
 

 

 התאחדות הסטודנטים

 פרוטוקול ישיבת נשיאות

2/11/2214 

 אקדמי רופיןרכז הבמ

 

 16:54: שעת פתיחת הישיבה

 :נוכחים

 ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו: אורי רשטיק

 ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יוס: יוסי שלום

 ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה"יו: יוסי מזרחי

 ת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילןר אגוד"יו: מתן ברנוי

 ה העבריתר אגודת הסטודנטים באוניברסיט"יו: אלדד פוסטן

 בטכניוןר אגודת הסטודנטים "יו: דני מגנר

  ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון"יו: אבי בן הלל

 א"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ת"יו: ענבר הוכברג

 ה הפתוחהודנטים באוניברסיטר אגודת הסט"יו: הילה קורדנה

 ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת סמינר הקיבוצים"יו: אורן לימאי ברזלי

 אריאלר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת "יו: שירה מיסטריאל

 ר אגודת הסטודנטים המרכז האקדמי אונו "יו: תמיר פרץ

 רכז הבינתחומיר אגודת הסטודנטים במ"יו: ירדן בן יוסף

 אוהלור אגודת הסטודנטים במכללת "יו: יב דניאליינ

 ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר"יו: מורן ברנס

 ר אגודת הסטודנטים במכללת לוינסקי"יו: אלירן בלאסן

 ר אגודת הסטודנטים במכללת דוד ילין"יו: דורין גרינשפן



 

 

 ר אגודת הסטודנטים במכללת גליל מערבי"יו: אתי קירשנר

 ר אגודת הסטודנטים במכללת שנקר"יו: אריאל מדינה

 יפו-א"ר אגודת הסטודנטים באקדמית ת"יו: סיגל קובלסקי

  ר אגודת הסטודנטים במרכז ללימודים אקדמאיים"יו: אור אדיר

 ר אגודת הסטודנטים במכללת אחוה"יו: מורדי ישראל

 במכללת וינגייטר אגודת הסטודנטים "יו: נוי נחומסון

 במכללת הדסה טודנטים ר אגודת הס"יו: אמיר שפר

 במכללת צפת ר אגודת הסטודנטים "יו: שי אוגוסט

 ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי רופין"יו: אמילי אטיאס

 ר אגודת הסטודנטים במכללת בית ברל"יו: אבירם גולדשטיין

 :כתבי הצבעה

 .נויבמכללת עמק יזרעאל מייפה את כוחו של מתן ברר אגודת הסטודנטים "יו: דני צפניה

 .במכון לב מייפה את כוחו של מתן ברנויר אגודת הסטודנטים "יו: רזי בן ציון

 .מייפה את כוחה של לימאי ברזלי אורןש "במכללה הטכנולוגית בר אגודת הסטודנטים "יו: דני כפרי

 .לימאי ברזלי אורןשל  הבמכללת שערי משפט מייפה את כוחר אגודת הסטודנטים "יו: ערן לוי

 .במכללת אורנים מייפה את כוחה של לימאי ברזלי אורןר אגודת הסטודנטים "יו: זהאל קטור-בת

 .במכון הטכנולוגי חולון מייפה את כוחה של לימאי ברזלי אורןר אגודת הסטודנטים "יו: עדי בדש

 .במכללת נתניה מייפה את כוחו של מתן ברנויר אגודת הסטודנטים "יו: אור ברק

 .ג מייפה את כוחו של תמיר פרץ"במרכז למשפט ועסקים רטודנטים ר אגודת הס"יו: לירן כפיר

 .במכללת כנרת מייפה את כוחה של ענבר הוכברגר אגודת הסטודנטים "יו: נה אלבז'ג

 .בקמפוס החרדי קרית אונו מייפה את כוחו של תמיר פרץר אגודת הסטודנטים "יו: עקיבא חופי

 .דמי פרס מייפה את כוחה של ענבר הוכברגבמרכז האקר אגודת הסטודנטים "יו: אביב איטח

 .במכללת קיי מייפה את כוחה של לימאי ברזלי אורןר אגודת הסטודנטים "יו: תמיר חיים

 .במכללת סמי שמעון מייפה את כוחה של ענבר הוכברגר אגודת הסטודנטים "יו: אבי מיארה



 

 

