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 פרוטוקול

 (הקראת שמות המוסדות הנוכחים באולם)

יתנו גם יש א 1על האירוח חיפה תודה לאוניברסיטת1 ערב טוב לכולם :איציק שמולי

אני חושב שמזה חודשיים 1 םערב טוב גם לכ1 חברים חדשים שהצטרפו

גם , יש לנו כמה נושאים על סדר היום, לא נפגשנו  וחצי או שלושה חודשים

כאלה שקשורים לעמותת איסתא גם כאלה שקשורים לחברת אלחון 

אני רוצה קודם כל להתחיל עם עדכוני 1 וכמובן להתאחדות הסטודנטים

 1 כי נועם במילואים, מי שיעשה אותם זה עופריל ש"מנכ

שזו , פ"חשוב לי להגיד שנועם בקרוב מסיים קורס מ, דבר ראשון1  אחלה :עפרי רביב

, יש סמינר שנתי –סמינר בירושלים , דבר ראשון1 ככה1 גם חדשה חשובה



סמינר שבו 1 רים הותיקים מכירים פה אותו טוב"רים שנתי שהיו"סמינר יו

חים "הרמ1 ר אבל גם ברמת המחלקות"קצועיים גם ברמת יויש תכנים מ

1 של ההתאחדות כבר עובדים חזק מאוד להכין תכנים מקצועיים לסמינר

כלומר אם יש דברים , אנחנו כן נשמח לקבל מכם הערות בהקשר הזה

אתם , רים או ברמת המחלקות שלכם"שאתם מרגישים שברמת היו

זה יהיה , מעבר לזה1 ועברוחושבים שהייתם רוצים שהתכנים האלה י

במעמד נשיא המדינה ואנשים אחרים שהם בעלי , במעמד מאוד מכובד

 1במרץ 22-ל 22-זה יקרה בירושלים בין ה1 עניין

כלומר אנחנו 1 יש הרשמה שהיא מחייבת, צריך לציין שכמו כל שנה 

יש סבסוד מסוים של ההתאחדות 1 מתחייבים למספרים מסוימים

אבל מי שנרשם ורושם את האגודה , לחו אליכם במיילוהפרטים על זה ייש

צריך להבין אבל , ואנחנו מאוד נרצה שכולם יבואו לסמינר, שלו לסמינר

לא יהיו ביטולים , ולכן מי שנרשם, שיש בזה גם  מחויבות כספית שלנו

אנחנו נגדיר את זה בצורה מדויקת אבל שימו לב שעומדים 1 ברגע האחרון

חשוב מאוד להביא את , לקחים מהעבר, אומר אני, חשוב מאוד1 בזה

לא להגיע לבד אלא להביא את המחלקות שלכם ואת האנשים 1 המחלקות

אפשר לרכוש שם הרבה גם ברמת היכרות עם אגודות , שלכם לסמינר

ואני בטוח שהשנה יהיה עוד יותר טוב משנה , אחרות וגם ברמה המקצועית

 1שעברה שהיה באמת טוב

כבר , מסע לפולין, בקרוב, אנחנו מוציאים בימים אלה1 ןלגבי המסע לפולי 

יהיה עוד מסע נוסף במאי ואנחנו בודקים 1 משתתפים זה סגור ..5מעל 

כמובן נשמח על 1 בודקים אופציה למסעות נוספים, היו פניות, אופציה

 1השתתפותכם

השנה יותר מאי פעם בעולם , נשלח אליכם מחקר הסטודנט שהכה גלים 

ראינו מודעות בעיתונות וגם , קיבלנו הרבה טלפונים שמחים 1הסטודנטים

כבר בקרוב יצא המחקר לשנת , אני אומר, חשוב מאוד1 פה ושם גם תלונות

זה הרבה 1 אני יודע שיש אגודות שמאוכזבות1 וחשוב מאוד לענות 2.52

פעמים כי לא שמים דגש שיענו מספר סטודנטים ורק אם עונים מספיק 

לגבי 1 להכניס את זה בשם האמינות הסטטיסטיתסטודנטים יכולים 



שזה פרויקט בעצם שבו אנחנו פונים , פרויקט דלת פתוחה לרווחה

1 יאליטלסטודנטים ומציעים לתמוך ביוזמות שעולות מהמרחב הסטודנ

ר המחלקה שמוביל את המהלך הזה של דלת פתוחה "יו, יושב פה יובל

כמובן 1 הגיעו עשרות פניות1 וזה הצליח השנה יותר משנים עברו, לרווחה

פניות כבר עלו לשלב הסופי  8אבל , שאנחנו לא יכולים לענות לכולן

במסגרתו בעצם יוחלט מי היוזמות שיזכו , שיתרחש במהלך שבוע הבא

 1בתמיכת ההתאחדות

נשלח אליכם גם במייל סקר שעוסק בעצם בכל הנושא של שקיפות , תראו 

לצערי הרב כרגע 1 שא הזה בכנסתתקציבית שאנחנו רוצים לקדם את הנו

זה עוזר 1 אני מבקש  מאוד לענות על הדברים האלה1 מוסדות ענו עליו 7רק 

כ אם אתם רוצים לדעת לאן הולך "לנו לקדם דברים שעוזרים לכם אח

וזה , הכסף של הסטודנטים ואתם רוצים שהמוסד יהיה שקוף יותר לכולנו

לא משתתפים בו בעצם מוסדות ש1 מהלך שנצטרך בשבילו את עזרתכם

בסופו של דבר מכשילים את היכולת שלהם לקדם את הנושא מול הנהלת 

 1המוסד

זה נמצא  1את הסקרים האלה למלא, זה לא המון זמן, אז אני מבקש 

 ,אנחנו נשלח את זה עוד פעם, אצלכם במייל

 ?מתי שלחתם :דובר

 1נמשיך1 ד פעםאבל אני אשלח את זה עוזה נשלח לפי דעתי השבוע  :עפרי רביב

נתחיל במה 1 אחד מהיום ואחד מלפני כמה שבועות, נוספים שני עדכונים :איציק שמולי

היום בעצם יצא שר השיכון באיזה שהיא ידיעה לגבי 1 שהיה היום

הסכם דיור בר השגה זה 1  שהולכים להיות לדיור בר השגה הקריטריונים

זה , בעצם עד אפס למעשה דיור שניתן במחיר מסובסד כי ערך הקרקע הוא

ולמעשה היום משרד השיכון , של המחאה החברתית, אחד מהדגלים שלנו

שיקבעו איזה אוכלוסייה תקבל את  הקריטריוניםיצא עם פרסום של 

הפעם בצורה מעט , פעם נוספת, כ מפתיע"באופן לא כ1 הדיור בר השגה

, יש תעדוף מאוד מאוד ברור של האוכלוסייה החרדית, יותר מתוחכמת

וזה אומר שזה על חשבון מעמד הביניים הכללי אוכלוסייה ברוכת ילדים 

 1משהו שכמובן אי אפשר להשלים איתו



נקודות  .2, ניתן ניקוד נמוך עבור שירות מילואיםקריטריונים החדשים  ב 

עכשיו אתם 1 נקודות שניתנות עבור ותק בנישואין .8לעומת , למתמודד

מתמודד מול  22לצורך העניין בן  אם בחור חרדי, מבינים מה המשמעות

ברור לכם שאנחנו 1 סטודנט לתואר ראשון או זוג צעיר בני אותו גיל

אני חושב 1 וזה משהו שאני לא מתכוון להשלים איתו, מודרים מהדבר הזה

1 שבקיץ האחרון הסטודנטים עשו פה מהלך שייזכר לעוד הרבה מאוד שנים

לא נגמרה ולא הולכת המחאה הזאת , איך שאני תופס את המציאות

ואני חושב שהיום כשיש יותר ויותר , היא משנה את צורתה, להיגמר

ברגע שזה יפגוש , אנשים בישראל שמאמינים ביכולת שלהם להוביל שינוי

או איזה שהיא הבנה שהממשלה מנסה , איזושהי אזלת יד של הממשלה

ילו מוקדם אז זה יתפרץ פעם נוספת ואפ, בוא נגיד להוליך שולל את הציבור

 1ממה שכולם משערים

אני חושב שחובה עלינו בראש ובראשונה להמשיך להיאבק על , בכל מקרה 

מינהל מקרקעי ישראל כדי שני מתכנס ביום 1 העניין של הדיור בר השגה

זה כנראה יעלה גם , זה לא סוף פסוק כי אחרי זה1 לאשר את הקריטריונים

מי 1 צריכים להיות בירושליםביום שני אנחנו , אבל בכל מקרה1 לממשלה

ר אגודת הסטודנטים "יו, איתי גוטלרשבעצם מוביל ויארגן את ההפגנה זה 

אני , אני מאוד מבקש מכם1 בסיוע של עוד ארגונים חברתיים ,בירושלים

 אבל גם לא צריכים להגיע, סטודנטים ...1לא חושב שצריכים להגיע לשם 

השאיפה שלי היא להיכנס , י"לישיבה של ממאנחנו צריכים להגיע 1  .2

לפחות לעשות מספיק רעש כדי 1 פנימה ולא לתת לקבל את ההחלטה הזאת

 1 שיחשבו פעמיים לפני שמקבלים את ההחלטה

אני  חושב שהסטודנטים עוד לא אמרו , ולגבי הטווח הארוך של המאבק 

מכיוון שעד כה לדעתי , את המילה האחרונה בכל מה שקשור לקיץ הבא

רואה בנו , ין נכשלת בניסיון שלה לטפל במחאה החברתיתהממשלה עדי

וזה 1 בעיקר איום ולא הזדמנות לשנות את הדברים והעיוותים מעיקרם

יכול מאוד 1 משהו שבחודשים הקרובים אנחנו נצטרך להתחיל להיערך לו

שאנחנו נהיה , בחודש ינואר, אני אומר לכם את זה כאן כבר ועכשיו, להיות



, זה לא יקרה בכל מחיר ובכל מצב, פת בקיץ הקרובבמחאה חברתית נוס

 1 קחו את זה בחשבון1 אבל זה בהחלט אפשרות

זה לגבי בדיקה שהחליט רשם העמותות , דבר שני שרציתי לעדכן אתכם 

, משרד המשפטים לעשות בהתאחדות הסטודנטים ובעמותת איסתא ליינס

ראה לי נכון לדווח זה נ, דיווחנו על זה גם בוועדת כספים וגם בוועד המנהל

זו , לפי מה שאני הבנתי מאנשי המקצוע שלנו, זו בדיקה שהיא1 על זה כאן

היה  2.55בשנת , לנו כמו שאתם יודעים, בדיקה שהיא די שגרתית

, לראשונה בהתאחדות מנהל תקין וכשבאים לחדש מנהל תקין משנה לשנה

ו כמובן בכל מקרה אנחנ1 אז כנראה שיש עוד כמה בדיקות שצריך לעשות

העברנו את כל החומרים 1 משתפים פעולה עם משרד המשפטים באופן מלא

אני לא 1 אנחנו כמובן נעדכן אתכם, ואם יגיעו עוד עדכונים בעניין הזה

אני מתייחס לזה מאוד ברצינות כי זו בדיקה , מתרגש מזה יותר מדי

אבל 1 שחשוב להשלים אותה כדי שנוכל לחדש גם את תעודת מנהל תקין

ולכן אני מקווה שנסיים 1 הכול הדברים מתנהלים בצורה תקינה מאוד סך

 1 עם הדבר הזה כמה שיותר מהר

כי 1 אנחנו נתחיל בדוחות הכספיים, אני רוצה ברשותכם לעבור לסדר היום 

ומשם אנחנו מתקדמים 1 אני רוצה לשחרר את רונן ודני כמה שיותר מהר

גם את פרויקט , גם בחירותיש לנו , לשאר הנושאים שיש לנו בסדר היום

אנחנו , אבל כמו שאמרתי, הדגל של ההתאחדות  ועוד כל מיני נושאים

חות הכספיים של התאחדות "קודם כל הדו, חות הכספיים"נתחיל בדו

הדוחות נשלחו אליכם מבעוד 1 .2.5אנחנו מדברים על  שנת 1 הסטודנטים

שאלות , חות"ואני מציע שרונן תעבור ככה ביעף מה שנקרא על הד, מועד

 1כמובן אם יהיו כמובן שנוכל לענות וזהו

 , ערב טוב :רונן דלל

  ?יש לכם את החוברות :איציק שמולי

 1 אני אתחיל בכל אופן :דלל רונן

 1אבל אולי כדאי שיראו את זה מול העיניים, לא :איציק שמולי

בשנת  1דותחח על הפעילויות של ההתא"דו, אני מתחיל מעלות הפעילות :רונן דלל

כ אכנס "אני אח, ...,.2,28מחזור  הפעילויות של ההתאחדות היה  .2.5



סך כל הכנסות נטו מפעילויות , ...,.0,22עלות הפעילויות 1 לביאורים

זה מביא אותנו להפסד  – ...,5,.,5הוצאות הנהלה כלליות 1 ...,.2.,5

 סך הכול הפסד, שקל ...0הוצאות מימון 1 שקל ...,75לפני מימון של 

 1שקל ...,71מפעילויות של 

, ...,75.,2מורכב מהכנסות מדמי חבר , ...,.2,28, עכשיו ביאור ההכנסות 

 ...,02,הכנסות ממשרד התיירות , 710הכנסות מהנפקת תעודות סטודנט 

שקל והכנסות אחרות של  ...,ESU 228הכנסות מהשתתפות בכנס , שקל

מאבקים , ...,5,575, תמשכורות ונלוו, עלות הפעילויות1 שקל ...,.,2

פרסום והסברה , שקל ...,.,, סטודנטיאליים ותמיכה באגודות סטודנטים

פסטיבל הסטודנטים הבינלאומי , ,25, ל"משלחות לחו, שקל ...,002

שקל והוצאות  ...,ESU 251עלויות של כנס , שקל ....,02,באילת 

תה ליום שזה בעצם מצב העמו, 0אני אעבור לעמוד 1 שקל ...,275אחרות 

ניירות , שקל ...,,72, 05152מזומנים ושווה מזומנים ליום 1 .0515212.5

חייבים אחרים , שקל ...,82המחאות לגבייה , שקל ...,,ערך סחירים 

שקל ורכוש קבוע של  ...,551יש גם תכנית חיסכון של 1 שקל ...,288

 1 שקל ...,11

קים לפירעון 'צספקים ו, מצד שני יש את ההתחייבויות של ההתאחדות 

והתחיבות בשל סיום יחסי עובד , ...,5,021זכאים אחרים , שקל ...,520

