
 

 
 

 

 פרוטוקול ישיבת נשיאות

09.07.17 

 המכללה האקדמית גורדון

 

 15:30 :שעת פתיחת הישיבה

 :נוכחים

 בישראל והסטודנטיות רם שפע: יו"ר התאחדות הסטודנטים

 בישראלוהסטודנטיות ענבר הוכברג: סיו"ר התאחדות הסטודנטים 

 יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית :שלומי יחיאב

 : יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון אופיר נפתלי

 יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת אריאל: יה חייטיליא

 לילך חייבי מנחם: יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה

 רם תורג'מן: יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה

 עומר עמית: יו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון

 יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי אונואורי אלדר: 

 במרכז הבינתחומי אגודת הסטודנטיםנדב מנדלסון: יו"ר 

 חן גרינברג: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר

 בסמינר הקיבוצים יו"ר אגודת הסטודנטיםיולי נחמד: 

 חיים גר: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת רופין

 ודנטים במכון הטכנולוגי חולוןלירון ענבל פרסי: יו"ר אגודת הסט

 אריאל ברקוביץ: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת עמק יזרעאל

 במכללת לוינסקי אגודת הסטודנטיםמיראל בר עוז: יו"ר 

 אלון יומטוביאן: יו"ר אגודת הסטודנטים במכון לב

 אגודת הסטודנטים במכללת גורדוןשיזף אהרון: יו"ר 

 טים במכללת שנקרדניאל אלטמן: יו"ר אגודת הסטודנ

 האחוונתנאל הדר: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת 

 מתן מדר: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אורט בראודה

 יקיר ג'רסי: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת הדסה

 אורית קופרמן: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת גליל מערבי

 עדן מרין: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת דוד ילין

 ימור חסין: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אוהלות

 לינוי פרלמוטר: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ויצ"ו חיפה

 

 כתבי הצבעה:

 באוניברסיטת תל אביב אגודת הסטודנטיםשי צ'רני: יו"ר 

 אילן-דניאל תייר: יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר



 

 
 

 

 סיטת אריאלאביחי שעשע: יו"ר אגודת הסטודנטים באוניבר

 ליאור טואיל: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה למנהל

 במכללת בית ברל יו"ר אגודת הסטודנטים :אפרמיאןדניאל 

 אפי לוי: יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז ללימודים אקדמיים

 חי-רונאל תשובה: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת תל

 ר אגודת הסטודנטים במכללת אשקלוןיפה טבג'ה: יו"

 יפו-יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה האקדמית ת"אלעד נחשון: א

 יניב אלטיט: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת פרס

 יקיר ג'רסי: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת הדסה

 במכללת נתניה יו"ר אגודת הסטודנטיםשלומי דהן: 

 במכללת אפקה יו"ר אגודת הסטודנטים :ר מיליססה

 הסטודנטים במכללת קייאבי בוחבוט: יו"ר אגודת 

 יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת כנרתגיל ניסים: 

 בבצלאל יו"ר אגודת הסטודנטים :אבי פשנוב

 יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה הטכנולוגית ב"שקובי עובדיה: 

 

 :נוספים

 היוצאת גורדוןקורמן: יו"ר ירדן 

 : יו"ר המרכז הבינתחומי היוצאתום ברמן

 ינר הקיבוצים היוצאתנועה מועלם: יו"ר סמ

 יו"ר מכללת הדסה היוצא הלל ביטון רוזן:

 מבקר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל: יניב יחזקאל

 מנכ"ל התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל: טל שיינברום

 בישראלוהסטודנטיות התאחדות הסטודנטים ב סמנכ"ל פיתוחליאת הלבץ: 

 בהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל ת חברתיתראש מחלקת מעורבו: ערן לוי

 בישראלוהסטודנטיות התאחדות הסטודנטים ב גל פינסלר: ראש מחלקת קשרי אגודות

 בישראלוהסטודנטיות התאחדות הסטודנטים ב וי: רכזת במחלקת קשרי אגודותוא'נטעלי ביז

 בישראליות והסטודנטהתאחדות הסטודנטים דוד גלזר: רכז במחלקת קשרי אגודות ב

 