 .ל אורי רשטיקבמכללת אשקלון מייפה את כוחו שר אגודת הסטודנטים "יו: נתנאל פרץ

 .במכללה למנהל מייפה את כוחו של אורי רשטיקר אגודת הסטודנטים "יו: דור חיים

 .מייפה את כוחו של אורי רשטיק בצלאלר אגודת הסטודנטים במכללת "יו: תומר לסלו

 .אורט בראודה מייפה את כוחו של אורי רשטיקר אגודת הסטודנטים במכללת "יו: ליאור קאופמן

 .מייפה את כוחה של ענבר הוכברג ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה"יו: ליאור ידין

 .מייפה את כוחה של ענבר הוכברג ר אגודת הסטודנטים במכללת רמת גן"יו: שלומי קקון

 :נוספים

 ועדת ביקורת ר"יו: פלג אדר

 חבר ועדת ביקורת: עמית הרמן

 מבקר התאחדות הסטודנטים בישראל: יניב יחזקאל

 התאחדות הסטודנטים בישראל ל"מנכ: עמיחי גרין

 ל אלחון"מנכ: רועי רבר מונקה

 א"אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תיוצא ר "יו: גלעד ארדיטי

 ר יוצא אגודת הסטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים"יו: רם שפע

 

 :דיון

 .בהתאם לתקנון העמותה דקות של המתנה לאור קוורום חסר 54הישיבה נפתחה לאחר 

 .דקות להציג את עצמם ואת המצע שלהם 4מדים יהיו ועלכל אחד מהמ. ר"בבחירות ליו נתחיל :טיקאורי רש

כשהתחלתי את המירוץ הזה יצא לי לדבר עם ירדן ואמרתי לו . אני מתרגש לעמוד פה מולכם :מתן ברנוי

וכך אני . בנאדם ',ואמרתי לו שהמטרה שלי היא שלכל אורך המרוץ היא להישאר מנץ', מנץ -שביידיש יש מילה 

. מנדטים הוא התחיל לצמוח עם הרבה שותפים בדרך 11-מ. המרוץ הזה היה מדהים. גם מגדל את הילדים שלי

אני חושב שכולנו . היו לאורך הקמפיין המון תהפוכות ודברים שיהיה קשה להסביר את החוויות שאתה עובר

רים לבוא ולומר שאני לא מתמודד נגד גלעד "יוהשתדלתי בשיחות שלי עם ה. פעלנו בצורה יפה והיינו ערכיים

ביום . אלא השיח הוא שיח עקרוני של עקרונות שאנחנו רוצים להוביל לעומת העקרונות שהם רוצים לקדם, ורם

לאחר מכן היו תהפוכות שהובילו אותי לנקודת משבר אישית שבו . רביעי הובלנו וזה אחרי שהתחלנו כאנדרדוג

מצאתי את עצמי בשבועות האחרונים . תחלתי לכתוב למה אני פורש מהמרוץכבר ישבתי מול המחשב וה

חוץ מהשר הנוכחי לא . במשרד ממשלתי וישבתי בלשכת השר וראיתי את כל התמונות שהיו תלויות על הקיר



 

 

באותו מכתב שהתחלתי לכתוב כתבתי . הרגשתי שכל בנאדם בתורו השאיר במשרד משהו. הכרתי אף אחד

רים ואת "שההתאחדות צריכה לשרת את היו -אבל תזכרו את העקרונות שעל פיהם רצנו שאל תזכרו אותי 

בסוף לא שלחתי את המכתב לאחר שכמה . הממשלה וגורמים נוספים, ג"הסטודנטים ולהיות חזקה מול המל

אבל בסוף זה לא . ממש עד שהגענו לישיבה כאן. חברים שכנעו אותי להמשיך להילחם עד הדקה האחרונה

אין כבר מחנות וכולם צריכים ללכת אחרי . ומה שנשאר בסוף זו התאחדות שהולכת להקים משהו חדשצלח 

עכשיו זה הזמן להפסיק את המחנאות וכל אחד יצטרך לקחת מהקמפיין את החוויות . ר החדש שיבחר"היו

וכמובן , פניםבסופו של יום צריך לחזק את ההתאחדות ולהשפיע מב. הטובות והרעות שלנו ויפיק מהן לקחים