כ נכסים נטו "סה, שקל ...,22זה ההתחייבות לפיצויים , מעביד

 1 שקל ...,.50להתאחדות 

 1 אלה הדברים1 .2.5זה המצב לשנת  

 ? יש לך הערות לדוח הכספי של ההתאחדות, ענבל?  יש הערות :איציק שמולי

היה שינוי , בדוחות שנשלחו במייל לפני שבוע1 אני רוצה רק להדגיש משהו :רונן דלל

השינוי הוא בעצם לא בתוצאה הסופית 1 ביחס לדוח שמוצג לכם כאן עכשיו

 8אם אנחנו מסתכלים בביאור 1 אלא בהצגה של הדברים, של ההתאחדות

קיבלתם  שזה בעצם אתם לא, הוצגה ההכנסה כאן, שזה דוח על הפעילויות

בעלות , מצד שני, שקל ...,02,הכנסה ממשרד התיירות של , בדוח שלכם

, הפעילויות הוצגו ההוצאות בגין פסטיבל הסטודנטים הבינלאומי באילת



סך הכול בתוצאות של ההתאחדות לא 1 שקל ...,02,, שזה אותו סכום

 1 היה שינוי ביחס לדוחות שהוצגו לכם

, .2.5ות הכספיים של התאחדות הסטודנטים בשנת יש שאלות על הדוח :איציק שמולי

  1 בבקשה, כן? לפני שאני מעלה את זה להצבעה

 ?2.55קודם כל איך זה שלא מציגים לנו את , יש לי שאלה עקרונית :חדד גבי

 1עדיין לא סיימו :רונן דלל

 ? ואיך זה שסיימנו בהפסדים1 או קיי? עוד לא מוכן :גבי

 1 קודםר ה"תשאל את היו :רונן דלל

 1כל שנה זה אותן שאלות :דובר

אם זה , ש"אם זה הנהח, עד שמסיימים את הדוחות הכספיים, כעיקרון :רונן דלל

זה לוקח כמה חודשים 1 05152-זה לא מסתיים ב, מסמכים שמגיעים

, אז תמיד1 אתם בינתיים גם מתחלפים1 כ זה עובר לביקורת"אח1 טובים

תחלופה ומי שמאשר את הדוחות זה  יש, בוא נגיד אם הקדנציה היא לשנה

עכשיו יכול להיות 1 אישור דוחות של קדנציה קודמת, תמיד בדיעבד

אבל יכול להיות גם מצב שבו 1 ר"היום הוא היו, שאיציק היה הסגן שם

ר שמאשר דוחות כספיים שהוא בכלל לא היה קיים באותה "נבחר יו

ה שרשם העמותות עובד1 לוקח זמן, אבל כעיקרון דוחות כספיים1 תקופה

1 שזה יחסית מאוד מוקדם1 0.1.2נתן את המועד הראשון להגשת דוח כספי 

להערכתי זה לא , יוצג באסיפה הכללית הבאה 2.55כך שגם אם הדוח של 

 1יוני-יהיה לפני מאי

 1שתקציב צריך להיות מאופס, אצלנו אומרים, אני לא יודע, אני פשוט חייב :חדד גבי

 1 זה דוחות כספיים1 ל זה לא תקציבאב, לא :איציק שמולי

  -אני יודע מה זה דוחות כספיים :חדד גבי

מה ההבדל בין תקציב 1 בואו נעשה רגע יישור קו, שנייה, אז בוא רגע :איציק שמולי

 2.5.1הדוחות של , 2.52-ב, לדוחות כספיים ולמה זה מגיע עכשיו

, דוח רווח והפסד1 וח והפסדיש הבדל בין תקציב לבין דוח רו, אז קודם כל :רונן דלל

כלומר , עד כמה שההקבלה היא יותר לתזרים, בדרך כלל תקציב בנוי

  –הכנסות והוצאות , כשאתה בונה תקציב



אני פשוט רוצה להבין ממה נובע ההפסד , אני יודע מה ההבדל בין תקציב :חדד גבי

 1הזה

טיפה יותר על צפו הכנסה מסוימת בפועל הוציאו 1 יש לך את הפירוט :רונן דלל

בתקציב אתה מנסה לעבוד , בוא נגיד1 לכן נוצר ההפסד, פעילות מסוימת

בפועל הדברים 1 תקציב הוא מאוזן1 ההגדרה של תקציב זה איזון, בצורה

עכשיו יכול להיות שגם שנה 1 הם טיפה שונים ממה שהתקציב המתוכנן

, יותר גדולהגירעון הוא , ,..2צריך להסתכל על , לפני זה או שנה אחרי זה

עכשיו 1 תביא אותנו לאיזון מסוים 2.55יכול להיות ששנת 1 שקל ...,.52

יש לנו , סך הכול בהתאחדות, שזה הדוח הכספי, 0אם אתה מסתכל בעמוד 

אין , יש נכסים נטו, שים לב1 במאזן 0בעמוד , בדוח1 שקל ...,.50עודף של 

הוא 1 למטה .50? והרי מה זה הנכסים נט, כלומר אם מסתכלים1 לנו גירעון

כלומר 1 בעצם סך הכול הרווחים וההפסדים שנצברו בעמותה מאז הקמתה

, היה גירעון מסוים, שהן מפסידות, .2.5-ו ,..2אם אנחנו מסתכלים על 

ואז בתקציב יכול להיות שהגדרת שאתה 1 שנים לפני זה היה עודף מסוים

כך שזה 1 לךמשתמש באותו עודף לצורך הוצאות מעבר לאיזון התקציבי ש

 1 לא חייב להיות חופף אחד לאחד

והמלצת , ועדת ביקורת עברה על הדוחות1 יופי? יש שאלות נוספות, טוב :איציק שמולי

אני רוצה להעלות , אם כך1 ועדת ביקורת היא לאשר את הדוחות הכספיים

הדוח 1 את הדוחות הכספיים של עמותת התאחדות הסטודנטים להצבעה

 1 בןהכספי והמילולי כמו

, אוניברסיטת בן גוריון1 כתב הצבעה, אוניברסיטת תל אביב: הצבעה :אסף כהן

אוניברסיטת בר 1 בעד, האוניברסיטה העברית בירושלים1 תרשום בעד

, המכללה למנהל1 טכניון נמנע1 אוניברסיטת חיפה בעד, כתב הצבעה, אילן

 ,וציםסמינר הקיב 1מכללת ספיר בעד1 המרכז הבינתחומי כתב הצבעה1 בעד

1 בעד, המרכז האקדמי רופין1 בעד, הקריה האקדמית קרית אונו1 בעד

מכללת 1 בעד, המרכז ללימודים אקדמיים1 בעד, מכללת סמי שמעון

1 מכללת נתניה כתב הצבעה1 בעד, מכללת תל חי1 אשקלון כתב הצבעה

, מכון טכנולוגי חולון1 מכללת תל אביב יפו בעד1 מכללת עמק יזרעאל בעד

, מכללת שנקר, מכללת אורנים בעד1 בעד, כז האקדמי גליל מערביהמר1 בעד



1 בעד, מכללת הירדן1 לא פה, מכללת צפת, מכללת לוינסקי לא כאן, בעד

בצלאל 1 בעד, מכללת אחווה1 לא פה, ג"המרכז האקדמי למשפט ועסקים ר

, אזור גיאוגרפי מרכז1 כתב הצבעה, קרית אונו1 אפקה כתב הצבעה1 בעד

, אזור גיאוגרפי צפון1 כתב הצבעה, אזור גיאוגרפי ירושלים1 דבע, וינגייט

1 כתב הצבעה, נציג הנדסאים1 לא הגיע, אזור גיאוגרפי דרום1 כתב הצבעה

 1 ר ההתאחדות בעד"סגן יו1 ר ההתאחדות בעד"יו

 0525הדוחות הכספיים והמילוליים של התאחדות הסטודנטים לשנת  

 .אושרו

 

 ליינסא "אסיפה כללית עמותת איסת

מצטער על 1 א"אני פותח ישיבת אסיפה כללית של עמותת איסת, טוב :איציק שמולי

הדוח 1 זה מחויב בחוק התהליך הזה, התהליך המייגע אבל אין ברירה

 1א"של עמותת איסת .2.5הכספי לשנת 

1 לעמותת איסתא אין מחזור פעילויות, להבדיל מעמותה סטנדרטית, טוב :רונן דלל

שזה , לויות שזה בעצם בעיקר חלוקת הדיבידנדים לאגודותיש לה עלות פעי

אנחנו , שקל שזה גם מזערי ...,257הוצאות הנהלה וכלליות 1 ...,8,720

סך , שקל ...,550הוצאות מימון 1 עוד מעט ניכנס לביאור ונראה מה זה

בנוסף יש הפסד ממימוש ההשקעה 1 ...,...,,הכול הוצאות נטו של 

מימשנו חלק מהאחזקה  .2.5בשנת 1 הציבורית בחברה המוחזקת ובחברה

מיליון שקל כאשר חשבונאית יש לנו הפסד  50קיבלנו , בחברה הציבורית

מיסים על הכנסה זה , ...,52,250סך הכול הוצאות נטו 1 מיליון שקל 7של 

כעיקרון 1 המס שמשולם בגין הדיבידנד שמתקבל מהחברה הציבורית

אז 1 מס %.2צריכה לשלם , זקתעמותה שמקבלת דיבידנד מחברה מוח

מצד שני יש לנו 1 שקל הפסד ...,57,721-ל, לאחר המיסים, אנחנו מגיעים

אם זה מהחברה , אם זה מעמותת איסתא, רווחים מהחברות המוחזקות

 .2.5ההפסד לשנת , ...,..,,2סך הכול 1 ואם זה מחברת אלחון, הציבורית

, .0515212.5-שזה המצב ל, 0עכשיו אם אני חוזר לעמוד 1 ...,8.5,.5הוא 

שזה בעצם רוב הכספים  ...,52,878יש לנו מזומנים ושווה מזומנים של 

 ...,277, חייבים אחרים1 חלק מהאחזקות שלנו, ממכירת האחזקות שלנו



מיליון  71סך הכול נכסים , מיליון ,1, השקעות בחברות מוחזקות, שקל

החלק שעומד , אה בבנקיש לנו הלוו1 מצד שני יש את ההתחייבויות1 שקל

1 שקל ...,1.8קים לפירעון 'ספקים וצ1 שקל ...,.01, 2.55להיפרע בשנת 

סך הכול 1 ...,.1.,5, הלוואה לזמן ארוך, שקל ...,7,127זכאים אחרים 

, אני אתעכב בסעיף של אחזקות בחברות1 מיליון שקל 01עודף נכסים של 

, אם נעבור לעמוד, מיליון שקל ,1-שזה ה, השקעות בחברות מוחזקות

אנחנו החזקנו 1 אז יש לנו ככה, שזה בעצם הרכב האחזקות שלנו, 2לביאור 

ירדנו כתוצאה , בחברה ציבורית 00%, ,..2בסוף , בתחילת השנה

, מצד שני1 מיליון .0-מיליון ל ,2-ההשקעה שלנו ירדה מ1 %.2-מהמכירה ל

 ,2-ליון למי 05-וההשקעה ירדה מ, בחברת אלחון %..5אנחנו מחזיקים 

כאשר בחברת , בחברת מסטרביט %.1אנחנו גם מחזיקים 1 מיליון

כאשר גם הכנסנו , ...,.5,07מסטרביט יש לנו גירעון שחלקנו בו הוא 

 ...,..0הכנסנו מתוכם  .2.5ובשנת , שקל ...,.78הלוואת בעלים של 

1 בביאורים, אני רוצה רק להעיר עוד הערה אחת שהיא כן חשובה1 שקל

העמותה מימשה חלק מהשקעתה  .2.5מיסים שבמהלך שנת מצוין ב

העמותה התייחסה למימוש ההשקעה כחלק מהכנסותיה 1 בחברת איסתא

אני , ,או  8..2אנחנו קיבלנו בשנת 1 לפקודה 12,הפטורות במסגרת סעיף 

חוות דעת ממשרד גדול , כשהתעניינו בפעם הראשונה במכירה, לא זוכר

אנחנו מתייחסים 1 אכן פטורה ממס שההכנסה הזו, שמתעסק במיסוי

לא 1 להכנסה הזו כהכנסה פטורה1 כהכנסה פטורה, בהתאם לחוות דעת

, בטוח ששלטונות המס יתייחסו אליה כך ולכן יש אי ודאות לגבי המיסוי

 1 אלה הדברים1 לגבי המימוש של ההשקעה

 1כן? הערות, שאלות :איציק שמולי

 ?יםאחוז אנחנו מדברעל איזה  :אורי קידר 

 1 מיליון שקל 50-מ %.2על  :רונן דלל

1 יופי? הערות, שאלות נוספות1 מן הסתם, לא השתמשנו בו, הכסף הוא בצד :איציק שמולי

 1ועדת ביקורת, ענבל

1 ועדת ביקורת עברה על הדוחות ואישרה אותם, רק לפרוטוקול, טוב :אסף כהן

1 בעד, גוריוןאוניברסיטת בן 1 כתב הצבעה, אוניברסיטת תל אביב: הצבעה



כתב , אוניברסיטת בר אילן1 בעד, האוניברסיטה העברית בירושלים

1 בעד, המכללה למנהל1 טכניון נמנע1 אוניברסיטת חיפה בעד, הצבעה

המרכז הבינתחומי הרצליה 1 המרכז האוניברסיטאי אריאל כתב הצבעה

מכללת רמת גן 1 לא כאן, מכללת בית ברל1 מכללת ספיר בעד1 כתב הצבעה

הקריה האקדמית קרית , סמינר הקיבוצים כתב הצבעה1 ין לא הגיעהעדי

המרכז ללימודים 1 בעד, מכללת סמי שמעון1 בעד, רופין1 בעד, אונו

1 לא נוכחים, מכללת דוד ילין1 מכללת אשקלון כתב הצבעה1 בעד, אקדמיים

מכללת 1 המכללה האקדמית תל חי בעד1 גם לא, מכללת אורט בראודה

1 מכללת תל אביב יפו בעד1 מכללת עמק יזרעאל בעד1 נתניה כתב הצבעה

מכון לב 1 בעד, המכללה האקדמית גליל מערבי1 בעד, מכון טכנולוגי חולון

לא , מכלל לוינסקי, בעד, מכללת שנקר, מכללת אורנים בעד1 לא נמצאים

המרכז האקדמי 1 בעד, מכללת עמק הירדן1 לא כאן, מכללת צפת, כאן

אפקה כתב 1 בצלאל בעד1 בעד, מכללת אחווה1 כאןלא , ג"למשפט ועסקים ר

אזור 1 בעד, וינגייט, אזור גיאוגרפי מרכז1 כתב הצבעה, קרית אונו1 הצבעה

אזור 1 כתב הצבעה, אזור גיאוגרפי צפון1 כתב הצבעה, גיאוגרפי ירושלים

1 ר ההתאחדות בעד"סגן יו1 ר ההתאחדות בעד"יו1 לא הגיע, גיאוגרפי דרום

 1תב הצבעהנציג הנדסאים כ

 .אושרו 0525א לשנת "הדוחות הכספיים והמילוליים של עמותת איסת 

 

