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 דיון:

זי בהם הוא תוכנית המרכהדבר ברוכים הבאים, יש לנו היום כמה דברים על סדר היום כאשר איציק שמולי: 

העבודה והתקציב. אני מניח שזו תהיה ישיבת הנשיאות האחרונה שלי כפי ששמעתם, ואני אתייחס לנושא 

מפלגת העבודה ויחד עם זה אני לא יכול לקום ולעזוב ב בפריימריסבסוף. באופן רשמי הכרזתי על מועמדות 

ר להשאיר את הבית שמחליף תחתיי אי אפ שעד שיבחר ,הכל באופן חסר אחריות וזה גם מה שאומר התקנון

ויחד עם זאת חשוב  ,הזה לבד. אז אעשה כל מה שאפשר כדי שההתאחדות תמשיך להתנהל בצורה מקצועית

אני ויתרתי מרגע כניסת התפטרותי לתוקף על כל הזכויות שמגיעות לי  .ם בצורה גלויהירלי לשים את הדב

ים סוציאליים, אני עושה הכל בהתנדבות מלאה. הדבר האחרון מתוקף היותי יו"ר, כגון רכב, משכורת ותאנ

שאעשה זה לנצל את הבית הזה ואני אמלא את תפקידי בחודש הקרוב בהתנדבות מלאה. את הדברים הפחות 

 פורמאליים אני אגיד ברשותכם בסוף.

של העובדים  ה מעוס"ים שינוי יציגו את המאבק': יש לנו שלושה נושאים על הפרק, שני החברגרין עמיחי

לאחר מכן אני אדבר שתי דקות על פרויקט שאנחנו שותפים לו והדבר השלישי, ניצן יציג בכמה  ,םייהסוציאל

 דקות את נושא קידום הספורט במערכת האקדמית. 



 

 

התארגנות של הסטודנטים לעבודה סוציאלית הפועלת  -: אני יו"ר שותפה של ארגון עו"סים שינוילפידות דפני

המוסדות בהם מלמדים  11מתוך  11-המקצוע שלנו בפרט ומדינת רווחה בכלל. אנחנו פועלים ב למען קידום

עבודה סוציאלית. אנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם התאחדות הסטודנטים. הבעיה העיקרית היא נושאי 

עושים  מהלימודים וסטודנטים אלירגאינטיות. ההכשרה המעשית היא חלק החזרי הנסיעות בהכשרות המעש

 בפריסה גיאוגרפית רחבה,ימת במקומות מאוד מגוונים ושעות שבועיות בהכשרה מעשית אשר מתקי 11-10בין 

לא בהכרח בהתאם למקום לימודיו של הסטודנט. הסטודנטים מקבלים הכשרה ואין שום יחסי עובד מעביד כך ו

 דנט.שאין תנאים סוציאליים ואף אחד לא סופג את עלויות הנסיעה מלבד הסטו

לוביי בכנסת ושיתוף  תבחודש למשהו שהוא חובה אקדמית. חוץ מעבוד ₪ 100מדובר בסדר גודל של מעל 

פעולה עם ההתאחדות אל מול המל"ג והות"ת אנחנו זקוקים לעזרה פנים קמפוסית. לגייס סטודנטים זה בעיה 

דנטים. כשאני מגיעה לכיתה כך שאחד הדברים החשובים זה לגייס ולרתום את הסטו .וזה כוח שהוא משמעותי

אם יגיע נציג  ,יס את הגרעין הזהיויש לי גרעין חדש זה הרבה יותר קל, במקומות שבהם טרם הצלחנו לג

מאגודת הסטודנטים יש לזה השפעה גדולה. בשבוע הקרוב תקבלו מאיתנו טלפון במטרה להיפגש ולדבר על 

 אבל יש לנו הזדמנות נדירה לעשות שינוי. זה ברמה המקומית. כל מוסד משתנה באתגרים ובגישה שלו

: אצלנו הסטודנטים רותחים על הנושא הזה, אין אופק לאחר התואר שיכול לפצות על הנושא הזה עמית חזן

 ואני מאמין שכל מה שאני אוכל לסייע כאגודה אני אשמח כי זה אינטרס משותף.

נו. הפתרון לא יהיה קל ופשוט אבל ברגע שתפתח : אנחנו דנו בעניין הזה מול המל"ג ודי נפנפו אותקורן יערה

 הדלת הזו, יפתחו דלתות נוספות של הכשרות מעשיות של סטודנטים לחינוך ותרפיה וכו'.

ב על מכיוון שהבחירות שואני אציג בכמה מלים את המיזם הבא. : לפני שניצן יציג את המיזם הבא, גרין עמיחי

שיטת הממשל,  פורנצטרף לכמה עמותות שמתעסקות בשיימת ביקשו שהפרק אז כבר לפני תקופה מסו

. הם הצטרפו למכון הישראלי לדמוקרטיה ולמכון להעצמת מאיר דגןבהובלה של  יש סיכויהעיקרית שבהן היא 

. הם ירצו ליצור ניידת עצומהשיפעל על תקן של האזרח. הם רוצים בעצם להגיע לקמפוסים ולהפעיל אוטובוס 

ולהעלות את המודעות לנושא במטרה לנסות שכמה יותר מפלגות יתחייבו שלאחר  קשר עם האגודות, להגיע

בחודשיים הקרובים באוניברסיטת ת"א יפעלו לשנות את שיטת הממשל. צפויים שני כנסים שלהם  ןהבחירות ה

 ואם זה משהו שרלוונטי לכם אז שתדעו שזה עומד על הפרק.ומרכז הבינתחומי, 

להכניס יותר ספורט למוסדות להשכלה גבוהה, דרך האגודות. לאט לאט אנחנו  : המטרה שלנו היאבלנק ניצן

נוך בארץ שפחות ופחות יש חשיבות לספורט ולחינוך הגופני. אנחנו מתחילים במיזם שמטרתו לעודד ירואים בח

ות כרכזי חינוך גופני. הבנתי שעתיד להיות רכז רווחה ויחד איתו נוכל ליצור פורום בו יהיו נציגים מכל המוסד

ספורט ונוכל לקדם את הפעילות של אס"א ופעילות נוספות. אנחנו כותבים עכשיו נייר עמדה מה קיים היום 

מה קיים ומה חסר ולאחר שנקבל תמונה רחבה יותר נוכל להחליט מה נעשה כדי  ,באגודות ובמוסדות השונים

 .תמורת נקודות זכות ספורטלעודד עוד ספורט. מטרה נוספת היא להגיע למל"ג לקורסי העשרה של 

 יש פה עניין תקציבי גם, בחלק מהמוסדות אפשרי לעשות את זה ובחלק לא. :טל דהן

: ברגע שיש לך רכז ספורט ואני יודע על אירוע שעתיד להתקיים, הוא יוכל לפעול כדי לקדם את בלנק ניצן

 ., גם אם אין תקציב בכל פעםהנושא



 

 

יצור איתכם קשר ויקבל מידע, אחר כך שכותב עבורנו את הנייר רוני : המטרה הראשונית היא שגרין עמיחי

 זה גם ברמה התקציבית. תנוכל לפעול כדי לקדם א

 : אנחנו הלכנו לחנויות ספורט והצלחנו לגייס כספים וכל אגודה יכולה לפנות ולקדם את זה.(צפתאסף כהן )

 -לרווחה אנחנו יצרנו קשר עם עמותת צאלה: שני עדכונים, הראשון כחלק מפרויקט דלת פתוחה יקטאורי רש

מתמחה בליווי וייעוץ לפרויקטים חברתיים והיא תלווה כל אגודה שרוצה להרים פרויקט חברתי בדגש על ש

פתרון בעיות. אם אתם מזהים בעיה חברתית במוסד שלכם ואתם רוצים להקים פרויקט אותה עמותה תלווה 

וציא בקרוב קול קורא שיסביר בדיוק מה זה אומר ונערוך כנס מסודר אתכם בכל הנושא והדבר יתוקצב. אנחנו נ

 ליושבי הראש.

אני רוצה לעדכן במצב של המוסדות להנדסאים. תעודת הנדסאי מספקת למשק ידיים עובדות וציבור יצרני 

י שם אנווכמובן ההתאחדות מייצגת אותם. בשנים האחרונות המוסדות הטכנולוגיים סובלים מתת תקצוב מזעזע, 

תופעה שבעיני היא מדובר בצד בעיות בהתנהלות המוסדות באספקטים של רווחת הסטודנט וזכויות הסטודנט. 

מיליון שקל והם לא יכולים לפתוח את שנת הלימודים בקרובה. לפני  00מזעזעת והם כיום בתת תקצוב של 

זכות עבודה של איציק די עמדנו שהם רוצים להעלות את שכר הלימוד וב ,לא בתיאום איתנו ,חודש הם הכריזו

על הרגליים ועצרנו את זה. המאבק הוא לגיטימי ואנחנו רוצים לעודד עבודה יצרנית במדינת ישראל. בפורום 

בתחילת השבוע בשנקר, שהתכנס בשבוע שעבר הוחלט שניכנס למאבק בצורה ממשית. נערכו שלוש הפגנות 

משרד אים יחד עם הפורום ללימודים טכנולוגיים להפגנה מול וביום ראשון הקרוב אנחנו יוצתל חי ובאר שבע, 

הממשלה. זה מאבק על פני החברה במדינת ישראל שלא מצליחה לעודד עבודה יצרנית וזה תהליך ראש 

שבסופו של דבר יחסל תעשיות שלמות. מחר אנחנו נוציא עדכון על הדבר הזה, אנחנו נשמח אם תעלו את 

 כלו לקחת חלק בדרכי פעולה שונות במאבק הזה.הנושא למועצות שלכם כדי שתו

המכללות לא יכולות להמשיך, ועשינו מאבק והכל אבל השאלה היא מה קורה אם זה לא  :ברנזבורג אינה

 מצליח?