 עדכונים

הנשיאות  -ן שיש כאן הרבה יושבי ראש חדשים אסביר בכמה מילים על ישיבות הנשיאות ומכיו רם שפע:

. תמיד שנים 3-5-יוצא לכל אגודה לארח אחת לכך שאחת לחודש וחצי, כל פעם במקום אחר בארץ, מתקיימת 

ק מהנושאים מצריכים הצבעות בסדר היום חל .לסדר היוםולאחר מכאן עוברים מתחילים בעדכונים שוטפים 

שאים של הנשיאות והם נשלחים מראש לכלל הנשיאות. יש נושאים כמו בחירות והפעלת שיקול דעת שהם נו

  ך עליהם הצבעה."כבדים" שצרי

מלא יהיה ימים, פירוט  3 -הסמינר ייערך כ בבית וגן בירושלים. 8-10.8מתקיים ב סמינר הקיץ ענבר הוכברג:

משבצות עבודה מחלקתיות וסדנאות  הראשונים יכילו יומייםה. שיפורסם השבוע סמינרלהרשמה הבאתר 



 

 
 

 

להנהלות שלכם )לדוגמא : בניית  בו תוכלו לבצע הכשרותהאגודות  ל. היום השלישי הוא לטובת כלמקצועיות

כמה אופנים  צורך שעלה מאגודות בשנים האחרונות. ישעשינו את השינוי בהתאם ל. כנית עבודה, תקציב(ת

לכם במייל עדכונים אם יש לכם רעיונות איך אפשר להפוך את היום  ולכן שלחנויכול להתנהל השלישי שהיום 

 הזה ליותר פרודוקטיבי.

אני צריכה את העזרה שלכם. יש שאלון  ההכי טובהתוכן של היום הזה בצורה  כדי לבנות את  נטעלי ביז'אווי:

. אני אעזור לכם כאגודהשלכם  םצרכיהותרשמו את תענו עליו שמח ששלחנו בעדכון השבועי. אממוחשב ש

 בכל דבר שתרצו.

 BDOיחד עם  , הקורס מתבצעורס ניהול עמותותקאנו פותחים מחזור נוסף של דבר נוסף  ענבר הוכברג:

ליורים  הזדמנות מעולהזוהי . ( בתל אביב1-3.8) בתחילת אוגוסטוהוא מתקיים שלושה ימים אורכו וארגון מידות. 

הירשמו בזמן כי  הכשרה. זה יכול להיות רלוונטי לבעלי תפקידים, סיורים, מנכלים וכו'את החדשים לעבור 

 . הביקוש גדול

מודל בהכנסה של מכונות הרעיון הוא בעצם 'יופי קופי'. ששמו החדש שנבחר על ידכם הוא  ,פרויקט קפה אמון

יצר את ו על ידי ספק שיוצרהמכונות קל אחד לאגודה. שקל אחד לספק וש₪  2סטודנט משלם ש , כך כלכלי

ובמהלך  רמכונות של קפה שחומתחיל  מטיב עם האגודות. הפיילוט הראשוני יזה במיוחד עבורנו. יצרנו חוזה שמ

שיעזור הדרכה  נשלח אליכם חוזה עם נספחקפה והתה. -ות להיכנס מכונות הנסשנת הלימודים הקרובה אמור

, וחלק יפגשו להיפגש עם הספקכבר . חלק מהאגודות התחילו את ההסכםה יותר לכם להבין בצורה קל

כך שמי שרוצה שיהיו לו לוקח זמן לייצר את המכונות קחו בחשבון שכל שאלה ניתן לדבר עם דוד. ל השבוע.

האגודות  10-הטבה לכמו כן ישנה . מכונות לתחילת שנה צריך לבצע את ההזמנה כבר בשבועות הקרובים

 נות. הראשו

צריך לסגור את כל  11.7הקרוב אנחנו בישרות האחרונה. חשוב מאוד, עד יום שלישי  מתנות פתיחת שנה

תציפו  ןלפני פתיחת שנת הלימודים. אם יש בעיות כלשההחוזיים כדי שהמתנות יוכלו להגיע במועד ו העניינים 

 בימים הקרובים! 