 2.5.1דוח כספי לשנת 1 אנחנו בדוח האחרון של חברת אלחון, או קיי :איציק שמולי

מחזור 1 ביחס לדוח הפעילויות, זה רווח והפסד, כאן זה טיפה שונה, טוב :רונן דלל

, הנהלה וכלליות, אות מכירההוצ1 ...,5,1.2היה  .2.5ההכנסות בשנת 

הכנסות מימון 1 שקל ...,718סך הכול הפסד תפעולי של , ...,2,221

, חלק החברה ברווחי חברה מוחזקת1 2,2הפסד לאחר מימון 1 שקל ...,22

יתרת רווח 1 שקל ...,222סך הכול ההפסד לשנה הוא 1 שקל ...,227

דיבידנד שחולק 1 קלש ...,05,081והרווח לייעוד  ...,.05,21לתחילת שנה 

סך הכול יתרת הרווח לסוף השנה , ...,5,727לעמותת איסתא הוא 

היו לנו מזומנים של  .0515212.5ביום 1 אני חוזר לחלק המאזני1 ...,217,,2



כאשר זה לאחר הפרשה של , שקל ...,5,558לקוחות , שקל ...,,2,25

 1שקל ...,.51לקוח שכנראה יש איתו תביעה משפטית של 

 ? מי הלקוח :דובר

  1מונסנגו :רונן דלל

 ?מה זה :דובר

  1גיא מונסנגויש הוצאות לפועל כנגד בחור בשם : עידו איצקוביץ

 1דבר למיקרופון :איציק שמולי

לפני איזה שנה , ובחור שקוראים לו גיא מונסנג היה איזשהו הסכם עם: עידו איצקוביץ

הוא נתן 1 שקל ...,.51וההתחייבות שהוא היה אמור לשלם זה , וחצי

קים הלכו להוצאת לפועל וכרגע יש תיק בהוצאה 'הצ, קים חזרו'הצ, קים'צ

 1 לפועל כנגד אותו סכום

 ? הוצאה לו תביעה :דובר

 1הוצאה לפועל1 כן: עידו איצקוביץ

חייבים אחרים 1 אנחנו מטעמי שמרנות כבר זקפנו את זה להוצאות :רונן דלל

, ו בעצם ההשקעה בחברה הציבוריתז, השקעה בחברה מוחזקת1 ...,0,720

מצד שני יש את 1 ...,5,222רכוש קבוע 1 מיליון שקל 22באיסתא 

, ...,,5,27זכאים אחרים , 280קים לפירעון 'ספקים וצ, ההתחייבויות

 1 ...,217,,2וההון העצמי שלנו 

 1 ועדת ביקורת1 מצוין? שאלות, הערות :איציק שמולי

אוניברסיטת תל 1 טוב1 על פי כל הכללים, יסתאאתם מצביעים כעמותת א :אסף כהן

האוניברסיטה העברית 1 בעד, אוניברסיטת בן גוריון1 כתב הצבעה, אביב

אוניברסיטת חיפה 1 כתב הצבעה, אוניברסיטת בר אילן1 בעד, בירושלים

המרכז ? שריקי בעד1 בעד, המכללה למנהל1 טכניון נמנע1 בעד

מכללת ספיר 1 חומי כתב הצבעההבינת1 האוניברסיטאי אריאל כתב הצבעה

סמינר 1 מכללת רמת גן לא נוכחים1 לא כאן, מכללת בית ברל1 בעד

1 בעד, רופין1 בעד, הקריה האקדמית קרית אונו, הקיבוצים כתב הצבעה

מכללת 1 בעד, המרכז ללימודים אקדמיים1 בעד, מכללת סמי שמעון

, ורט בראודהמכללת א1 לא נמצאים, מכללת דוד ילין1 אשקלון כתב הצבעה

1 מכללת נתניה כתב הצבעה1 המכללה האקדמית תל חי בעד1 לא נמצאים



, מכון טכנולוגי חולון1 מכללת תל אביב יפו בעד1 מכללת עמק יזרעאל בעד

מכללת 1 מכון לב לא נמצאים1 בעד, המכללה האקדמית גליל מערבי1 בעד

כללת מ, לא נמצאים, מכללת לוינסקי, בעד, מכללת שנקר, אורנים בעד

המרכז האקדמי למשפט 1 בעד, מכללת עמק הירדן1 לא נמצאים, צפת

אפקה כתב 1 בצלאל בעד1 בעד, מכללת אחווה1 לא נמצאים, ג"ועסקים ר

, אזור גיאוגרפי מרכז1 כתב הצבעה, קרית אונו, קמפוס חרדי בעד1 הצבעה

, אזור גיאוגרפי צפון1 כתב הצבעה, אזור גיאוגרפי ירושלים1 בעד, וינגייט

נציג הנדסאים כתב 1 לא נמצאים, אזור גיאוגרפי דרום1 כתב הצבעה

 1עבר1 ר ההתאחדות בעד"סגן יו1 ר ההתאחדות בעד"יו1 הצבעה

 .אושרו 0525הדוחות הכספיים של חברת אלחון לשנת  

א ופותח שוב ישיבת "אני סוגר ישיבת אספיה כללית של עמותת איסת 

 1נשיאות התאחדות הסטודנטים

 

 אות התאחדות הסטודנטיםישיבת נשי

 1 עוברים לחלק היותר מעניין ,הזהסיימנו עם החלק , זהו1 יופי :איציק שמולי

1 אני רוצה ברשותכם קודם כל להציג את האורח שנמצא איתנו כאן, טוב :איציק שמולי

הוא נציגו , ונמצא פה קובי ,יש פרויקט שאנחנו רוצים לעשות ביחד בפסח

שאנחנו הולכים ככל הנראה  ,מגדלור,וסמןשל מפעל ההזנה של הרב גר

של , של איסוף מזון, לחבור ביחד איתם למבצע מאוד מאוד גדול בפסח

ואחרי זה אנחנו נעבור ישר 1 בוא תעשה את זה בזריזות, קובי1 חלוקת מזון

 1 בחירות ועוד כמה עניינים שעל הפרק1 לסדר היום

דמנות שניתנה לנו להיות כאן אני מודה לכם על ההז1 ערב טוב לכולם, טוב :קובי

שנייה לפני שנתחיל עם מבצע חג 1 ולספר לכם על מבצע חג שבע לילדים

מישהו שמע פה על דוד , סתם1 אני אספר מי עומד בראש המבצע, שבע

הרב , אז אחלה1 מעניין אותי לדעת, שירים את היד, מי ששמע? גרוסמן

הוא עלה 1 2..2נת יצחק דוד גרוסמן זכה בפרס ישראל על מפעל חיים בש

מתוך ראייה אידיאולוגית שבאמת הוא , למגדל העמק 28מירושלים בשנת 

באמת להציל היא המטרה שלו בחיים 1 רוצה לתרום לחברה בישראל

ילדים  ...2-כיום מגדלור מטפלת בלמעלה מ1 נפשות ולהציל ילדים בסיכון



רכים וזה אומר שהם דואגים לכל הצ, בסיכון שנמצאים בכל רחבי הארץ

מדובר בילדים 1 חוגים, ביגוד, העשרות, שיעורים, מלימודים, שלהם

הם מוצאים באמת את כל   במגדלורשבאמת הגיעו ממשפחות מאוד קשות ו

ולתרום , להתגייס לצבא, להוציא בגרויות, התנאים המתאימים כדי ללמוד

בעצם הוא החל ביוזמתם של 1 שנים המבצע התחיל .5לפני 1 בחזרה לחברה

, מבתים קשים, אותם ילדים שהגיעו מבתי מצוקה1 ם ילדי מגדלוראות

הגיעו ואמרו לרב שהם רוצים באמת , ילדים שלא היה להם אוכל בחג

להירתם ולאסוף חבילות מזון לילדים נזקקים כי הם באמת הגיעו מאותה 

 ..1שנה אחר כך , חבילות ..0שנים המבצע החל עם  .5ולפני 1 סיטואציה

אני 1 חבילות ...,22שנה שעברה הגענו לכמעט , חבילות ...5, חבילות

השנה זה בעצם , אבל כמו שאמרתי לכם, אראה לכם טיפה את השותפים

אנחנו מגלים , ככל שהזמן עובר1 השנה העשירית שהמבצע הזה מתקיים

1 שהתרומות או הבקשות לתרומות עולות משנה לשנה בשל המצב הכלכלי

1 משפחות ...,22צלחנו להגיע לכמעט ה, כמו שאמרתי לכם, שנה שעברה

מתוך יום , באמת טיפה בים, מה שאתם רואים כאן זה בעצם נגיעה קטנה

חטיבת הצנחנים שותפה 1 יחסי הציבור שאנחנו מקיימים כל שנה במחסן

אותו מחסן שיצאו , איתנו במבצע ואנחנו מקבלים את המחסן בסירקין

כל התרומות שמגיעות  שם אנחנו מרכזים את, משם הלוחמים של אנטבה

ובין אם זה מחברות או , בין אם זה מהסניפים של שופרסל, מכל הארץ

כל המזון מגיע למחסן  1 גופים שתורמים לנו חבילות מזון או מוצרי מזון

אנחנו לוקחים יום אחד 1 שם הוא עובר מיון ועובר אריזה מחדש, בסירקין

ות החוצה ומזמינים שהוא בעצם יום לפני שאנחנו משגרים את כל החביל

שבאמת יבואו ויראו ויחושו , מובילי דעת קהל, סלבריטאים, חברי כנסת

וגם שיוכלו לראות בעיניים שלהם את גודל , וירגישו מה זה לארוז חבילה

כל אחד מדמיין את זה בצורה , חבילות ...,.2כי כשאומרים 1 המבצע

ל חבילות אבל כשמגיעים למחסן ובאמת רואים כמות מטורפת ש1 ארחת

כל המבצע 1 מבינים את גודל המבצע, ושל פרות ומשאיות שרק מועמסות

שנים האחרונות שאני  0-ב1 עצמו זוכה להד תקשורתי מאוד מאוד גדול

אנחנו קיבלנו מטריה , מלווה את המבצע ואני הגעתי מתחום התקשורת



שנה שעברה גם כן נכנסנו מאוד חזק 1 מאוד מאוד גדולה מהשותפים שלנו

ולם הרשתות החברתיות ורתמנו אנשים פרטיים דרך הרשתות לע

1 להגיע ולהצטרף למבצע, מן הסתם פייסבוק ויו טיוב, החברתיות

אנחנו מקבלים , זה שופרסל, כמו שאתם רואים, השותפים הנוספים שלנו

הפלטפורמה הכי , ל"גלי צה, את הפלטפורמה של רשת שופרסל בכל הארץ

1 וזה אומר עד רמה של מבזקים בחדשות ,חזקה שהולכת איתנו יד ביד

קשת 1 מי שיצא לו לשמוע" ,נאספו עד כה איקס ארגזים, מבזק חג שבע"