בשכר הלימוד. אנחנו  00%ירדו לחלוטין מהעלאת  המכללות הטכנולוגיות : במסגרת משא ומתןיקטאורי רש

 פך על הסטודנטים שלנו כי זה באמת הפתרון הכי קל.נזהרים במאבק כדי שזה לא יתה

: אין ספק שצריך לעשות רפורמה כוללת במכללות הטכנולוגיות. הן לא מאפשרות לסטודנטים שמולי איציק

הכשרה ראויה. אני לא סומך על הנשיאים של המוסדות האלו כי הדבר הראשון שניסו לעשות ברגע הראשון 

הנושא על הסטודנטים ואם לא לחץ גדול מאוד שלנו זה היה קורה. צריך שהתאפשר להם זה להפוך את כל 

גם בגלל שזה לא הוגן שבמכללות בהן התנאים פחות  ,וד להיזהר ולהדגיש שבשכר הלימוד אי אפשר לגעתאמ

טובים להעלות את שכר הלימוד וגם כי זו תהיה הסנונית שתביא להעלאת שכר לימוד במקומות אחרים. לכל מי 

דסאים במוסד שלו, כבדהו וחשדהו, האינטרס שלנו שישקיעו במוסדות אבל גם שההשקעה לא תגיע שיש הנ

 מהכיס של הסטודנט.

 מה קורה עם מחלקת המחקר? האם במקביל נכתב נייר עמדה? גדי דומב:



 

 

 00%ח מאוד מסודר שהמוסדות הטכנולוגיים הציעו, תוכנית הבראה שכללה העלאה של "יש דו :יקטאורי רש

ואנחנו נעביר לכם אותו, שלא מתבסס על העלאת שכר הלימוד ח מתוקן "קיבלתי דו . היוםשכר הלימודשל 

 הוא מקיף. במקביל כחלק מתוכנית העבודה אנחנו נשים דגש רציני לגבי הטיפול בהנדסאים.

ם להגיע : החשש הוא שאנחנו יושבים בבית ואין לנו מנוף לחץ כמו הרופאים ששבתו רעב והיו צריכיכפרי דני

 לפתרון.

: כרגע הנשק הכי חזק של הסטודנטים מופעל, אנחנו עושים ואתם עושים. סלע המחלוקת שמולי איציק

המרכזית הוא בין המוסדות ובין המדינה. יש דרך קצרה לסגור את הסיפור הזה עם העלאת שכר לימוד אבל 

ה להפעיל לחץ על הדרג ז לים לעשותשנינו לא מעלים את זה על דעתנו ולכן הדבר הטוב ביותר שאנחנו יכו

 הפוליטי מבלי לאבד אותו.

 אנחנו צריכים להעלות מדרגה שכל היו"רים יהיו בתמונה, שנפעיל לחץ שכולנו נהיה שם. :שחף שי

 : אחת הסיבות שלא שומעים את ההנדסאים היא בגלל שיש דיכוי של אגודות הסטודנטים.יקטאורי רש

ים שכר למוד גבוה יותר משלנו, הם מפחדים לפתוח את הפה כי הם : החברה של אורט משלמכפרי דני

עלולים לקבל סנקציות מההנהלה. זה חתיכת בלגן. נוסיף הנדסאים חרדים שגם כן לא מדברים וכך נעלמו חצי 

 מההנדסאים.

ח לכם לשהמועצה על השבתה או משהו. אני א: אני לא חושב שמישהו יכול לקבל החלטה בלי יקטאורי רש

החומרים עם הצעות אופרטיביות לדרכי פעולה. מי שמרכזת את הנושא בהתאחדות זו יערה ואנחנו קוראים את 

אבל כמו שאיציק אמר חייבים לשמור על האיזון הדק הזה כדי שזה לא יתהפך  ,לכולכם להצטרף לנושא הזה

 עלינו בחזרה וזה אומר לא לתקוף את שר התמ"ת.

 חות הכספיים. "על הדו: אנחנו עכשיו נעבור גרין עמיחי

. נתחיל מההתאחדות, ן: אנחנו מלווים את ההתאחדות כבר כמה שנים, את עמותת איסתא ואת אלחורונן דלל

י משל החמישה וחצי מליון הן הכנסות מד בר ההרכשמליון וחצי כא 5מחזור הפעילויות של ההתאחדות היה 

בזירת ני מליון מאה מהמשרד לאזרחים ותיקים. , שכרטיסי סטודנטמ ₪ 700000חבר של שני מליון מאתיים, 

שני מליון  -ם ותיקיםחירמלגות המשרד לאז, ₪ 000,000מאבקים סטודנטיאליים ההוצאות הדברים המרכזיים היו 

אם אנחנו משווים, יש לנו גידול של חצי מליון ומאבקים של מאתיים אלף  מלגות אחרות. 100,000מאתיים, ועוד 

 .₪ 570,000ם שמוביל לגירעון של לאחר הוצאות הנהלה הפסד מסוי. ₪ 001,000לליות הוצאות הנהלה וכ  ₪

 100,000חייבים אחרים ו המחאות לגבייה ₪ 050,000רים בבנקים זת 01.11.1011-סך הכל מצב ההתאחדות ל

 ₪ 111,000שמורכב בעצם מצדדים קשורים שזה בעיקר עמותת איסתא, עובדים  100זכאים אחרים מליון  .₪

 . אלו נתוני ההתאחדות אם יש למישהו שאלות מוזמן.₪ 100,000והוצאות לשלם 

 יש הפסד של חצי מליון שקלים. 1010-1011, שנת 0: בעמוד )צפת(כהן  אסף

 .ין: זה צודלל רונן



 

 

 : ירידה ברכוש השוטף יש הסבר לזה?)צפת(כהן  אסף

מזומנים ומן הסתם מימנת את הגרעון הזה אז  750,000היו לך  0בעמוד  1010: אם אתה מסתכל על דלל רונן

 המזומנים ירדו קצת.

עלו בחצי מליון שקלים שזה בדיוק  1011-ל 1010עלויות פעילות. המשכורות בין  -, ב9: עמוד )צפת(כהן  אסף

 ועדת הכספים.ני רוצה לדעת אם זה אושר על ידי ההפסד וא

 ורות ואת סעיף המאבקים שעלו.: אני הדגשתי את סעיף הגרעון את סעיף המשכדלל רונן

 גדיל את הגרעון שלי בחצי מליון שקלים.להאיך אפשר בתקופה של הפסד  :)צפת(כהן  אסף

: מה שאנחנו עושים פה זה לא לאשר את המצב, את עצם הוצאת הכספים הפרוצדורה זה אישור שמולי איציק

ים את מה שהיה. פקים ומשקם ומדויים שמוצגים כאן הם מהימניחות הכספיים, כלומר אישור שהנתונ"הדו

 .ע"י הנשיאות ובמסגרות לפי התקנון הוצאות הכספים כולן אושרו

 אני לא יכול לאשר את ההוצאה הזו לאור הגרעון הקיים. :)צפת(כהן  אסף

 : אם אתה רוצה להתלונן על התנהלות אז תפנה לוועדת ביקורת ותבדוק שהכל אושר.שריקי גיא

 . התשובה ניתנה.1011שנת , ב: הכל אושריקטרשאורי 

המתאים, זה אתה יכול לעשות מול : אנחנו לא באים עכשיו לבדוק האם ההוצאות קיבלו את האישור דלל רונן

 עדת ביקורת. כאן אנחנו באים לאשר שזה אכן מה שהיה.ו

גדול בין  : אני יועץ מס, אני רוצה לדעת מה אני רוצה לאשר. אם אני כחבר נשיאות עם פער)צפת(כהן  אסף

 מה שראיתי לבין מה שמוצג אני רוצה את התשובות.

: שאלה לגיטימית היא למה עלו המשכורות ממליון למליון וחצי והם יגידו לך תשמע זה יצא עבור דלל רונן

 לקחנו עוד עובדים וכו' אבל זה לא המקום אם מישהו אישר את ההוצאה הזו. ,מאבקים

חות הכספיים והיה לך שבוע להתקשר ולשאול והיינו "במייל את הדו : לפני שבוע קיבלתםמונקה-רבר רועי

 בוועדת כספים. פה זה לא המקום.ונותנים לך את התשובות. ברור שהכל אושר בוועד מנהל 

או  1011חות משקפים את מה שקרה בשנת ": בהצבעה אתם מצביעים האם אתם מאמינים שהדורשטיקאורי 

שלח לי מכתב ולוועדת ביקורת ותקבל תשובה רצינית. אושרו ים האלה לא. אם יש לך השגות על האם הכספ

 אנחנו מצביעים עכשיו על האם זה משקף את המצב שהיה או לא.

בוועד המנהל הקודם שאלתי אם הוסף שכר למשכורות או שנוספו בעלי תפקידים. ואני רוצה  :תמר מייבום

 לדעת את התשובה.



 

 

דל ו. מה שהשתנה זה גבכמה וכמה שנים האחרונות ההשתנא בהתאחדות ל השכר השעתי: גרין עמיחי

. לפני שנה וחצי היה רק רמ"ח םנוספו הרבה תפקידיהתקנים. יש מספר תפקידים שהוגדל להם התקן, ובנוסף 

שעות,  110, ולאחר מכן הגדילו את המשרה של הרכז למשרה של ואז הצטרף רכז בחצי משרהלדוג' אקדמיה 

 .שונים ועוד תפקידים ית, בקידום סטודנטים ערביםוכך גם במעורבות חברת

 שמופיעה בדו"ח. : אשמח להתייחס להתייחסות רואה החשבוןןעמית חז

חות בהתאם לאינפלציה אז צריך להכניס הסתייגות לגבי ": זה דבר מאוד שכיח, שאם לא עשית דודלל רונן

המספרים היו צריכים להיות מתואמים חות מתואמים אך "ואילך לא צריך לעשות דו 1000הדבר הזה. משנת 

 לא עשו את זה ולכן זו הערה שכיחה. העמותותולכן יש הסתייגות.  מרבית  1000לאינפלציה עד 

 אפשר להסביר את היחס בין רכוש שוטף להתחייבות של מיליון וחצי? :עמית חזן

 זה בדיוק הגירעון, שההתחייבות גדולה יותר מהנכסים שלה.  :דלל רונן

 מה זה אמור להגיד לי בנוגע להתנהלות התקציבית שלנו? :זןחעמית 

 : שצריך להתחשב בגירעון הזה ולהצטמצם בהוצאות כדי להקטין את הגירעון.דלל רונן

: יש לנו כמה חובות היסטוריים שאנחנו מתמודדים איתם כל שנה. ההלוואה של עמותת איסתא שמולי איציק

. אנחנו מנסים לענות על הצרכים של האגודות ושל התאחדות וגם ₪ 100,000שבכל שנה אנחנו צריכים להחזיר 

 לכסות את כל החובות האלו.

