' חיפה, נכון שאני מגיע ממקום גדול, נכון שזה ירתיע הרבה 

העבודה האמיתית של סיו"ר תהיה במכללות הקטנות, כאן  –מכם, אך אני יכול להגיד לכם דבר אמיתי 

תיק מי שחדש או וקשה ע"מ להכשיר, ללמד ולעזור, לתת את הכלים להצליח, גם להעבודה תהיה עבודה 

באגודה. יהיה צוות שיוכל להכשיר אותו להצלחה אמיתית. אני מאמין שהצלחה של כל יו"ר זו הצלחה של 

האגודה, ברגע שהאגודות יהיו חזקות, ההתאחדות תהיה חזקה, אם נדרש לצאת למאבק רק כך נוכל לקדם 

ם. בלי עזרה של כל היו"רים אף אחד לא יוכל להצליח, ופה המקום שלכם לעזור ע"מ להנגיש את ענייני

האגודה, כל אחד מכם קיבל את המצע שלי בימים האחרונים, עד היום צברתי חצי מחברת עם הרבה שינויים 

 כדיים האלו ודברים שצריך לעשות, צברתי את כל הדברים האלו ע"מ שנוכל להחיל לעבוד ולשנות את הדבר

 שנוכל לקדם את ההתאחדות קדימה.

לתי להגיע ואני לא כמו יוסי, לא יכול להגיד שפגשתי את כולכם. הייתי במבצע עמוד ענן ולא יכ :עבוד שחר

לכולכם, ניסיתי והשתדלתי, השבוע הזה הוכיח לי שאני בולדוזר. היום אני מועמד מוביל עם שינוי משמעותי 

שנים  2.1שנים, אבל עם  6ם אליי, קודם כל מכיוון ואני בא עם סל רציני, לא עם בכמות המנדטים שמתייחסי

שבהן פעלתי. התפקיד של הסיו"ר הוא קודם כל לתמוך במכללות הקטנות, חשוב שיבוא מישהו מהמקומות 

האלו לתפקיד הסיו"ר. עלול להיווצר מצב שבו רק האוניברסיטאות ישלטו בהתאחדות, צריך לשנות המון 

דוגמאות אינספור, צריך לשנות את שיטת המנדטים. נעגל קצת  .ים בהתאחדות ע"מ לאזן את מאזן הכוחותדבר

לטובה, אך לפחות ככה יו"ר אגודת סטודנטים לא ידרש לתהליך לפני כן. גם אני כמו כל היהודים עסוק 

הקטנות, במקום להיות  מנדטים, לעומת אגודות קטנות אחרות, זה יוצא שהאגודות 2אני עומד על  –במספרים 

כלי משמעותי להתאחדות, לטעמי מרגישות בחוץ. ולכן חשוב מאוד שיוסי ילמד ויעשה עבודה טובה, אך 

תודעתית אני נמצא במקום אחר, אני בא משם, אני מבין לליבכם, אני מבין ואני באותה תודעה איתכם. אני 

אחד הדברים שאמרתי לאורך כל הדרך, אתם  רוצה לאחל בהצלחה ליוסי, אני בטוח שהוא מועמד ראוי, זה



 

 

צריכים לחשוב על מה שאמרתי, אני כמו יוסי אוסיף על משפט שחזרתי עליו עם מי שנפגשתי. לא משנה מה, 

מי שיבחר, כל החדר הזה צריך לתמוך בו, ע"מ לשנות את התקנון כך שהגוף הזה יהיה יותר דמוקרטי, יותר 

 אני אומר ליוסי שאתן לו את כל תמיכתי גם במידה והוא יבחר.ייצוגי, ושלא נתקל בבעיות. ולכן 

 זו הפעם האחרונה שהבחירות יהיו ככה? :(צפת) כהןאסף 

יכול להיות שזו תהיה הפעם האחרונה של המתכונת הזו. יכול להיות שההצבעות בעתיד לא יהיו  אורי רשטיק:

כך, ונמשיך לדון על כך בישיבה הבאה. אך כרגע גלויות, כרגע ע"פ התקנון הבחירות הן גלויות. היה דיון על 

 בוא נתחיל בהצבעה.