שנה שעברה קיבלנו מרשת ביום יחסי 1 ורשת נותנים לנו המון זמן אוויר

יצאנו 1 הציבור שידור חי מהמחסן ויכולנו לתת במה לכל השותפים שלנו

מהאולפן , ות שהיו באותו יוםבפריצות מתכנית הבוקר ומשאר התכני

השותפים שהיו איתנו באמת דאגנו לפרגן , כמו שאמרתי, למחסן ובחזרה

-ו', ב', מ שזה רשת א"יש לנו את שפ, בנוסף1 2להם ולתת להם במה לערוץ 

ואללה השנה הולכת איתנו , אתרי אינטרנט מובילים, ט חוצותשילו', ג

אוספים את החבילות אנחנו , אז כמו שאמרתי לכם1 ונרתמת למבצע

מגיעות מאנשים פרטיים , מגיעות ממתנדבים, שמגיעות משופרסל

יש לנו את כל המערך הלוגיסטי 1 שמתקשרים ורוצים לתרום חבילות מזון

לבוא ולאסוף את החבילות מכל רחבי הארץ ולהביא אותן למחסן 

חשוב לציין שכל 1 אורזים ומשלחים לבתים, שם אנחנו ממיינים, בסירקין

יש רשימות מאוד 1 יוצאות עם תעודות משלוח, חבילות שנשלחותה

שרק בהצגת מסמכים מהרווחה וקצינות , מסודרות ומאוד מאוד מוקפדות

רק אז הם זכאים לקבל את החבילות ואך ורק לגופים שהם , ש מהצבא"ת

רק אליהם יוצאים , עמותות מוסמכות ונתונים שיש לנו שהם מאומתים

משהו כמו , שעות ביום 52, שעות 50י שפועל מוקד טלפונ1 החבילות

, בליל הסדר, גם ביום1 ושבוע אחרי המבצע, שבועיים לפני תחילת המבצע

ואין באפשרותנו לשלוח לה , משפחה שמתקשרת ורוצה לקבל חבילה

, אנחנו דואגים שהיא תקבל את החבילה מייד בצאת החג הראשון, חבילה

המוקד יש לו 1 מענה לכל משפחהכאשר אנחנו נותנים 1 לקראת החג השני

, גם לקבל תרומות וחבילות מזון מאנשים שרוצים לתרום, מטרה כפולה

וגם בעצם מרכז את כל הבקשות שמגיעות מאנשים פרטיים שמבקשים 



אין פה התמקדות , החלוקה היא חלוקה ארצית כמו שאמרתי1 תרומות לחג

אישור של , מרתיהוכחת נזקקות כמו שא1 מהצפון ועד הדרום, באזור אחד

ש "כמובן חיילים בודדים ונזקקים באישור קצינות ת, לשכות רווחה

אני חושב ? אז איך אתם יכולים לעזור לנו1 מקבלים מאיתנו חבילות

ואני בטוח שמי , ואחד הדברים המדהימים, שכחלק מהתפיסה של הרב

, שבמחסן אחד נמצאים כולם, שיגיע למחסן יקבל באמת תחושה מדהימה

כולם , ה מהקיבוצים'ה מבני עקיבא וחבר'ואם זה חבר, ה חייליםאם ז

וחשוב לנו 1 לעזור לילדים מזקקים לקראת הפסח, נרתמים לאותה מטרה

כי הפלטפורמה של איסוף מזון , מאוד באמת לקבל אתכם כשותפים

, מבחינה לוגיסטית1 יכול לעזור לעוד אלפי משפחות, בקמפוסים שלכם

כך , גם את השינוע וגם את האיסוף, הארגזים אנחנו נדאג לספק גם את

שהם , יש לנו את מובילי דרור1 שאתם לא צריכים לדאוג למעשה לשום דבר

שתתאם אתכם את ההבאה של , קבוצת ההובלה הגדולה ביותר בישראל

אני אעביר , פרסום בקמפוסים1 הקרטונים ואת האיסוף בחזרה לסירקין

טלפונים להתקשרות , טר לכל עיתוןלכל אחד חבילת פרסום שכוללת ניוז ל

ולכל לפעילות שאנחנו עושים , כמובן לינק למיני סייט שלנו ולפייסבוק1 'וכו

ויש , כמובן שכל החומרים השיווקיים שלנו ממותגים תחת חג שבע1 ונעלה

כי אתם , לכם זכות מלאה לשים את הלוגו שלכם בסמוך ללוגו שלנו

לכם את הסרט פרסומת שהולך אני אראה 1 שותפים מלאים למבצע הזה

 1 לעלות השנה עם קושניר

 ( הקרנת סרט פרסומת .11:2דקה )

אנחנו מקבלים הרבה פניות תמיד , מה שחשוב, לפני שזה מסתיים, ה'חבר :יובל בדולח

בעיקר מהרכזים למעורבות חברתית שמחפשים , לקראת החג מהאגודות

וחה ואין לכם בעצם יש פה פלטפורמה שהיא מאוד נ1 עמותות לעבוד איתן

, לקחת את הפלאייר, זה להכניס את המיכל קיבול לקמפוס1 שום עבודה

יש פה עכשיו מבצע , ולהסביר, לשלוח אותו לסטודנטים עם הלוגו שלכם

רוב 1 סטודנטים מאוד רוצים להירתם לסיפור הזה כל שנה, איסוף לפסח

א של הפרויקטים שלנו במהלך השנה מתעסקים בפרויקטים של צדק ול

אבל בפסח כולם מבקשים את זה ולכן אנחנו מאוד מעודדים את , צדקה



אנחנו נשלח אליכם בשבוע הקרוב את כל הפרטים למי 1 הסיפור הזה

כל מה , את הארגזים האלה אליו, שרוצה להזמין את הפרויקט הזה אליו

הם , שאתם צריכים לעשות זה להחזיר מייל אליהם עם כל הפרטים שלכם

 1 יביאו לכם את כל מה שאתם צריכים וזהו, ליכםיגיעו עד א

ראש , איש הקשר של ההתאחדות זה כמובן יובל1 קובי, תודה, תודה רבה :איציק שמולי

אנחנו הולכים לפרויקט 1 תודה1 המחלקה למעורבות חברתית בעניין הזה

זה ישיבת 1 בואו נעשה סדר, ה'חבר1 לפני ההתעסקות עם הבחירות, נוסף

, תראו1 או שאתם בחוץ, או שאתם בפנים ואתם יושבים1 וקלא ש, נשיאות

כי 1 אנחנו מזמינים לפה אנשים לא פעם בגלל בקשות שעולות מהאגודות

עכשיו אם 1 אנחנו מנסים גם לעשות דברים אחרים שמעבר ליומיום שלנו

וחצי , בא לפה בן אדם ועומד ומציג את הסרטון שלו ואת הדברים שלו

אז אל תבקשו , וחצי מהאנשים מדברים ביניהםמהאנשים מסתובבים שם 

הייתם צריכים לשבת פה ולראות איך 1 ממני להביא אנשים כאלה לנשיאות

אני רוצה ברשותכם לעבור לפרויקט הבא שההתאחדות 1 אנחנו נראים

הפרויקט הבא זה 1 אחרי זה אנחנו נעבור לבחירות ושם נסיים, עושה

אחת מספינות הדגל של , תפרויקט שהצגנו לכם אותו בתכנית השנתי

כך אני מתייחס 1 כך צריך להתייחס אליו, ההתאחדות בשנים הקרובות

בעיניי יש 1 אני מדבר על הפרויקט של מעבר הסטודנטים לעיר לוד1 אליו

מה שהולך , קשר ישיר בין המחאה החברתית האחרונה לבין מה שקורה

בישיבה  אני אזכיר למי שלא היה, בגדול1 לקרות עם הפרויקט הזה

מתוך תובנה 1 הרעיון הוא מאוד פשוט, בישיבת התקציב, האחרונה

1 שבעקבות המחאה החברתית האחרונה השינוי צריך לבוא בשני אופנים

האתגר הגדול ביותר של 1 ואני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, קודם כל

להשפיע לא 1 הוא להשפיע על מערכת הבחירות הבאה, תנועת המחאה

אבל להשפיע במובן זה שהמפלגות , יזה מפלגה להצביעבמובן של א

1 נדות מדיניות ביטחוניות'לא רק אג, נדות חברתיות'תתחלנה לאמץ גם אג

, כך שאנשים ילכו אל הקלפי1 להשפיע גם על נקודת המבט של האזרחים

לא הולכים , מהאנשים הצעירים והסטודנטים %.1כי 1 קודם כל שילכו

ואולי , שיכניסו לתוך השיקולים שלהם גם, כיםאז כשהם כבר הול1 להצביע



1 ולא רק את השיקול המדיני ביטחוני1 בעיקר את השיקול החברתי הכלכלי

בסוף אנחנו היינו ? עכשיו מה הקשר של הפרויקט של לוד וכל הסיפור הזה

הראשונים במחאה החברתית שאמרנו שהמחאה החברתית הזאת היא לא 

והיא לא על המחיר שמשלמים , יר הדירהוהיא לא על מח' על מחיר הקוטג

זה מאבק קודם כל על איך תיראה החברה 1 על הילד בחינוך במעון

בעיקר אנחנו , ולכן גם אנחנו הסטודנטים1 הישראלית בעוד כמה שנים

אם 1 חייבים להיות חלק מהשינוי שאנחנו רוצים לראות פה, הסטודנטים

לאמץ ולהחיל על עצמנו  אנחנו צריכים, אנחנו אומרים צדק חברתי בקיץ

, ולחשוב סולידאריות חברתית וצדק חברתי1 בדיוק את אותם העקרונות

אני יודע ואני מכיר לפני ולפנים את הפרויקטים 1 במשך כל השנה

שנים  7אני כבר כמעט 1 המדהימים שקורים באגודות הסטודנטים השונות

ת בחברה סטודנטים בישראל מובילים מהפיכות שקטו, בעולם הסטודנטים

אבל אני חושב שהגיע העת שהסטודנטים גם יעלו נקרא לזה 1 הישראלית

לבחור פרויקט 1 ויובילו גם פרויקט אחד שהוא לאומי, לבל אחד למעלה

הסטודנטים יוכלו , ודווקא במקום הזה, אחד שבו אף אחד לא הצליח בעבר

סטודנטים שנבחרו לקשור את  ..0-ואני חושב ואני מאמין ש1 להצליח

יוכלו להפוך אותה מהר מאוד מסמל של כישלון , ורלם בגורל העיר לודג

העיר לוד תהיה , תזכרו מה שאני אומר לכם, והעיר לוד1 לסמל של הצלחה

, סמל לזה שכאשר סטודנטים רוצים להוביל שינוי בחברה הישראלית

עכשיו אני כבר עברתי לגור 1 פשוט קמים ועושים את זה ומצליחים בזה

הרעיון זה לקחת הרבה מאוד 1 לפני כשבועיים, לא יודעמי ש, בלוד

ובשאיפה , עשרות סטודנטים, נקרא לזה עד יוני, סטודנטים בשלב ראשון

ולאורך כל שנת , סטודנטים .21-..2-באוקטובר הקרוב כבר להיות בלוד ב

הרעיון זה שלא הסטודנטים 1 ג שהמספרים האלה רק ילכו ויעלו"תשע

, ח ולחזור לישון בגבעתיים או בתל אביב"עשות פריבואו לתוך העיר לוד ל

יהיו חלק מהקהילה ויעשו את , יגורו בתוך הבלוקים, אלא יבואו

יפתחו את התרבות שלהם בעיר לוד ובעצם , המעורבות החברתית בלוד

, לא אם, ואני חושב שבסוף אם הדבר1 יהפכו להיות חלק מהמקום הזה

היא תהיה , לא רק הסיפור עצמואז העיר לוד תהיה , כשהדבר הזה יצליח



וכמו העיר לוד יהיו עוד כמה וכמה מקומות בישראל שסטודנטים 1 משל

? עכשיו למה אני מספר לכם את כל זה1 יוכלו להוביל בהם את אותו מהלך

בעיקר את האגודות שמחוברות שקשורות 1 כי אני צריך אתכם כשותפים

, גם בתל אביב, םגם בירושלי, במידה כזאת או אחרת לתחנות הרכבת

אז אני , יש כבר גם סטודנטים מבן גוריון בכפר הסטודנטים שם, במרכז

1 מאמין שגם בן גוריון וחיפה יכולים להיות שותפים במידה כזו או אחרת

תיכף יובל יציג 1 והרעיון זה לעזור לנו להכניס לשם כמה שיותר סטודנטים

אבל אני , יותר מזהלא , שקופיות 2-1-ב, פה את התכנית היותר מפורטת

1 אני צריך את המחויבות של כולכם בתוך הסיפור הזה, אומר כבר בהתחלה

, לבד מהמחאה החברתית, מבחינתי הפרויקט הזה זה הדבר החשוב ביותר

כי אם , זה דבר חשוב ביותר1 שההתאחדות הולכת לעשות בשנה הקרובה

ודנטים אז אתם תראו שגם הסט, כשהדבר הזה יצליח, הדבר הזה יצליח

כה יהיו במקום אחר בחברה הישראלית ועשינו במובן הזה כברת דרך ארו

מארגון שמתעסק רק בעצמו וארגון  הפכנו1 מאוד בחודשים האחרונים

לארגון שפתאום מסתכל , שמתעסק כמעט רק במאבקים סטודנטיאליים

וזה מה שהארגון הזה , על טובתם של אנשים רבים בחברה הישראלית

, אז אני אתן לכם1 ם עד סוף הקדנציה הזאת וגם אחרי זהג1 צריך לעשות

ואחרי זה אני , בעצם את כל המהלך, אציג לכם את המצגת של העיר לוד

, מה העלויות, אני אגיד מי השותפים שלנו בפרויקט, אסכם את הדיון

 1 ומשם נתקדם, כמובן מעוגן בתכנית העבודה ובתקציב

, כמו שאיציק אמר, בגדול1 יש לי קול גבוה אז אני אדבר בלי מיקרופון :יובל בדולח

המטרה היא להביא מסה של סטודנטים מאזור המרכז וכמו שאיציק אמר 

דקות מתל  51שנמצאת אמנם , גם מי שגר לא ליד לוד, בתחילת דבריו

ים דרך הפרסומ, דרך הפייסבוק של ההתאחדות, תכירו שכבר עכשיו, אביב

1 סטודנטים מאורנים רוצים לעבור לגור בלוד כרגע 2, הראשונים שעשינו

 2, לגור שם עבוריש לנו סטודנטית אחת מבאר שבע שכבר רוצה ל

כך שהפרויקט הזה נוגע , סטודנטים מירושלים שרוצים לעבור לגור שם

1 תבואו גם, נסלול רכבת1 אין רכבת1 אנחנו בקרוב אצלכם, תל חי1 לכולם

המטרה היא באמת להפוך את העיר , אז כמו שאיציק אמר, ככה( צוחקים)



