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שעת פתיחת הישיבה17:00 :
נוכחים:
איציק שמולי :יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
אורי רשטיק :סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
גלעד ארדיטי :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ת"א
נתי חסון :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון
יעל סיני :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית
לירון פוליצר :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן
יוסי שלום :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה
אסף זינגר :יו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון
שי שחף :יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האוניברסיטאי אריאל
עמית חזן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר
רם שפע :יו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת סמינר הקיבוצים
דנה שיפר :יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז ללימודים אקדמיים
שחר עבוד :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת בית ברל
יפית דרי :יו"ר אגודת הסטודנטים המרכז האקדמי אונו
אסף אזולאי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת רופין
רמי רוזן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת עמק יזרעאל

תמר מייבום :יו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת תל חי
שי גולן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת נתניה
אדי רבין :יו"ר אגודת הסטודנטים במכון הטכנולוגי חולון
יאיר הראל :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה האקדמית ת"א-יפו
זיו רוזנצוייג :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אורנים
טל דהן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אחוה
אינה ברנזבורג :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת שנקר
אסף כהן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת צפת
אלירן שבו :יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת דוד ילין
מאיה כנרתי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת בצלאל
ניצן בלנק :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת וינגייט

כתבי הצבעה:
ישראל אליוביץ' :יו"ר אגודת הסטודנטים הקמפוס החרדי קרית אונו ,מייפה את כוחה של יפית דרי.
קורין שירה בכר :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת לוינסקי ,מייפה את כוחו של אורי רשטיק.
אלקנה אורבך :יו"ר אגודת הסטודנטים של ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה ,מייפה את כוחו של לירון פוליצר.
רונן וייס :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת גורדון ,מייפה את כוחו של יוסי שלום.
ליאור קאופמן :י ו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אורט בראודה ,מייפה את כוחו של אורי רשטיק.
גיא שריקי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה למנהל ,מייפה את כוחו של לירון פוליצר.
גיל עציון :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת כנרת ,מייפה את כוחו של לירון פוליצר.
אסף ליפקו :יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי פרס ,מייפה את כוחו של לירון פוליצר.
מאור יפרח :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אשקלון ,מייפה את כוחו של אורי רשטיק.
ליאור אלהרר :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת גליל מערבי ,מייפה את כוחו של איציק שמולי.
לימור משה :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה ,מייפה את כוחו של יאיר הראל.

נוספים:
עו"ד עדי שחר :ייעוץ משפטי ההתאחדות
אסף כהן :יו"ר ועדת ביקורת
אולג לוינסקי :חבר ועדת ביקורת
עידו גוטמן :חבר ועדת ביקורת
עמיחי גרין :מ"מ מנכ"ל התאחדות הסטודנטים בישראל
רועי רבר-מונקה ,מנהל כספים התאחדות הסטודנטים
ח"כ אבי דיכטר :השר להגנת העורף
אבי דוד :ראש הרשות לחירום לאומית
פרופ' גדי גולן :נשיא המכון הטכנולוגי חולון

דיון:
איציק שמולי :יש לנו היום סדר היום יחסית קצר .נפתח בעדכוני מ"מ מנכ"ל.
עמיחי גרין :שלחנו לכם לפני יומיים מייל על מלגת מעורבות חברתית של סטודנטים בשיתוף המשרד
לאזרחים ותיקים .אנא התחילו להפיץ אותה לסטודנטים .מדובר במלגה של  ₪ 0,000תמורת  120שעות
התנדבות במגוון תחומים .במוסף ,אנחנו עובדים בצורה רצינית על תוכניות העבוד לשנה הבאה .המטרה לאשר
אותן תוך חודש בוועד המנהל וכמובן לאחר מכן בנשיאות .ברגע שזה יבשיל לכדי תכניות עבודה מלאות ,נעביר
לכם .המסע לפולין יצא בתאריכים  , 4-1111סמנו לעצמכם את התאריך .בכל מקרה נשלח מייל מסודר בנושא
בתחילת שבוע הבא .דבר אחרון ,לפני יותר מחודש שלחנ ו לכם מעין תקנות שאנחנו ממליצים בכל מה שקשור
לסטודנטים משרתים במילואים בהמשך לתקנות הכלליות שאושרו במל"ג .מעט מאוד החזירו הערות אז אנו
עברו על זה שוב ובמידת הצורך פנו ליערה ,רמ"ד אקדמיה.
איציק שמולי :נמצא איתנו בפתח הישיבה פרופ' גדי גולן ,הוא הנשיא של המכון הטכנולוגי בחולון .אני רוצה
להודות לך גם על האירוח הלבבי וגם להזכיר ולהוקיר את העובדה שבניגוד לדימוי של מוסדות להנדסה,
המכון הטכנולוגי בראשותך הוא אחד המוסדות האקדמיים הפעילים יותר מבחינה חברתית .זו תפיסה שאתה
הבאת איתך ועל כך כל הכבוד.

פרופ' גדי גולן :קודם כל ,אתן לכם קצת רקע .יש בישראל  7אוניברסיטאות .אנחנו נאחל לאריאל בהצלחה,
מזל טוב אם תהיה אונ' .יש  21מכללות מתוקצבות ,שכספן מגיע מהמדינה .כשאתם חושבים כספים מגיעים
מהמכללות ,אז האמת היא שכסף מאוד קטן מגיע מכספכם 211 ,מכספי המכללות מגיע מהמדינה ,השאר
מהתלמידים .כל מה שאני רוצה לומר לכם זה מסר אחד – אני מאמין בכוחם של הסטודנטים ,ואצלנו
ל סטודנטים יש דלת פתוחה אצל ההנהלה והסטודנטים הם אלה שיקבעו את המצוינות ,שהיא הדרישה שלכם
כלקוחות ,מצוינות בהוראה ובמחקר .אתם צריכים לדרוש מהסגל שלכם את המצוינות ,שמובילה להצלחה
חברתית .אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם בית טוב ושתעשו דברים טובים לעם ולמדינה.
איציק שמולי :נעבור לנושא הבא .אני התקשרתי לשר דיכטר לברך אותו על המינוי ולדבר על המצב של
מוכנות העורף ופעילותו בעת חירום .הוא שמח על השיחה וחשבנו יחד כיצד ניתן לשלב ידיים במשימה
החשובה הזו .האתגר הזה ,לצערי ,נראה שגדול מדי על הממשלה והשר בעצמו אומר שיש צורך בעזרתה
ובהתגייסותה של החברה האזרחית.
אני הצעתי לשר ולמזכיר הצבאי להגיע לכאן כדי להשמיע לכם מה הבעיות .אני חושב שיש כאן הזדמנות מאוד
גדולה .הנסיבות הן לא כ"כ שמחות ,גם במצבים כאלה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו יכולים
לעשות כדי לעזור לחברה הישראלית .אני חושב שאין הרבה גופים בחברה האזרחית שנהנים מפריסה ארצית
כזאת ומרוח התנדבות כזו .אני חושב שנכון שיבואו להציג לנו את הדברים ונבחן ביחד מה ניתן לעשות בנידון.
לא צריך לצאת מפה עם הצהרות בומבסטיות .אני אשמח ,אחרי שיתנו לנו את הסקירה ,אם יוקם צוות משותף
למשרד להגנת העורף ,רשות החירום הלאומית וההתאחדות שאת הצעדים האופרטיביים הוא ינסח ויקדם.
ח"כ אבי דיכטר :שלום לכולם.

איציק שמולי :תודה שמצאת את הזמן בימים הדחופים האלה לבוא ולשוחח עם מנהיגי הסטודנטים בישראל.
ח"כ אבי דיכטר :ישר כוח על היוזמה .לא כ"כ מקובל שכשאדם נכנס לתפקיד ,קל וחומר כשר ,הוא מקבל
הצעה כזו .מ תן וילנאי נסע לסין ואנחנו נשארנו פה ,יצאנו לדרך .כמקובל בישראל אין מאה ימי חסד .המפגש
הזה נולד משי חה שיזם אותה היו"ר איציק .אנחנו קצת מכירים מסוגיות קודמות .הנקודות מהמל"ג על שירות
מילואים ,חוק המילואים ועוד .מכאן התחילה ידידות מופלאה .לצערי אני לא יכולתי להיות סטודנט בגיל צעיר,
אבל הפוטנציאל של סטודנטים במדינת ישראל בפרט מוכר לי היטב ,ולכן כשאיציק בא עם בקשה לפגוש את
הנהגת הסטודנטים בארץ ,או כמו שהוא אמר את זה ,קבוצה שמייצגת  100,000סטודנטים ,כשהקבוצה הזו
מ מוקדת מטרה מאוד ברורה ומאוד רלוונטית מבחינתי ,זה איך ניתן לעזור לסוגיה שעליה אחראי המשרד להגנת
העורף ,אם זה סוגית מקלטים או סוגיות אחרות .אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה קיבלת פנייה כ"כ פשוטה
ואופרטיבית שמאחוריה עומד צבא כ"כ גדול ומגוון שפרוש על פני כל מדינת ישראל עם נכונות אדירה ולכן
התשובה שלי הייתה כן .לא ידעתי מתי תסתיים תקופת החפיפה ,אבל בחיים שלנו ,לחץ לא אמור להפריע
לתהליך העבודה הרגיל .אני אומר לכם נתון שאני מניח שאתם מכירים אותו היטב – אנחנו נמצאים בעידן
משוגע 10-40 .שנה אני מעורב בסוגיות מסוג זה ואני לא זוכר מזרח תיכון כזה מטורף .רק נעמוד ונקרא עיתונים
ואנחנו לא מאמינים למה שקורה סביבנו .לא היינו מאמינים ששלטונו של חוסני מובארק יסתיים כך ,לזרוק את
טנטאווי ועומר סלימאן ביחד לפני שנה וחצי ,שיזרקו את שניהם זה בערך כמו ההסתברות שמדינת ישראל