 צדדים קשורים, מי הם ומה החיבור שלנו אליהם?זן: חעמית 

היה  1010שנת ב 0: זו עמותת איסתא. כמו שאיציק אמר זה לא נוצר ביום אחד תוכל לראות בעמוד דלל רונן

 אם בגוף אחד והגוף הזה מחייב גופים אחרים אבל לו. כגון שכירות, רש100,000-ה ללנו צדדים קשורים וזה על

 שילמו את זה בפועל ועכשיו זה נשאר.

 שאני לא בא אלייך בכבודו, אני יודע שעשית עבודה מדהימה אבל אני רוצה שזה יהיה כתו: )צפת(כהן  אסף

רעון לא מסכנים את העמותה ואת כל מי שיושב ח אלא בחוסר הפרופורציות שבזמן שיש גי"ככותב הדו בטענות

 פה וצריך לדון בנושא הזה.

: כל הוצאות הכספים גם אם יצרו או הרחיבו גרעון כולן, אושרו כפי שהיו צריכים להיות שמולי איציק

. מי שישב בכסא שלך כיו"ר אגודת הסטודנטים בצפת חשב שזה נכון והוא הצביע לאשר. אנחנו לא ותמאושר

 לאשר רטרואקטיבית תקציבים. כמו שמישהו יכול שנה הבאה לבוא בטענות שאישרנו רכז רווחה.יכולים 

 .חות הכספיים של התאחדות הסטודנטים"נעבור להצבעה על הדואם אין עוד שאלות : רשטיקאורי 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד



 

 

 אוניברסיטת בר אילן: בעד

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 רכז האוניברסיטאי אריאל: בעדהמ

 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

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: נמנעת

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת גליל מערבי: בעד

 מכללת אורנים: בעד

 ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: נמנע

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת צפת: נמנע



 

 

 מכללת דוד ילין: בעד

 קמפוס חרדי קרית אונו: בעד

 עדבצלאל: ב

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 יו"ר התאחדות הסטודנטים: בעד

 סיו"ר התאחדות הסטודנטים: בעד

 ו.אושר 1011של התאחדות הסטודנטים לשנת הדוחות הכספיים  :)ביקורת( אסף כהן

אחרונה יצאו שני מיילים אחד בעילום : חברים תראו, בחודשיים האחרונים מאז ישיבת הנשיאות היקטרשאורי 

שם ואחד על ידי שלושת האוניברסיטאות. לפני שהדיון מתחיל דיברתי עם הרבה מכם ויש הרבה כעסים 

ומתחים סביב כל מה שקורה והבקשה שלי אליכם זה לקיים את הדיון בצורה מובנית ובונה לעתיד ולא באופן 

יעל ואסף. יש הרבה נושאים על הפרק  ,ת המכתב של נתיוגם בעקבו ,מתלהם גם בעקבות הבקשה של עמית

אבל התאחדות הסטודנטים לא תעמוד במצב של  ,הכל פתוח לדיון והכל על השולחן תמידשוחשוב לי להגיד 

וזה בסדר  עתל עתמחרב על הצוואר או במצב של הכל או כלום. שינויים יהיו כי בארגון ציבורי התקנון משתנה 

מחוויות חיוביות. השינויים יקרו עם חרב ובלי חרב, עם פרישה של מי אלו גם מדים מטעויות ווזה טבעי ואנחנו לו

ון ענייני ובוגר ומכיוון ידנתחיל ב אלא אם יש למישהו משהו להגיד.בדיון עכשיו  נתחילובלי הפרישה. אנחנו 

קנונים. לא יהיו היום על אלחון ואחר כך נעבור להיבטים ת הדיוןשעידו צריך ללכת אני מבקש להקדים את 

ועדת תקנון פתוחה ונביא בפני ם אנחנו נקבע ישיבה של ירינוי תקנון אך לאחר שנשמע את הדבהצבעות לש

ם שאני מגבה ותומך בהם. גם ירם בכל תוקף ויש דבההנשיאות את הדברים. יהיו דברים שאני אתנגד אלי

מתייחס לחברת אלחון ולחשיפת נתונים.  המכתב שיצא לפני חודשיים וגם המכתב שיצא מהאוניברסיטאות

לפני שנתחיל בהצגת הנתונים אני רוצה להסביר. בחברת אלחון על פי שינוי התקנון של החברה יש חמישה 

אדם שסיים את  -רקטור סניורדי–נוסף שלא מונה  ודירקטוראייל נווה ועומר גרניט  סיו"ר . יו"ר,דירקטורים

האחרונות ולא משמש בשום תפקיד כלשהו בארגון סטודנטיאלי והוא תפקידו בנשיאות במהלך השנה וחצי 

 יבחר על ידי האסיפה הכללית.

דירקטורים מי שכיהנו כהדירקטורים באלחון היו באופן היסטורי  .אני אסביר את שינוי התקנון :איזיקוביץ' עידו

יין אותו מה קורה באלחון. באיסתא ומאסטר ביט. המצב לא היה הגיוני, הדירקטוריון היה ענק ולא באמת ענ

הוחלט שהדירקטוריון צריך להיות מקצועי ולא אנשים בעלי עניין בקמפוסים ספציפיים וזה אושר בישיבת 

יו"ר הם נבחרים בתהליך שמתחיל ע"י  .ם מקצועיים. כך שיש שני דירקטורי1011באפריל  ת בבר אילןהנשיאו

טורים בחברות אחרות לחות כשנה, עם תארים מעל גיל מביא אנשים מומלצים, עם ניסיון כדירקשההתאחדות 



 

 

, ואז הנשיאות מאשרת את הדירקטורים. על הסניור זה אותו התהליך אך זה מישהו שהיה בשנה וחצי 05

 האחרונות בתוך הנשיאות.

: כתבנו כמה סעיפים וניסינו למצות את עיקרי הדברים שגורמים לנו לא להגיע לישיבות נשיאות. מה סיני יעל

לדעתנו לא עובד כראוי בהתאחדות שמוביל לסיטואציה ששלושת האוניברסיטאות לא רוצות לקחת חלק. 

במהלך הדרך כשניסינו להעלות את הדברים, זה לא נכון שהייתה מונחת חרב על הצוואר וניסינו לדבר גם 

הדירקטורים שבו  בתוכנו וגם עם הנהגת ההתאחדות וניסינו לרכז את הדברים. יש כמה סעיפים חשובים כמו

וההתאחדות כולה  אף אחד לא תופס סעיף אחד וחושב שהסעיף ישתנה .דיברנו. אני אתייחס בגדול למכתב

שנה כמה אני אעשה את . כמו שאסף אמר על כתבי הצבעה, זה מה שמסביר למה זה לא מתשתנה בעקבות זה

יש כל מיני דברים  בכתב הצבעה. ם שנסגרו לפני בכתב הצבעה ישפיעו. הדיון נסגר לפניירהמאמץ אם דב

על  או לחרבאת ההתאחדות ם בסיסיים בהתאחדות. אין בזה איום על לפרק יוהמכתב היה קריאה לשינוי דבר

, יש כאן אנשים עסוקים ואם אני באה למשהו שהוא לא רלוונטי עבורי אז זה ת, יש אמירה מאוד קונקרטיהצוואר

 בעיה.

 מכתב שלכם לדיון כמה שיותר בונה. אני רוצה לפרק את ה :יקטרשאורי 

בקצרה, אני אנסה לשמור על דיון ענייני אבל אני חושב שגם ההתנהלות שלכם הייתה  באגי: אני שמולי איציק

נקייה וזכה והוגנת כי אם שולחים לנשיאות ולתקשורת את המכתב באותו הזמן מבלי שנותנים לנשיאות לא 

ם זו הכוונה האמיתית. ירח שהכוונה הטהורה של לשפר את הדבבטולתת תגובה אפילו זו התנהלות שאני לא 

לכם להשפיע ולדבר אני לא זוכר מאז שנכנסתם להתאחדות מתי נתתם  הייתהאחת מההזדמנויות ש לכב

בצורה מסודרת לתקן את הדברים. אני חושב שחלק גדול מהדבר  יםרמישהו צ'אנס, מתי הבאתם את הדבל

 הזה הוא פוליטי.

ושבכלל אני יודעת שזה מה שאתה חושב, אני יודעת שאומרים שנתי רוצה להיות יו"ר ההתאחדות  :סיני יעל

הצעת להיות שותפים ובי  בצורה רצינית. נקמה על גוטלר, במקום לבוא ולהתייחס לדברים שלנוב מדובר

מה הולך  ספציפית השקעת הרבה זמן אבל עד שהבנת שזה לא יעבוד. אני לא אבוא למהלך בלי שאומרים לי

בתפקידי, כמה ישיבות נשיאות אני אהיה בהן? העליתי דברים וביקשתי לטפל בזה  1010להשתנות. אני עד יוני 

 וקיבלתי מריחות.

לא בפורום כזה ולא בפורום אחר את הטענות משהו קונקרטי. : את לא באת והצעת פעם אחת שמולי איציק

 שלך בצורה מסודרת. 

אבל זה שזה יצא לתקשורת זה לא מכבד אותנו בנשיאות ואני יעל, מוע אותך : אני שמח לשכהן )צפת( אסף

מכבד אותך הרבה יותר כשאני שומע אותך ולא כשאני קורא את זה בוויינט. בעיני גם ההערות שהערתי לגבי 

 חות וחברת אלחון בואי נבקש חברה חיצונית שתבוא ותבקר. "נושא הדו

חלפים בעלי תועדת ביקורת. כמעט בכל פעם שמדות ויש כאן גם רת את ההתאחק: אני מבקרן ראובן כהן

התפקידים אני באה ואומרת דבר מאוד פשוט. יש מוסדות של ההתאחדות שניתן להשתמש בהם. דלתי פתוחה, 

זה שאתם לא משתמשים בזה בשגרה זה חבל, חבל שמתעוררים שיש בחירות וכו'. אנחנו פה אתם יכולים 

 עבודה.לפנות ואנחנו נעשה את ה



 

 

: אני מחזיר את הדיון לפסים קונקרטיים. ענבל בקצרה תתייחס לדברים ועידו יציג את נושא יקטרשאורי 

 אלחון.