אני מניח שהדימוי , כשהיום אנחנו אומרים לכם לוד1 לוד למקום תוסס וחי

מי כשהם היו צריכים 'שקופץ לכולכם לראש זה המקום שבו החברה בעג

כאילו זה כמה נמוך 1 אז הם קפצו ללוד לקנות אותו, נשק בדרום תל אביב

אנחנו רוצים לקחת אותו ולהעביר אותו , העיר הזו נמצא עכשיוהדימוי של 

ה צעירים יבואו ויחליטו שהם קושרים את 'למקום אחר על ידי זה שחבר

נתחיל 1 על איך זה הולך לבנות שקפיםנסביר ככה בכמה 1 גורלם עם העיר

וכל מיני , בכל הארץ, יש היום באמת ערי פריפריה1 מלמה דווקא לוד

העיר הזאת , אז מצד אחד? אבל למה בחרנו דווקא בלוד1 המוקדים של בעי

הדימוי שלו , קודם כל מזוהה עם מקום שהערך שלו הולך ויורד כל שנה

יש שם הגירה שלילית מאוד מאוד גבוהה ואנחנו רוצים לעצור את , יורד

אבל מצד שני יש לעיר הזו יתרונות שאין כמעט לאף עיר פריפריה 1 זה

-51לדוגמא הרכבת שמחברת אותה , ו שאמר אביעדכמ1 אחרת היום בארץ

זה לא הגיוני , זה פשוט מרחק, לנתניה, להרצליה, דקות לתל אביב .2

שהעיר הזאת כל כך קרוב לאזור המרכז ועדיין נמצאת בדימוי כל כך נמוך 

אז , ברמת היתרונות? למה דווקא לוד1 ובמצב סוציו אקונומי נמוך כל כך

שני זה מרקם אוכלוסייה שגם יכול לשמש  דבר1 מיקום, כמו שאמרתי

יש שם בלוד מרקם 1 מודל למרבית האגודות שנמצאות שם כרגע

, ותיקים, עולים, נוצרים, מוסלמים, ערבים, אוכלוסייה מדהים של יהודים

עם כל אחת , אם אנחנו נצליח לייצר הצלחה במקום כזה1 הכול, אתיופים

להעתיק אותו לכל מקום  זה פשוט דגם שאפשר אחר כך, מהאוכלוסיות

יש שם עכשיו מומנטום מאוד חזק  שהגיע 1 מנהיגות מקומית1 אחר בארץ

מי שמכיר אותו הוא היה , יחד עם ראש הוועדה הקרואה החדש מאיר ניצן

הגיע עכשיו ללוד והוא עשה שם תהפוכות הוא , ראש עיריית ראשון לציון

במהלך הזה יחד ואנחנו רוצים לקחת חלק , והביא הרבה תקווה לעיר

קחו סטודנטים 1 פוטנציאל יזמות כלכלית ועסקיתבנוסף בעיר יש 1 איתו

הם והם מחפשים סיימו את התואר של', בסוף שנה ד', בסוף שנה ג

תשימו אותם במקום שיש בו ואקום חברתי ועסקי 1 פרקטיקה מקצועית

קחו סטודנטים למנהל עסקים ותבינו איזה כר פורה זה ליזמות 1 גדול

קחו סטודנטים למדעי החברה 1 דקות מתל אביב 51קית שנמצאת עס



ותבינו איזה פוטנציאל זה להשתלב ברשות המקומית , ולמדעי המדינה

וליצור שם רפורמה איפה שרשות מקומית לא מצליחה כבר הרבה זמן ויש 

קחו סטודנטים , קחו סטודנטים לאמנות, ויותר מזה1 שם ועדה קרואה

יש פה עכשיו עיר שמזוהה עם כישלון ומשרד , םותגידו לה, לאדריכלות

וכל אחד צריך לחשוב על , אדריכלים קטן יכול לעשות שם דברים ענקיים

כמובן שלא נדבר על חינוך 1 הסטודנטים שלו ואיך הוא משלב אותם שם

זו פריפריה חברתית , אז כמו שאמרנו1 אתגרים1 וכל הדברים האלה

, אז כמו שאיציק אמר? ווקא עכשיולמה ד1 שצריכה מיתוג עירוני מחודש

אני , יש מומנטום1 זה איזשהו פועל יוצא של המחאה החברתית האחרונה

אנחנו נורא נזהרים לא , שוב מזכיר שממעט מאוד פרסומים שעשינו

לפרסם את הפרויקט הזה עכשיו עד שכל התשתית תהיה מוכנה כמו 

נורא 1 'ר בעם פתיחת סימסט, והיא תהיה מוכנה במרץ הקרוב, שצריך

מהבלחה פה ואיציק עבר לגור שם , נזהרנו לא לפרסם יותר מדי אבל עדיין

אנחנו מקבלים עשרות פניות של סטודנטים , וכל מיני דברים קטנים כאלה

סטודנטים מתים לקחת חלק 1 אנחנו רוצים לקחת חלק בזה, שאומרים

1 ההציונות החדש, איציק אומר את זה כל הזמן, הם מבינים שזה, בזה

דקות מתל  51הביצה הבאה נמצאת , אין יותר ביצות, נגמרו הביצות לייבש

אני אספר לכם 1 אביב ואפשר לבוא לייבש שם אחלה ביצה לכל מי שרוצה

שני סוגי קהילות 1 הקרוב' בקצרה על המודל שמתחיל בסימסטר ב

קהילה של סטודנטים בני המקום , הראשונה1 שהולכות להיפתח בעיר

למה צריך קהילה ? מה זה אומר1 סטודנטים שמגיעים מבחוץשל , והשנייה

המטרה שלנו , חיו וגדלים במקום, כי סטודנטים שנולדו? לבני מקום

נולדו , שסטודנטים שגדלו, להשאיר אותם שם ולפתח מנהיגות מקומית

שלא פתאום יראו את כל , ויותר חשוב מזה, שם ורוצים להישאר בעיר

, האני גדלתי פה כל החיים שלי, הלו", גידווי, הסטודנטים שבאים מבחוץ

אז יש 1" מה קורה איתנו, למה פתאום כולם מקבלים מלגות כדי לגור פה

יש שם קהילה אתיופית מאוד גדולה 1 פה איזה חלוקה להתמחות בקהילות

קהילה ערבית סטודנטיאלית מאוד גדולה 1 שאנחנו רוצים להסתייע בה

ם באופן כללי שהם סטודנטים שאנחנו נרצה לפתח גם אותה ולודאי



זה נוגע כמעט , ים מבחוץסטודנט1 שאנחנו רוצים לשתף אותם בפרויקט

וגם מי שאין , יש לו פה רכבת באזור הקמפוס, כמו שאיציק אמרש לגל מי 

סטודנטים באו וביקשו מאיתנו , שאני כבר אומר, כמו ירושלים, לו רכבת

אנחנו נשמח מאוד אם , ואז ברגע שנתחיל לשווק אות1 להצטרף לפרויקט

1 תוכלו לשלוח ואנחנו באמת רוצים שהפרויקט הזה יהיה כמה שיותר מגוון

זה כמובן , בקמפוסים, ככה באוניברסיטאות, ככל שהוא יהיה מגוון יותר

, במקביל לכל הפרויקטים של הקהילות1 יתרום רק להצלחתו של הפרויקט

ך בינוי מאוד גדול יחד עם אנחנו נכנסים למהל1 יש עוד פרויקטים של בינוי

ויש שם היום כפר סטודנטים , איילים ויחד עם הרשות המקומיתעמותת 

, עם פתיחת שנת הלימודים הבאה, שאנחנו בשאיפה, סטודנטים .2של 

, כשאתם תגידו ברוכים הבאים לשנת הלימודים החדשה, 2.52בספטמבר 

יזמי בינוי שאנחנו סטודנטים יעברו לגור בעיר בכל מיני מ ..2סדר גודל של 

ריהוט של דירות , שיפוץ של דירות נטושות שיש היום, כפר איילים1 עושים

ואנחנו כמובן נציע על זה כל מיני , כדי להעביר אותם לסטודנטים, נטושות

ופיתוח של כל התחבורה , ד לסטודנטים שיעשו שם"מודלים של סיוע בשכ

מדבר על חזון שהוא טיפה החזון שלנו גם 1 הציבורית כדי להנגיש את העיר

אנחנו באמת רואים בסטודנטים שיגיעו לשם ראשונים עכשיו 1 יותר מורחב

אבל זה , הסכין בין השיניים עם הסטודנטים, מה שנקרא, ככוח המשימה

, ובסוף תחושת השליחות הזאת1 סטודנטים שמגיעים עם תחושת שליחות

, של הסטודנטים את הפרק החיים, שנים שם 0אנחנו רוצים שהם יסיימו 

ויתחילו את השלב הבא של החיים , לא משנה מה, אישה, ימצאו בעל

לכן כבר עכשיו אנחנו 1 אנחנו לא רוצים שהם יברחו החוצה מלוד1 שלהם

בנייה , של כל מיני בניית דיור מוזל, מושכים לעיר יזמים מהתחום העסקי

גם , הבא כדי שבשלב, של כל מיני פארקים ואזורי בילוי ומתחמים כאלה

אני מדבר עכשיו זה , יוכל כבר, מי שיסיים את החלק הסטודנטיאלי שלו

1 לסיים את הפרק הזה ולקנות דורה מוזלת בעיר לוד, ככה עוד חזון למועד

הנה דיור , יש בעיה של דיור בר השגה, היום אנחנו מדברים על1 לקנות בית

, ר לקנות אותןדירות במחיר יחסית נמוך שיוכלו כב1 בר השגה פר אקסלנס

, זו פעימה נוספת שאנחנו צופים אותה בשלב הבא, כמו שאמרנו, אבל זה



זה דווקא את , מה שכן חשוב לי להדגיש פה1 אז זה ככה המודלים הנוספים

אנחנו מנסים להפעיל , רוב המיזמים שקורים פה1 מה שנמצא באמצע

שיתוף , אבל דווקא מה שנמצא פה, אותם מול משרדי הממשלה

כל מי שיש לו איזושהי נגיעה בקמפוס 1 וסים לאמנויות ועיצובהקמפ

תדמיינו את הקמפוס שלכם 1 'לעיצוב תעשייתי וכו, לאדריכלות, לעיצוב

היא לקחת את , עכשיו לוקח שכונה ואומר שהמטרה של הקמפוס שלי

עד סוף , שכונת אשכול עכשיו ברמת שרת ואני שם לסטודנטים שלי מטרה

השכונה הזאת משכונה שערך הדירות בה הוא  השנה אתם הופכים את

והערך של הדירות יעלה לא בגלל ששיפצתם אותן 1 לערך דירות אחר, ככה

זה פרויקט קלאסי לסטודנטים 1 אלא בגלל ששיפרתם את הנוף השכונתי

הם יוכלו , אחרי שהם יסיימו להיות סטודנטים, בשלב הבא, ששוב

ייצרו אותו בידיים , משהו הם יבנו1 להשתלב במקום עבודה במקום הזה

ל לגבי "כנ1 באמת המטרה היא לשתף את הסטודנטים כמה שיותר, שלהם

שייקחו חלק ויאמצו עכשיו בית ספר , אוניברסיטאות ומוסדות לחינוך

אנחנו נרתום את משרד החינוך להעביר תקציבים לבית הספר 1 לחינוך

אות מערכת חינוך ככה צריכה להיר, והם יתנפלו על הבית ספר ויגידו, הזה

מלוד תצא ', וכמו שאנחנו אוהבים להגיד בסיומו של כל ספיץ, בישראל

ואת התורה שתצא מלוד אחרי זה אפשר יהיה להעתיק לכל מקום , תורה

אחר בארץ ונזהה את המקום הזה עם הצלחה וכל מקום אחר יפרח גם 

 1שאלות1 זהו1 אחריו

 1אורן1 שאלות, כן :איציק שמולי

אתה , איך עושים1 יש לי שאלה ליובל1 באמת פרויקט מדהים, דבר ראשון :אורן שלטה

עם הסכין בין , ה עם האידיאולוגיה'אומר שהראשונים שיגיעו זה החבר

, ד"אבל הרי הדרך שלנו להביא אותם זה הורדה משמעותית בשכ, השיניים

איך אנחנו 1 נסיעה חינם ברכבות, בתחבורה, הורדה משמעותית בתשלומים

ם שלא ייווצר מצב שאנשים יגיעו לשם לא בגלל שהם אידיאולוגיים גורמי

אלא בגלל שיש להם דיור מאוד מוזל והם נשמרים באזור סגור של 

שכל בוקר נוסעים ללימודים , סטודנטים מנותקים מהאוכלוסייה מסביב

 1בעיר דבר וחוזרים נגיד בערב ומנותקים מהסביבה ולא משנים



 0שהיא תוצר של  שקפים 2שהצגתי לך פה זה מצגת של  מה, אז אנחנו :יובל בדולח

אבל הרעיון הוא לבנות 1 את זה בדיוקחודשי עבודה וחשיבה על איך עושים 

לא סטודנטים שגרים בלוד כי זול לגור שם אלא 1 קהילות סטודנטים

, שהקהילה הזאת תעשה מעורבות קהילתית באותם מקומות1 קהילה

  1וזה מה שיחבר אותם לעיר תה שכונהתגור באו, תעבוד באותם מקומות

 ?הקהילות זה במתחמים שונים :ון מזרחיאור

 1בשכונות מטרה שאנחנו בוחרים בהן :יובל בדולח

רים בתכנון "והייתי מאוד שמח אם הייתם יכולים לשלב יותר יו, או קיי :אורון מזרחי

שבאמת איך , שעכשיו אתם בתכנון עצמו, יכול להיות שזה מוקדם, עצמו

 1הולך להתבצע כל הפרויקט

אנחנו נעשה את , אני חושב שכבר ביקשנו לקבוע סיור1 זו בהחלט הכוונה :איציק שמולי

1 בעיר לוד, ממש בקרוב, רים שיתעניינו"סיור ראשון של היו, זה בקבוצות

כולם רלוונטיים אבל נגיד שנקר היא די , יש מוסדות שהם יותר רלוונטיים

ות היותר הזויים שהולכים לקרות בלוד זה כפר כי אחד הרעיונ, רלוונטית

, בצלאל, זה רלוונטי גם אליך וגם למכון הטכנולוגי1 אמנים של סטודנטים

אז ככל שזה נוגע לשיתוף 1 אבל זה הרעיון1 אולי זה הפרויקט הראשון שלך

אנחנו צריכים אתכם , משם התחלתי, אז בוודאי ובוודאי, רים"של היו