אני יודע שגם רם וגם גלעד ידעו להיות קשובים לרעיונות שלכם ואני רוצה לאחל . לא לפרוש מההתאחדות

ין הזה שהיה ללא ספק אני רוצה לומר תודה לאשתי על שספגת את כל הקמפי, דבר אחרון. להם המון הצלחה

 .מתיש נפשית

ייג שיושב על הים ודג עם חכה את הדגים ובא אליו אני אתחיל במשל שאני אוהב לספר על ד :גלעד ארדיטי

תוכל לדוג יותר דגים ? ואז מה שואל הדייג? מישהו ושואל למה אתה דג רק עם חכה אחת ולא עם כמה חכות

אחת השאלות . ואז לקנות סירה ולאחר מכן יותר דגים ויותר סירות ואז תוכל בסוף לשבת על הים ולדוג דגים

בדור של . בעבר היה ברור מאוד מה זו הגשמה. חיי היא מה המשמעות של הדבריםשאני שואל אותה הרבה ב

אני מרגיש שמאז השירות הצבאי אני מחפש איפה ההגשמה . הסבים שלנו הגשמה הייתה להקים את המדינה

שם אני מאמין שניתן לעשות את השינוי . ולפחות מבחינתי ההגשמה כיום באה לידי ביטוי במגזר הציבורי, הזו

התפקיד בהתאחדות הוא סופר חשוב והתפקיד של מערכת ההשכלה הגבוהה הוא . ולעשות למען החברה

אחרי . אני חושב שכל אחת ואחד מאיתנו קם כל בוקר באמת לפעול לטובת הסטודנטים. קריטי במדינה

ם צריך אני רוצה לגעת בשלושת העקרונות שלפיה. שדיברנו כולנו שעות על גבי שעות על רעיונות ומצעים

. מחזקים את הלמטה וחזקים כלפי הלמעלה והשלישי זו מנהיגות משתפת, אקטיביות -לפעול בהתאחדות 

מהמערכת הבחירות עלה הרבה השיח של המנדטים אבל אני חושב שגם שיטת הבחירות צריכה להשתנות כי 

דות תשרת את שני נושאי הדגל שבהם התמקדנו הוא קודם כל שההתאח. זה משפיע גם על היום שאחרי

הדגל השני הוא מערכת . תחזק אותם ותחשוב עליהם ביומיום מתוך מקום של אקטיביות, אגודות הסטודנטים

מערכת שהתפתחה באופן מטורף בעשורים האחרונים ואנחנו חייבים להתעסק בדברים כגון . ההשכלה הגבוהה

אחד האתגרים הגדולים . במערכת איך מעודדים מצוינות, באיכות ההוראה, בשוק התעסוקה, שיטות למידה

אני רוצה לסיים ולומר תודה לקבוצה ענקית של . שלנו הוא להצליח להזיז את המערכת הענקית הזו לכיוון הזה

ואנחנו , יושבי ראש שליוו אותנו לאורך כל הדרך ואני לחלוטין מסכים עם מתן שהחל מעוד שעה כל זה נגמר

  .  תהיה זכות אדירה לעשות תפקיד שכזה זו. התאחדות אחת בשביל כלל הסטודנטים

 .אני שמח לעבור לבחירות על יושב ראש ההתאחדות :אורי רשטיק

על פי התקנון הבחירה תתנהל לפי  .הבחירות ליושב ראש ההתאחדותאנחנו מצביעים עכשיו על  :פלג אדר

 .רוב מיוחד

 גלעד ארדיטי: א"אוניברסיטת ת

 גלעד ארדיטי: אוניברסיטת בר אילן

 מתן ברנוי: אוניברסיטה העבריתה



 

 