תזכה גם ביורו קאפ וגם במונדיאל באותה שנה .זה רק לגבי מצרים .מי שהיה כותב במבחן אחר בכל מקצוע
שהוא על כך שבסוריה אסד יסיים את תפקידו ,קדאפי בלוב שסיים עם כדור בראש ...מי שהיה כותב את זה
לפני שנה .גם ראש ה CIA-לא היה כותב תשובה נכונה ...אף אחד לא היה כותב תשובה נכונה ,גם לא הרוסים.
ללמדנו שמה שקורה סביבנו זה פשוט טירוף ש בלתי ניתן לצפות אותו .כשאתה נמצא באזור כזה ,אז מטבע
הדברים ההערכות של צה"ל היא בצדק רב חייבת להיות מאוד גדולה .מטבע הדברים זה מקרין על העורף
בצורה מאוד משמעותית .אתה צריך לקחת בחשבון שמה שיש בצד השני עלול להגיע לכאן .מכאן הסוגיה של
הגנת העורף הופכת להיות סוגיה שאתה אומר צריך להתכונן באמת לגרוע ,כי אחרת זה יהיה מס שפתיים,
צריך להכין את העורף לחירום .אני חושב שעלינו מדרגה ,לא מרצוננו ,לא באופן מתוכנן ,סוף סוף במזרח
התיכון קורים דברים שישראל לא קשורה אליהם .ההקרנה לעברנו יכולה להיות משמעותית מאוד ,ולכן
כשבאה פנייה כ"כ מחממת לב ,כ"כ אמיתית מכיוונכם ,אני ראיתי ממש כמעט כצו  8להגיע לכאן לפגוש
אתכם ,להביא את אנשי המקצוע מהמשרד להגנת העורף כדי להגיד לכם בנתונים מאוד קצרים ויבשים על איך
נראית התמונה נכון להיום של הדברים הכי בסיסיים שכל אחד מאיתנו מכיר .אני יכול רק לומר לכם עוד לא
כשר ,כי עוד לא חוויתי את זה ,אבל בתפקידי הקודמים גם כשר לבטחון פנים ,במלחמת לבנון השנייה במונחים
של פיקוד עורף לא כ"כ היינו מיומנים והמלחמה תפסה אותנו ממש בבעיה .משטרת ישראל הפכה לגוף
המופקד ,זו לא הייתה כוונת המחוקק והממשלה .מאז פיקוד העורף חיזק את הערכותו בצורה משמעותית מאוד.
הרבה מאוד דברים זזו מאז ,אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר לקחת מדינה כמו מדינת ישראל זה מחייב גם
את המיגון ברמות הכי בסיסיות ,אם זה במיגון ואם בהיערכות אחרת .אם אני אומר בסיום ,בסופו של דבר,
בקרב האויבים ,בין אם זה ארגוני הטרור מצפון ומדרום ,או מחשבות של מדינות אויב אחרות ,צריך להבין
שלהתיש את מדינת ישראל ,זה הפך להיות היום כמעט הנוסח המאוד מבוקש מבחינתם איך נכון לתקוף ואיך
נכון להתיש את הציבור בישראל .כאחד שגר באשקלון אני יכול לומר לכם ,זה באמת די מתיש ,לא הנפילות.
אגב ,לא כולם שומעים את הנפילות .את האזעקות כולם שומעים .כשאתה עובר יום לחימה אינטנסיבי ,זה דבר
שהוא בהכרח מתיש ציבור בערים כמו שדרות ,אשקלון ,אשדוד וב"ש.
אנחנו מכירים את זה ממלחמת לבנון השנייה .קרו כמה דברים מאז .התחילו להתפתח כיפות ברזל שנותנות
משהו מבחינת ההגנה .לגבי איך נכון שציבור בישראל במצב חירום יוכל לדעת לאן הוא הולך כדי להתגונן
ולהגן על עצמו כדי באמת למזער ,בוודאי את מספר הנפגעים ,חלילה הרוגים או פצועים ,אבל גם למזער את
הנזק לרכוש במדינת ישראל .התפקיד של העורף הוא לא לעצור את הפצצות שנופלות ,אין לו כלים לזה.
התפקיד שלנו מהרגע שהרקטות במקרה הזה חודרות בפרצות האלה שלא הצלחנו למנוע את השיגור שלהן
ולא הצלחנו ליירט אותן באוויר ,אז נכנס תפקידו של המשרד להגנה על העורף לפעולה .במקביל אליו נמצאים
כל משרדי הממשלה וגופים כמו המשטרה וכו' בתיאום כדי לשפר את ההיערכות שלנו לאירועים מסוג זה.
ההצעה לעשות את הפגישה הזו כדי לנסות לראות איך יוצאים עם חשיבה אופרטיבית לגבי מה באמת יכולים
לעשות  100אלף סטודנטים בשגרה כדי להכין את הציבור בישראל לימי חירום ואיך בימי חירום הציבור הזה,
אותו ציבור שלא נמצא בשירות מילואים ,איך הציבור הזה ברוח ההתנדבות ,שאותה הפגין בלא מעט מקרים
אחרים ,איך הדברים האלה יכולים לבוא לידי ביטוי ,בין אם בהכשרת מקלטים ובין דברים אחרים שאולי יוכל
להעשיר אתכם מהידע של המשרד .אם חשקה נפשכם בקצת נתונים ,אז אבי דוד ,שהוא ראש הרשות לחירום
הלאומי במשרד להגנה על העורף ירחיב.

אבי דוד :ערב טוב .אני חושב שבסה"כ הדברים שאנחנו עומדים מולם הם לא רק נושא המקלטים שהוא נושא
חשוב .היקף המקלטים הוא סדר גודל של עשרת אלפים .היום רק לכ 10%-מהאוכלוסיה יש ממ"דים ובין 20-
 10%יש מקלטים מתחת לבית ,חלקם מחסנים ,חלק מטופלים וחלקם לא .לכל השאר יש מקלטים משותפים
מחוץ לבניין.
בנושא המקלטים מי שאחראי עליהם הן הרשויות המקומיות .להבנתי ,גם לי יש בן סטודנט ,אני לא מדבר רק
על תקופת החופשה .יש לא מעט אנשים שלומדים מקצועות יעודיים ,כמו רפואה ,כמו עו"ס ,אין ספק שגם
בשנה הראשונה ,השנייה והשלישית אפשר למנף את הידע המקצועי שאתם רוכשים במקומות הרלוונטיים
שיכולים לעזור בשעת צרה.
מי שמחליט להכנס לפרויקט הזה ינסה לראות את עצמו כשהוא נכנס למשהו לזמן ארוך ולא לשנה אחת
בלבד .חשוב שבתנאים שיסופקו ,לראות איך הוא משתלב בתהליך הזה לאורך זמן.
כשאני רואה את הדברים האלה בהקשר של הרשויות המקומיות עם הקשר שיש לכם כל אחד במקום מושבו
לרשויות ולעיריות .יש לנו אוכלוסיה שאין לה מספיק מידע ,או אוכלוסיה מוגבלת בנוסף ,אני רואה הרבה
פוטנציאל אצל סטודנטים ,אם זה בתחום הרווחה כגון סיוע לאוכלוסיה מתקשה .אני בהחלט מצטרף למה
שאמר כאן השר .יוזמה ברוכה .במדינת ישראל יש סדר גודל של עשרות אלפי חיילים שמסתובבים בשטח.
העורף צריך לאפשר לחזית להשיג את המטרות שלה .אני אשמח לשתף פעולה לקדם את הדברים האלה.
אסף כהן (צפת) :במלחמת לבנון השניי ה נפלה רקטת קסאם אצלנו במכללה .איך אפשר למגן את המכללה
ולהגן על הסטודנטים? אין אצלנו קמפוס אחד ואין מיגון לכל מקום .יש מיגון אחד .צריך לרכז  1000סטודנטים.
זה לא אפשרי.
איציק שמולי :אני רק מזכיר שהמטרה היא לבחון איך אנחנו יכולים לסייע בהיערכות של כלל האוכלוסייה
ולאו דווקא במוסדות האקדמיים.
אבי דוד  :ההנחיות של פיקוד העורף ,גם במקומות שבהם הוא לא מגדיר אחרת ,כל אזרח במדינה נדרש
לבחור את המקום הכי מוגן במקום שהוא נמצא .מחר בבוקר אם תהיה מלחמה נוספת ,האם נכון להפעיל את
המכללה שלכם ,אני אומר שלא .גרתי בצפת בגיל  .11-14בצפת הי ה ירח הדבש של הרבה זוגות במקום לנסוע
לחו"ל .גרתי בתקופה שהיה כיף להתסובב שם .נדמה לי שזה לא יהיה ראוי וכנראה חסר שיקול מקצועי
להפעיל את המכללה כשנופלים טילים .אני מניח שהיא תיסגר בהתאם להוראות פיקוד העורף .אני לא רואה
מצב כזה שבתי ספר ומכללו ת יפעלו במצב הזה ,זה הזמן לקחת את המשאב שלא עושה משהו אחר ,להביא
אותך לידי ביטוי.
תמר מייבום  :השאלה שלי היא לאבי דיכטר .קוראים לי תמר מתל חי ,אני לומדת עו"ס .למדנו קורס
בסוציולוגיה על תוד עה כוזבת .אני מרגישה שכל הנושא של העורף והמלחמה שעלה עכשיו הוא בעיקר כדי
להסית את תשומת הלב של כולנו .אין לנו סיוע מארה"ב ,שלא תומכים בנו ,הוצאות של מיליארדי שקלים
והתוצאות הרות אסון .רציתי לדעם האם מבחינתך זה אחראי לדבר על המצב ,האם לא כדאי לדבר על זה
בחדרי חדרים ,האם הדיון הוא על מלחמה באיראן או שהוא דיון שלא מתבצע במקום הנכון.
ח"כ אבי דיכטר  :אני חשוב שעבר העידן שבו אפשר לעצור דיון ציבורי במדינת ישראל .אני שמח שעבר העידן
הזה .דיון ציבורי כמו שמתנהל היום סביב ההתפתחות באיראן ,הוא דיון שהיה אפשר לחנוק אותו לפני שנים,
הוא דיון חשוב ,הוא דיון אמיתי .נדמה לי שחלק מהדיון הזה אנחנו מוצאים משתתפים שתורמים לדיון נתונים,
לא שהם לא רלוונטיים ,אלא שהם נתונים מזיקים והם באים בד"כ מפי אנשים שיש להם רגישות לחומרים שהם