אני  ,: שלום לכולם, את חלקכם הכרתי בישיבת היו"רים החדשים בהתאחדות. מי שלא מכיר אותיענבל זהבי

עמותת איסתא ליינס. אני רוצה לדבר על עורכת דין ואני היועצת המשפטית של התאחדות הסטודנטים וגם של 

מספר דברים. ראשית לגבי שינויי התקנון וגם לגבי כתבי הצבעה. אני רוצה להקדים ולומר שמערך ייעוץ 

בעמותה ולכן  ותמשפטי של תאגיד בנוי ונתרם ככל שהעמותה וחבריה מעלים נקודות שנראים להם כבעייתי

מעלים נושאים אקוטיים לדיון זה עוזר לנו להתנהל בצורה טובה אני כמו אורי חושבת שחברי אסיפה כללית 

התחלתי את תפקידי בעקבות התקנון שהיו לגביו המון ביקורות מרשם העמותות בתחילת  -יותר. לגבי התקנון

תפקידו של איציק. אי אפשר היה לעבוד עם רשם העמותות ולכן איציק לקח על עצמו פרויקט של התאמת 

תות. ישבנו על זה חודשים ארוכים והגענו לתקנון שעולה בקנה אחד עם חוק העמותות, וכך התקנון לחוק העמו

גם היום, עם התקנון הקיים שהוא דוגמא ומופת לתקנון ראוי בתאגיד שחברי החברה  יכולנו לקבל ניהול תקין.

דות הסטודנטים , יש בתקנון חורים כאלו ואחרים מכיוון שתאגיד כמו התאחבעצמם הכללית שלה הם תאגידים

י הנהגה ומושפע מעניינים אקטואליים במדינה. ותקנון הוא תהליך בלתי נפסק. יהוא כל כך דינאמי ונתון לשינו

בהקשר הזה כל פעם שיש עניין שנראה לכם אקוטי הכי נכון זה להעביר אותו לגורמים הרלוונטיים לאחר מכן 

חר מכן לנשיאות וגם לאחר מכן יש עבודה מול רשם זה יעבור לוועדת תקנון שבה הייעוץ המשפטי נוכח ולא

העמותות. אנחנו מוודאים שהתוכן שהעמותה רוצה לצקת לתוך התקנון עולה בקנה אחד עם חוק העמותות 

 .אני לא יודעת למה התכוונת שדיברת  ,לגבי כתבי הצבעה ותקין מנהלתית.

בי הצבעה שנשלחים לפני, בשביל מה איש פה אבל יש כת 10: הדיון מוכרע מראש, אם אנחנו סיני יעל

 שהעשרים האלו יגיעו?

יה הזו, מכיוון שבתקנון הקודם היה סעיף שקבע שכל יושב ה כל כך מעניין שאת מעלה את הסוג: זענבל זהבי

ראש אגודה שמעוניין לא להגיע יכול לשלוח ייפוי כוח קבוע בלי חוזר לכל אדם שיכריע בעניינים שעל סדר 

ים בגדולים בביקורת של רשם העמותות נגע לנושא זה, ואני יצרתי איתו קשר ואמרתי לו היום. אחד הפרק

ברורה לי ההתנגדות ואני יודעת מה אמור להיות שזה כתב הצבעה והגענו לסוג של פשרה שבמסגרתה יו"ר ש

ה של יוכל לתת כתב הצבעה עם חלופות, אם יגידו ככה וככה אני אצביע ככה וככה. כתב הצבעה הוא דריש

רשם העמותות. באסיפה כללית של עמותה אם חבר אסיפה כללית לא יכול להגיע הדרישה של רשם 

העמותות היא שאם הוא לא מגיע הוא צריך לחתום על כתב הצבעה שבמסגרתו הוא כותב בצורה מפורטת מה 

ל זכות הצבעה עמדתו לגבי הנושא שעומד על סדר היום. הרציונאל הוא שלא יקרה מצב שבו אדם שאיננו בע

 יוכל לקבל החלטות גחמתיות מבלי שיש לו את הזכות להצביע מלכתחילה.

  .: אני לא מכירה את זהסיני יעל

 : אנחנו יכולים להחליט שמי שלא מגיע לא יכול לכתוב כתב הצבעה?רם שפע

 : ניסו בשלושת השנים האחרונות לעשות את זה וזה אף פעם לא הצליח.איזיקוביץ' עידו

ם נכונים אבל המנגנון שבנו על מנת ליצור מצב יר: לגבי מה שיעל אמרה יש הרבה דב(ביקורתן )כה אסף

שאין רוב של כתבי הצבעה ובטח שלא בעד. יש בעייתיות בזה שמקיימים פגישה ומישהו לא יכול להגיע אבל 



 

 

קיים. כך שאין מצב אנחנו בודקים מדי רבעון מי מגיע ולא מגיע והוצאנו התראות למוסדות על פי המנגנון ה

הנציג שלה אלא ישנה התראה ועשינו שימוע לעמותה שהיא חברה בנשיאות שלא הגיע  ,ששנה הוא לא פעיל

ולאחר מכן הם הגיעו והיו פעילים. הכל ממש לא גורף ואני מוכן להראות לך כתבי הצבעה שלא באופן קבוע, 

יד לך שההתאחדות יכולה להצביע על כתבי כולם בעד ולא כולם נמנע, אין מנגנון גורף שאני יכול להג

 ההצבעה.

: אתם אסיפה כללית, אתם הכוח החזק ביותר בארגון הזה, תעלו את זה לסדר היום ואני יכולה ענבל זהבי

אם  קים או לא חתומים כראוי.מדוי להגיד לך שאסף ואני יושבים בכל פעם ופוסלים כתבי הצבעה שהם לא

תוותרו על זה אבל זה אומר שאם אתם במילואים, חולים או שנבצר מכם  אתם לא מעוניינים בכתבי הצבעה

להצביע לא תוכלו להצביע. רשם העמותות רק מסביר את הדרך של ההצבעה. אם אתם לא רוצים כתב 

 הצבעה אפשר לוותר על זה.

, כך ועד ב'באים למבחן אין מ אלן אדם אומר לך כן או לא, אם הם : זה די יריקה בפרצוף שבכהן )צפת( אסף

 . בישיבה כזאת לא אמור להיות בעד או נגד, מי שלא בא לא קיים.זה צריך להיות גם פה

 : ואם אני במילואים?רבין אדי

ם ירחליט על כל שינוי תקנון, תעלו דב: מה שענבל אמרה פה זה שהאסיפה הכללית יכולה להגרין עמיחי

 בצורה מסודרת.

אבל צריך ליצור דרך להצביע, להגיע לישיבה יכולים נשים שלא : אני חושב שצריך לאפשר לאיקטרשאורי 

 מאוזנת, ונכון שלא יכול להיות שאדם לא יגיע שלוש פעמים רצופות. 

: למה אנחנו מתעכבים על כתב ההצבעה, איזה תהליך הנשיאות רוצה לעשות כדי לשנות את התקנון. סיני יעל

 ליהם, זה לא רלוונטי רק לוועדת התקנון.יש המון נקודות שאנחנו רוצים להביע את דעתנו ע

: לא ניתן לעשות את זה בדרך אחרת, נביא את זה לוועדת תקנון פתוחה שכל מי שרוצה יגיע יקטרשאורי 

 לשם ונעלה את זה לישיבת הנשיאות.

 : אפשר להציע אלטרנטיבות ולהתדיין לזה?שחף שי

ם ממה שאמרתי לא נכתבו בפרוטוקול וראיתי ידבר: הייתי בכמה ישיבות ונכתב פרוטוקול והמון מייבום תמר

 שהשתנו כמה דברים. 

 : היא יועצת משפטית והוא המבקר, יועצת משפטית לא צריכה לתת דין על זה לא?סיני יעל

: הייעוץ המשפטי מטרתו לוודא שהתהליכים שקורים בזמן אמת בעמותה, או מחוצה לה שהקשר זהבי ענבל

פי מבחינה חוקית משפטית. הביקורת לגבי תהליכים אם הם מתבצעים לשל התקשרויות משפטיות עובר 

יש כאן חלוקה שמאוד חשוב להקפיד עליה, כל מה שקורה  עדת הביקורת.התקנון או לא זה למבקרת דרך ו

 בעמותה עובר דרך המבקרת.



 

 

 יש לך חשד שהפרוטוקול לא נכתב כראוי? תשלחי מכתב לוועדת הביקורת. :יקטרשאורי 

ה את הפרוטוקול מנסים ושעו לא במזיד, כל בחורה ש: אני לא נכנסת למשהו שהוא במזיד אבן כהןקרן ראו

אני מציעה שמישהו שחושב שהוא אומר משהו ומעוניין שיודגש בפרוטוקול  .להתחקות אחרי קצב הדיבור שלכם

 שיעצור ויבקש שזה יודגש בפרוטוקול.

 ועדת הביקורת וזה ייבדק.ם לויר: אם יש לך חשד, תעלי את הדביקטרשאורי 

ואני לא מדבר על הדרך, את חברת נשיאות ואת שהעלתם ראויים, : אני חושב שחלק מהדברים גיא שריקי

עדת חושבת שמישהו מורח אותך שבי עם ורשאית להעלות כל דבר שאת רוצה לישיבת נשיאות ואם את 

למרוח אותך לגבי הנושא של הפרוטוקול,  לאני רוצה לראות יושב ראש התאחדות שיכו .ביקורת ותנסחי איתם

 אצל יוסי הייתה הקלטה אפשר לבקש הקלטה ואז גם אפצ'י ירשם בפרוטוקול.

ואני מבקש מעידו להתייחס לחלוקת  לכולםפתוחה שתהיה עדת תקנון ם יועלו בפני ויר: הדביקטרשאורי 

 .אני מתנצל מראש ,הנושאיםהמשאבים באלחון. לא לכולם תינתן זכות דיבור כדי שנוכל לסיים את כל 

אסקור ובקש לעשות את זה קצר כמה שיותר, אעלה נקודה מ: אני ממשיך לנושאים תקנוניים, אני יקטרשאורי 

שריון מקומות בוועד המנהל על פי קודם כל  הדיון יהיה יעיל ופרקטי.שכיום ואני מבקש  הסטאטוסאת 

 מאפיינים גיאוגרפיים.