עוד משהו שצריך 1 י המודעות בקמפוסיםלא רק כמפרסמ, כשותפים

אנחנו , אבל בסוף1 אנחנו כן מחפשים סטודנטים אידיאליסטים, להדגיש

אז , מדברים בסופו של דבר על להעביר כמה מאות סטודנטים לתוך העיר

צריך ליצור גם איזשהו סל תמריצים לאותם 1 מה שאמרת הוא מאוד נכון

לא , די שבאמת יוכלו לעבורכ, במלגות, בדיור, הסטודנטים בתחבורה

זה 1 שירצו ויהיה להם גם כדאי כלכלית לעבור לתוך העיר לוד, שיוכלו

גם מול הממשלה ובעיקר מול , משהו שאני עובד עליו בצורה מאוד חזקה

הרעיון זה שאותם הסטודנטים הראשונים שיעברו יקבלו 1 המגזר העסקי

שהעלות 1 יור מסובסדוד, מלגת שכר לימוד מוגדלת, נסיעות בחינם ברכבת

שאני 1 שקל ...,.2-באזור ה האני מעריך אותך, פר סטודנט לסמסטר

שהכסף הזה הולך להגיע , יש לי יסוד מאוד מאוד גדול לאופטימיות, מאמין

 1יוסי, כן1 אז זה בשלב ראשון1 מהמגזר העסקי ולא רק משחקן אחד



גם לכל , אני חושב, יקטפרו, זה פרויקט מבורך1 יישר כוח, אז קודם כל :יוסי שלום

יש את סטודנטים בונים , יש פרויקטים בשטנצים דומים, הסקפטים

, סטודנטים גרים בחינם בתוך השכונות, שבו אנשים גרים, קהילה

נעשו , כשנבחרה לוד1 השאלה שלי היא שאלה אחרת1 של העירייהנג י'במאצ

האם בעזרת השאלה הנשאלת היא  ?איזה שהם חתכים יותר עמוקים

שהיא , של חתך סוציו אקונומי, שלטון המקומי נעשו חתכים של בגרויותה

דווקא אנחנו , אם אולי אנחנו באמת צריכיםה? 2-אז מי עוד נמצא ב, 2

להיות יותר מאשר , כן, שבתוך המחאה החברתית הזאת באנו ואמרנו

, ואני מאוד אתך בקו הזה שסטודנט זה יותר מאשר ללכת ללמוד, סטודנט

בסופו של , האם כחלק מהמלחמה שלנו בכן מחירי הדיור, נהלגשת לבחי

אולי נכון לבוא ולהראות שאפשר ליישב לדוגמא את שדרות או , תהליך

כי לוד זה יפה אבל נראה לי קל מדי לעלות על , משהו, אני לא יודע ,את

 ? אתה מבין1 הרכבת

, תאמין לי, םשלשום הוצפה לי הדירה במי1 אני מבין אבל לא מסכים :איציק שמולי

והמרוץ מכוניות 1 את כל הבעיות בבת אחת1 חטפתי את לוד לתוך הבטן

לוד זה לא מקום 1 זו עוד בעיטה לתוך הבטן, שהיה שבוע שעבר מתחת לבית

אז  2אני מסכים אתך מאוד שאם לוד היא בחתך סוציו אקונומי 1 פשוט

 יכול להיות שערים או מקומות אחרים בישראל נמצאים במקום חלש

זה שבלוד הצטברו כל , מה שמיוחד בלוד1 לפחות מבחינת המספרים, יותר

אתה הולך לכל 1 הבעיות וכל התחלואים של החברה הישראלית בבת אחת

מיני מקומות שמזוהים עם בעיות אז בדרך כלל יש דבר אחד בעייתי 

, בלוד1 ואתה יכול להתערב שם באופן נקודתי1 שמאפיין את העיר הזאת

אז אתה לא יודע כל כך באיזה בעיה להתחיל לטפל , לעירכשאתה נכנס 

כמו 1 יש לנו את כל הנתונים1 עכשיו הבדיקות בוודאי ובוודאי שנעשו1 קודם

אז , כדומהחתכי בגרות וא רצינו פשוט היום להלאות עם כל ל, שיובל אמר

קודם כל בגלל 1 לוד מבחינתי נבחרה משתי סיבות1 את הנתונים יש

זה מקום שיש בו הרבה מאוד מה לעשות והרבה מאוד , הבעייתיות שלה

גם בגלל , ואני לא מתבייש להגיד את זה, אבל לא פחות, מה לתקן

בלוד יש עכשיו מנהיגות , בלוד יש אנשים מדהימים1 הפוטנציאל שלה



, שמי שמוביל את הוועדה הקרואה זה מאיר ניצן, מקומית טובה מאוד

היא 1 בלוד יש את היתרונות שלהו, לזה שהסטודנטים כבר יבואו השכמה

יש הרבה מוסדות אוניברסיטאיים , לא רחוקה כל כך ממוסדות המרכז

אז אני חושב שזה מקום 1 יםיאקדמ, סליחה, לא אוניברסיטאיים, בקרבתה

אני תקווה שאחרי 1 אני לא חושב שזה הולך להיות קל, שבו נוכל להצליח

, שנצבור גם כמה הצלחות אז נוכל גם אחרי, אחרי שנצליח שם, העיר לוד

 1לעבור גם למקומות אחרים ונוספים שהם בדירוגים נמוכים יותר

 1יישר כוח, זה פרויקט מבורך :יוסי שלום

 1יפית, כן1 תודה :איציק שמולי

אנחנו בקרית אונו לא הצטרפנו 1 רציתי להגיד משהו, האמת שלי אין שאלה :ייפית דר

נמדד במבחן השעה ביכולת שלו  וכן חשוב להגיד שמנהיג אמיתי, למחאה

בויתור עצמי על 1 בעמידה שלו על העקרונות שלו, להוות דוגמא אישית

אני מאמין בפרויקט , לעבור דירה ולהגיד, ולקום, הדברים האישיים שלך

נראה לי שזה משהו שהוא לא מובן , ללוד, החלוץ, הראשון, ואני גם עובר

זה באמת משהו שמאוד , ייסבוקמאליו ובעיניי ובעיני הרבה סטודנטים בפ

 1מאוד מוערך

גם להיות השני זה כבוד , את מוזמנת לעבור אחריי1 תודה רבה1 תודה, יופי :איציק שמולי

 1 גדול

 1היא צריכה אישור של בעלה :דובר

 ? מה הסדר גודל של הפרויקט, רק שאלה קטנה :גיא שריקי

כל התכנית ואת התקציב בזה של קודם כל יש את , העלות הכלכלית, תראו :איציק שמולי

העלות הראשונית של הפרויקט היא , בתכנית השנתית, ההתאחדות

בלונג ראן הפרויקט הזה הולך 1 'אני מדבר על סמסטר ב, שקל ...,..0

זה לא , רק אני אומר לכם, שאף אחד לא יתבלבל1 מיליון שקל .2-.0לעלות 

חד משמעית , ליון שקלמי .2-.0אומר שאנחנו לוקחים פה סיכון כלכלי של 

בתחילת סמסטר , לא בסופו של דבר, אני אומר לכם שבסופו של דבר, לא

אבל כדי להיות 1 .העלות התקציבית של ההתאחדות להערכתי תהיה ', ב

הגידור של הסכום שאנחנו שמים זה ', לגבי סמסטר ב, הגון ושקוף אתכם

, תאחדותחלק מזה מתוקצב בתוך התכנית של הה, שקל ...,.01בערך 



כמו , יש דיבידנד שעומד להגיע גם להתאחדות, אתם יודעים, והחלק השני

למרות שאני שב , וכנראה שמשם נממן את זה, יש חלק בזה, לאגודות

לדעתי ההתאחדות לא צריכה וגם לא תשים כסף על הפרויקט , ומדגיש

 1כן1 הזה

 ? והעירייה משתתפת גם :גיא שריקי

1 ובעיקר המגזר העסקי ישתתף, הממשלה תשתתף, פתהעירייה משתת :איציק שמולי

אין 1 זה לא הכוח הכלכלי, זה ברור, היתרון היחסי של הסטודנטים פה

וגם כאשר ניסו , אתמול היינו בישיבה אצל ראש העיר1 בכלל מה לדבר

1 אז היינו שם מאוד חד משמעיים, לזרוק פה ושם עלויות על הסטודנטים

1 רצו שאנחנו נשלם על התכנון, סטודנטיםלמשל בהרחבה של תכנון כפר ה

שקל על תכנון של פרויקטים  ...,..2-.51אם העיר לא תהיה מוכנה לשים 

אז אולי זה עלול להעיד משהו על הרצון של העיר , של סטודנטים בעיר

אני אומר לך אבל שהגישה שאני מקבל מראש העיר 1 שנבוא לשם

תכננתי להגיד את , כדי כך עד, ומהמנהיגים המקומיים היא הפוכה לגמרי

, במסגרת המעבר של המשרדים, אבל אתם יודעים, זה בסוף כי זו הפתעה

שמי שחתום עליו זה אפרים , בהתאחדות 18נמצא איזה פרוטוקול משנת 

הוועידה השישית של 1 נראה לי שזה לימים מי שכהן כראש המוסד1 הלוי

ות את תתחילו לעש, סטודנטים לכלכלה, התאחדות הסטודנטים

אני , ובמסגרת1 שנה .2זה אומר שההתאחדות השנה חוגגת , החישובים

 1,חושב שזה אירוע שהוא ראוי לציון

 1חברת הפקה :יוסי שלום

, והרעיון הוא כמובן שאנחנו לא( צוחקים1 )ה'חבר, לא חברת הפקה, לא :איציק שמולי

 פסטיבל של סטודנטים, הרעיון זה לעשות אירוע חשיפה של סטודנטים

בטח ובטח לא להתנגש כמובן בימי הסטודנט של אגודות , בעיר לוד

זה יהיה , אין שום כוונה להתחרות באגודות הסטודנטים, הסטודנטים

ראוי , שנה שההתאחדות חוגגת .2אבל בעיניי אירוע של 1 במועד אחר

, את הנשיא, שנעשה גם אירוע מכובד שבו נזמין גם את קברניטי המדינה

וגם נציין את , וגם את שאר הבכירים, ע גם לסמינר שלנושאגב הולך להגי



תארו לכם מה זה אירוע עם כמה אלפי 1 זה עבור הסטודנטים שלנו

 1 אין דבר יפה מזה, בעיניי, סטודנטים בעיר לוד

 1אשתו לא מרשה לו? מתי עוברים ללוד? אתה רוצה לשאול את עפרי :איציק שמולי

להשקיע בהתיישבות , אנחנו כסטודנטים1 ף לברכותאני מצטר, קודם כל: אביעד רוזנפלד

אני מאוד מברך את 1 בישובים פריפריאליים אני חושב שזו מחויבות שלנו

אני רק רוצה לחשוב פה בקול רם אם יש , ההתיישבות בפריפריה החברתית

כי גם מה שדיברנו ביחד עם אביתר בשדרות ובקרית , אפשרות לשלב

זה משהו שעושים אבל לא , עינים כאלהאנחנו יכולים לפתח גר, שמונה

במידה ובאמת ניקח את , ושאנחנו כגופי סטודנטים, עושים מספיק

אז אנחנו יכולים לעשות , הפרויקט הזה כמשהו שהוא מקדם את הפריפריה

, ואנחנו כספיר, פרויקט שנכנסים לפריפריה חברתית וגיאוגרפית בישראל

ת ההתיישבויות האלה ניקח על עצמנו את האחריות לפתח א, תל חי

ובהתייחסות הזאת הייתי רוצה לשמוע מה המעורבות של 1 בפריפריות

 1עמותת איילים

המנדט שלהם מורכב , אני מתחיל מאיילים, אז המנדט של איילים הוא :יובל בדולח

הם קיבלו את , הם לא מתערבים במרכז1 לוד, גליל, הם נהיו נגב, גליל, מנגב

לגבי מה 1 הרחיבו את המנדט עבודה שלהםלוד כפרויקט ספציפי שהם 

בגלל , אחד הדברים שאנחנו יודעים שלאגודת הסטודנטים, שאתה אומר

זה עבודת מטה , אין לה זמן לעשות, כל הניהול השוטף וההתעסקות שלה

1 כמו שהתאחדות הסטודנטים יכולה להרשות לעצמה, עמוקה ומעמיקה

עם הזמן שאני  ,עם מחלקה למעורבות חברתית, עם מחלקת מחקר

ועם האנשים שאנחנו מפעילים לטובת , והמחלקה שלי משקיעה בזה

כשראשוני , חודשים מעכשיו 0אבל מה שיקרה בעוד 1 הסיפור הזה

הוא ואתה ואביתר וכל מי שנמצא בפריפריה שהיא , הסטודנטים יגיעו לשם

1 אתם תקבלו מודל עבודה וזה המטרה, לא חברתית אלא גיאוגרפית

אתם תקבלו 1 מות אחריםלהעתיק את הפרויקט של לוד למקו המטרה היא

חודשים עשינו לימוד של  0אנחנו עכשיו 1 מודל עבודה איך לא ליפול בדרך

בתי ספר או מתחילים מתחילים מ, איפה צריך להתחיל1 ולהכ

? עם העירייה, סים אז עם מי לדבר קודם"מתחילים מהמתנ? סים"מהמתנ



של איך בונים קהילה , ילה מוכנהאת כל הדבר הזה אתה תקבל חב

האינטרס , אלא אתה, סטודנטיאלית שלא גרה והולכת בסוף התואר שלה

האינטרס של אביתר זה 1 שלך הוא להשאיר את הסטודנטים בצפון

אז אנחנו , שבעשל אורי זה להשאיר אותם בבאר , להשאיר אותם בדרום

, גרים, שבאים לא איך בונים תחנת רכבת לסטודנטים , נבנה מודל שאומר

אלא איך מביאים סטודנטים וגם משאירים אותם , הולכים, עושים תואר

ואת זה אתה תקבל מוכן על , זו המטרה שלנו1 שם אחרי התואר שלהם

 1 מגש של כסף מאיתנו

אמרתי לך 1 אני פה גם כדי ליצור מחויבות כלפיכם? אביעד, זה בסדר :איציק שמולי

אתה , תבוא עם תכנית, גם על השולחן בארבע עיניים ואני אגיד את זה

תבוא 1 אני לא אומר לא לתכניות שמגיעות מאגודות סטודנטים, מכיר אותי