חלק מהחשיבה האופרטיבית אם תהיה יום אחד החלטה כזו .בעידן שבו כל אחד יכול להיכנס למערכות
אינטרנט ,רשתות חברתיות ולראות כמעט הכל ,ו כבר לא צריך לנבור כדי לדעת מה ארסנל הטילים של
החיזבאלה ולבנון ,אתה פחות או יותר יודע את התמונה .האם ראש הנפץ הוא שלוש מאות קילו מאתיים קילו או
שישה קילו ,בסוף זה עושה בום ,לא חשוב כמה קילוגרמים יש בו .המוכנות של העורף היא פועל יוצא לא רק
של מה שיש בצד השני ,אלא גם מה אנחנו בונים כדי להתמודד עם האיום הזה.
תמר מייבום  :אתם מתייחסים לזה כאילו הולכת להיות מתקפת טרור באיראן ,זה נראה כאילו מפחידים אותנו
סתם.
איציק שמולי :תמר ,נעצור כאן .אנחנו לא נפתח כאן דיון על המלחמה באיראן.
אבי דיכטר :בואי נוריד מסדר הדיון הזה את איראן .בואי נתעסק רק בזירה שלנו שאנחנו מכירים אותה היטב,
אבל מה זה נקרא סבב ירי מעזה לישראל? סבב כזה יכול להימשך  1שבועות ,או שבועיים .זה מטח של למעלה
מאלף רקטות .אפשר לקרוא לזה מלחמה .אני לא חושב שזו מלחמה .למרות שיש שם מרכיבי אש לא פשוטים,
אבל האם צריך להתארגן לזה בעורף בצורה רצינית? ודאי .זה לא משנה האם זה סובב רק ב"ש אשדוד ,או
שמרחיבים את הקשת והיא עוסקת באיומים יותר רחבים כמו גוש דן .או מלחמת לבנון ,בכרמל ,מטולה,
טבריה .אנחנו יודעים שהסבב הבא ,הקשת כבר יותר עמוקה בתוך תחומי מדינת ישראל .אנחנו יודעים מה יש
שם .זה לא שעכשיו צריך להתחיל לשאול האם יש אלף או עשרת אלפים .תפישת הביטחון השתנתה ברכיב
מאוד משמעותי .כשאנחנו מדברים איך אנחנו נערכים למצב שבאמת חדרי הבטחון ,מקלטים ,כחצי מהמקלטים
הם ברמה של טובה ומעלה וחצי מהם ברמה של פחות טובה ומטה .זה רק רכיב אחד ,זה מענה של מיגון לסוג
מלחמה שהוא כבר לא כ"כ רלוונטי .בתור ילדים עוד רצנו למקלטים .היום צריך יותר זמן .כשטווח הטילים קצר,
זמן ההתרעה הוא כחצי דקה וזה זמן קצר מדי כדי להעביר כיתה שלמה או בניין שלם למקלט .אנחנו יכולים
לשבת באפס מעשה מבחינת כוונות של תקיפה לצורך הגנה ,ולא חשוב כרגע באיזו חזית בכלל .ההתפתחויות
לא יכולות להשאיר אותנו אדישים לעובדה שאנחנו צריכים להתארגן למצב בעייתי.
אסף אזולאי  :עורף חזק זה משהו שינצח .אני חושב שאם אנחנו יכולים לתת יד ,אם זה בחלוקת מזון וכו' ,מאוד
מבורך .איציק ,כל הכבוד להתאחדות על הדיון החשוב הזה.
איציק שמולי :כאמור ,אנחנו לא מקבלים עכשיו החלטות אופרטיביות .מכאן ,אנחנו מתקדמים להקמת צוות
אופרטיבי משותף .אני אשמח אם בסוף הישיבה יהיו מספר יו"רים מכמה מקומות בארץ שירצו להוביל את
התחום הזה שיעזרו למשרד להגנת העורף .אני מזכיר לכם ,אתם זוכרים בטח את האסון בכרמל ואני מזכיר
לכם שבאותו בוקר שפרצה השריפה ,היה איזה היסטריה חיובית בקרב הסטודנטים שכולנו רצינו לעשות משהו-
עלינו לכרמל ובצד ההירתמות האדירה היה חוסר יעילות משווע .אם חלילה אנחנו מגיעים לדברים יותר
קיצוניים ,אם נדע מה מצופה מאיתנו לעשות ,הדברים יהיו הרבה יותר טובים.

איציק שמולי :אנחנו חוזרים לישיבת ההתאחדות ונתחיל בבחירות לוועד מנהל של העמותה .אני מבקש שכל
אחד ואחת יציגו את עצמם בכמה מילים.
לירון פוליצר :שלום לכולם .אני יו"ר האגודה בבר אילן ,מנהל תקציב שנתי של  6מיליון ש"ח .מכיר את
ההתאחדות על בוריה .אני עוד מעט שלוש שנים בעולם הסטודנים .למדתי משפטים ,למדתי כלכלה .רוצה
לתרום ,אני מגיע לכל הפורומים בהתנדבות ומקפיד תמיד להגיע לכל הישיבות ,מוכן לתת מזמני.

יוסי שלום  :שלום לכולם .אני כבר שנה בוועד המנהל .אני חושב שבתור חלק מקבוצה צפונית שנמצאת ,גם
היה לנו ייצוג של הצפון ,אני בטוח שגם השנה יהיו עוד דברים שיעלו .כן אני רואה לנכון שלמרות שאני לא תל
אביבי והנסיעות ארוכות ,אבל חשוב שיהיה חלק גדול מכל הקצוות של היורים ולדעת לשנות ,לתרום ,ידע של
המון שנים בתוך המערכת עוזר .בהצלחה לכולם.
גלעד ארדיטי :אני שנה שלישית בסוציולוגיה ומתחיל שנה הבאה תואר שני במדיניות ציבורית .אני מאמין
שהדבר המרכזי שהתאחדות צריכה לעסוק בו זה הבנה שסטודנט זה סטאטוס זמני ,והיא צריכה לחשוב על
המעבר ולחשוב על עולם התעסוקה ואיך אנחנו קונים דירה אחרי ואיך אנחנו חיים בחברה הרבה יותר שוויונית.
כיו"ר אגודה אני אעשה את הכל בכמה שיותר פורומים שההתאחדות מקיימת על מנת להשמיע את הקול של
הסטודנטים.
אסף זינגר :שאלה לגלעד ,אתה יו"ר חדש .אתה חושב שתוכל לבצע את התפקיד בוועד המנהל כמו שצריך?
גלעד ארדיטי :התשובה היא כן.
איציק שמולי :ההצבעה הזאת היא בעד1נגד1נמנע .נתחיל בהצבעה על גלעד ארדיטי.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :נמנע
אוניברסיטת בר אילן :בעד
טכניון :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד
המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
המרכז ללימודים אקדמיים :בעד
מכללת בית ברל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד

מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת תל חי :נמנע
מכללת נתניה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת גליל מערבי :בעד
מכללת אורנים :בעד
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :נמנע
מכללה אקדמית אחוה :בעד
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת שנקר :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד
בצלאל :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :נמנע
אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד
אזור גיאוגרפי מרכז :בעד
אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד

גלעד ארדיטי נבחר לוועד המנהל כנציג האוניברסיטאות.
איציק שמולי :נעבור עכשיו להצבעה על לירון פוליצר.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :נמנע
אוניברסיטת בר אילן :בעד
טכניון :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד
המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
המרכז ללימודים אקדמיים :בעד
מכללת בית ברל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד
מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת תל חי :נמנע
מכללת נתניה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת גליל מערבי :בעד

מכללת אורנים :בעד
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :נמנע
מכללה אקדמית אחוה :בעד
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת שנקר :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד
בצלאל :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :נמנע
אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד
אזור גיאוגרפי מרכז :בעד
אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
לירון פוליצר נבחר לוועד המנהל כנציג האוניברסיטאות.
איציק שמולי :נעבור עכשיו להצבעה על יוסי שלום.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :נמנע
אוניברסיטת בר אילן :בעד
טכניון :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד

המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
המרכז ללימודים אקדמיים :בעד
מכללת בית ברל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד
מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת תל חי :נמנע
מכללת נתניה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת גליל מערבי :בעד
מכללת אורנים :בעד
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :נמנע
מכללה אקדמית אחוה :בעד
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת שנקר :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
מכללת כנרת :בעד

מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד
בצלאל :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :נמנע
אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד
אזור גיאוגרפי מרכז :בעד
אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
יוסי שלום נבחר לוועד המנהל כנציג האוניברסיטאות.
איציק שמולי :אנחנו ממשיכים בבחירות לוועד -הפעם של נציגי המכללות .יש לנו במכללות ארבעה מועמדים.
בצלאל ,קריית אונו ,שנקר והמכללה למנהל .אני מציע שכל אחד יציג את עצמו.
מאיה כנרתי :עולה לשנה ד' בבצלאל .משנה א' הייתי מעורבת בעולם הסטודנטים שלנו וכל שנה הרגשתי
שאני רוצה לעשות יותר .אכפת לי .הצעתי את עצמי כאן כדי שאולי אני אוכל להיות מעורבת יותר ולהשפיע
ולהבין קצת יותר .אני מביאה איתי את הרקע מעולם העיצוב ,את הקשר לירושלים ואני מקווה שאתם תתמכו
ותבחרו בי.
אינה ברנזבורג  :שלוש שנים באגודה .הייתי באקדמיה לאחר מכן הייתי מנכ"ל האגודה .לכן כל העולם הזה,
אנ י מאוד מבינה בו ויודעת מה אני עושה שם לפחות .אני רואה בהתאחדות סוג של ארגון גג שאמור לדאוג
לאגודות הסטודנטים ואלה נושאים שמאוד חשובים בשבילי שאני רוצה לקדם ,גם בתחום המכללות וגם מעבר
לזה .אני מאוד נהנית לעזור ולעבוד.
יפית דרי :סיימתי לפני חודש תואר ראשון במשפטים והתחלתי מיד תואר שני .מהיום הראשון שלי בלימודים
אני באגודת הסטודנטים .בכל מקום שאני נמצאת אני דואגת להיות מעורבת באופן המקסימלי .שנה שעברה
גם הייתי יושבת ראש .ועד מנהל זה מקום שבו אפשר לבוא לידי ביטוי ברמת ההתאחדות וברמה הכלל ארצית.
בשנה שעברה לא מ צאתי שיש לי את הכוחות לעשות את שני הדברים במקביל .חשוב לי בכל מקום לתת את
המקסימום .הוועד המנהל צריך להיות מורכב מאנשים שיכולים לקחת על עצמם את העול הזה .בכל מקרה,
אני חושבת שכל מי שלוקח את זה על עצמו צריך להבין את המשמעות של התפקיד הזה.
אורי רשטיק :גיא שריקי לא נמצא פה .יציג אותו לירון פוליצר.