 גלעד ארדיטי: אוניברסיטת בן גוריון

 נמנע: הטכניון

 מתן ברנוי: אוניברסיטת חיפה

 מתן ברנוי: אוניברסיטת אריאל

 גלעד ארדיטי: האוניברסיטה הפתוחה

 גלעד ארדיטי: המכללה למנהל

 גלעד ארדיטי: המרכז הבינתחומי

 גלעד ארדיטי: מכללת בית ברל

 גלעד ארדיטי: מכללת ספיר

 גלעד ארדיטי: הקריה האקדמית אונו

 גלעד ארדיטי: המרכז ללימודים אקדמאיים

 גלעד ארדיטי: מכללת סמינר הקיבוצים

 גלעד ארדיטי: מכללת רופין

 גלעד ארדיטי: מכללת אורט בראודה

 מתן ברנוי: מכללת עמק יזרעאל

 גלעד ארדיטי: מכללת אשקלון

 גלעד ארדיטי: מכללת סמי שמעון

 גלעד ארדיטי: מכללת אחוה

 מתן ברנוי: מכון לב

 גלעד ארדיטי: מכללת קיי

 גלעד ארדיטי: יפו-א"האקדמית ת

 מתן ברנוי: מכללת נתניה

 גלעד ארדיטי: המרכז האקדמי פרס

 גלעד ארדיטי: המכון הטכנולוגי חולון



 

 

 גלעד ארדיטי: מכללת לוינסקי

 גלעד ארדיטי: מכללת שנקר

 יטיגלעד ארד :מכללת רמת גן

 גלעד ארדיטי: מכללת אורנים

 גלעד ארדיטי: מכללת דוד ילין

 מתן ברנוי: מכללת גליל מערבי

 גלעד ארדיטי: מכללת כנרת

 מתן ברנוי: מכללת צפת

 מתן ברנוי: מכללת הדסה

 גלעד ארדיטי: הקמפוס החרדי קרית אונו

 גלעד ארדיטי: מכללת אפקה

 גלעד ארדיטי: בצלאל

 גלעד ארדיטי: םהמרכז האקדמי למשפט ועסקי

 גלעד ארדיטי: מכללת שערי משפט

 גלעד ארדיטי: ש"המכללה הטכנולוגית ב

 גלעד ארדיטי: מכללת וינגייט

 מתן ברנוי: מכללת אוהלו

 גלעד ארדיטי: ר ההתאחדות"יו

 גלעד ארדיטי: ר ההתאחדות"סיו

ביעו בעד גלעד סך הכל הצ. גלעד ארדיטי נבחר ליושב ראש החדש של התאחדות הסטודנטים: פלג אדר

 .מנדטים 95.49מנדטים ובעד מתן  39.36

 .ר"נעבור להצגת המועמדים לבחירות לסיו. מזל טוב ובהצלחה לגלעד :אורי רשטיק

אני . בכוונה לא כתבתי מה אני הולך לומר. אני מודה שאני נרגש מאוד למרות שמסתמן מה התוצאות: רם שפע

אני מודה גם למתן . זה היה יכול להיראות אחרת לגמרי. מאוד אוהב את מה שאמרתם ואני מסכים עם שניכם

ואני אומר , לא טובים אני חושב שהלכנו למקומות. חשוב לי עם יד על הלב כן להתמודד עם מה שקרה. ולמעיין

חווינו תקופה חרא לכל . אני מסכים עם ירדן שצריך לשנות את השיטה ואת מנגנון הבחירה. את זה גם על עצמי



 

 

דברים יצאו משליטה לדעתי ואני חשוב . נאמרו דברים שהם בטוח לא נכונים בשני הצדדים. אורך המרוץ

אני כבר מת להתחיל לעבוד ויש לי ולגלעד הרבה  ,מעבר לכל זה. שאנחנו צריכים להתייחס לכך גם בהמשך

, באתי לעבוד בשביל כולכם ובשביל הסטודנטים. מאוד דברים שאנחנו רוצים לקדם עם תשוקה עצומה לעשייה

 .ותודה לכל מי שהיה איתנו בחודשים האחרונים. ואני מקווה שנוכל לשים את כל הדברים שהיו עד כה מאחורינו

המון עליות , הרבה אתגרים. ונה הייתה בשבילי תקופה מלאה בחוויות ולמידההתקופה האחר :מעין מור

אם יש דבר שהרווחתי בענק מהתקופה הזו . ומורדות אבל בעיקר הרבה אנשים וחברים שהיו לאורך כל הדרך

אנחנו יכולים לומר בלי להתבייש שהתפקיד שלנו . היה להכיר איזה הון אנושי מדהים מרכיב את ההתאחדות

ובסוף אם משאירים את הכל . קשה וצריך להיות מאוד מיוחד כדי להחזיק בתפקיד כזה, תפקיד כפוי טובה הוא

בצד אני חושבת שאפשר להבין שיש כאן הרבה מאוד אנשים שבאים לעבוד וזו המתנה הגדולה ביותר שאני 