אלחון. יש כבר  נו תחת חוזה פרסום לחברות הבנות שלבדמות  הצגנו את מתווה העבודה בנשיאות בבינתחומי

לקבל עוד ד משמחת. כל מי שזה מעניין אותו אגודות שנכנסו למתווה ולהסכם. מבחינתנו זו בשורה מאו 12

 . איתי או עם גראפרטים שידבר 

 מוזמן. כאן  היו"רים החדשים שנמצאיםיולי בהתאחדות. כל ל 20-ב םיום עיון ליורים חדשי -עדכון אחרון

סטודנט הלאומי הוא מאוד נחמד וחגיגי אבל בסוף זה לא מהימים שקורים בהם דברים. אבל יום ה רם שפע:

. כל ח"כ שמגיע לשם יותר קל לשתף איתו פעולה. וזה חשוב כל שנה זה מעלה את הסטודנטים לדיון הציבורי

דבר כי רוה"מ מבקש לדחות בשבוע לא קרה בסופו של  -ליום הזה. דבר נוסף, ישיבת ממשלה יש ערך מוסף 

ת סלהעביר החלטת ממשלה שקשורה להכנ ןאת הנושא. הדבר המתסכל הוא שעבדנו חודשיים על ניסיו

על ריבים בין אנשים בממשלה. הם לא הסכימו מי אחראי על כרגע פל וצעירים במקומות שונים בחברה. זה נ

 רים בישראל. צעיזה. עצם זה שהתחלנו לדבר על זה הראנו שאין מדיניות 

הבנו שצריך לרכז תחת מסמך אחד שלל תחומים שנוגעים לצעירים בישראל  -דו"ח הצעירים הראשון 

הוא החדיר את ההתאחדות עמוק לתודעה של  –מבחינת השפעה של הדו"ח  ולדברים האלו יש השלכות.

סגירת לשים כסף על  ות מתעניינת באפשרקרן רוטשילד כבר ציבורים רבים, וזו חלק מהמטרה. קח לדוגמה 

חילקנו את זה לאקדמיה, תעסוקה, מוביליות חברתית ועמדות של צעירים כלפי פערי הנגשה לפריפריה. 

  ממשלה, מעורבות חברתית ופוליטית.



 

 
 

 

לראשונה החלנו כחלק מיום הסטודנט לכנס מפגש חשוב של כל הארגונים   -  BDSדיון על מאבק ב

בפרט ובעד חיזוק ישראל בקמפוסים בחו"ל ככלל. אחד הדברים   BDSד האשר פועלים כנג םהסטודנטיאליי

שעלו מהועדה הוא שחייבים להקים צוות משותף. יש המון כסף שמושקע בזה שלא מנותב לאותו מקום. אנחנו 

 מתכננים ליזום הקמה של צוות מסוים כבר בחודשים הקרובים.

 

במדינה, עשינו משהו גדול. הסיטואציה כרגע היא  אנחנו בוחנים מה שקרהאם  –עדכונים על הקוד האתי 

גם ההתאחדות מבינה שחייבים להתעסק חשוב להדגיש ש. בשום אופן שהקוד כפי שהוצג בהתחלה לא יעבור

ולמצוא דרכים להגן על הסטודנטים שלנו אשר מרגישים שמקומם לא בטוח, זו מציאות שאין  בבעיות הקיימות

ג להציג את מה שהוא חשב לעשות כאשר מראש אין דיון על "מגיע למל לחודש אסא כשר 18-ב להסכים לה

ועדת מדיניות של המל"ג. אח"כ אני מקווה שנצליח לנסח וזה. אני מניח שזה ירד מהסדר יום של המליאה ויגיע ל

יחד  אנחנו נגבש עמדה שמוסכמת עלינו לפני הדיוניםלכם להירשם לצוות שאנחנו מקימים ועקרונות. שלחנו 

 הצוות עם

דבר נוסף, שבוע שעבר היה סיור בבני ברק. היה מאוד משמעותי, חבל שהייתה נוכחות נמוכה, מדובר בצוהר 

ולכן חשוב שגם אתם ויש הרבה קמפוסים חרדים שהם צמודי קמפוס  מספיק לעולם שאנחנו לא מכירים אותו

 תכירו את הסוגיות מעולם החרדים ככל שניתן.