לירון פוליצר :אני מכיר את שריקי תקופה די ארוכה ,אני מאמין שהוא בחור מאוד רציני ,אני יודע את זה כי
אנחנו עובדים יחד .אני יכול להגיד שמאוד חשובה לו העשייה הסטודנטיאלית ,הוא יושב בוועד המנהל הנוכחי,
והוא עשה עבודה מצוינת בתקופה הזו.
אורי רשטיק :נעבור להצבעה ,כאמור מותר לבחור עד שלושה מועמדים.
אוניברסיטת ת"א :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,גיא שריקי
האוניברסיטה העברית :מאיה כנרתי
אוניברסיטת בר אילן :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,גיא שריקי
טכניון :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,מאיה כנרתי
אוניברסיטת חיפה :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,גיא שריקי
המרכז האוניברסיטאי אריאל :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,גיא שריקי
המכללה למנהל :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,גיא שריקי
מכללת סמינר הקיבוצים :מאיה כנרתי
המרכז ללימודים אקדמיים :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,גיא שריקי
הקריה האקדמית אונו :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,מאיה כנרתי
מכללת רופין :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,גיא שריקי
אורט בראודה :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,גיא שריקי
מכללת אשקלון :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,גיא שריקי
מכללת עמק יזרעאל :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,גיא שריקי
מכללת תל חי :מאיה כנרתי
מכללת נתניה :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,גיא שריקי
מכון טכנולוגי חולון :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,גיא שריקי
אקדמית ת"א-יפו :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,גיא שריקי
מכללת גליל מערבי :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,גיא שריקי
מכללת אורנים :נמנע
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :מאיה כנרתי ,יפית דרי ,גיא שריקי

מכללת לוינסקי :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,גיא שריקי
מכללת שנקר :מאיה כנרתי ,אינה ברנזבורג ,גיא שריקי
מרכז אקדמי פרס :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,גיא שריקי
מכללת כנרת :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,גיא שריקי
מכללת דוד ילין :מאיה כנרתי
קמפוס חרדי קרית אונו :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,גיא שריקי
בצלאל :מאיה כנרתי
מכללת אפקה :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,גיא שריקי
אזור גיאוגרפי ירושלים :מאיה כנרתי
אזור גיאוגרפי מרכז :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,גיא שריקי
יו"ר התאחדות הסטודנטים :אינה ברנזבורג ,יפית דרי ,גיא שריקי
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :יפית דרי ,גיא שריקי
אסף כהן (יו"ר ביקורת) :נבחרו לוועד המנהל מטעם המכללות אינה ברנזבורג ,יפית דרי וגיא שריקי ,כלומר
הוועד המנהל הנבחר של התאחדות הסטודנטים הם :גלעד ארדיטי ,יוסי שלום ,לירון פוליצר ,יפית דרי ,אינה
ברנזבורג וגיא שריקי.
איציק שמולי  :הוועדה הבאה היא ועדת תקנון .מועמדים שכבר הציגו את עצמם אני פוסח עליהם .גם כאן
ההצבעה היא לפי מועמדים של האוניברסיטאות ומטעם המכללות.
אסף כהן (צפת) :מי שיצא לו להכיר אותי אני שמח ומאמין שמבין שאני בחור רציני .מי שלא ,מוזמן לבוא
לצפת .אני אשמח שתכירו את העשייה שלנו כאגודה .טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים.
איציק שמולי :נעבור להצבעה .נתחיל עם המועמדים מטעם האוניברסיטאות .גם כאן בעד ,נמנע או נגד
ונתחיל עם גלעד ארדיטי.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :נמנע
אוניברסיטת בר אילן :בעד
טכניון :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד

המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
המרכז ללימודים אקדמיים :בעד
מכללת בית ברל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד
מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת תל חי :נמנע
מכללת נתניה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת גליל מערבי :בעד
מכללת אורנים :בעד
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :בעד
מכללה אקדמית אחוה :בעד
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת שנקר :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
מכללת כנרת :בעד

מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד
בצלאל :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :בעד
אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד
אזור גיאוגרפי מרכז :בעד
אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
גלעד ארדיטי נבחר לוועדת תקנון כנציג האוניברסיטאות.
איציק שמולי :נעבור עכשיו להצבעה על יוסי שלום.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
טכניון :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד
המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
המרכז ללימודים אקדמיים :בעד
מכללת בית ברל :בעד

הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד
מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת תל חי :נמנע
מכללת נתניה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת גליל מערבי :בעד
מכללת אורנים :בעד
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :בעד
מכללה אקדמית אחוה :בעד
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת שנקר :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד
בצלאל :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :בעד
אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד
אזור גיאוגרפי מרכז :בעד

אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
יוסי שלום נבחר לוועדת תקנון כנציג האוניברסיטאות.
איציק שמולי :נעבור עכשיו לבחירת הנציגים לוועדת תקנון מטעם המכללות .גם כאן מצביעים עבור כל אחד
בנפרד כי יש שני מועמדים .נתחיל עם גיל עציון.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
טכניון :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד
המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
המרכז ללימודים אקדמיים :בעד
מכללת בית ברל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד
מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת תל חי :נמנע
מכללת נתניה :בעד

מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת גליל מערבי :בעד
מכללת אורנים :בעד
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :בעד
מכללה אקדמית אחוה :בעד
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת שנקר :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד
בצלאל :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :בעד
אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד
אזור גיאוגרפי מרכז :בעד
אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
גיל עציון נבחר לוועדת תקנון כנציג המכללות.
איציק שמולי :נצביע עכשיו על אסף כהן מצפת כנציג המכללות לוועדת תקנון.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :בעד

אוניברסיטת בר אילן :בעד
טכניון :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד
המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
המרכז ללימודים אקדמיים :בעד
מכללת בית ברל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד
מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת תל חי :נמנע
מכללת נתניה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת גליל מערבי :בעד
מכללת אורנים :בעד
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :בעד
מכללה אקדמית אחוה :בעד
מכללת לוינסקי :בעד

מכללת שנקר :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד
בצלאל :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :בעד
אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד
אזור גיאוגרפי מרכז :בעד
אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
אסף כהן נבחר לוועדת תקנון כנציג המכללות.
איציק שמולי :נעבור עכשיו לבחירות לוועדת מכרזים של ההתאחדות .מי שהגישו מועמדות הם אדי מהמכון
הטכנולוגי ,יאיר מהאקדמית ת"א-יפו ועמית חזן מספיר.
אדי רבין :שלום ,אני שנה שנייה בהתאחדות .הייתי בוועדת מכרזים השנה ואני מגיש עוד פעם את מועמדותי.
לדעתי אחת הוועדות המשפיעות בהתאחדות וחשוב לי להמשיך בה.
עמית חזן :שלום ,אני סטודנט שנה ג' לעבודה סוציאלית .יו"ר חדש בתפקיד וחשוב לי להיות מעורב בנעשה
בהתאחדות ואני חושב שזו זירה חשובה.
יאיר הראל :מהאקדמית ביפו .מתחיל שנה שנייה בתפקיד כיושב ראש.
אורי רשטיק :נעבור להצבעה .גם הפעם מצביעים בעבור כל אחד בנפרד מכיוון שהגישו שלושה מועמדים
לשלושת המקומות הפנויים בוועדה .נתחיל עם אדי רבין.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :נמנע
אוניברסיטת בר אילן :בעד

טכניון :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד
המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :נמנע
המרכז ללימודים אקדמיים :בעד
מכללת בית ברל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד
מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת תל חי :נמנע
מכללת נתניה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת גליל מערבי :בעד
מכללת אורנים :בעד
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :בעד
מכללה אקדמית אחוה :נמנע
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת שנקר :בעד

מרכז אקדמי פרס :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד
בצלאל :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :בעד
אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד
אזור גיאוגרפי מרכז :בעד
אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
אדי רבין נבחר כחבר ועדת מכרזים.
אורי רשטיק :נעבור עכשיו להצביע על יאיר הראל.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :נמנע
אוניברסיטת בר אילן :בעד
טכניון :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד
המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :נמנע

המרכז ללימודים אקדמיים :בעד
מכללת בית ברל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד
מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת תל חי :נמנע
מכללת נתניה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת גליל מערבי :בעד
מכללת אורנים :בעד
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :בעד
מכללה אקדמית אחוה :נמנע
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת שנקר :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד
בצלאל :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :בעד

אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד
אזור גיאוגרפי מרכז :בעד
אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
יאיר הראל נבחר כחבר ועדת מכרזים.
אורי רשטיק :נעבור עכשיו להצביע על עמית חזן.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :נמנע
אוניברסיטת בר אילן :בעד
טכניון :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד
המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :נמנע
המרכז ללימודים אקדמיים :בעד
מכללת בית ברל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד
מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד

מכללת תל חי :נמנע
מכללת נתניה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת גליל מערבי :בעד
מכללת אורנים :בעד
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :בעד
מכללה אקדמית אחוה :נמנע
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת שנקר :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד
בצלאל :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :בעד
אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד
אזור גיאוגרפי מרכז :בעד
אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
עמית חזן נבחר כחבר ועדת מכרזים.
איציק שמולי :נעבור עכשיו לבחירות לוועדת כספים של ההתאחדות.

אסף אזולאי :אני אציג את רועי עזרא שלא נמצא היום ואז נעבור להצבעה .רועי הוא יו"ר של מכללת משפטים
ר"ג .בוגר משפטים .סיים את ההתמחות .עושה תואר בראיית חשבון ,הוא נמצא בהתאחדות קרוב לשלוש שנים,
בחור של עשייה ,יכול לעשות הרבה דברים .גם הפעם נעשה הצבעה לכל אחד מהמועמדים לאור העובדה
שישנם חמישה מתמודדים על חמישה מקומות פנויים בוועדה .נתחיל עם רועי עזרא.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :נמנע
אוניברסיטת בר אילן :בעד
טכניון :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד
המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :נמנע
המרכז ללימודים אקדמיים :בעד
מכללת בית ברל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד
מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת תל חי :נמנע
מכללת נתניה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד

מכללת גליל מערבי :בעד
מכללת אורנים :בעד
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :בעד
מכללה אקדמית אחוה :נמנע
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת שנקר :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד
בצלאל :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :בעד
אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד
אזור גיאוגרפי מרכז :בעד
אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
רועי עזרא נבחר כחבר ועדת כספים.
איציק שמולי :עכשיו מצביעים על יפית דרי כחברת ועדת כספים.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :נמנע
אוניברסיטת בר אילן :בעד
טכניון :בעד

אוניברסיטת חיפה :בעד
המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :נמנע
המרכז ללימודים אקדמיים :בעד
מכללת בית ברל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד
מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת תל חי :נמנע
מכללת נתניה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת גליל מערבי :בעד
מכללת אורנים :בעד
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :בעד
מכללה אקדמית אחוה :נמנע
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת שנקר :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד

מכללת כנרת :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד
בצלאל :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :בעד
אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד
אזור גיאוגרפי מרכז :בעד
אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
יפית דרי נבחרה כחברת ועדת כספים.
איציק שמולי :נעבור להצביע על גיל עציון.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :נמנע
אוניברסיטת בר אילן :בעד
טכניון :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד
המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :נמנע
המרכז ללימודים אקדמיים :בעד

מכללת בית ברל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד
מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת תל חי :נמנע
מכללת נתניה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת גליל מערבי :בעד
מכללת אורנים :בעד
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :בעד
מכללה אקדמית אחוה :נמנע
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת שנקר :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד
בצלאל :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :בעד
אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד

אזור גיאוגרפי מרכז :בעד
אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
גיל עציון נבחר כחבר ועדת כספים.
איציק שמולי :ההצבעה עכשיו היא על אסף כהן כחבר ועדת כספים.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :נמנע
אוניברסיטת בר אילן :בעד
טכניון :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד
המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :נמנע
המרכז ללימודים אקדמיים :בעד
מכללת בית ברל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד
מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת תל חי :נמנע

מכללת נתניה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת גליל מערבי :בעד
מכללת אורנים :בעד
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :בעד
מכללה אקדמית אחוה :נמנע
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת שנקר :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד
בצלאל :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :בעד
אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד
אזור גיאוגרפי מרכז :בעד
אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
אסף כהן נבחר כחבר ועדת כספים.
איציק שמולי :מועמד אחרון לוועדת כספים הוא מאור יפרח ,עליו נצביע עכשיו.
אוניברסיטת ת"א :בעד

האוניברסיטה העברית :נמנע
אוניברסיטת בר אילן :בעד
טכניון :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד
המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :נמנע
המרכז ללימודים אקדמיים :בעד
מכללת בית ברל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד
מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת תל חי :נמנע
מכללת נתניה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת גליל מערבי :בעד
מכללת אורנים :בעד
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :בעד
מכללה אקדמית אחוה :נמנע

מכללת לוינסקי :בעד
מכללת שנקר :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד
בצלאל :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :בעד
אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד
אזור גיאוגרפי מרכז :בעד
אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
מאור יפרח נבחר כחבר ועדת כספים.
איציק שמולי :יש עוד נושא אחד שצריך לאשר אותו בקשר לוועדות ביקורת והוא נעשה לאחר התייעצות עם
הגורמים המשפטיים בעמותה.
אסף כהן (יו"ר ביקורת) :עפי תקנות העמותות ,כפי שנשלח לכם במצורף לסדר היום ,ניתן להגדיל את
תגמול החזר ההוצאות ל 18-ישיבות בעמותה .מכיוון שוועדת ביקורת נהייתה מאוד נחוצה גם בהליך של
ההתאחדות ואנחנו מטפלים בהרבה נושאים ,כולל ועדות הנהלה וישיבות ,דו"ח מבקר המדינה ועוד נושאים
שדורשים מחברי הוועדה להגיע פעמים רבות ,יוצא שעשינו מעל  18ישיבות ,ויש לנו עוד הרבה עבודה ,לכן
אנחנו מבקשים להעלות ולאשר את הנושא הזה .ע"פ רשם העמותות זה עומד בסטנדרטים כמובן .זה לא לפי
ישיבה ,זה לפי החזרים .אין לזה פיקס לישיבה ,מדובר על נסיעות לכאן ,לשם ,מכיוון שהנפח שלנו גדל ,אנחנו
מחויבים להיות בכל מיני ישיבות .ההצבעה הינה גם לעמותת איסת"א וגם להתאחדות הסטודנטים ,מכיוון
שוועדת הביקורת היא ועדה משותפת לשני הגופים.
אסף זינגר :בגדול ,אני בעד עוד ביקורת .זה דבר חיובי כמובן .השאלה אם בדקתם שזה עומד בדרישות החוק?
אסף כהן :כמובן ,זה נבדק.

איציק שמולי :נעבור עכשיו להצביע על הגדלת גמול ישיבות של חברי ועדת הביקורת מ 12-ישיבות ל18-
ישיבות.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
טכניון :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד
המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
המרכז ללימודים אקדמיים :בעד
מכללת בית ברל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד
מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת תל חי :בעד
מכללת נתניה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת גליל מערבי :בעד
מכללת אורנים :בעד

ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :נמנע
מכללה אקדמית אחוה :בעד
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת שנקר :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד
בצלאל :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :בעד
אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד
אזור גיאוגרפי מרכז :בעד
אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
ההצעה התקבלה.
איציק שמולי :אני נועל את ישיבת נשיאות ההתאחדות.

-הישיבה נעולה-

פרוטוקול אסיפה כללית
אלחון
228//82/22
במכון הטכנולוגי חולון

שעת פתיחת הישיבה17:00 :
נוכחים:
איציק שמולי :יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
אורי רשטיק :סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
גלעד ארדיטי :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ת"א
נתי חסון :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון
יעל סיני :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית
לירון פוליצר :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן
יוסי שלום :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה
אסף זינגר :יו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון
שי שחף :יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האוניברסיטאי אריאל
עמית חזן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר
רם שפע :יו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת סמינר הקיבוצים
דנה שיפר :יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז ללימודים אקדמיים
שחר עבוד :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת בית ברל
יפית דרי :יו"ר אגודת הסטודנטים המרכז האקדמי אונו
אסף אזולאי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת רופין
רמי רוזן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת עמק יזרעאל
תמר מייבום :יו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת תל חי

שי גולן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת נתניה
אדי רבין :יו"ר אגודת הסטודנטים במכון הטכנולוגי חולון
יאיר הראל :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה האקדמית ת"א-יפו
זיו רוזנצוייג :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אורנים
טל דהן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אחוה
אינה ברנזבורג :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת שנקר
אסף כהן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת צפת
אלירן שבו :יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת דוד ילין
מאיה כנרתי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת בצלאל
ניצן בלנק :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת וינגייט

כתבי הצבעה:
ישראל אליוביץ' :יו"ר אגודת הסטודנטים הקמפוס החרדי קרית אונו ,מייפה את כוחה של יפית דרי.
קורין שירה בכר :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת לוינסקי ,מייפה את כוחו של אורי רשטיק.
אלקנה אורבך :יו"ר אגודת הסטודנטים של ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה ,מייפה את כוחו של לירון פוליצר.
רונן וייס :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת גורדון ,מייפה את כוחו של יוסי שלום.
ליאור קאופמן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אורט בראודה ,מייפה את כוחו של אורי רשטיק.
גיא שריקי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה למנהל ,מייפה את כוחו של לירון פוליצר.
גיל עציון :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת כנרת ,מייפה את כוחו של לירון פוליצר.
אסף ליפקו :יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי פרס ,מייפה את כוחו של לירון פוליצר.
מאור יפרח :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אשקלון ,מייפה את כוחו של אורי רשטיק.
ליאור אלהרר :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת גליל מערבי ,מייפה את כוחו של איציק שמולי.
לימור משה :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה ,מייפה את כוחו של יאיר הראל.

נוספים:
עו"ד עדי שחר :ייעוץ משפטי ההתאחדות
אסף כהן :יו"ר ועדת ביקורת
אולג לוינסקי :חבר ועדת ביקורת
עידו גוטמן :חבר ועדת ביקורת
עמיחי גרין :מ"מ מנכ"ל התאחדות הסטודנטים בישראל
רועי רבר-מונקה ,מנהל כספים התאחדות הסטודנטים

דיון:
איציק שמולי :אני מתחיל בנושא חלוקת הדיבידנד של חברת אלחון ,בהמשך נאשר זאת גם בעמותת איסת"א.
שלחנו לכם הצעה לאשר חלוקה של דיבידנד שאושר בדירקטוריון החברה הציבורית לפני מספר ימים .אני
אסביר את ההצעה של ההנהלה .הסיבה שיש חלוקה בין איסת"א לבין אלחון ,היא שכל אחת מהן מחזיקה
מניות בחברה הציבורית .החלוקה פר מניה זה חצי שקל .החלוקה לפני מס זה מיליון וכמעט  700אלף שקל .יש
מרכיב של  20%מס גם באיסת"א וגם באלחון ,שזה לא נתון לשליטתנו כמובן .סה"כ לפני חלוקה אנחנו
מדברים על תקציב של  1,200,000ש"ח .ההצעה שאנחנו מביאים לכאן מורכבת משני רכיבים .הסכמי פרסום
של אגודות הסטודנטים שהצטרפו מהארגון ,שלא כמו אגודות הסטודנטים בהתאחדות -לאגודות אלה אין
הסכמי פרסום שנחתמים ישירות מול החברה ,ולכן מאז  2002שאז נחתם ההסכם מול ארגון הסטודנטים
והתחייבנו לכך -אנו מעניקים להן תמיכות באותו הגובה.
הרכיב הנוסף בהצעת החלוקה נוגע לתמיכה בפעילות ההתאחדות בפרויקט לוד ,ובעיקר בפעילות של יום
הסטודנט הלאומי בלוד .כזכור ,בישיבת הנשיאות בחיפה הוחלט כי המהלך בלוד יהיה ספינת הדגל של
ההתאחדות בשנים הקרובות ,ואנו סבורים שסמלית הדבר הנכון ביותר יהיה לציין השנה את יום הסטודנט
הלאומי דווקא בלוד ,ולא בערים הגדולות .ההצ עה כאן היא מסגרת תקציבית שקשורה ליום הסטודנט בלוד .זו
ההצעה שאנחנו מבקשים לאשר וכמובן על דעתה של הנהלת ההתאחדות .זהו .אני פותח לשאלות .הערות.
אסף אזולאי  :אין לי בעיה עם המתווה של החלוקה ,יש לי בעיה עם נושא המס .לצורך העניין הכסף שנמצא
אצל אלחון ,האם ההתאח דות מעבירה כסף לאלחון לביצוע הפעולות ,כי אם כן אפשר שההתאחדות לא
תעביר כסף לאלחון ,ואז אנחנו נחסוך  20%מס.
רועי רבר-מונקה  :במידה ויצליחו ,אני חושב שרק בהסכמי הפרסום בין אלחון לבין אגודות הסטודנטים ,אז
אולי בגין הדלתא שמחלוקת שם ,אולי יצליחו .לגבי האירוע ב לוד ,אני בספק כי זה אירוע של התאחדות
הסטודנטים .בכל מקרה אני אבדוק את זה שוב עם רואה החשבון .אם נחסוך את המס זה יגיע לאגודות בפעם
הבאה.