אחרי כל הדברים שאמרת, אני מבקשת שזה יעלה לסדר היום, זה מעשה מאוד לא דמוקרטי. לא : מייבום תמר

 .קיבלתי תשובה חד משמעית שזה ישונה

גוד לתקנון. ברגע שהוא הדבר הזה כפוף לתקנון, כרגע לא ניתן לעשות בחירות בני אסף כהן )ביקורת(:

 נעבור עכשיו להצבעה על בחירת סגן יושב ראש התאחדות הסטודנטים. ישונה יהיה ניתן לעשות כך.

 יוסי שלוםאוניברסיטת ת"א: 

 שחר עבודהאוניברסיטה העברית: 

 יוסי שלוםאוניברסיטת בר אילן: 

 יוסי שלוםאוניברסיטת חיפה: 

  טכניון: יוסי שלום

 נמנע י אריאל:המרכז האוניברסיטא

 יוסי שלוםהמכללה למנהל: 

 שחר עבוד המרכז הבינתחומי:

 שחר עבודמכללת ספיר: 

 שחר עבודמכללת סמינר הקיבוצים: 

 יוסי שלוםהמרכז ללימודים אקדמיים: 

 יוסי שלוםמכללת רמת גן: 

 שחר עבודמכללת בית ברל: 

 נמנעהקריה האקדמית אונו: 

 יוסי שלוםמכללת רופין: 



 

 

 יוסי שלוםה: אורט בראוד

 יוסי שלוםמכללת עמק יזרעאל: 

 שחר עבודמכללת תל חי: 

 יוסי שלוםמכללת נתניה: 

 יוסי שלוםמכון טכנולוגי חולון: 

 יוסי שלוםיפו: -אקדמית ת"א

 יוסי שלוםמכללת אורנים: 

 יוסי שלום: גליל מערבימכללת 

 שחר עבודביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 לוםקמפוס חרדי אור יהודה: יוסי ש

 שחר עבודמכללה אקדמית אחוה: 

 יוסי שלוםמכללת לוינסקי: 

 נמנעמכללת שנקר: 

 יוסי שלוםמכללת כנרת: 

 שחר עבודמכללת דוד ילין: 

 שחר עבודמשפט ועסקים רמת גן: 

 שחר עבודבצלאל: 

 יוסי שלוםמכללת אפקה: 

 יוסי שלום: צפתמכללת 

 מכללת סמי שמעון: ליאור צואלה

 יוסי שלום: צפוןאזור גיאוגרפי 

 שחר עבוד: מרכזאזור גיאוגרפי 

 יו"ר ההתאחדות: נמנע

מכלל  %:0-יוסי שלום נבחר לתפקיד סגן יושב ראש ההתאחדות ברוב של יותר מ אסף כהן )ביקורת(:

 הקולות.



 

 

ליוסי ולשחר מספר דברים. יוסי אני חושב לומר ו עוברים לנושא הבא. אני רוצה חנאנלפני ש אורי רשטיק:

של שחר, היו הרבה דברי טעם שאנו צריכים ללמוד מהם. יש פה תקדים שיושבים על השולחן שתי  שהדברים

אוניברסיטאות, חובת ההוכחה היא עלינו ע"מ להעניק יחס כנדרש גם למכללות הקטנות. שחר הציג אתגר לא 

להיות עמותות, אנו פשוט בנושא הייצוג, יותר מבעיה מנדטורית, יש בעיה שאנו בתקנון מחייבים את האגודות 

למעשה מונעים בכך לחלק מהמקומות להיות חברים בהתאחדות. ולכן זו המשימה הראשונה שלך יוסי. הייתי 