, איך אתה רוצה לעשות, עם תכנית רצינית של מה אתה רוצה לעשות

, כן1 זה התחייבות1 בספיר או בקרית שמונה ואנחנו נרוץ על הדבר הזה

 1גוטלר

 ? מלווה את הקהילותאיזה גורם מקצועי  :איתי גוטלר

זו לא 1 ההתאחדות מן הסתם לא מתעסקת עם בניית קהילות, יש לנו :יובל בדולח

לא של התאחדות ולא של אגודת , זה לא ליבת העבודה, העבודה שלנו

אני לא , אנחנו עובדים עם גורמי מקצוע מספר אחת בתחום, הסטודנטים

ם אז יש מישהו יש שם קהילת אתיופי, יודע אם ראית את הקהילות שם

אז יש , קהילת סטודנטים ערבים, שמתמחה בבניית קהילות של אתיופים

והקהילות של סטודנטים , מישהו שיש לו ניסיון שהוא כבר עשה את זה

מבחוץ זה גורמים כמו הסוכנות היהודית שמפעילה היום קהילות 

מי שמכיר מאורנים שעוזרים , שדמות1 מחוזות בארץ 52-סטודנטים ב

למעט , אבל הכול יוצא החוצה, ינג בסיפור הזה'ים ככה איזשהו קואצונותנ

זה הקהילה הראשונה , קהילה אחת שאנחנו מלווים אותה באופן אישי

אנחנו כמעט לא , אנחנו מתעסקים עם אנשי מקצוע, שגם אותה, שתגיע

 1  בנינו שום דבר ככה מידינו שלנו

רק מתוך 1 צטרף לדברים של אביעדאני מ, תקודם כל אני מצטרף לברכו :אביתר ספיר

אחת הבעיות המרכזיות זה , בקונסטלציה קצת שונה, ניסיון אמנם שוב



ברגע שיש מרחק של סטודנטים שנשארים באוכלוסייה 1 חוסר ההטמעה

, לא נשתמש בגסויות אבל קצת אחרת מהאוכלוסייה שקיימת, קצת יותר

לכן אני מבקש את ו1 נוצרת איזושהי בעיה של הטמעה של הציבור, אז יש

עיין ערך , ההתייחסות הזאת ולהעלות את זה שבעצם החיבור הנכון יותר

 1להיות איליטיזם בתוך העיר שהפך, הקיבוץ העירוני בשדרות

כמה , יוסי1 אנחנו הכי ותיקים כאן בחדר, אני חושב שאני ויוסי, לפני זה :איציק שמולי

 ? דנטיםכמה זמן אתה מכיר את עולם הסטו? ר"זמן אתה יו

 01..2משנת  :יוסי שלום

עשו דיון כזה בהתאחדות , שנים 2-1לפני , רים"כשאתה ואני היינו יו, מתי :איציק שמולי

 ? הסטודנטים

ה פחות אז האמת שזה מאוד הפתיע אותי כי בדרך כלל זה היה הרב, בסדר :יוסי שלום

 1,אתה יודע, צעקות1 ענייני

 1 יונותאל תיתן לאנשים רע, לא :איציק שמולי

 1הדיון מאוד ענייני, לא :דובר

, זה חלק מהשינוי באמת לטובה שבעיניי קורה בעולם הסטודנטים :איציק שמולי

1 וזה שאפו ענק לכולכם, הזה מגיעות יוזמות ומהלכים חברתיים שולחןשל

אנחנו 1 זה נקודה מאוד מאוד חשובה, אביתר, עכשיו לגבי מה ששאלת

לא טיפין , של כניסה מאסיבית, אחרתבהתחלה חשבנו להיכנס בצורה 

שעלול מעט לנקר עיניים ולא בטוח שיוכל , למתחם אחד מובחן, טיפין

בסוף הגענו לאותה התובנה שהעלית 1 להיטמע עם האוכלוסייה המקומית

שבאמת כדי להיטמע כמה שיותר מהר בצורה אמיתית עם , כאן

נכנסים פשוטו לכן אנחנו , האוכלוסייה חייבים באמת להיות חלק ממנה

אם אתה לא הולך לבקש , ובסוף, לתוך השכונות, לתוך הבלוקים, כמשמעו

כנראה שייקח זמן לעשות חיבור , סוכר מהשכנה ולשמור על הילד של השכן

 1אורי, כן1 וזה התשובות באמת, אמיתי

יש שני , אם אתם יכולים לדבר על התקציבים של הפרויקט, קודם כל :אורי קידר

דבר , אני מניח, דיברתם עליהם קודם לשים אליהם לב שלא דברים שצריך

ששווה מאוד , אחד זה נושא של מדדים שהם לטווח קצר ולטווה ארוך

ודבר נוסף שנראה לי 1 תחליטוברמת מה ש, ברמת סמסטרים, שיהיה



? כן, בתפיסה שלי, ברמת העיקרון1 הסיפור של ועדה קרואה זה נזק, קייםש

ות זה דבר שצריך לראות בו נקודת חולשה זה שעיר לא מקיימת בחיר

 1 משמעותית

 1 אני מקבל את ההערה, או קיי :איציק שמולי

, אתה יודע, אני אגיד משפט שהוא קצת, אנחנו לא מכירים, אני חושב :יוסי שלום

כי אתה 1 בוועדה קרואה הרבה יותר קל לעבוד1 מצחיק שאני אומר אותו

לא צריכים , ול אנשי מקצועעובדים מ, עובד עם גורמים מקצועיים

כי יש , בשביל להרים פרויקט כזה זה הכי נוח1 להתעסק ברפש ובמשחקים

לא , זאת אומרת עובדים אנשי מקצוע שבוחנים את העניין1 עם מי לעבוד

צריך לשחק עכשיו באופוזיציה שמושכת כסף לכאן וקואליציה שרוצה עוד 

אני רואה בוועדה , דע מהאתה יו, אלא יש אנשי מקצוע ודווקא, כסף לכאן

וזה עוד פעם נטו נקודת , כיתרון ולא כחיסרון, הקרואה הזאת כהזדמנות

 1,המבט שלי

אני לא 1 אנחנו גם ככה לא נפתור את עניין הוועדה הקרואה, ה'חבר :איציק שמולי

ברגע שיהיה שם 1 זו עובדה מוגמרת, אתעסק עם עניין הוועדה הקרואה

 1 עם משהו אחרמשהו אחר אז אנחנו נעבוד 

כי אתה יכול , זה נושא שבאמת צריך להתייחס אליו, לפי דעתי, לא :אדי רבין

, יש, או קיי, שהכיוון של התושב אומר, להסתכל על זה מהכיוון של התושב

לא , מי שמגיע עכשיו לעיר1 לא אני בחרתי אותו, מי שמנהל כרגע את העיר

באיזה שהולכים להתמקד הולכים להגיע אנשים מבחוץ 1 אני הבאתי אותו

התהליך שהולכים לעשות זה להוציא או וכנראה מה ש, נקודות קטנות

כדי להחליף בתושבים , להוציא לפריפריה העירונית את התושבים עצמם

 1שנחשבים יותר איכותיים

, אין לנו יכולת להשפיע על זה אז חבל להתעכב על זה1 זה לא התמונה, לא :איציק שמולי

אם יש משהו שהתושבים די שואבים ממנו עידוד זה , אאבל בסוף דווק

מסתכלים על מה שהוא עשה בראשון ומקווים 1 הכניסה של מאיר ניצן לעיר

 1כן? דברים נוספים1 שהוא יעשה לפחות אותו הדבר בלוד

 זה נושא  החינוךתחום אבל אני חושב ש, אני לא בדקתי, אני רוצה להגיד :חדד גבי

  1בואשמח מאוד להשתתף ש



 1 בבקשה, כן1 יפה :איציק שמולי

  ?מה ניתן לעשות כרגע :רותם קשני

 ? אתה רוצה להתייחס, או קיי :איציק שמולי

הוא על אש קטנה כי אנחנו , כרגע הכול כמו שאמרנו –בגדול לראת ה 1 כן :יובל בדולח

את כל הפרויקט אנחנו 1 וגם זה מתייחס למה שאורי אמר מקודם, באמת

דרך מועצת , מעלהלאלא מהתושבים , עם הוועדה הקרואה בנינו דווקא לא

דרך מי שכבר גר שם והיה נורא חשוב לנו לא להתחיל לנופף , התושבים

לפני שאנחנו ככה מכירים את כולם , לא לפרסם שום דבר, בשום דבר

לכן נורא נזהרנו מלפרסם 1 וכולם מכירים אותנו ויודעים שאנחנו מגיעים

אחרי הסיור שייעשה שכל האגודות שיביעו , נשלחאבל אנחנו בקרוב מאוד 

כל מה שתצטרכו 1 נבנה חבילת פרסום, עניין בסיפור הזה ורוצות להתערב

ולהזמין את , לשים את הלוגו של האגודה שלכם שם, זה לקחת אותה

שזה קמפוס קלאסי , נגיד אצלך, וכמובן מי שיש לו גם, הסטודנטים שלכם

, אז להגיד לכם מה הפרויקטים הקיימים, דלבנות איתו פרויקט איתנו ביח

איזה בתי ספר אנחנו רוצים להתערב וכל אחד יביא את הידע שלו ואת מה 

כדי , לבחור בית ספר, כדי לבחור שכונה, שהוא יכול להביא מהקמפוס שלו

 1 להרים את זה ככה לבד

 1 גיל, כן? הערות נוספות :איציק שמולי

 ?ות בלוד תהיה קשורה לעמותת אייליםהפעילעד כמה , איציק :גיל עצמון

 

איילים זו תנועה סטודנטיאלית שייעודה זה לפתח את ההתיישבות , תראה :איציק שמולי

הקימו שם , חודשים לעיר לוד 2-1איילים נכנסו לפני 1 בגדול, בפריפריות

אם אני לא , כיום יש בכפר הסטודנטים של איילים, את כפר הסטודנטים

זה עוד אמור לגדול לכמה עשרות 1 משהו כזה, טיםסטודנ .21-0, טועה

כמו , הוא מעט שונה, הפרויקט שההתאחדות מובילה אותו1 רבות

אנחנו כמובן נסייע לאיילים להרחיב את כפר הסטודנטים 1 שאמרתי

אבל , נסייע להם לגייס סטודנטים לטובת הפרויקטים שלהם, שלהם

, ותר לתוך העירהפרויקט שההתאחדות מובילה הוא כניסה עמוקה י

קהילות סטודנטים שיהיו ממש בתוך 1 ממש לתוך השכונות, בעיניים שלי



אנחנו באים בגישה שהיא 1 השכונות שזקוקות לדחיפה, השכונות הוותיקות

איילים הוא 1 מאוד משתפת ומאוד מתחברת לכל השחקנים החיוביים בעיר

ש גם את הקרן י, ולכן אנחנו הולכים לשתף איתו פעולה, גורם חיובי בעיר

יש עוד כל מיני גופים שכבר עובדים בעיר ואנחנו נשתף פעולה , לפיתוח לוד

1 איילים זה איילים, אבל כמובן שההתאחדות זה ההתאחדות1 עם כולם

לטובת כל , לטובת העיר, נדה מאוד מאוד ברורה'ההתאחדות מגיעה באג

שכבר ואנחנו ננסה לשתף פעולה עם כמה שיותר גופים , תושבי העיר

 1פועלים בעיר והם גופים חיוביים

בלוד בא על חשבון פעילות בפריפריה הגיאוגרפית כמו האם הפרויקט  :גיל עצמון

 ?אצלנו בכנרת

ההתאחדות מגיעה 1 התאחדות לא מגיעה לעזור לאיילים, אחד1 שני דברים :איציק שמולי

, חיובי איילים הם גורם1 זה חייב להיות ברור לכולם1 כדי לעזור לעיר לוד

וסטודנטים שהם חלק , גורם שיש בו סטודנטים, בעיר לוד, כמו שאמרתי

אני , נדה של איילים'עכשיו אני לא קובע את האג1 מהאנשים שיושבים פה

אני לא מכיר את 1 ל איילים ואני לא חבר בוועד של איילים"לא מנכ

ר אולי צריך לבר, אני יכול לנסות לברר אותה1 ההחלטה הזאת שהם קיבלו

, במסגרת חיזוק שיתוף הפעולה בין הארגונים, ואולי בכלל1 אותה ביחד

הוא צריך לקרות , אבל העניין של לוד1 שווה לעשות דיון משותף על זה

מציע גם אני רק 1 זה לא העניין בכלל1 והוא יקרה עם איילים או בלי איילים

ה כי אני בכלל לא מכיר את הנקוד, ה הזאתלבדוק יחד איתם את הסוגי

, ואגב1 אבל בכל מקרה בעיניי זו נקודה שפחות חשובה, הזאת שהעלית

יש לך , אם איילים למשל תבוא ותציע פרויקט, בדיוק מה שאמרתי לאביעד

כדי שמה , מה לעשות בסביבה שלך, מנדט שלם לבוא ולהציע לנו פרויקט

אתה , שאביעד רוצה לעשות בקרית שמונה ואביתר רוצה לעשות בספיר

 1בואו נתקדם לקראת סיום, כן1 באזור שבמכללה שלך בכנרתתעשה גם 

אני רוצה לסכם את הדיון ולומר שוב כמה אני מאמין , ברשותכם, טוב :איציק שמולי

לפני שהפרויקט קרם , אני עד כדי כך מאמין שאני כבר שם1 בפרויקט הזה

הדבר החשוב ביותר , לבד מהמחאה החברתית, בעיניי זה1 עור וגידים

אני מגיע לכאן כדי , ות הסטודנטים הולכת לעשות בשנה הקרובהשהתאחד



לא את , ובעיקר את השותפות, את התמיכה, לבקש מכם את האור הירוק

אני תוהה אם 1 על כל משמעויותיו, את השותפות בפרויקט הזה1 התמיכה

 1 אחרת נעשה הצבעה שמית, יש מישהו שיכול להתנגד לפרויקט כזה

 ? ריםחב, יש מתנגדים :דובר

התאחדות הסטודנטים בתוך העיר 1 עבר? יש מתנגדים לפרויקט של לוד :איציק שמולי

הדבר האחרון שיש לנו על סדר היום זה עניין , טוב1 תודה רבה, לוד

אנחנו נעשה את זה ביעף כי למיטב זיכרוני בכל המקומות יש 1 הבחירות

 1 מספר מועמדים כמספר המקומות

 