נתי חסון :מה הסכום שנשאר מהדיבידנד?
איציק שמולי :כפי שהראינו בטבלה 400 ,אלש"ח ,כל השאר זה מס וחלוקה לאגודות.
נתי חסון :האירוע ב ?612-עד עכשיו לא נסגרו בכלל חוזים לגבי האירוע?
איציק שמולי :אין שום חוזה שחתום עם אף אחד .נוכל להרימו בזמן קצר בגלל שהאירוע תוכנן במקור לחודש
מאי ,ונתבקשנו להזיזו על ידי האגודות והחברות הכלכליות כדי להימנע מפגיעה אפשרית בימי הסטודנט של
האגודות.
נתי חסון :אז לא עובדים בכלל על האירוע? אין אמנים? אין חברת הפקה?
איציק שמולי :מה לא ברור? יש קונספט מוכן לאירוע כולל חברת הפקה שנבחרה בקול קורא שהוצאנו והיא
 . CPRנכון לרגע זה אין שום הסכם חתום עם חברת ההפקה ,וכמובן שזו לא תחתום עם אף ספק לפני שיחתמו
איתנו.
נתי חסון :וכמה כסף בדרך כלל נשאר בהתאחדות?
איציק שמולי :אין משמעות לסכומים אבסולוטיים כי הסכומים המחולקים במסגרת כספי הדיבידנד משתנים
ואינם קבועים .עד היום הנוהג היה שלכל הפחות  10%מהסכום לפני מס הולך לטובת תקציב הפעילות
השוטפת של ההתאחדות ועל זה ישנם מרכיבים או צרכי אד הוק שמתווספים.
נתי חסון :אז זה יותר מ 10%-בפעם הראשונה?
איציק שמולי :הייתי ברור במה שאמרתי אבל כנראה שצריך גם דוגמאות .אז הנה לפניכם מקבץ של
הדיבידנדים האחרונים .בחלוקת התמיכות של הדיבינדנד באוגוסט  2010חולקו תמיכות בגובה של  1.06למנייה
כאשר מתוך תמיכות הדיבידנד אז 100 -אלף שקל נשאר בהתאחדות לטובת פעילות שוטפת פלוס  170אלף
שקל שנשארו למאבק האברכים ,היינו 12% :מכספי התמיכות של הדיבידנד .כמובן שגם בגין כספי המכירה
שבוצעה באוקטובר  , 2010גם כן חלקה של ההתאחדות מתוך היקף התמיכות שחולק עמד על  10%ובנוסף
לכך עוד  100אלף  ₪שהלכו לטובת כיסוי חובות בחברת מאסטר ביט ,היינו 21% :מכספי התמיכות .בחודש
דצמבר  2010חולק דיבידנד בגובה  1.06למניה ושוב 100 -אלף  ₪הועברו לטובת פעילות שוטפת לתקציב
ההתאחדות וכן ,הפרשנו לטובת כיסוי הלוואה שנלקחה לפני מספר שנים בעמותת איסת"א סך של קרוב ל-
 400אלף  ,₪היינו 21% :נותר בהתאחדות.
אסף אזולאי :מה זו ההלוואה הזו?
איציק שמולי :אני ממשיך בדוגמאות .נתי ,אתה איתי? אני עושה זאת בעיקר לאור הדברים שאמרת שעלולים
להטעות את כולם כאן.
נתי חסון :לא הבנת מה התכוונתי ,אני..
איציק שמולי :קודם אני אסיים לנפץ את ההטעיה הראשונה ואחר כך תמשיך .באוגוסט  2011חולקו תמיכות
לפי דיבידנד של  ₪ 0.0למנייה ,כאשר התמיכות בהסכמי הפרסום של הארגון לקחו כ 10%-מסך התמיכות וכל

השאר ,אני מדגיש –כל השאר ,בערך  70%מסך התמיכה הופנה לטובת תמיכה במאבק הדיור בקיץ אשתקד.
בדצמבר  2011חולקה תמיכה לפי דיבידנד בגובה  ₪ 1למניה וגם במקרה זה 10% ,הופנה לטובת פעילות
ההתאחדות לתקציב השוטף ועוד הפרשה לטובת כיסוי ההלוואה אותה הזכרתי קודם 400 -אלף  ,₪היינו :שוב
 12%מסך התמיכה שנשאר בהתאחדות .אגב ,אולי כדאי להגיד על זה מילה -הביטוי "נשאר בהתאחדות" אומר
בדרך כלל שהאגודות נהנות גם מהמשאבים האלה ,רק שזה מגיע בצורה של פרויקטים ופעילות ולא כסף
לבנק .כשמוציאים משלחת ,מרימים פרויקט חברתי או מחלקים מלגות -מי שנהנה מכך הם הסטודנטים
בקמפוסים של כולכם ,ולא עובדי ההתאחדות חלילה .אז בנוגע לטענה של נתי ,כאילו לא עוברים את ה10%-
הנה לכם דוגמאות מפורטות מכל התמיכות האחרונות בדיבידנדים שמראים בבירור איך בעקביות נותרים
בהתאחדות כמדיניות  20%מכספי התמיכות .בקיצור ,אין שום יסוד למה שאמרת.
נתי חסון :לא הבנת את כוונתי .הפעם הזו -מתוך  1,600,000של הדיבידנד 400 ,אלף נשארים במנגנון? אני לא
הבנתי .תסבירו לי שוב.
איציק שמולי :נתי ,אתה טועה ומטעה 1,600,000 .זה הסכום לפני מס  ,כלומר לא נשארים בהתאחדות הפעם
גם  400אלף  ₪במנגנון וגם עוד  400אלף  ₪לטובת יום הסטודנט הלאומי .הסכום לאחר מס הוא .1,200,000
זה כתוב כאן על הלוח.
יעל סיני :מה הרציונל של יום הסטודנט? אין ספק שבפרויקט לוד יש דברים יפים ומשמעותיים ,מה ההיגיון
בשימוש בכספי ציבור לשים  400אלף שקל על ערב אחד כשיש ימי סטודנט?
איציק שמולי :את שואלת על הפרויקט או על יום הסטודנט? הפרויקט המרכזי אותו תוביל ההתאחדות בשנים
הקרובות הוא המהלך בלוד ,ואני מקווה שאחרי שנצליח שם נוכל לשעתק את המודל למקומות נוספים .זה
התפקיד שלנו בחברה ולא של אף אחד אחר .אני לא כל כך מבין את השאלה -אין כאן עניין של היגיון או לא
היגיון אלא ר צון לציין את יום הסטודנט הלאומי ,שאותו גם הצלחנו להעביר בחקיקה ,גם באירוע חגיגי וסמלי.
אגב ההערה על שימוש בכספי ציבור ,ואני לא מבין את ההערה כשהיא מגיעה דווקא מאגודה שיש לה את אחד
מימי הסטודנט המושקעים והיקרים ביותר -זה לא מתקרב בכלל לסכומים הדמיוניים שחלק מאגודות
הסטודנטים ,מוציאות על ימי הסטודנט שלהן אלא במקומות מסוימים אפילו שישית מזה.
יעל סיני :אבל אני שואלת ספציפית האם זה נועד לקדם את פרויקט לוד או את יום הסטודנט?
איציק שמולי :גם וגם .ולמה ההפרדה הזו חשובה בכלל? מה כל כך צורם בזה שאנחנו בפעם הראשונה רוצים
לציין זאת במקום פריפריאלי .ואם נעשה זאת בתל אביב או בירושלים זה יהיה בסדר? הגיע הזמן לשים גם את
לוד על המפה .זו השנה הראשונה שהחלטנו להוציא את זה לפועל .היינו צריכים לעשות אותו במאי-יולי ובאו
החברות הכלכליות וביקשו מאיתנו לדחות אותו לתחילת השנה.
תמר מייבום :כשנכנסתי לתפקיד ,אביעד ,היו"ר הקודם אמר לי שהדבר הכי מהותי שאני חייבת לטפל בו זה
יום הסטודנט .אין איזשהו מחיר אחיד לאומנים והגענו למסחטת כסף שאנחנו לא עומדים בזה ויש אגודות
שפושטות את הרגל וחלק גדול מהתקציב הולך על יום הסטודנט כי האגודות רבות ביניהן על האומנים
והמחירים מאוד יקרים .השאלה אם אנחנו נותנים שירות כ"כ יקר ,למה לעשות את זה במתכונת כזאת גדולה,

אני יכולה להתחייב לך שרוב הסטודנטים ,בעיקר מהצפון ,לא יגיעו ליום הסטודנטים בלוד .ומעבר לזה איציק,
כשאתה היית יו"ר באורנים אתה התנגדת לקיום של יום סטודנט במכללה.
איציק שמולי :בואי נעשה סדר בדברים כי זו הצגה מאוד חלקית של ההיסטוריה .אני לא קיימתי את יום
הסטודנט באורנים כהחלטה עקרונית וגם תקציבית .תקציבית ,כשנכנסתי לאגודה שם היא הייתה בחובות של
רבע מיליון שקל ,משהו שאני בספק אם מישהו מכם התמודד איתו .במצב כזה ,אין מקום להשקיע תקציבי
עתק כמו שנדרשו אז ביום הסטודנט והעדפתי להציע לסטודנטים כרטיסים מסובסדים לכל יום סטודנט צפוני
שיבחרו ללכת אליו .בכסף הנותר ,הקמנו את אחת האגודות החזקות ,המפוארות והמשמעותיות בישראל
שהייתה לחוד החנית במאבקים חברתיים .הקמנו גם מחלקה אקדמית ומחלקה למעורבות חברתית שעשו
דברים מדהימים  .לצערי ,התחרות המטורפת בין האגודות הצפוניות באשר ליום הסטודנט נותרה בעינה ואת
המחיר כולכם משלמים .כמעט כל האגודות משתתפות בפסטיבל האבסורד הזה ,כולל האגודה שלך תמר.
אגב ,אם כבר נכנסים למספרים יש מקום להזכיר שבזכות פעולה אישית שלי ושל המחלקה האקדמית
בהתאחדו ת תקציב האגודה שלך יגדל בכמיליון שקל ואני מקווה שתוכלו לנצלו לטובה לא רק על יום
הסטודנט השנה בתל חי .לגבי ההגעה של הסטודנטים ,אין לי בעיה עם העיקרון שבכל שנה יום הסטודנט
ינדוד ממקום למקום ובלבד שיתקיים בפריפריה .לגבי הפעם ,תדאגי אצלך לפרסום ואנחנו נוכל להעמיד
הסעות לסטודנטים שירצו להגיע כנגד רשימות שתעמיד האגודה.
נתי חסון  :יש גם הכנסות מחסויות ומכרטיסים .ביום הסטודנט בתל אביב האגודה לא שמה כסף בכלל.
איציק שמולי :נכון ,ואנחנו בלוד להזכירך ,בשכונת חסכון ג' עם בלוקים מתקלפים ולא באוניברסיטת תל
אביב .אנחנו רו צים להפוך מרכיבים מסוימים בעיר להיות כמו תל אביב ,ואני מאמין שבזכות מה שאנחנו עושים
עוד נגיע לשם אבל בואו ניזכר שאנחנו עושים את זה בלוד .אז יש מעט מאוד חסויות ויש מעט מאוד מפרסמים,
אבל זה באמת מינורי .ההשוואה לאוניברסיטה לא במקומה – גם בגלל שלא מדובר באירוע של מוסד שיש בו
עשרות אלפי סטודנטים וגם לא מבחינת המיקום של האירוע .להביא מפרסמים לרמת אביב כנראה שקל יותר
מאשר לשדרות ירושלים בלוד .האירוע פתוח לסטודנטים .ההתאחדות תוציא ברגע שהדבר הזה יאושר פרסום
לכל הסטודנטים והאירוע הזה פתוח לסטודנטים .אני מזכיר לכם ש 400-אלף שקל זה מסגרת תקציבית .זה לא
מדע מדויק .כמו שאנחנו עושים בכל פעם שאנחנו מאשרים תקציב יעודי ,אתם תקבלו דיווח מה נעשה ,איך
נעשה ,כמה נעשה ,קיבלתם דיווחים מפורטים כמה כסף יצא במאבק.
יעל סיני :העניין פה והבעיה היא הקונספט של אירוע .העברית היא אגודה מאוד גדולה .אנחנו מוציאים הרבה
יותר ממאה חמישים אלף שקל על יום הסטודנט .דרך הקשר שלי עם הסטודנטים עכשיו היא דרך מיילים ואין
סיכוי שסטודנטים יבואו לזה עכשיו.
איציק שמולי  :אנחנו נשמענו לבקשה בין השאר שהגיעה מהאגודה שלך ...ואם תעשי מאמץ ותפרסמי
הסטודנטים יגיעו.
יעל סיני  :גם אם אני רק יומיים פה ,אני יכולה לשאול שאלות ואני רוצה להבין איך חשבתם שזה יעבוד .זה
נראה לי לא פשוט 100 .אלף שקל זה לא מבוטל ואני משערת שבפרויקט הזה יש מספיק צרכים מעבר ליום
הסטודנט .לא משנה מה קודמי עשה ,אני אמשיך לשאול שאלות.