ם העובדה שבכלל האוניברסיטה הפתוחה הצטרפה להתאחדות רק לפני שנה ועצ. יוצאת איתה מהתקופה הזו

. ובעיקר בשביל הסטודנטים שאני מייצגת, הגעתי למקום הזה ולהתמודדות הוא צעד משמעותי מאוד בשבילי

למרות הכל ולמרות התוצאה הסופית . אני רוצה לומר לך תודה על התקופה האחרונה ועל ההזדמנות הזו, מתן

ר "שלמה שמכל האנשים אתה תהיה סיו אני לגמרי, רם. אם מסתכלים על הכוס המלאה אז הרווחנו המון

בואו נמשיך לעשות טובת לטובת . אם כבר להפסיד למישהו אז שזה יהיה מישהו כמוך. ההתאחדות

 .בהצלחה. הסטודנטים

גם אני היום מסיים תקופה ארוכה מאוד . עד שוועדת ביקורת תחזור אני אשמח לומר כמה דברים :אורי רשטיק

ד הסברה "וחצי שנים את פעילותי בעולם הסטודנטים כשנבחרתי לתפקיד רמ התחלתי לפני חמש. ומשמעותית

. ר ההתאחדות"תי להיות יוינור אגודה וכמובן בשיא הפעילות שלי כשמ"ולאחר מכן כיהנתי כיו, א"באגודה בת

אנחנו עוברים תקופה מאוד מעניינת בציבוריות הישראלית ובפוליטיקה הישראלית ומה שאני רוצה שיקחו 

ופה הזו הם כמה עקרונות שהיו חשובים עבורי בתפקיד שמילאתי וגם חשובים עבור כל אחד ואחד מכם מהתק

רק כך . להיות נציג ציבור זה גוזר משמעויות מסוימות כמו למשל להיות מקצוען ולדעת לשלוט בחומר. בתפקיד

רות ציבוריות צריך לזכור נדות ומט'כולנו צריכים לזכור שמקדמים אג. נדות ויישם מטרות'אפשר להוביל אג

שהמטרות הוא לא אתם אלא הציבור שאותו אתם מייצגים ואסור שהמטרות האלו יהיו סקטוריאליות אלא הן 

וכשאמורים היום שהסטודנטים לא מסתכלים רק על שכר הלימוד . צריכות להיות מתוך הסתכלות רחבה

לא בגלל שאתה רוצה לפגוע אלא בגלל . כשמקבלים החלטות יהיו אנשים שיפגעו. שלהם אז על זה מדברים

אולי . אי אפשר לרצות את כולם. צריך לקבל ולהשלים עם זה. שזה חלק מהדבר הזה שקשור לקבלת החלטות

, ולא מספיק להיות חברתיים, הוא שלא מספיק להיות מקצועי ולקבל החלטות לפי ערכים הדבר החשוב ביותר

אי אפשר לגזור את הסרטים בכל דבר שמתחילים . ידות והאתיקהקודם כל צריך להניף את הדגל של טוהר המ

, הרבה פעמים מי שמחליף אותך בתפקיד הוא זה שגוזר את הסרט וזה בסדר וצריך להבין ולקבל את זה. לקדם

היו לי הרבה רגעים טובים במהלך השנים האלו ואין רגעים שמחים יותר . אחרת לא ניתן להגיע באמת להישגים

אם הדברים האלה גורמים לך אושר . חים להביא להישגים משמעותיים לציבור אותו אתה מייצגמאשר כשמצלי

אני חושב שלרוב אנחנו לא מגישים דין וחשבון בסיום התפקיד והיה חשוב לי . סימן שאתה במקום הנכון

לצוות  אלה לא הישגים שנתונים רק לי ברמה האישית אלא הם שייכים גם. לעשות את זה עם סיום תפקידי

אני רוצה להודות גם לעמיחי וליוסי ואני רוצה לאחל באמת מכל . ההתאחדות המסור ולכם כיושבי ויושבות ראש

והמון המון תודה שנתתם לי לעמוד בראש הגוף הזה במהלך , הלב המון הצלחה למחליף שלי ושל יוסי

 .השנתיים האחרונות



 

 

במהלך השבוע האחרון ההתאחדות עברה משרדים לצד . אני רוצה לומר כמה דברים באופן אישי :יוסי שלום