סוגיות  3 כידוע ישנן –ת רבות בשנתיים האחרונות אני מעדכן על ההתקדמות בנושא כמו בישיבו –ארגון יציג 

 10. תשלום של שבתקווה תיסגר בקרוב פרוצדורהשזה כרגע בעיקר עניין של הכרה בנו כארגון,  משמעותיות:

את אנחנו עובדים מאוד קשה להצליח להעביר השנה גם  והסדרת התשלומים הנלווים.לארגון היציג שקלים 

, זה מורכב ולכן לא בטוח שנוכל התשלום לארגון היציג וגם את ההסדרה הארצית של התשלומים הנלווים

השנה אבל אנחנו כן תקווה שזה יקרה כבר בתשע"ח, בכל אופן מובן כפי שעכנו פעמים רבות שנושא 

ין שהוא יגיע התשלומים הנלווים הוא סבוך יותר כי הוא מצריך הסכמה של גורמים רבים ולכן אני מאמ

  להבשלה רק בהמשך השנה ולמעשה יכנס לפועל החל מסוף תשע"ח. 

 הצגת אגודת הסטודנטים בגורדון

 שיזף מציג את האגודה. 

 

 פרידה מיורים עוזבים שהגיעו

 

 מתפקדים

 לצד הבנה זו ,  מפלגתי בשום אופן.ההתאחדות לא לוקחת צד ,  -להדגיש מהשנייה הראשונה  חשוב רם שפע:

קצת ית בישראל. להגדיל את ההשתתפות הפוליטבצורך העז ומאמינים בדמוקרטיה חזקה בישראל   כן ו אנחנ

 בלבד 2% . אלהאנשים שייצגו אותם בכנסתה 62ביעו והחליטו מי הם צאנשים האלף  124 -נתונים 

חירות אבל . כולנו מרגישים שהכי חשוב זה ללכת ולהצביע בבשקבעו יותר מחצי מחברי הכנסת המהאוכלוסיי

מפלגות שיש בהן פריימריז אחוז בלבד מבעלי זכות ההצבעה. ה 2 האנשים שקובעים מי יושב בכנסת אלה כמות

גם במפלגות שאין בהן פריימריז אבל חשוב לנו לומר שהבית היהודי בלבד. ו , מרץניהן הליכוד, המחנה הציו

בר על . לכן הקמפיין מדך המפלגהולהשפיע על הנעשה בתו , או להצטרף בדרכים שונותניתן להתפקד

מאמינים שבלי קשר אנחנו  שבהן יש פריימריז. ספציפיות דווקא למפלגות ה השתתפות פוליטית בכלל ולאו

כמה שיותר אנשים ישפיעו על כל דבר. כמו שאנחנו רוצים שיהיו אחוזים גבוהים ש לאיזה מפלגה, חשוב



 

 
 

 

על  וונטי. בסוף אנחנו נצטרך לגרום לאנשים להשפיעבבחירות לאגודת הסטודנטים, גם בהקשר הזה זה רל

 אירועים וכך הם נבחרים.  לחברי כנסת שהם צריכים ללכת לכמה וחהמקומות שבהם אפשר להשפיע. מאוד נ

, אבל זה יעד שאפתני ביותר שרק נס יביא 2019חדשים עד אוגוסט  אלף מתפקדים 100 היעד שלנו הוא 

  –קרונות המודל מדבר על שלושה ע להגשמתו

 קרטיה תעודד היא מסרבלת את זה. . במקום שהדמוכיום מסורבל מאוד. הנגשת מידע, דבר 1

, בכל כיוון ומכל ס שלהנטרבוצות אזרחיות, יש המון ארגונים ועמותות שלכל אחת יש את האי. מבחינת ק2

ך ניתן כ .תוהרבה פעמים הם לא מצליחים למקסם את ההשפעה כי הכי טוב להשפיע דרך מפלגו הקשת

 להוריד את ההשפעה של קבוצות האינטרס.