איציק שמולי :זה כמובן לגיטימי ואת יכולה לשאול מה שאת רוצה ,להעיר מה שאת רוצה וכמובן גם להצביע
איך שאת רוצה .אני אבל מרגיש צורך לתת לך את הרקע העובדתי שעליו אין מחלוקת :האירוע היה אמור
להיות במאי ולאור בקשת האגודות זז לספטמבר .מעבר לזה ,אני שמח שאת מגלה עניין ודאגה לצרכי הפרויקט
כיוון שההתאחדות תמשיך לתמוך בו ובצרכים שלו גם בשנת התקציב הבאה ואני מקווה שלאור הדאגה הכנה
שלך כאן תחשבי בישיבה הבאה שנכון עדיין לתמוך בכך .אני בטוח שאם את תדאגי לפרסם את זה בקמפוס
שלך וההתאחדות תדאג לך לאוטובוסים אז גם סטודנטים יגיעו.
יעל סיני :זה אירוע פתיחה של הפרויקט בלוד?
איציק שמולי :עניתי על זה כבר קודם .זה אירוע יום הסטודנט הלאומי שמצוין השנה בלוד .כמובן שאנחנו
מנצלים זאת גם כדי לחשוף עוד ועוד סטודנטים למהלך הלאומי וההיסטורי שאנו מובילים בעיר כדי שיצטרפו
אלינו גם בהמשך.
אסף כהן (צפת) :קודם כל ,לגבי ההסעות ,לגבי פרסום ,מתי אנחנו נקבל אותו?
איציק שמולי :מחר בבוקר.
אסף כהן (צפת) :יש צפי הערכה של רווח מהאירוע?
איציק שמולי :אין מכירת כרטיסים.
אסף כהן (צפת) :מכירת שטחי פרסום ,ספונסרים לאירוע?
איציק שמולי :יש חסויות שמנסים להביא ,אבל זה לא משהו דרמטי ,גם תראו את זה בתקציב.
אסף כהן (צפת) :מי לוקח את האחריות על האירוע?
איציק שמולי :ההתאחדות וחברת ההפקה.
אסף כהן (צפת) :אם חברת ההפקה תבוא ותגיד להם למקסם את הרווחים.
איציק שמולי :מי זה להם? תיכנס לפרופורציות -איזה רווחים? אין מכירת כרטיסים וכמה חסויות אתה חושב
שנצליח להביא לאירוע בלוד או בצפת? כך או אחרת אנחנו חייבים לכם בדיווח בכל מקרה .אם הכסף לא
מנוצל ,מחובתי לבוא לפה לדווח מה נוצל ומה לא .הנשיאות תחליט אז מה לעשות עם זה.
שחר עבוד :ה 612-זה תאריך בעייתי .יהיה מאוד קשה להביא הרבה סטודנטים .אמרת שבאורנים היה לך חוב
של  200אלף שקל ,אז ויתרת על יום הסטודנט .להגיד לך בבירור שאני זוכר שהגדרנו שיום הסטודנט צריך
להיות בלוד ,אני לא בטוח.
איציק שמולי :אל תכניס לי מילים לפה ,לא אמרתי שהחלטנו שיהיה בלוד ,אמרתי שתכננו לעשותו במאי והוא
נדחה לאור בקשת האגודות.

שחר עבוד :המודל של יום סטודנט נודד בכל שנה ,יום סטודנט שמתפרש על יותר ערים בארץ ,יותר אזורים
בארץ ,אולי שווה להגדיר יותר טוב מה זה יום הסטודנט הזה .יום סטודנט לא חייב להיות עם אמן מרכזי
ומסיבה.
אסף זינגר  :אנחנו יכולים לעשות מסיבת סטודנטים ,אנחנו י ודעים להחזיר את התקציב ,אנחנו יודעים לגייס
חסויות בהתאם .אני עוד פעם אומר ,זה האומדן .דבר שני ,אני לא מזלזל בפרסונות המקצועיות ,אבל להרים יום
סטודנט בשבועיים שלושה נראה לי כמעט בלתי אפשרי .הבעיה יכולה להיפתר ,זה משהו שמחזיר את עצמו
וצריך ממש לחשוב על זה .א ני לא יו"ר של אגודה קטנה ,וכשאני מתלבט האם אני מאשר  400אלף שקלים
כספי דיבידנד שיחולקו בצורה הזאת ,קצת מפריע לי .דבר שלישי ,כששואלים מתי הפרסום יוצא ואומרים מחר
בבוקר ,זה קצת מוזר לי.
נתי חסון :הוא כבר מוכן.
אסף זינגר :זה נותן לי תחושה שהיה כאן מהלך גדול.
איציק שמולי :אסף ,עם כל הכבוד ,אנחנו לוקחים אירוע שכבר תוכנן ופשוט מוציאים אותו אל הפועל .העניין
של הפרסום שמוכן זה חלק מזה -הכנו את הכל אבל אין התחייבות על שום דבר .אמרתי קודם ואני אומר זאת
שוב ,ותוכלו כמובן לבדוק זאת -נכון לרגע זה אין שום הסכם חתום עם חברת ההפקה .שום הסכם חתום -אז
תפסיקו להפריח כאן תיאוריות הזויות וקונספירציות מרושעות .אפשר לחשוב שבכל יום סטודנט ממציאים את
הגלגל מחדש .ממש לא! והפעם הזו אנו מדברים באירוע קטן בהשוואה לאירועים שנערכים באגודות שלכם.
מעבר לזה ,עם כל הכבוד ,אנחנו פנינו לכל ה אגודות ולכל החברות הכלכליות בבקשה לבוא ולהפיק את
האירוע הזה ,כולל לחברה הסופר מקצועית שלך .עכשיו לגלגל עיניים לשמיים ולהגיד שלכם יש הניסיון
והמקצועיות זה לא דבר הגון לעשות .אם אתם כאלה ערכיים ומקצועיים בארגון אירועים כאלה הייתם צריכים
להיות הראשונים שקופצי ם לעזור לנו .ואני בכלל לא בטוח שהיום סטודנט שהרמת השנה בטכניון החזיר את
עצמו ,בלשון המעטה.
אסף זינגר :לגייס כספים לטובת מסיבה ארצית?
איציק שמולי :ולהוציא מיליוני שקלים על מסיבה בטכניון זה בסדר?
יפית דרי :אני חושבת שלכל אחד יש את הזכות להביע את דעתו ,בואו נעמיד את הדברים על דיוקם .אחת
מאבני הדרך שיהיו זה שיום הסטודנט יהיה בלוד .נאמר פה בפירוש שאחת מאבני הדרך היא האירוע הזה בלוד
כחלק מהפרויקט .אני חושבת שהמהות של התאחדות הסטודנטים כגוף שיבוא פעם אחת ויכנס את כל
הסטודנטים בישראל ,יש לכם פה אירוע יפה וחשוב .אני לא מצפה ששלוש מאות אלף סטודנטים יגיעו ,אבל
גם שמונים אלף זה הישג .העלו פה את ההערה לגבי המוכנות שבועיים לפני .אני יכולה להגיד שהאירוע הזה
היה אמור להתקיים כבר מזמן .אם התאחדות הסטודנטים מרימה אירוע בסך שלוש מאות חמישים אלף שקלים
זה סכום שהוא לא גבוה ביח ס לכל הסטודנטים בארץ .אני חושבת שחשוב שניקח את הדברים בפרופורציה.
אם אנחנו מסתכלים על אירוע סטודנטיאלי ,המטרה היא לא חלילה לא טובה ,המטרה היא לרווחת
הסטודנטים ,אנחנו מדברים על שקל לסטודנט ,לכן אני חושבת שצריך לשים את הדברים בפרופורציה .אני
חושבת שבתקציב ההתאחדות ,מעבר לדיבידנד שעכשיו נותנים צריך גם לשים כסף בצד בעבור יום הסטודנט

ו לא צריכים לחכות לדיבידנד כדי להתחנן ליו"רים .דיברו על יום הסטודנט הזה מזמן .אני חושבת שצריך
לחשוב פה על הסטודנטים ברמה המערכתית ,ברמה הארצית.
מאיה כנרתי :מאיפה תכננו מראש שהכסף הזה ירד? היה תכנון כלשהו .או שבניתם על זה מראש.
איציק שמולי :באחת הישיבות האחרונות ,מדי ישיבה אנחנו עושים הסטת תקציבים שמחייבים את האישור של
הנשיאות .ב אחת מישיבות הנשיאות הקודמות ,היה צורך דחוף לאשר הסטות תקציביות לטובת המרכז מנהיגות
שלא הצליח לגייס משאבים למרות שהסגן הקודם היה מופקד על זה ולא עשה זאת בהצלחה יתרה .לאור
העובדה שדחינו את האירוע ממאי לספטמבר ,לא היה דחוף לאשר את התקציב אז והעדפנו להסיטו למקומות
אחרים שהיו דחופים יותר .אז זו הסיבה וכך זה גם קורה בדרך כלל .אני מעמיד את הצעת החלוקה להצבעה.
אסף כהן (יו"ר ביקורת)  :אנחנו מתחילים את ההצבעה ואני מזכיר שצריך רוב רגיל בהרכב מיוחד ,לפי
ההסכם והתקנון.
אוניברסיטת ת"א :בעד
אוניברסיטת בן גוריון :נגד
האוניברסיטה העברית :נגד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
טכניון :נגד
אוניברסיטת חיפה :בעד
המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :נגד
מכללת סמינר הקיבוצים :נמנע
המרכז ללימודים אקדמיים :בעד
מכללת בית ברל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד

מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת תל חי :נגד
מכללת נתניה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת גליל מערבי :בעד
מכללת אורנים :נמנע
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :בעד
מכללה אקדמית אחוה :נמנע
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת שנקר :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד
בצלאל :נמנע
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :נגד
אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד
אזור גיאוגרפי מרכז :בעד
אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד

אסף כהן (יו"ר ביקורת):
בעד 82.726 :מנדטים ()66.01%
נגד 16.14 :מנדטים ()22.01%
נמנע 6.216 :מנדטים ()4.26%
ההצעה התקבלה.
איציק שמולי :אני סוגר את אסיפת חברת אלחון ונעבור לישיבת עמותת איסתא לייינס כדי להצביע על הצעת
חלוקת התמיכה.