בימים האלה שארזנו את הדברים ארזתי גם את הדברים שלי ועצרתי לכמה דקות להסתכל . השני של הקומה

ואתם צריכים . בהתאחדות עושים את זה ממעוף הציפור. על הדברים היפים שעשינו בתחילת הדרך באגודות

בהתאחדות יש אנשי מקצוע מצוינים והם נמצאים שם . ם נמצאים בולהכיר ולהבין את המקום האדיר שאת

כשנכנסתי לתפקיד הרימו . הבאנו הרבה דברים שבאים לתת מענה לכם כאגודות. תמיד לאזן את המערכת

דווקא רוב מי שהצביעו לי בזמנו היו . גבות שאני מאוניברסיטה ולא מהמכללות כי גם רשטיק היה מאוניברסיטה

כללות יש את הבעיות שלהן כגופים קטנים וחשוב שתדעו לנצל אותה כמו שצריך כי במ. מהמכללות

בהתאחדות יש הרבה משאבים שיכולים לעזור לכם ויש בהתאחדות אנשים טובים ומקצועיים שיכולים לעזור 

אני בטוח שכל הדברים שהתחלנו רם ידע להמשיך כמו שצריך כי הוא מכיר את . לכם בכל בעיה ובעיה

, אפשר לעשות הרבה דברים ולשנות וזה באמת המקום שלכם פה. והוא בעצמו מגיע מאגודה קטנה, הדברים

אני מרגיש סיפוק משבע . זו באמת התקופה הכי טובה שתהיה לכם בחיים. וברמה האישית חשוב שתהנו מזה

פים שלי תודה לכל השות. ואני מאחל לכולכם הצלחה עצומה בהמשך הדרך, השנים שלי בעולם הסטודנטים

אני לא אכנס לדברים כי באמת אני חושב . היה פה חודש באמת מתוח וקשה, לגלעד ורם. לאורך כל הדרך

עכשיו התפקיד שלכם הוא להוציא לדרך . שבאמת למדנו אחת ולתמיד איך מערכת בחירות צריכה להיראות

 . התאחדות חדשה ומאוחדת ותדעו לנצל את זה ולעבוד קשה ובהצלחה

 .ר"אנחנו עוברים עכשיו להצביע לבחירות לסיו :אורי רשטיק

לכולנו ברור שרם צריך להיות יד ימינו של גלעד וכולנו צריכים לבחור בו פה אחד ולכן אני מסירה  :מעין מור

 .את מועמדותי

ר ההתאחדות "מעין מור ותמיר פרץ הסירו את מועמדותם ולכן ההצבעה לבחירתו של רם שפע לסיו: פלג אדר
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 .גלעד ארדיטי אושר כמורשה חתימה בהתאחדות הסטודנטים: פלג אדר

כולם פה סיפרו סיפורים מאוד יפים . אני מבויש. אני לא רוצה להרוס את כל התחושה שיש פה :אלדד פוסטן

מה . אני לפני שבוע הייתי בכנסת והייתי במקום שההתאחדות הייתה צריכה להיות אבל לא הייתה. ומרגשים

למי שיושב , ר הסטודנטיםשיש פה היום מבחינתי ומבחינת הסטודנטים של העברית הוא מראה שחורה לציבו

וב 'כל אחד שקיבל פה ג. בים'מכירת גו, מפלגתיות, כי מה שאני ראיתי בחודש האחרון הזה היא עסקנות. פה

זו . אוי לנו שאלה הפנים של הסטודנטים ושל הארגון הזה ואני מתבייש שאני חלק בארגון הזה. שיהיה לו כיף

 .השורה התחתונה שלי

 .ל מילהאני מצטרף לכ :דני מגנר

כים להרבה דברים שאמרת והחודש האחרון באמת היה קשה וטוב שדברים צפו מעל פני סאני מ :תומר לסלו

חשוב שנפתור . גורמים חיצוניים התערבו בעניינים הפנימיים שלנו. השטח ואנחנו חייבים להתמודד עם זה עכשיו

 .עכשיו את כל הדברים האלה שעלו

   .אני סוגר את הישיבה. לגלעד ורםתודה רבה ובהצלחה  :אורי רשטיק

   

 

 -הישיבה נעולה -

 