אני רוצה עכשיו שיהיה גוף יציג.  הטכנולוגיותבפגישה עם רשת אורט ע"מ לעשות אגודה של כל המכללות 

 רוצה להתייחס לנושא?בחירות לנציג במל"ג, מישהו  –לעבור לנושא הבא לסדר היום 

אני רוצה. טוב, אני רק רוצה להגיד שדיברנו על זה, לי חסר מאוד הגדרות תפקיד, אולי באמת : תמר מייבום

כהמלצה או כביקורת בונה לפעם הבאה, להתחיל מההתחלה לסוף ולא מהסוף להתחלה, אני חושבת שברור 

יק אם יש מועמד טרש –ל יש נקודה שצריך לעלות שיאיר יהיה הנציג שלנו, ודיר באלק שלא תייצג אותנו. אב

שאתה מאמין ביכולות שלו, דווקא בגלל זה אתה צריך להגיד ליו"רים שהוא הכי ראוי, אך אם אתה רוצה זאת 

 ממניעים פוליטיים אתה צריך לתת לנו קרדיט, ואני יודעת שזה היה בתקנון, אך זה לא היה בסדר הנכון. 

שצריך להיות מילה ליו"ר. זה תפקיד ללא שכר, מה שאת אומרת סותר את  אני חושבת :ברנזבורג אינה

 המנדט שאנו נותנים ליו"ר שלנו. 

אני אוסיף על הדברים, היה לכל אחד זכות לבחור את היו"ר, ולכן אנו כנראה מאמינים  : כהן )צפת( אסף

 בדרכו, ולמילה של יו"ר התאחדות היא חשובה, כי הוא מייצג את כל היו"רים.

 אז למה צריך לאשר את זה כאן, אם צריך לתת אמון ליו"ר?: תמר מייבום

להיות חפיפה מאוד מאוד גדולה באינטרסים בין היו"ר לנציג שלנו, במקומות האלו  תחייב :פוליצרלירון 

האנשים צריכים להיות יד אחת, ולכן אולי אפשר לוותר על האישור בנשיאות, אלא רק להציג את הבחירה של 

 ר. היו"

הפכנו להיות ללא תוכן. הנרטיב שממנו אני בא ומה שמניע אותי ואת אגודת הסטודנטים שלי,  :ארדיטי גלעד

היא איך אפשר לעשות, ולעשות יותר, אך אני חושב שצריך למצוא את האיזון הזה. אנו צריכים למצוא את 

 האיזון, ולא לספר לשני מה לא בסדר.

ואני מסכים עם פוליצר ועם כולם. אני צריך שבמל"ג יהיה בן אדם  קראתם את המכתב שלי, אורי רשטיק:

למה  –ל ולמחלקה האקדמית תהיה כימיה טובה. ואני אגיד יותר מכך "היה לי כימיה טובה איתו, שלמנכתש

מביאים את זה לבחירה? יכול להיות שהמינוי הוא לא ענייני, ולכן יש את החסם הזה, במידה ויאיר לא ראוי, יהיה 

 תן למנוע זאת מהיו"ר. אגדיר לפרוטוקול שהתפקיד הזה הוא ללא שכר. יאיר אתה מוזמן להציג את עצמך. ני

מכירים אותי. שנה וחצי אני יו"ר. בחודשים האחרונים התחלתי  םאני אדבר בקצרה, כולכ: הראל יאיר

ם, בחנים. אני רוצה להתעסק בנושא ברמה הארצית. קידמתי את הנושא של הכרה בלקויי למידה, נהלי מבחני

שנים במל"ג. בנוסף אני רוצה להתעסק בתחום  7להתעסק בנושא הזה במל"ג, לקדם את הנושא שתקוע כבר 

יני ישל איכות ההוראה, שבכל שנה היא יורדת. אנו בהתאחדות צריכים לקדם זאת במל"ג, ואת הוועדה לענ

 סטודנטים. 