כולנו יקר, אנשים מדברים פה על שמועות וכולי, יש לנו מקום לשנות דברים אבל הזמן של  ,: חבריםשלום יוסי

אם יש כאן  ,ם מתנהלים. זה לא משנה מה אמרו ומה יגידוידי עם השמועות, כולכם יו"רים ואתם יודעים איך דבר

רת חות כספיים צריך לאשר את זה ואם יש השגות על אופן התנהלות תבואו לוועדת הביקורת ולמבק"דו

ותעבירו את ההשגות. אם יש למישהו משהו שהוא רוצה לשנות תגיעו מוכנים ותשלחו לפני כן את הדברים. קחו 

 תהיו עניינים ותבדקו את הכל לפני כן. תגיעו מוכנים לישיבת הנשיאות. ,את זה בפרופורציה

 .: ישיבת נשיאות צריכה להתחיל בזמןברנזבורג אינה

רבה לא מגיעים וכל הישיבות היו פתוחות וניתן להביע דעה ולשנות. אני מגיע : כל אלו שמדברים השלום יוסי

פעמיים בשבוע לתל אביב להתייחס למה שאנשים אומרים. וכל האנשים שמתלוננים למה הם לא באים היום? 

 למה זה יוצא במיילים ויוצא מפרופורציות והם לא פה?

יחת שנה והם באוניברסיטה והסיבה שאני הגעתי זה כי : אני חושבת שאנשים בתקופת של אירועי פתסיני יעל

הרגשתי שזה חשוב שאני אבוא ואדבר ואשמע את הביקורת ואת העוקצנות אבל יכול להיות שאם אנחנו לא 

ם מוכרעים מראש אז יותר אנשים ירם אני לא רוצה להגיע לישיבה שהדברוצים לשבת פה עשרה אנשים וא

 ירגישו רלוונטיות.

 מתלוננים.רק אבל אנחנו לא מתקנים פה כלום אלא : שריקיגיא 

 : אתם רוצים להעביר את זה לישיבה אחרת? אפשר. אתם רוצים לנהל דיון במייל, אפשר.סיני יעל



 

 

 ל לעשות ישיבה על גם וגם וגם.י: אני חושבת שזה לא היה יעברנזבורג אינה

אריך וכל מי שרוצה יגיע ויעלה את טענותיו. : כולנו רוצים לשנות ולעשות שיהיה טוב. בואו נקבע תשלום יוסי

 .בואו נאסוף את הפרטים של כולם ונגבש ונתייעץ עם כולם ונקדם את זה

 : המטרה הייתה לאסוף את הדברים בצורה מגובשת לפרוטוקול ולהעביר לוועדת תקנון. אני יכוליקטרשאורי 

 ישיבה הזאת.ל אז נסיים עם זהאף אחד לא יעיר הערות אם ם וירלסקור את הדב

יבת נשיאות רק על שיושאים ביחד. הייתה צריכה להיות : אבל אי אפשר לרכז את כל הנברנזבורג אינה

 הנושא הזה.

 : אני ישבתי בוועד מנהל שבוע שעבר והיחיד ששלח התייחסות זה עמית והתייחסו לזה.שלום יוסי

נעביר את זה לוועדת תקנון או  ,םירבנעלה את הדו: אופציה קיימת היא לקבוע ישיבת נשיאות יקטרשאורי 

 אופציה נוספת היא להעביר את זה לישיבת הנשיאות הבאה.

 .: אבל נגיע לאותו המצבסיני יעל

 .: אבל אז יש מה לעשות עם זה אחרי שזה בוועדת תקנון ניתן לשנות את זהשמולי איציק

 ואז מי שיכריע יהיה הנשיאות., : נכוןסיני יעל

אני לוקח על עצמי בתקופת זמן שבין  הנשיאות הבא יהיו בחירות ליו"ר אבל אין בעיה. : בישיבתיקטרשאורי 

משפטיות, התייחסות משפטית קונקרטית בתוך התקנון ואני אנסה לעשות הסטנציות האינלבין להגיע מוכן עם 

 את זה עד ישיבת נשיאות הקרובה.

רוצה לברר, העניין של השיפוי של הכספים  : אני הייתי בישיבות הקודמות וזה אנקדוטה שאנימייבום תמר

מהמל"ג אומרים שזה כסף שלא הגיע מעולם מההתאחדות ואני חושבת שאם אני לא מוצאת את התשובה 

 חובת ההוכחה היא עליכם.

 : הכסף לא מגיע מההתאחדות הוא מגיע מהמוסד.שלום יוסי

 .: תפני למל"ג, זה לא קשור להתאחדותשמולי איציק

קיבלתי את לתואר ראשון בבן גוריון לדוגמה זה משהו שנסגר מול המדינה והמוסד, אני כסטודנט : גרין עמיחי

 .ישירות לחשבון הבנק מהמוסד ההחזר

 .: אתם אמרתם לי שזה הועבר לאגודותמייבום תמר

יבל : המל"ג נותן לנו כסף ואנחנו מחלקים אותו? זה לא הגיוני. כל מי שסיים את התואר בשנה ג' קשלום יוסי

 את הכסף.



 

 

: הערה אחרונה ובבקשה אל תקטעו אותי כי זה ממש מרגיז אותי. אני חושבת שזה מביך איציק מייבום תמר

ולי שאתה אומר ליעל שזה קטע פוליטי. הפעם האחרונה ששמעתי ממך הייתה שביקשתם מאיתנו להגיע מש

זה אל תערב פוליטיקה כי זה לא קשור ליום הסטודנט הבזיוני בלוד. אז כשיש גרעון כלהפגנה לשוויון נבטל ו

 לפוליטיקה.

ליון שקל בגלל איציק עם המעללים י: רק תספרי להתאחדות שתקציב האגודה שלך גדל במשמולי איציק

 שסיפרת עליו.

בעקבות חודשיים של טוב, אנחנו מתחילים לדון עכשיו בתכנית העבודה והתקציב לשנת תשע"ג. : גרין עמיחי

שהגיעו יו"רים ובוצעו. הפתוחות  ותדנו בישיבשינויים שנוספו לאחר ובדי ההתאחדות ועבודה מאומצת של ע

נושא ההנדסאים זה נושא שהפקרנו והשנה  -אקדמיה המצגת מציגה את הדברים העיקרים של כל מחלקה.

וזה מעונות וארנונה ומאחר  ,יתעסק בתחבורה ציבורית -רכז רווחה נפעל על מנת לשפר וליעל את התחום הזה.

ולכן זה יפתח  אקדמיה בכל הכוחלהתעסק ב ותלא יכול ןהופוגע בתפקוד המחלקה האקדמית, לוקח מלא זמן 

 כתקן.

 : יש אפשרות להעלות את זה להצבעה?ברנזבורג אינה

: אני חושבת שנשלחה התוכנית והעבודה על התקציב הייתה מפורטת וטובה, היה מספיק זמן סיני יעל

 להתייחס.

 למישהו יש בעקבות הדברים שנשלחו במייל עוד הסתייגויות?: יקטרשאורי 

: שאלה קטנה, עכשיו שגילינו שיש גירעון בתכנון התקציב יש דרך להתמודד עם הגירעון כדי שבשנה סיני יעל

 ?ייפתרהבאה זה 

 .אנחנו עושים תוכנית לשלוש השנים הקרובותובתי עם רואה החשבון שי: היום מונקה-רבר רועי

 תכנית?: יש אפשרות להעביר לנו את הבורגברנז אינה

 .זה עובר לוועד המנהל ואחר כך לנשיאות ,: ברורמונקה-רבר רועי

 .גויש: חצי מהכסף של ההתאחדות נמצא בחוב, אולי דחיית הטיפול הוא חזן עמית

וכמה  1000: בעמותת איסתא אתה משלם הלוואה של חמישה מליון שקל שמישהו לקח בשנת שמולי איציק

 אין לי מה לעשות. אתה רואה את התמונה של כל הגופים.ו

: אין ספק שכשרוצים לסגור את הפער כשאתה בפלוס זה הגיוני אבל למה להשאיר את החוב לשנה חזן עמית

 הבאה.

 זה חובות פנימיים. ,שזה חוב לאלחון אחזקות ₪ 700,000: יש שם מונקה-רבר רועי

 .: אתה משלם ריבית על החוב הזהחזן עמית



 

 

, היה את 750,000מליון והיום זה  0: אי אפשר לסגור הכל, כשאיציק נכנס הייתה הלוואה של מונקה-רבר רועי

 מאסטר ביט שזה היה חתיכת בור.

 : אני יודע ואני מסכים איתך אבל אני אומר בוא נכניס לתקציב של השנה לצמצמם את החוב.חזן עמית

יון שקל של עמותת איסתא לאלחון. הוחלט שהכסף של : יש חוב של כמעט שלושה מלמונקה-רבר רועי

. יש שיפור אדיר וזה תהליך ם אבל זה לוקח זמןירן ויושקע דרך אלחון, עושי את הדבהמכירה יעבור לאלחו

 מלפני שנתיים ואני מקווה שהנשיאות תמשיך ותהיה תוכנית על סגירת החוב.

 .: נתחיל בהצבעהיקטרשאורי 

 ות על תוכנית העבודה ואני רוצה לשתף את הנשיאות. : אני שאלתי שאלחזן עמית

 : השיתוף הזה נעשה בפרוטוקול הוועד המנהל וזה נשלח לכולם.יקטרשאורי 

קראתי את כל התוכנית ואת התקנון ועניין אותי להגיב אבל אני חשבתי שהתגובות יובאו  ,: השקעתיחזן עמית

 לכאן.

בפרוטוקול על כל נקודה שהעלית כולל התייחסות והפרוטוקול : היה דיון בוועד המנהל שמופיע יקטרשאורי 

 הופץ לקראת הנשיאות. מה שנאמר זה שאם אתה לא מסופק מהתשובות, אתה מוזמן להתייחס.

 : לגיטימי שגם השאלות וגם התשובות יובאו בפני כולם.חזן עמית

ת את זה בפעם שלישית : הדברים שהעלת הובאו גם בפורום פתוח וגם במייל, אפשר להעלושריקיגיא 

 ורביעית אבל זה חייב להיגמר.