 באה בהקשר הזה. . גרעינים בקמפוסים שיעשו פעילות בשנה ה3

אם  , זאתהכי מאוחר 2018אפריל כשרה אפשר לפקוד עד ההתקופות בגלל שיש את  -מבחינת לוחות זמנים 

ה שאפשר להשפיע על מה שקורה יש הרבה זמן עד לפעם האחרונ .2019 מברהבחירות יהיו במועד שלהן בנוב

לנסות בחודש וחצי הקרובים לצרף  עוד כמה חודשים, מה שזה אומר שצריך במפלגות. הרעיון הוא לצאת לדרך

וזאת ₪ ליון וחצי ימ שללהצליח לקדם התפקדות. גיוס הכספים הוא  נשים להקים תא בקמפוס שתכליתוא

 אך התחושה שאשר להצליח לייצר מהלך רחב יותרשלון י, אולי לא כשלון של תנועת מתפקדיםילאור הכ

אסור שמי שיתרום כסף  -חשוב להדגיש לות תקשורתית מאסיבית. הכסף הוא לפעילות בקמפוסים, פעי

עד המנהל של ולקמפיין יכול להשפיע על התנועה מבחינה פוליטית או מפלגתית. חשבנו על מנגנון שגם לו

. גיוס את שמם הטובמהקמפיין פלוס נציגי ציבור שלא ירצו לסכן ההתאחדות תהיה גישה לאנשים שיהיו חלק 

אנחנו מתכוונים לרתום למהלך הזה כמה שיותר ארגונים רחבים בכדי להעניק ממלכתיות רחבה  – של שותפים

 כמה שניתן. 

 במהלך? ח"כיםהאם תהיה תמיכה של  אורי אלדר:

ב שהם לא יוכלו להתנגד לזה. גם מי שאין לו . אני חושכל מי שדיברנו איתו על זה תמך במהלךרם שפע: 

 , או לפחות כל אותם אנשים לא יוכלו פומבית לצאת נגדפריימריז תומך במהלך

יש כאן רעיון לקחת את הנושא של  .שאני מדמיינת מהלך רחב כזה, זה יכול לעשות הד גדולכ נועה מועלם:

ישימו  הח"כים ,מעבר להתפקדות המוניתכך, . ספציפיים, נגיד מתפקדים בתחום החינוך מתפקדים לתחומים

 את הסוגיות החברתיות בשיח שהם.

יש  לכים למפלגות ושואלים את דעותיהם?אנחנו מחפשים מישהו שאין לו זיקה פוליטית והו אריאל ברקוביץ':

ען מלמפלגות. מה הפרקטיקה בפועל שאנחנו נצטרך לפעול בה? מה יגרום לי לפעול לפניה ניגוד בכאן 

 כי עד היום יש עננה של לא להראות את השיוך המפלגתי שלי? ,גה שאני אישית מאמין בה כיורמפל

לסבך את  רהפרויקט הזה הוא טוב אבל יש לי חשש שברגע שאנחנו נתחיל לרוץ על זה, אפש הלל ביטון רוזן:

 ון חלקלק במובן זהלולים להיכנס למדרעצמנו. יש יורים שמקבלים פניות לתקצוב ממפלגות פוליטיות. אנחנו ע

שחלק מהיורים יתנו את האינפוט שלו על פי האג'נדה שלו. זה קרה בעבר בהיבטים כאלה ואחרים. גם אנחנו 

כהתאחדות ויהיו תאים פנימיים זה יכול להשפיע בתוך ההתאחדות על קבלת ההחלטות. צריך לעשות את זה 

 מפלגתיים. מסודר מאוד כדי שנמשיך להתעסק בעיקר ולא ברעיונות הפנים

 כבר עכשיו אני יכול להביא דוכנים של מפלגה מסוימת. אורי אלדר:

אני משתדל היום להביא מכל הקצוות. אם אני כאגודה מביא ח"כ אני משתדל תמיד להביא  אריאל ברקוביץ':

 לפחות משני הצדדים.