 

 

 אפשר הגדרה לתפקיד הזה?: מייבום תמר

הנציג במל"ג מקבל החלטות, הכל מאישור תוכניות לימוד בפקולטה לתזונה ברחובות, והחל  ק:אורי רשטי

את יכולה להעביר נושאים למחלקה  ת גובה התשלומים והפריסה המותרת., ואםלמילואימניקי מאישור הקלות

 האקדמית ואנו נכין אותם ונעלה אותם למל"ג.

ציגים במל"ג, אני אדאג לקדם את ענייני כל הסטודנטים נ 2אני בא ממוסד מתוקצב. יש רק : הראל יאיר

 למרות שאני בא ממוסד מתוקצב.

 נעבור להצבעה. : כהן )ביקורת( אסף

 בעדאוניברסיטת ת"א: 

 נמנעהאוניברסיטה העברית: 

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 בעדאוניברסיטת חיפה: 

  נמנעטכניון: 

 נמנע המרכז האוניברסיטאי אריאל:

 בעדהל: המכללה למנ

 בעד המרכז הבינתחומי:

 בעדמכללת סמינר הקיבוצים: 

 בעדהמרכז ללימודים אקדמיים: 

 בעדמכללת רמת גן: 

 בעדמכללת בית ברל: 

 נמנעהקריה האקדמית אונו: 

 בעדמכללת רופין: 

 בעדאורט בראודה: 

 בעדמכללת עמק יזרעאל: 

 בעדמכללת תל חי: 

 בעדמכללת נתניה: 



 

 

 בעדמכון טכנולוגי חולון: 

 בעדיפו: -אקדמית ת"א

 בעדמכללת אורנים: 

 בעד: גליל מערבימכללת 

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 בעדקמפוס חרדי אור יהודה: 

 בעדמכללה אקדמית אחוה: 

 בעדמכללת לוינסקי: 

 בעדמכללת שנקר: 

 בעדמכללת כנרת: 

 בעדמכללת דוד ילין: 

 נגדמשפט ועסקים רמת גן: 

 בעדבצלאל: 

 בעדה: מכללת אפק

 בעד: צפתמכללת 

 בעד: צפוןאזור גיאוגרפי 

 בעד: מרכזאזור גיאוגרפי 

 יו"ר ההתאחדות: בעד

 יאיר הראל נבחר כנציג למועצה להשכלה גבוהה. : כהן )ביקורת( אסף

נושא הבא על סדר היום: צירוף אגודת מכללת הדסה לשורות ההתאחדות. המכללה הראשונה  :רשטיק אורי

. אני אגודות חדשות להתאחדות 7לצרף  – ם. יעד שהצבתי לעצמי בתפקיד סגןשני 7מזו שמצורפת להתאחדות 

 כבר אומר, שאני אלחם כדי שכל אגודה תצטרף ללא שיקולים מנדטים או דיווידנד.

התקנון קובע בדיוק מהם תנאי ההצטרפות. הגוף צריך להיות עמותה מוכרת שמתנהלים בה  :גרין עמיחי

ולהראות דו"חות באסיפה הכללית ם צריכים להוכיח שהבקשה לחברות אושרה אצלם בחירות דמוקרטיות, ה

של רואי חשבון. מדובר בתהליך ארוך טווח. הבקשה הראשונית הגיע לפני יותר מחצי שנה, כי היו דברים 

 שדורשים השלמה. בוועד המנהל זה אושר פה אחד ועכשיו זה עולה לנשיאות לאישור סופי.



 

 

שנה, בשנה האחרונה החלנו לפעול בנושא ההצטרפות. זה הזמן  :2ה קיימת כבר מעל המכלל :עמרי סטרק

חוגים(. יש לנו  :1להודות להתאחדות על הסיוע המשפטי שקיבלנו בדרך לשם. יש לנו נציגים ממרבית החוגים )

 סטודנטים. ::2,2סך הכל שלוחה חרדית בירושלים. 