 : זה היה בישיבת הוועד המנהל הפתוחה.ברנזבורג אינה

אני לא רוצה למנוע ממך  .: כמו שאמרנו התשובות המפורטות מאוד הועלו בישיבת הוועד המנהליקטרשאורי 

 בשקיפות.ואף אחד לא ימנע ואם אתה רוצה להעלות אותם בשמחה אבל תדע שהם הועברו 

 .: אם אתה אומר לי שזה סוף הדיון אז סבבהחזן עמית

 .כל אחד יכול להעלות דברים ,: אין סוף דיוןגרין עמיחי

עולים כמו שהם. ניתן שהנשיאות תדחה את התוכנית ואז נשנה אותה. והתקציב : תוכנית העבודה יקטרשאורי 

ד ולהציג בפני הנשיאות מדוע אתה מצביע נגד. צביע נגהולאינן מספקות  התשובות שקיבלתשאתה יכול להגיד 

 התשובות שהובאו בפנייך עם ההשגות שלך הובאו בפני כולם.

 ה: שלחתי שאלות וקיבלתי תשובות מספקות וטובות אבל אני חושב שעדיין לי כפריפריה חסרחזן עמית

הפריפריה ואני  ם נעשים במסגרת נוהג שרוצים לקדם אתירות ממוקדת. קיבלתי התייחסות שהדבהתייחס

 חיפשתי את הכתוב בתוכנית העבודה ולא כנוהג. 



 

 

: לבוא ולהגיד אין מספיק התייחסות לפריפריה זו אמירה שהיא סובייקטיבית אבל היא לא יכולה יקטרשאורי 

ם פתוחים וגמישים, לדוגמא ימה אתה רוצה שיקרה. הדבר דועד מנהל מבלי שתגישיבת להיאמר בצהריים של י

רומים ומפגשים של יו"רים. אמרתי לתמר שמאוחר ואופן מאוחר על זה שצריך החזרי נסיעות לפפנתה תמר ב

בוא נשב על הסעיף הזה ונחליט מי  ,על החזרי נסיעות בילהכניס את זה לתקציב אבל יש תקצמדי ולא נוכל 

ם בצורה ירבלו התייחסות אז הם יקבלו. תעלה דיקבל למה וכמה ונשנה את זה. אם אתה רוצה שדברים יקב

 קונקרטית והם יקבלו מענה.

 .: כתבתי מכתב מאוד ענייני אבל פה העלתי במשפט רק כדי לא להאריך בדבריםחזן עמית

: זה דברים כל כך דינאמיים וגמישים, המחאה החברתית לא הייתה כתובה בתוכנית עבודה. דברים גרין עמיחי

 שיעלו ונחליט ביחד שראוי להתמודד איתם נטפל בהם.

: זו הייתה היוזמה שלי ורציתי לראות את זה כתוב. ההצעה הפרקטית שלי לעניין זה איך עושים את חזן מיתע

ליון יהגוף או את המיקום הפיזי של המרכז נגיש יותר למי שבא מרחוק. אני באתי היום ביום שבו הפגיזו אותנו במ

 היום לא עונה על הצורך. יתן מענה. המענה שניתןיקסאמים כי זה חשוב. חסר לי רכז אזורי ש

אדם קשוב, כאני מסתכל על עצמי  .לא כל הידע נמצא בידי ,אין לי את כל התשובות ,: קודם כליקטרשאורי 

ך ניתן להנגיש את הפריפריה למרכז אני אשמח להיות שותף לזה ואנחנו נפצח את זה. יאם יש לך רעיונות א

בחנו את נושא רכז  .והתלבטנו אם יש סיבה שיהיה רכז אזורי לגבי רכז ליווי והכשרות, אני באופן אישי בחנתי

אגודות, כינס פעם בכמה זמן פורום וזהו.  0-0-טיפל ב ,היה רחוק מהעיןשעשה עבודה טובה מאוד צפון, רון 

תן ליווי וחניכה אישית ליו"רים שיגיעו. פורומים קמים מלמטה למעלה, בדיוק כמו יצריך מישהו שיסתובב בארץ וי

ם דרום. אני לא תופס את עבודתו של הרכז כמנהל פורומים אלא ללוות ולסייע. אני חושב שזה מודל נכון פורו

 .יותר ונגיש יותר לכל הארץ. יכול להיות שאנחנו חלוקים וזה בסדר אבל תן לזה צ'אנס

אם : נהניתי להיות בישיבת הוועד המנהל הפתוחה ומאוד אהבתי את מה שעמיחי עשה. הכהן )צפת( אסף

 אנחנו יכולים להעלות תוכנית והיא תישקל ברצינות?

: תמיד, כל יוזמה שבאה מלמטה מבורכת, זה גוף דינאמי. אני מאוד מאמין ביוזמות שצומחות יקטרשאורי 

מלמטה, אלו היוזמות הכי טובות והכי נכונות. אנחנו מתחילים לעבוד עם גייס תרומות ואני חושבת שזה נכון 

 ואתם מוזמנים.

 .אלף שקל של עתודות זה אומר שאנחנו לא יכולים לעשות כלום במהלך השנה 00: יש כנרתי המאי

שאתם ודאי יכולים לשים לב הסעיף שצומצם יותר מכל הוא סעיף מאבקים כפי קודם כל, : גרין עמיחי

לאחר ההצבעה על ועדת ההשקעות רק למאבקים, שבדרך כלל תפסו את הנתח יש כסף שמיועד חברתיים. 

שאם יש מאבק גדול נוכל להשתמש בעתודה הזו. זו כבר עתודה גדול ביותר של עתודות בתקציב. כך ה

גיוס משאבים, רכז כמו שיושבת בצד וניתן להשתמש בה. מאחר ויש תקנים חדשים שנכנסו שלא היו בעבר 

 ורך.רווחה ועוד, אין הרבה כסף שניתן לשים בצד אבל הכל דינאמי ונוכל לשנות את הכל בעת הצ

 : רכז האגודות יובא לאישור הנשיאות או מכרז?מייבום תמר



 

 

  .: מכרזיקטרשאורי 

ם לדעת מאיפה זה : חשוב שכולם יבינו שכל החלטה שאנחנו מקבלים לגבי תקציב אנחנו צריכיכנרתי מאיה

 ר.יייוצא כי אין ספ

אנחנו  עו מאיפה זה יוצא.: התקנון מסדיר את כל הכספים שיש לאשר בנשיאות וברור שתמיד תדיקטרשאורי 

 .תוכנית העבודה ותקציב ההתאחדות שנגזר מתוך תוכנית העבודהמתחילים להצביע על 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 אוניברסיטת בר אילן: 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

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 בעדמכללת תל חי: 

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 ליל מערבי: בעדמכללת ג



 

 

 מכללת אורנים: בעד

 ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: נמנע

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 בעד מכללת צפת: 

 מכללת דוד ילין: בעד

 קמפוס חרדי קרית אונו: בעד

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 "ר התאחדות הסטודנטים: בעדיו

 סיו"ר התאחדות הסטודנטים: בעד

 : תכנית העבודה ותקציב ההתאחדות לשנת תשע"ג אושרו.)ביקורת( אסף כהן

: אני רוצה להגיד לכם כמה מילים כי זו הישיבה האחרונה שלי ואני לא רוצה להאריך במילים. שמולי איציק

אני הולך להתמודד על מקומי ברשימת מפלגת  .שאליו אני הולךאתם יודעים כולכם לאן אני מכוון במקום הבא 

העבודה בכנסת ואני מקווה להיבחר כדי להמשיך את מה שעשינו בשנים האחרונות וגם לקדם דברים אחרים 

שנים של פעילות ציבורית מתוך מקום מאוד שליו ואני חושב  7ורבים. אני עוזב את עולם הסטודנטים אחרי 

ם בשנים ירוד דבאב שהשגנו הרבה משושנקרא התאחדות הסטודנטים ואני חבמקום הזה  שלמדתי הרבה מאוד

ת כארגון שמתנהל בצורה ודת את ההתאחכשאתה מסתכל על תחום רווחת הסטודנט וגם על לקח .האחרונות

ה מקצועית, השגנו הישגים חסרי תקדים. בשנתיים האחרונות וזה קו שבועז התחיל ומגיע לו הרבה קרדיט על ז

לפעמים נוטים להקל ראש על עניין הוטו על שכר  .הצלחנו להביא לסטודנטים הרבה הישגים במגוון תחומים

הלימוד אני מציע לכולם להשתחרר מהנחת העבודה שהסטודנטים יקבלו וטו על שכר הלימוד עד סוף תשע"ג. 

ליארד שקל אנחנו לא מי 15ים לקיצוצים של כולאבל שה ,להשיג מול הממשלה כרגע זה ההישג שהצלחנו

אני לא אמר את זה מתוך ידיעה מוחלטת ולא  .יכולים אפילו לא למען הזהירות לחשוב שלא נהיה חלק מזה

דרש אליו. אני לא רוצה למנות את כל יאבל זה משהו שללא ספק הנהלת ההתאחדות הבאה תמתוך ניחוש 

לקרות בימים אלה הם בהחלט  נושא רווחת הסטונדט אבל תחום התחבורה ותחום המעונות שהתחיל

תחום ההוצאות הנלוות שהסדרנו. משהו שלא השגנו כמובן . ומההישגים הגדולים ביותר שלנו בתקופה הזו



 

 

. אני חושב שבתחום של שמתעכב בגלל דברים שלא תלויים בנו במשרד הפנים לצערי זה נושא הארנונה

הסדרת דירקטוריון איסתא, זה לא היה  .טייםית עשינו דברים פנטסלהוליך את ההתאחדות גם מבחינה ארגונ

חציתם היו יו"רים מאנשים בדירקטוריון ש 10טריוויאלי לעשות אותו, מתישהו לפני שנתיים וחצי היו מעל 

מכהנים. הנשיאות הזו החליטה למקצע את כל הגופים בהתאחדות. זו הייתה החלטה טובה שהוכיחה את עצמה 

רנו מחברת מסאטר ביט שבגללה ירדו כספים רבים של טפמהדיווידנדים. נ לה ואנחנו נהניםכי ערך החברה עו

ו את זה מאחורינו נולאף יו"ר לא היה את הכוח והעצבים להתעסק בזה ועשינו נכון ששמ לטמיוןסטודנטים 

וציונאלית כי ואפשר להסתכל קדימה למקומות אחרים. יש רגעים מאוד מתסכלים, לפעמים אני מגיב בצורה אמ

א יכול להחזיק בבטן ולפעמים בצורה מאופקת יותר כי אורי מחזיק אותי. אבל הבעיה בגוף הזה היא שיש ל אני

, על התקנונים המסודרים ותשוו את שנבנה על החזון ודנטיםטסהתסתכלו על התאחדות  .מאוד גבוההתחלופה 

יש ביקורות  .שעולות תואת הביקורכמובן זה לא מבטל  .שנים וזה גוף אחר לגמרי 0-5זה להתאחדות לפני 

לגיטימיות, אני מאוד מאמין לאורי וראיתי את הכוונות האמיתיות שלו לשנות חלק מהדברים, אמיתית יש לי 

צריך להסתכל  גירעונותויכוח גם עם אורי על שינוי הדברים אך גם כשמתנהל ויכוח על מנהל תקין ועל 

טיח לכם שכולם יכולים לישון בשקט, אין פה גנבים או בפרופורציות איפה הגוף היה ואיפה הוא היום אוני מב

אני רק רוצה להגיד לכם, תשמרו מכל משמר על התפיסה שאומרת  רמאים אלא אנשים שעובדים מאוד קשה.