-הישיבה נעולה-

אסיפה כללית עמותת איסת"א ליינס
228//82/22
במכון הטכנולוגי חולון

שעת פתיחת הישיבה17:00 :
נוכחים:
איציק שמולי :יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
אורי רשטיק :סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
גלעד ארדיטי :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ת"א
נתי חסון :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון
יעל סיני :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית
לירון פוליצר :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן
יוסי שלום :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה
אסף זינגר :יו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון
שי שחף :יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האוניברסיטאי אריאל
עמית חזן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר
רם שפע :יו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת סמינר הקיבוצים
דנה שיפר :יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז ללימודים אקדמיים
שחר עבוד :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת בית ברל
יפית דרי :יו"ר אגודת הסטודנטים המרכז האקדמי אונו
אסף אזולאי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת רופין
רמי רוזן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת עמק יזרעאל
תמר מייבום :יו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת תל חי
שי גולן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת נתניה

אדי רבין :יו"ר אגודת הסטודנטים במכון הטכנולוגי חולון
יאיר הראל :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה האקדמית ת"א-יפו
זיו רוזנצוייג :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אורנים
טל דהן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אחוה
אינה ברנזבורג :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת שנקר
אסף כהן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת צפת
אלירן שבו :יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת דוד ילין
מאיה כנרתי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת בצלאל
ניצן בלנק :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת וינגייט

כתבי הצבעה:
ישראל אליוביץ' :יו"ר אגודת הסטודנטים הקמפוס החרדי קרית אונו ,מייפה את כוחה של יפית דרי.
קורין שירה בכר :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת לוינסקי ,מייפה את כוחו של אורי רשטיק.
אלקנה אורבך :יו"ר אגודת הסטודנטים של ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה ,מייפה את כוחו של לירון פוליצר.
רונן וייס :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת גורדון ,מייפה את כוחו של יוסי שלום.
ליאור קאופמן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אורט בראודה ,מייפה את כוחו של אורי רשטיק.
גיא שריקי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה למנהל ,מייפה את כוחו של לירון פוליצר.
גיל עציון :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת כנרת ,מייפה את כוחו של לירון פוליצר.
אסף ליפקו :יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי פרס ,מייפה את כוחו של לירון פוליצר.
מאור יפרח :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אשקלון ,מייפה את כוחו של אורי רשטיק.
ליאור אלהרר :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת גליל מערבי ,מייפה את כוחו של איציק שמולי.
לימור משה :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה ,מייפה את כוחו של יאיר הראל.

נוספים:
עו"ד עדי שחר :ייעוץ משפטי ההתאחדות
אסף כהן :יו"ר ועדת ביקורת
אולג לוינסקי :חבר ועדת ביקורת
עידו גוטמן :חבר ועדת ביקורת
עמיחי גרין :מ"מ מנכ"ל התאחדות הסטודנטים בישראל
רועי רבר-מונקה ,מנהל כספים התאחדות הסטודנטים

דיון:
איציק שמולי :אחרי שהצבענו על הצעת חלוקת התמיכות של הדיבידנד בחברת אלחון אז צריך פורמאלית גם
להצביע על אותה הצעת חלוקה ,רק הפעם של התמיכה של עמותת איסת"א ליינס .ההסבר הוא אותו ההסבר
כמו מקודם ואת הדיון כבר עשינו ,כך שאם אין למישהו משהו חדש או נוסף להגיד נעבור ישר להצבעה.
אסף כהן (יו"ר ביקורת)  :אנחנו מתחילים את ההצבעה ואני מזכיר שצריך רוב רגיל בהרכב מיוחד ,לפי
ההסכם והתקנון.
אוניברסיטת ת"א :בעד
אוניברסיטת בן גוריון :נגד
האוניברסיטה העברית :נגד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
טכניון :נגד
אוניברסיטת חיפה :בעד
המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :נגד
מכללת סמינר הקיבוצים :נמנע
המרכז ללימודים אקדמיים :בעד

מכללת בית ברל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד
מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת תל חי :נגד
מכללת נתניה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת גליל מערבי :בעד
מכללת אורנים :נמנע
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :בעד
מכללה אקדמית אחוה :נמנע
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת שנקר :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד
בצלאל :נמנע
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :נגד
אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד

אזור גיאוגרפי מרכז :בעד
אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
אסף כהן (יו"ר ביקורת):
בעד 82.726 :מנדטים ()66.01%
נגד 16.14 :מנדטים ()22.01%
נמנע 6.216 :מנדטים ()4.26%
ההצעה התקבלה.
איציק שמולי :אנחנו עוברים לבחירות לוועד המנהל של עמותת איסת"א .מי שהגיש מועמדות הם לירון פוליצר
מבר אילן ,וגלעד ארדיטי מתל אביב ,דנה שיפר מהמרכז לימודים אקדמיים וגיא שריקי מהמכללה למינהל.
יציגו את עצמם רק מי שעדיין לא עשו זאת קודם -דנה בבקשה.
דנה שיפר :אני שנתיים בהתאחדות .נראה לי שחשוב שיהיה מישהו שיתעסק עם כספים והשקעות ואני מגיעה
מהתחום .זה מה שאני עושה וזה מה שלמדתי ,ולכן חשוב לי להיות בוועד איסתא.
איציק שמולי :אנחנו מתחילים את ההצבעה וגם הפעם נצביע על כל מועמד בנפרד ,קודם כל על שני
המועמדים של האוניברסיטאות ולאחר מכן על שני המועמדים מטעם המכללות .נתחיל עם גלעד ארדיטי.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :נמנע
אוניברסיטת בר אילן :בעד
טכניון :נמנע
אוניברסיטת חיפה :בעד
המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :נגד
מכללת סמינר הקיבוצים :נמנע

המרכז ללימודים אקדמיים :בעד
מכללת בית ברל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד
מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת תל חי :בעד
מכללת נתניה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת גליל מערבי :בעד
מכללת אורנים :בעד
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :בעד
מכללה אקדמית אחוה :בעד
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת שנקר :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד
בצלאל :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :נגד

אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד
אזור גיאוגרפי מרכז :בעד
אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
גלעד ארדיטי נבחר כחבר ועד מנהל של עמותת איסת"א ליינס כנציג האוניברסיטאות.
איציק שמולי :אנחנו מצביעים עכשיו על לירון פוליצר כחבר ועד מנהל של עמותת איסת"א ליינס מטעם
האוניברסיטאות.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :נמנע
אוניברסיטת בר אילן :בעד
טכניון :נמנע
אוניברסיטת חיפה :בעד
המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :נגד
מכללת סמינר הקיבוצים :נמנע
המרכז ללימודים אקדמיים :בעד
מכללת בית ברל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד
מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד

מכללת תל חי :בעד
מכללת נתניה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת גליל מערבי :בעד
מכללת אורנים :בעד
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :בעד
מכללה אקדמית אחוה :בעד
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת שנקר :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד
בצלאל :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :נגד
אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד
אזור גיאוגרפי מרכז :בעד
אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
לירון פוליצר נבחר כחבר ועד מנהל של עמותת איסת"א כנציג האוניברסיטאות.
איציק שמולי :אנחנו עוברים להצביע על דנה שיפר כחברת ועד מנהל של עמותת איסת"א מטעם המכללות.

אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :נמנע
אוניברסיטת בר אילן :בעד
טכניון :נמנע
אוניברסיטת חיפה :בעד
המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :נגד
מכללת סמינר הקיבוצים :נמנע
המרכז ללימודים אקדמיים :בעד
מכללת בית ברל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד
מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת תל חי :בעד
מכללת נתניה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת גליל מערבי :בעד
מכללת אורנים :בעד
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :בעד

מכללה אקדמית אחוה :בעד
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת שנקר :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד
בצלאל :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :נגד
אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד
אזור גיאוגרפי מרכז :בעד
אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
דנה שיפר נבחרה כחברת ועד מנהל של עמותת איסתא כנציגת המכללות.
איציק שמולי :עכשיו נצביע על מועמדותו של גיא שריקי כנציג ועד מנהל של עמותת איסת"א מטעם
המכללות.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :נמנע
אוניברסיטת בר אילן :בעד
טכניון :נמנע
אוניברסיטת חיפה :בעד
המרכז האוניברסיטאי אריאל :בעד
המכללה למנהל :בעד

המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :נגד
מכללת סמינר הקיבוצים :נמנע
המרכז ללימודים אקדמיים :בעד
מכללת בית ברל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת רופין :בעד
אורט בראודה :בעד
מכללת אשקלון :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת תל חי :בעד
מכללת נתניה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת גליל מערבי :בעד
מכללת אורנים :בעד
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה :בעד
מכללה אקדמית אחוה :בעד
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת שנקר :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
קמפוס חרדי קרית אונו :בעד

בצלאל :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת צפת :נגד
אזור גיאוגרפי ירושלים :בעד
אזור גיאוגרפי מרכז :בעד
אזור גיאוגרפי דרום :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
גיא שריקי נבחר כחבר ועד מנהל של עמותת איסת"א כנציג המכללות.
איציק שמולי :אני סוגר את ישיבת האסיפה הכללית של עמותת איסת"א .אני רוצה מאוד להודות לאדי רבין
ולאגודת הסטודנטים של המכון הטכנולוגי חולון על האירוח המדהים .תודה רבה .אנחנו ניפגש בעוד כחודש
וחצי לערך לטובת אישור התקציב השנתי ותו כניות העבודה של התאחדות הסטודנטים .אני מזכיר לכולכם שוב
את האירוע בלוד ב -612-מזמין את כולכם להגיע וכמובן לפרסם זאת לסטודנטים .הישיבה נעולה.

-הישיבה נעולה-