אביעד רוזנפלד ממכללת תל , מועמדים, ד המנהלבחירת נציגי מכללות לווע

אתה ? אתם רוצים לומר כמה דברים1 חי וגיא שריקי מהמכללה למנהל

 ? נכון, מבין שאתה הולך להגיע פעם בשבועיים לתל אביב

אביעד רוזנפלד וגיא שריקי נבחרו כנציגי מכללות לוועד מנהל התאחדות  

 .הסטודנטים

  

שני , שיהיה לנו בהצלחה רבה, יה לכם בהצלחה רבהשיה, תודה רבה :איציק שמולי

, אז ברכות, רים די ותיקים שכבר עשו דבר או שניים בעולם הסטודנטים"יו

 1 אני בטוח שתתרמו לנו גם מתוך הוועד

, מתמודד שי שחף1 אני רוצה לעבור לבחירות לנציג מכללות לוועדת תקנון

לצערי הוא לא 1 ד יחידהוא מועמ, ר המרכז האוניברסיטאי באריאל"הוא יו

, או קיי? יש מישהו שמתנגד למינויו של שי לוועדת תקנון1 יכול היה להגיע

 1 זה עבר פה אחד

 .שי שחף נבחר כנציג מכללות לוועדת תקנון

 

הגישו מועמדות 1 בחירת שני נציגים לוועדת כספים, בחירות לוועדת כספים

ר האקדמית תל "יו, לויאיר הרא, ר הקריה האקדמית אונו"יו, יפית דרעי

 , יפית1 אביב יפו



יש מישהו שמתנגד למינויה של יפית לוועד כספים או 1 תודה ובהצלחה לכם :איציק שמולי

יש מישהו שמתנגד או נמנע למינויו , יאיר1 זה עבר פה אחד, או קיי? נמנע

 1 ברכות? של יאיר הראל לוועדת כספים

 .ספיםיפית דרי ויאיר הראל נבחרו כחברי וועדת כ 

 

זו הזדמנות טובה להגיד גם , ג"ציג האוניברסיטאות כחבר מלנבחירת 

ר אגודת הסטודנטים "היה יו, מילה טובה ליובל אדמון שעושה את תפקידו

היה , חכם, בחור חרוץ, בחור באמת משכמו ומעלה, באוניברסיטה העברית

זה בחור שאני מאוד , מ מול המדינה בשנה שעברה"לנו עמוד תווך במו

רים "אני יכול רק לאחל לעצמי ולעולם הסטודנטים שכל היו, מאוד מעריך

חכמים ובאמת באים ממקום טוב של לנסות , ערכיים, יהיו כמו יובל

מי שמתמודד על התפקיד זה אורי 1 ולהשפיע לטובת החברה והסטודנטים

, ג"אורי יהיה נציג האוניברסיטאות במל1 ר האגודה בבן גוריון"יו, קידר

 1אורי, כן, ג"יג המכללות במלאני נצ

יש מישהו שמתנגד או נמנע לבחירתו של אורי קידר כנציג האוניברסיטאות  :איציק שמולי

 1 אני בטוח שתעשה עבודה טובה1 ברכות? ג"למל

 .ג"אורי קידר נבחר כנציג אוניברסיטאות במל 

 

המועמד הוא , להנהלת אסא, בחירה של נציג הסטודנטים, הדבר האחרון

 1 אגודה במכללת גליל מערביר ה"יו, י עבדיאביח

 .א"אביחי עבדי נבחר כנציג הסטודנטים בהנהלת אס

זה נושא קצת פחות , תראו1 מזל טוב לכל הנבחרים, דבר ראשון, ככה :עפרי רביב

בהתאחדות יש מספר אגודות לא גדול שרובו הגיע 1 אותי לפחות, משמח

מאוד מאוד שמחים להעניק אגודות שאנחנו , בעקבות האיחוד עם הארגון

ייעוץ , ייעוץ בכל מיני דברים, החל משירותים אקדמיים, להם שירותים

עכשיו בזמן 1 אגודות שהן לא מאוגדות, סיוע כספי קטן, משפטי לעיתים

הוקצה , זמן האיחוד עם הארגון, היה פרק זמן, האחרון בעצם בתחילה

1 כבר אחרי הארכה קיבל הארכה ואנחנו, לנושא הזה פרק זמן שחלף מזמן

שחלק מהאגודות , כלומר כרגע אנחנו בעצם נמצאים במצב תקנוני לא ברור



לא משלמות למעשה וזה לא בדיוק מסתדר עם הקביעות הקודמות של 

שך כבר כמה שנים עכשיו בגלל שאנחנו בתהליך מתמ1 נשיאות ההתאחדות

בוא נקרא לזה הארגונים האלה הסטודנטיאליים , מנסים לאגד

-בהן מכללות של פחות מ, יימים בכל מיני מכללות יחסית קטנותשמתק

בעקבות , אבל אנחנו כרגע פסיקאנחנו לא מתכוונים לה, סטודנטים ...5

אנחנו כן חושבים שנכון שזכות ההצבעה שלהם , הייעוץ המשפטי שקיבלנו

עכשיו בגלל שזה אקט 1 ואנחנו נצטרך למצוא מנגנון חדש, בעצם תופסק

וניינים שהוא יהיה אקט דורסני ואקט שבהמשכו האגודות שאנחנו לא מע

אני 1 אנחנו נבנה להן מנגנון חדש, האלה חס וחלילה יוצאות מההתאחדות

, לפנות אליי, שמעניין אותן, אגודות שחשוב להן, מזמין אתכם להשתתף

המנגנון הזה יעבור , ונמצא את המנגנון הזה, אנחנו נכנס פגישה בהתאחדות

אני מאמין שכבר 1 התאחדות וגם דרך נשיאות ההתאחדותגם דרך ועד ה

ולכן אני נותן את 1 בישיבה הבאה אנחנו נרצה להעלות את זה להצבעה

אבל מעבר 1  מי שירצה לקבל עוד פרטים כאמור יכול לפנות אליי1 ההתראה

  –אם יש מישהו גם שיש שאלות פה בפורום הזה בנושא הזה , לזה

 ? בכמה מדובר :דובר

 , אנחנו מדברים בערך על, וולאני ככה לא רוצה לשלוף מהשר, בכמה מדובר :ביבעפרי ר

 1אגודות 8סביב 

 ? כמה סטודנטים יש :דובר

 1 שלא עמותות :דובר

כל 1 לא הרבה? כמה סטודנטים סך הכול1 הן לא מאוגדות, שלא עמותות :עפרי רביב

דנטים סטו ..51-בערך ל ..0זה נע בין , סטודנטים ...5-אחת פחות מ

וזה לא הרבה סטודנטים בסופו של , שהיא יחסית יוצאת דופן, בהכי גדולה

עוד 1 זה בטוח, סטודנטים ...8-בסופו של דבר מדובר בפחות מ1 דבר

 ? שאלות

 1סטודנטה כרטיסיאני חייב להעלות פה את נושא  :דובר

 ? עוד שאלות בנושא הזה :עפרי רביב

לפי דעתי זה 1 חשוב לי גם פה, גם בישיבת ועד אני אמרתי את זה, אני רוצה :אדי רבין

הרי מדובר פה 1 האינטרס של ההתאחדות לאגד את הסטודנטים האלה



לפעול , עכשיו אין להם זכות הצבעה, להגיד, לא לחכות, במוסדות

הרי בדרך 1 לנתק את הסטודנטים מהמוסד עצמו, אקטיבית בתוך המוסד

נהל ומתקצב ומנהל את ן הסטודנטים כאילו מקדי? כלל מה קורה שם

בטח גם זו הסיבה שחלק מהאגודות לא משלמות את הדמי חבר , האגודות

ה חזקים שיובילו ולנתק 'צריך אקטיבית לקחת שם כמה חבר1 להתאחדות

זה אינטרס שההתאחדות צריכה לקחת חלק אקטיבי , את זה מהמוסדות

 1 מוסדות האלה 8-רציני ב

יש כל מיני דברים , אמרתי לך1 מסכים אתךבאופן עקרוני אני אני  :עפרי רביב

שמפריעים לזה ואני גם חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כמה 

, אני אומר, אנחנו לא יכולים? או קיי, משאבים אנחנו משקיעים בדבר הזה

התחלפו , היות ואני משקיע הרבה מאוד מאמצים בלאגד פעם אחר פעם

 0חלק מהאגודות 1 וד לא התאגדורים ברוב האגודות האלה והן ע"כבר יו

1 יכול להיות שצריך למצוא פיתרון אחר, ניסינו לאגד, ר"פעמים כבר היה יו

נביא את זה , אנחנו נדון על זה, אמרתי, יש לנו רעיונות לכמה פתרונות

בעצם מול , נצטרך לראות שהפתרונות האלה גם עומדים מול, להצבעה

 ? עוד משהו1 ליתי במערכתאלה דברים גם שהע1 תקנון רשם העמותות

וגם , שבו רון בטוח ישתתף, אנחנו נתכנס בפורום בהתאחדות, חברים, טוב :עפרי רביב

אני חושב שזה כן נושא , ואנחנו נשב ונדבר על הנושא הזה, גוטלר יהיה שם

, והוא גם קשור לקליטת אגודות נוספות בהתאחדות הסטודנטים1 חשוב

ולפני שאיציק מרביץ לי , גם איציק, דבר שאני גם מקווה שיקרה בקרוב

 1אז איציק ינעל, פה

, לעזור לאגודות קטנות כמו שלי בכל אופןשל על נושא , אמר קודם עפרי :גבי

, מה שכרגע בוער וממשיך לבעור אצלנו ואני מאמין אצל עוד הרבה אגודות

איפה שהוא זה לא , לא יודע, ממשיכים 1021 זה הנושא של כרטיסי סטודנט

אני מקווה שנלמד מהתקלות של ', סמסטר בב 1כרטיסי הסטודנט עובד

 1 'סמסטר א

 0211הנפקת הכרטיסים זה לא דרך 1 021אבל זה לא דרך  :דובר

אני חושב שכן הפקנו את הלקחים ואני גם , אנחנו1 אני אגע בזה בקצרה :עפרי רביב

 אנחנו הפקנו את, חושב שאמרתי לך את זה בצורה פרטית בארבע עיניים



אנחנו , כרגע גם בגלל שמדובר בכמויות קטנות יחסית1 הלקחים מזה

, מהלכים דראסטיים כרגע, כרגע מתעסקים בעשרות כרטיסים, מדברים

כן הולך 1 לשיקול דעתנו מהלכים דראסטיים כרגע עלולים רק לעכב את זה

הפקנו , כל הנושא הזה נפתח מחדש? בסדר1 להיפתח כל הנושא הזה מחדש

גם , מערכת הזאת צריכה להשתנות לגמרי בצורה מהותיתכל ה, לקחים

ההתאחדות תפסיק להיות מי שמנפיקה כרטיסים לאגודות של ההתאחדות 

אנחנו נעשה את זה בדרך , כלומר אנחנו לא נעשה את זה1 בשנה הבאה

אנחנו נעביר את זה החוצה בצורה מלאה ואנחנו נעביר את זה דרך 1 אחרת

זה לקח , זה ברור? בסדר, בצורה ישירה צינור שאתם תעבדו גם מולו

, עוד פעם, מבחינתי נגמר, אמרתי, 021ולגבי 1 מתבקש מכל מה שקורה כאן

זה ייפתח , כל החוזה הזה וכל השיחות? בסדר, הכול עכשיו נפתח מחדש

כל , גם עידו לא כאן כדי לפרט יותר אבל אנחנו בחודשים הקרובים, מחדש

 1הסיפור הזה צריך להיפתח מחדש

1 הודעה קטנה, רק עוד דבר קטן, אני רוצה לנעול את הישיבה, טוב :איציק שמולי

ואני רוצה שזה כמובן יירשם , אם אין לאף אחד התנגדות, ברשותכם

הסיבה שהוא לא 1 הכסף של הדיבידנד נמצא כבר בהתאחדות, בפרוטוקול

 28.72-זה אמור להיפתר ב1 מחולק היא שעדיין אין לנו טבלת מנדטים

אני חייב לכנס , כדי באופן חוקי לחלק את הדיבידנד1 ות הקרובותשע

, במקרה הזה האסיפה הכללית של עמותת איסתא, באישור של הנשיאות

כי אני , עכשיו אם אין לאף אחד מכם התנגדות1 אישור מפורש של הנשיאות

במיוחד לבוא להצביע רק על זה וללכת , לא רוצה לכנס אתכם עוד שבוע

אנחנו נעשה את זה או בצורה טלפונית , ין לאף אחד התנגדותאם א, הביתה

זה כמובן יעבור לפני כן את , נשלח את ההצעה לחלוקה, או בצורה מיילית

אם למישהו 1 זה ישלח לכל חברי האסיפה הכללית, אחרי זה, ועד איסתא

אנחנו נכנס את , אנחנו לא נעשה את החלוקה, מכם תהיה התנגדות

, ט אחרי שנאשר את זה בדרך הפורמאלית והרגילההאסיפה הכללית ופשו

 ? זה מקובל על כולם התהליך הזה1 יחולק הדיבידנד

 ? טבלת מנדטים מתעדכנת מהנתונים של השנה :אורון מזרחי



אני מזכיר , ויום שני1 תודה רבה לכולכם, תודה רבה שוב לחיפה, זהו1 כן :איציק שמולי

 1מול מנהל מקרקעי ישראל הפגנה, אנחנו שולחים לכם מייל, לכולכם
 
 

 -הישיבה נעולה-