שהתפקיד שלנו כסטודנטים זה להתעסק הרבה מעבר למה שנוגע לנו הסטודנטים. אני יודע שזה לא טריוויאלי 

תשחק ואולי גם תאבד. ההבטחה שלי ועליו אז זכות הקיום שלנו כארגון יציג תלך אבל זה דבר שאם לא נקפיד 

הייתה שסטודנטים יהיו במקום אחר ויוכלו להשפיע גם באמירות וגם במעשים על מה שקורה בחברה 

האברכים ופרויקטים מאבק הישראלית. לא צריך להסתכל על המחאה כאפיזודה חולפת כי לפני זה היה את 

ים עם ניצולי השואה ואת מה שקורה כאן בלוד. ומי שחושב שזה סותר את רווחת הסטודנטים אז הוא יפים שוקר

לא יודע על מה הוא מדבר. מעבר לזה שזה התפקיד שלנו כסטודנטים זה גם משרת את רווחת הסטודנטים כי 

הזה. תמשיכו  אחת מכם זה לשמור על הדבר ציפייהכך קל לנו יותר לקדם את הנושאים האלה. אם יש לי 

 ךאני עוזב את ההתאחדות בלב שלם, יש בקרב האגודות וגם בתו להיות בחוד החנית בכל הדברים החברתיים.

אני לא יודע להסביר את זה אבל זה פשוט וההתאחדות אנשים מאוד מאוד טובים והאיכות האנושית רק עולה 

בעיקר בתוך התאחדות  ,בדתי איתםקורה ואותי זה מאוד מעודד. אני אסיים בתודה ענקית לאנשים שע

היו הרבה מאוד אנשים שלמדתי מהם  .הסטודנטים לדורותיה כי עברתי שלושה גלגולים בתוך ההתאחדות

שהיה לי כיף והכבוד להוביל איתם ולחלוק עליהם ולנסות וליצר פה עולם סטודנטים אחר וחברה ישראלית 

האחרונה הרבה מהזרקורים הופנו אליי אבל אני רוצה אחרת. הייתה לי זכות לעמוד בראש ההתאחדות ובשנה 

חברה מופלאים שקמים כל בוקר מתוך רצון לשנות את כל מה שקורה כל  10שתבינו שבהתאחדות יושבים 

אחד בתחומו ויושבים לפעמים עד שעות מאוחרות בלילה ולא מבקשים על זה תמורה. עם החבורה המופלאה 

אני מקווה שחלקם ימשיכו ללוות אותי באופן פורמאלי ועם השאר אני ויות הזו הייתה לי זכות גדולה מאוד לה

אשאר בקשר. אתם עושים את ההתאחדות מה שהיא, אתם הלב הפועם של ההתאחדות ואם יש משהו שאני 

חייב למישהו זה לכם, הצוות המקצועי שאין לי מילים כדי להודות לו, תשמרו על הבית הזה שנקרא התאחדות 

תשאלו את עצמכם מה עקרוני ומה תפל. לא הכל עקרוני להעלות פה או לריב עליהם, אני חושב  הסטודנטים,

שבמחאה החברתית הראינו את זה שכל האגודות הפכו להיות אגרוף ברזל והתלכדו סביב מדורת שבט אחת 

ככה תצליחו  אני מזמין את מי שנוכחותי מפריעה לו לנסות ולהחזיר את זה כי רק .וראיתם את העוצמה של זה

שמחתי והייתה לי זכות והכבוד לעמוד  .לייצג בצורה הטובה ביותר את הסטודנטים. שיהיה לכם המון בהצלחה

 בראש הארגון הזה. תשמרו על הבית.



 

 

חודשים מאוד אינטנסיביים ורבנו בממוצע אחת  0: אני רוצה להודות לך איציק בשם כולנו, עברנו יקטרשאורי 

מה  וזה מזכיר ,נכנסתי להתאחדות ואני מנסה להמשיל אותה לאיך יו"ר מרגיש כלפיה לשבוע בכיף שלנו. אני

סטודנט מרגיש כלפי האגודה לפעמים, שלא יודע מה האגודה עושה ויש לו ביקורת אליה. וכשאתה מגיע ש

תנת רק היה מגיע לפתח האגודה היא הייתה נו הסטודנטלאגודה אתה מבין איזה עולם ומלואו יש שם וכמה אם 

מודע לכמה ההתאחדות יכולה להעניק, אני לא חושב שזה היה ככה לפנייך ואני חושב  ילו הכל. אני לא היית

שהארגון הזה הוא מדהים ולמרות הקשיים שחווית בנשיאות, המעמד המקצועי וההישגים זה רוח המפקד שלך 

ואני מתכוון להמשיך ולהוביל את איציק ולא של אף אחד אחר. זה לא סוד שאני מתכוון להתמודד על התפקיד 

שנים בעולם הסטודנטים. אני מאמין שעוד  7רוח המפקד. אני מודה לך על הליווי ועל התפקיד וגם על  האות

. עשינו צעד גדול בקביעת סדר יומה של ההתאחדות ואנחנו תפחות מחודש אם אבחר אכנס לנעליים גדולו

שך הדיון שהיה מקודם, תמיד יש אי הסכמות תמיד יש חילוקי נמשיך ונשפיע על סדר היום החברתי בכלל. בהמ

דעות והגדולה של התאחדות הסטודנטים הייתה שיודעים לקבל החלטות דמוקרטיות. בסופו של דבר יהיו 

ים שלא קיבלו את מה שרצו ולמרות שאנחנו לא תמיד מרוצים להמשיך לפעול כמקשה אחת וכאגרוף במאוכז

כמה  תהולכים להיו ק של ההתאחדות וזה מה שנותן כוח לאגודות קטנות וחלשות.אחד בכל התחומים זה החוז

נו נענים לאתגרים האלה אם אתה לא היית פה יחודשים מאוד משמעותיים להתאחדות ואני חושב שלא הי

 וע לכולם ואני הולך לתמוך בך איציק בפריימריז. אניידבזכות הרלוונטיות של הגוף הזה. השיוך המפלגתי שלי 

 מכיר את החריצות והמסירות שלך ואני מצפה לעבוד איתך משני צידי המתרס. שיהיה בהצלחה!

 הישיבה ננעלה.בפעם האחרונה שאני אומר את זה, : שמולי איציק

 

 -הישיבה נעולה-

 חבר ועד:_______________           חבר ועד:__________________

 ך מינוי:_______________תאריך מינוי:____________            תארי

 תאריך:________________           תאריך:____________________

חתימה:________________          חתימה:____________________



 

 

 

 עמותת איסת"א ליינסאסיפה כללית 

220/802/22 

 במכון הטכנולוגי חולון

 17:00: שעת פתיחת הישיבה

 נוכחים:

 ר התאחדות הסטודנטים בישראלאיציק שמולי: יו"

 אורי רשטיק: סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 יעל סיני: יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית

 יוסי שלום: יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה

 שי שחף: יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האוניברסיטאי אריאל

 כללת ספירעמית חזן: יו"ר אגודת הסטודנטים במ

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

 רמי רוזן: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת עמק יזרעאל

 תמר מייבום: יו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת תל חי

 אדי רבין: יו"ר אגודת הסטודנטים במכון הטכנולוגי חולון

 יפו-סטודנטים במכללה האקדמית ת"איאיר הראל: יו"ר אגודת ה

 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

 במכללת בצלאל: יו"ר אגודת הסטודנטים מאיה כנרתי

 יצן בלנק: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת וינגייטנ

 לימור משה: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה



 

 

 דני כפרי: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה הטכנולוגית באר שבע

 גדי דומב: יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז הבינתחומי

 

 כתבי הצבעה:

   קרית אונו, מייפה את כוחו של אורי רשטיק. ישראל אליוביץ': יו"ר אגודת הסטודנטים הקמפוס החרדי

   אלקנה אורבך: יו"ר אגודת הסטודנטים של ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה, מייפה את כוחו של אורי רשטיק.

 רונן וייס: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת גורדון, מייפה את כוחו של יוסי שלום.

   מייפה את כוחו של אורי רשטיק.גיא שריקי: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה למנהל, 

 גיל עציון: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת כנרת, מייפה את כוחו של יוסי שלום.

 מאור יפרח: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אשקלון, מייפה את כוחו של אורי רשטיק.

 שמולי.ליאור אלהרר: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת גליל מערבי, מייפה את כוחו של איציק 

 חן לבקוב: יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי ויצו חיפה, מייפה את כוחו של איציק שמולי.