 ה של האגודה במכללת הדסה להתאחדות.נעבור להצבעה על הצטרפות אסף כהן )ביקורת(:

 בעדאוניברסיטת ת"א: 

 בעדהאוניברסיטה העברית: 

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 בעדאוניברסיטת חיפה: 

  נמנעטכניון: 

 בעד המרכז האוניברסיטאי אריאל:

 בעדהמכללה למנהל: 

 בעד המרכז הבינתחומי:

 בעדמכללת סמינר הקיבוצים: 

 בעדהמרכז ללימודים אקדמיים: 

 בעדמכללת רמת גן: 

 בעדמכללת בית ברל: 

 נמנעהקריה האקדמית אונו: 

 בעדמכללת רופין: 

 בעדאורט בראודה: 

 בעדמכללת עמק יזרעאל: 

 בעדמכללת תל חי: 

 בעדמכללת נתניה: 

 בעדמכון טכנולוגי חולון: 

 בעדיפו: -אקדמית ת"א

 בעדמכללת אורנים: 



 

 

 בעד: גליל מערבימכללת 

 בעדנולוגיה: ביה"ס הגבוה לטכ

 בעדקמפוס חרדי אור יהודה: 

 בעדמכללה אקדמית אחוה: 

 בעדמכללת לוינסקי: 

 בעדמכללת שנקר: 

 בעדמכללת כנרת: 

 בעדמכללת דוד ילין: 

 בעדמשפט ועסקים רמת גן: 

 בעדבצלאל: 

 בעדמכללת אפקה: 

 בעד: צפתמכללת 

 בעד: צפוןאזור גיאוגרפי 

 בעד: מרכזאזור גיאוגרפי 

 חדות: בעדיו"ר ההתא

 ההצעה אושרה ואגודת הסטודנטים במכללת הדסה התקבלה לשורות ההתאחדות. אסף כהן )ביקורת(:

 , נעמה לזימי.שלנו חדשההרכזת ליווי והכשרת אגודות אני רוצה להציג לכם את  :רשטיק אורי

ללוות תהליכים הייתי סיו"ר אונ' חיפה, המטרה שלי היא ללוות אגודות ולסייע ככל האפשר,  :לזימי נעמה

אני זמינה לכל שאלה והכשרות. מדובר בתפקיד רחב היקף, המצריך ידיעות מקיפות שיש להעביר לאגודות. 

 שיש לכם והתפקיד שלי כאמור הוא לעזור לכם במילוי תפקידכם.

 העבודה של הכשרת אגודות? מה תוכנית :ברנזבורג אינה

עה כמובן בתכנית העבודה של ההתאחדות שאושרה ע"י המופי יש תוכנית עבודה מאוד מפורטת :רשטיק אורי

 כמובן שנעמה תכניס את האימפקטים שלה. הנשיאות.

מסעות. השנה חזרנו למתכונת של מסע  2נשלח מייל בנוגע למסע לפולין, בשנה שעברה הוצאו  :גרין עמיחי

, $::7סבסוד הוא . נא להתעדכן, בכדי לא לפספס את ההרשמה. מהשנה, ה1.:1-אחד. ההרשמה היא עד ה

 .$::16המחיר הכולל הוא 



 

 

 האם הוגדל סבסוד ההתאחדות? :מייבום תמר

 דולר.  ::7-ל ::2-הסבסוד הוגדל מ :רשטיק אורי

 ?מבחינת המחיר, כיצד ניתן להתמודד עם הצעות זולות יותר של משלחות :כהן )צפת( אסף

ת יותר טובות למסע איכותי, הדלת זה מה שהצלחנו להשיג מבחינת הסבסוד. אם יש הצעו :רשטיק אורי

 פתוחה. יש לוודא כי מדובר במסע בעל תכנים ראויים.