    , מייפה את כוחו של אורי רשטיק.גלעד ארדיטי: יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ת"א

    , מייפה את כוחו של אורי רשטיק.שחר עבוד: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת בית ברל

    , מייפה את כוחו של אורי רשטיק.ית דרי: יו"ר אגודת הסטודנטים המרכז האקדמי אונויפ

   , מייפה את כוחו של אורי רשטיק.זיו רוזנצוייג: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אורנים

 ליאור קאופמן: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אורט בראודה, מייפה את כוחו של רמי רוזן.

   , מייפה את כוחו של אורי רשטיק.ר אגודת הסטודנטים במכללת נתניהשי גולן: יו"

   , מייפה את כוחו של אורי רשטיק.לירון פוליצר: יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן

  , מייפה את כוחו של אורי רשטיק.דנה שיפר: יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז ללימודים אקדמיים

 

 נוספים:

 ן: מבקרת התאחדות הסטודנטיםקרן ראובן כה

 הסטודנטים : ייעוץ משפטי ההתאחדותענבל זהביעו"ד 



 

 

 הסטודנטים עו"ד עדי שחר: ייעוץ משפטי ההתאחדות

 הסטודנטיםרונן דלל: רואה חשבון התאחדות 

 הסטודנטיםדני ויינשטיין: רואה חשבון התאחדות 

 אסף כהן: יו"ר ועדת ביקורת

     : חבר ועדת ביקורתעידו גוטמן

 עמיחי גרין: מ"מ מנכ"ל התאחדות הסטודנטים 

 מנהל כספים התאחדות הסטודנטים: מונקה-רועי רבר

 התאחדות הסטודנטים רכז קידום סטודנטים ערבים רסול סעדה:

 התאחדות הסטודנטים רמ"ד אקדמיה יערה קורן:

 התאחדות הסטודנטים רכז הסברה מתן קרן:

 ת בע"מעידו איזיקוביץ': מנכ"ל אלחון אחזקו

 

 דיון:

 חות הכספיים של עמותת איסתא."דוה לעכשיו ע: נעבור שמולי איציק

השתתפות  אלף, 910, השתתפות במאבקים סטודנטיאליים ןמיליו 1.10ת הפעילויות שהייתה לנו עלו :דלל רונן

 תברחאחוזים מהעמותה מחזיקה באלף.  05 כלליותהנהלה והוצאה מיליון,  1.7ברווחת אגודות סטודנטים 

ך הכל כל ס, החזקנו בחברת מאסטר ביט את החברה ויצאנו מהחברה. ב100%-איסתא ובחברת אלחון ב

מליון שקל וגם קיבלנו דיווידנד מחברת אלחון ואיסתא ואנחנו בעיקרון אמורים לשלם מס בגובה  0ההכנסות זה 

ן וחצי שמקורם במניות מליו 1, שווי מזומנים 01.11.1011-סך הכל הנכסים ב .15%ובשנה העוקבת  10%

יש לנו בהתחייבויות . שקלאלף  077החברה. זה הכסף שיש לנו כאן בעמותה. מצד שני יש חייבים אחרים בסך 

 9. פירוט של החמישה מליון שלוש מאות ואחת מופיע בעמוד ₪ 110,000, ספקים ₪ 050,000השוטפות הלוואה 

ש"ח והוצאות אחרות אלף  110הוצאות לשלם להתאחדות  .מליון 1.0וזה בעצם חברת אלחון שלה אנחנו חייבים 

, 1010-מליון. בעקבות המכירה ב 70ונכסים נטו  מיליון 1.05בגובה שני מליון ארבע מאות. הלוואה לזמן ארוך 

חות הכספיים פעלנו לפי זה שהיא פטורה ממס אבל אנחנו "יש דיונים במס הכנסה לגבי מהות המכירה ובדו

 אה לאן זה יוביל.במהלך דיונים ונר

: הנושא הזה שאנשים מצביעים דרך האינטרנט זה באמת הגיוני? זה לשלוח מישהו שיצביע )צפת(כהן אסף 

 בשבילי. ההצבעות צריכות להיות חשאיות בבחירות.



 

 

חות הכספיים, הדרך להציע משהו זה דרך שינוי ": אני לא חושב שזה המקום והזמן באמצע הדושמולי איציק

זה מסכן את חברותו כאן.  הרבה הגיון בדבר הזה אבל זה מוגבל, יו"ר שלא מגיע לשלוש פגישות ,תקנון, יש 

. אם אין עוד שאלות או הערות נעבור לא תמיד כולם יכולים להגיע וצריך להפעיל שיקול דעת ואנושיות

 .1011נת הכספיים של עמותת איסת"א ליינס לשלהצבעה על הדו"חות 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 אוניברסיטת בר אילן: 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

 בראודה: בעדאורט 

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: נמנעת

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת גליל מערבי: בעד

 מכללת אורנים: בעד



 

 

 ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: נמנע

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת צפת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 קמפוס חרדי קרית אונו: בעד

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 יו"ר התאחדות הסטודנטים: בעד

 סיו"ר התאחדות הסטודנטים: בעד

 .אושרו 1011של עמותת איסת"א ליינס לשנת הדוחות הכספיים  :)ביקורת( אסף כהן

צריכים להיות הדו"חות מבחינת החוק  .חות הכספיים של אלחון"על הדועכשיו אנחנו עוברים  :יקטרשאורי 

 מאושרים בדירקטוריון החברה ולא להיות מוצגים פה אבל אנחנו פועלים לפני משורת הדין.

נים, חייבים אחרים ויתרות חובה מיליון במזומנים ושווי מזומ 1.0לחברה היו  01.11.1011נכון לתאריך  :דלל רונן

. היה ₪מיליון  01מיליון שמושקעים באחזקות. סך הכל  10-מיליון ו 1.17מיליון, רכוש קבוע בניכוי פחת  0.0

 1.11מיליון. החברה חילקה  0.7מיליון והוצאות של כמעט  0.9עם הכנסות של  ₪אלף  701הפסד תפעולי של 

, ושל ₪אלף  700ם לראות. יש חוב כאמור של ההתאחדות לאלחון על סך מיליון בדיווידנדים כמו שאתם יכולי

ושווה  15.10%מיליון. האחזקה באיסתא כפי שניתן לראות לאחר המכירה היא  1.0עמותת איסתא ליינס על 

. ניתן לראות שהחלק המרכזי הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הוא סעיף ₪מיליון  10.1נכון לתאריך הדו"ח 

השיווק וזה בעצם ההסכמים של אלחון שגדלו וכסף שעבר לאגודות במסגרת ההסכמים עם החרות הפרסום ו

 .    ₪אלף  111, דמי שכירות ₪אלף  015השונות. משכורות ונלוות 

 : להתאחדות אני יודע שההכנסות הם דמי חבר, מה ההכנסות של החברה.)צפת(כהן אסף 

 .: אני אפרט על זהאיזיקוביץ' עידו

 בשנה. ₪ 700,000: אני רואה שהחברה היא בהפסדים של )צפת( כהןאסף 



 

 

 .: אתה צריך להסתכל על השורה התחתונה שהחברה ברווחים. אתה מדבר על ההפסד לאחר מימוןדלל רונן

ואני רואה שבמשכורות ונלוות יש גידול  10: החברה בעיקרון היא בהפסד ואני ממשיך לעמוד )צפת(כהן אסף 

שירותים  נוסף על זה .₪ 00,000נשים ואני עושה חישוב לחלק לשני אנשים זה יוצא בהכנסות שיש שני א

 מליון. הזה שלוש 1011, ושנת מיליון 1.0מקצועיים פרסום זה 

 : פרסום זה הכסף שיצא אליכם. כל האגודות שבהסכמים הללו מקבלים את הכסף.איזיקוביץ' עידו

 לו משקפים את המציאות או לא.חות הל": הדיון עכשיו הוא האם הדויקטרשאורי 

 : מה הנכסים?חזן עמית

: יש משרדים בבעלות החברה שאנחנו משכירים. לפני שהגענו המשרדים היו גדולים איזיקוביץ' עידו

וההתאחדות רצתה לקחת משרד קטן יותר. והוחלט להשכיר לטווח ארוך וכשניסינו לצאת מההסכם אך לא 

 מהשכירות.ירים את המשרדים מאיתנו שמשכהיה אפשר להוציא את קו לעובד 

 : יש משרדים שמושכרים ומניבים כסף?חזן עמית

 : חיובי, בתקווה עוד שנתיים יגמר ההסכם ואז או שנעבור לשם או שנשכיר בסכום סביר יותר.איזיקוביץ' עידו

 ההסכם נחתם לפני כחמש שנים לערך.

 מליון? 01 -: ההון העצמיחזן עמית

 א דרך אלחון. זה הערך של החברה."יקים באיסת: אנחנו מחזדלל רונן

 : מה היה החלק של אלחון במחאה?חזן עמית

 : מבחינת הוצאות? אלחון שילמה משכורות לעובדים.איזיקוביץ' עידו

 .: בפרסום ושיווק הייתה עלייהחזן עמית

 ברות מסחריות.: פרסום ושיווק זה מה שאלחון שילמה לאגודות על הסכמים שנחתמו עם חאיזיקוביץ' עידו

אם אין עוד שאלות או הערות נעבור להצבעה על הדו"חות הכספיים של אלחון אחזקות בע"מ : אורי רשטיק

 .1011לשנת 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 אוניברסיטת בר אילן: בעד

 אוניברסיטת חיפה: בעד



 

 

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 המכללה למנהל: בעד

 כז הבינתחומי: בעדהמר

 מכללת ספיר: בעד

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: נמנעת

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-ת"אאקדמית 

 מכללת גליל מערבי: בעד

 מכללת אורנים: בעד

 ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: נמנע

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת צפת: נמנע 

 מכללת דוד ילין: בעד

 קמפוס חרדי קרית אונו: בעד



 

 

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 גיאוגרפי דרום: בעדאזור 

 יו"ר התאחדות הסטודנטים: בעד

 סיו"ר התאחדות הסטודנטים: בעד

 .אושרו 1011של חברת אלחון אחזקות בע"מ לשנת הדוחות הכספיים  :)ביקורת( אסף כהן

 : הישיבה ננעלה.שמולי איציק

 

 

 

 -הישיבה נעולה-

 _חבר ועד:_______________           חבר ועד:_________________

 תאריך מינוי:____________            תאריך מינוי:_______________

 תאריך:________________           תאריך:____________________

 חתימה:________________          חתימה:____________________