 יש הקצבה למספר סטודנטים? :מייבום תמר

. לאר המסע תלוי בביקושים שיהיו. המסע כולל שני ימי עיון טרום המסע וסמינר בסופ"ש חובה :גרין עמיחי

סמינר  -שה, תעדכן אותם בנושא. הנושא הבאהחומר הרלוונטי נשלח במייל. ענבל, רמ"ח קש"ח חד

ההתאחדות. השנה החלטנו לצאת מירושלים. הסמינר השנה יהיה בנורדיה, באזור נתניה. השנה הסמינר יהיה 

מרווח, יתחיל מאוחר יותר בבוקר. לעומת השנים האחרונות, יש פחות משבצות רמ"ח. השנה המתווה שונה: יש 

להכיר ולהתחבר ברמה האישית והחברתית )נסיעה  ןהיה לבחור. המטרות הפאנלים שמיועדים לכולם וניתן י

(. הפן השני זה לשמוע הרצאות רלוונטיות לעולם התוכן הסטודנטיאלי: הרצאה לדוגמה מאורגנת לדאנס בר

. פאנלים ועוד פרופ' דן בן דוד ממרכז טאוב ירצה על מצב החברה בישראל ,של פרופ' מנואל טרכטנברג

אנל פוליטי בהשתתפות נציגים בכירים מהמפלגות המתמודדות. המטרה היא להביא את בכירי נוספים זה פ

 . לעומת התמורה, זה משתלם ביותר.₪ :01המפלגות. המשתתף הראשון מסובסד במלואו. המשתתף השני זה 

 מדוע האגודה הקטנה והאגודה הגדולה מקבלים אותו סבסוד? :מייבום תמר

 ות מביאות יותר אנשים לסמינר והסבסוד הוא דיפרנציאלי.אגודות גדול :רשטיק אורי

חדרים זוגיים והשאר בין  0לחודש. בבקשה, אל תמתינו לרגע האחרון. יש  16-ההרשמה היא עד ה :גרין עמיחי

בשבת בחשמל משתתפים. אנא שלחו את ההרשמות בהקדם.הסמינר הוא שומר שבת )לא יהיה שימוש  7-0

 וכדומה(. 

 שאישרנו את התקציב, היה קמפיין להעלאת אחוז ההצבעה. כ :מייבום תמר

לעודד כמה שיותר צעירים להצביע אחד הקמפיינים הוא באמת בנושא ההצבעה. אנו מעוניינים  :גרין עמיחי

שאר הקהלים(. יש שיתוף פעולה עם ארגון מתפקדים וארגון עורו. במסגרת הקמפיין, יש סיוע את אך גם )

שבועות פוליטיים/פאנלים/פלאיירים וכדומה. יש גם קמפיין אינטרנטי. ביום הבחירות  לאגודות שרוצות לערוך

עצמו, הסטודנטים יעודדו הצבעה. המטרה היא קמפיין מקיף גיאוגרפית של מרבית האגודות, וזה לא משנה 

 לאיזה מפלגה. המטרה היא שיותר אנשים יצביעו.

 ביע במקום מגוריהם.סטודנטים טוענים כי מתקשים להצ :(צפתכהן )אסף 

 



 

 

ם. . תחבורה ציבורית ביום הבחירות היא חינחלףיש מספר אפשריות. תאריך שינוי כתובת כבר  :גרין עמיחי

 עדת הבחירות לא יכולה לשנות את החוק. ניסינו לשנות את העניין, אך ו

 מתי הדברים הטכניים יסודרו? מה בנוגע לתקציב? :מייבום תמר

. קמפיין אינטרנט/ פליירים וסרטונים יעלו הרבה כסף. תוך מספר ₪ :::,:1 – ן יחסיתהתקציב קט :גרין עמיחי

 ימים, החומרים יישלחו בצורה מסודרת. 

 . אני סוגר את הישיבה. לאסף על האירוח תודה רבה אורי רשטיק:

 

 -הישיבה נעולה-

 חבר ועד:_______________           חבר ועד:__________________

 נוי:____________            תאריך מינוי:_______________תאריך מי

 תאריך:________________           תאריך:____________________

 חתימה:________________          חתימה:____________________                        