 

 
 

 

נושא המפלגה  קוד האתי. אנחנו צריכים לשים אתחבל שמה שאמרת עכשיו לא נאמר ב אורית קופרמן:

מה עושים בצורה נכונה או מאוזנת. לא צריך לקדם אג'נדות מפלגתיות. אנחנו צריכים להיות נקיים  ,מתחת אלא

מזה. בשלב מסוים אתה צריך לתת דוגמה אישית כאדם שמייצג את הסטודנטים שלו ולא להזכיר לאיזו מפלגה 

 אתה מצביע. להימנע מזה זה צעד פחדני. 

 .ריך לפחד מזה. כל צעד משמעותי נקבללא צ אורי אלדר:

סטודנטים מהמגזר הערבי, להכניס פוליטיקה כמו מפלגות זה יכול לשנות אצלנו  40%יש אצלנו  נתנאל הדר:

 את הפעילות. מפלגות יכולים להרוס את המרקם העדין שקיים.

 .צוץשאנחנו מדברים על מפלגות, יש תנועות שלא מפלגתיות ויכולות ל ברקוביץ': אריאל

זה מה שמנהל את המדינה. המפלגות מנהלות את היום יום שלנו. כל אחד פועל מפלגות בסוף   רם שפע:

במרחב שלו וככל שעובר הזמן אנחנו מנסים להרחיב את נפח הפעילות שלנו. ככל שאנחנו עולים בהתעסקות 

אחדות, מבחינה תאגודות לה, גם אם לא נרצה וכאן יש הבדל עצום בין בסוגיות פוליטיותגם אנחנו נוגעים 

חנו אנ המוסד בגדי לנסות להשיג משהו טוב עבור הסטודנטים בקמפוס, שאתם הולכים להנהלה שלכ מבנית

ו לא? זה הולך שרים. השאלה היא אם אנחנו מעיזים להתעסק בזה אהכנסת וכים לעבו מול ההול בהתאחדות 

אבל אי  שענבר ואני, וכולנו נחטוף הרבה ביקורת,, אין לי ספק שיקבלו טענות להיות קשה ואנחנו ראשונים

, והאמת אינטרסים כאלה ואחרים ולנו שיש לכםאפשר לעשות שנויים גדולים בחברה ולא לספוג ביקורת. יגידו 

אש אישית. אפשר לא להתעסק בזה אבל מישהו אחר גם אנחנו נחטוף  לצערנו לא תספיק כדי להגן עלינו ולכן

רך להשפיע אם אתה לא נכנס לתוך הבלגאן. גם אני וענבר עברנו מערכת דאין בעיני  , אבליתעסק בזה

בחירות להתאחדות. זה נמצא מתחת לרדאר, צריך להציף את הבעיות וצריך להתחיל להתעסק בזה. גם אנחנו 

 ור. בכאגודות סטודנטים מייצגים צי

 צריך תקנון מסודר לעניין. אריאל ברקוביץ':

במטרה גדול  הצגנו את זה כמהלך אמרנו לשרים שצריך את האישור שלכם, אלאלא באנו ו ענבר הוכברג:

לגבי צעירים במדינה. ה -ולחזק את המקום שלנו כמי שרואים עצמם ציבור מעורב  שזה הולך לקרותשידעו 

יהיה מול האגודה שתרכז שלו שהשת"פ  גרעין\המטרה היא לפתוח תאהשאלה השנייה על אופן היישום. 

ס של האגודה ן אינטר. הרעיון הוא כן לתת ביטוי לכלל המפלגות בקמפוס. יש כאהכלאת  ותתכלל

 .שיהיה מגוון  וההתאחדות

איך האכיפה תתבצע? תא מרתיע את הפעילות. איך נדע שהתא לא מתעסק במוצר חד כיווני אבל  חיים גר:

שיאות וצריך להבין לה את זה בנבפועל. עוד שנתיים נע בין מה שנגיד שיקרה לבין מה שיקרהבפועל יהיה פער 

טיים לחלוטין. ברגע שאתה מצהיר שאנחנו מתעסקים בזה ומצהירים בזה יפול-את ההשלכות של זה. אנחנו א

 זה יצור בעיה.

ל החיים שלנו יותר ממה כים למפלגות והם משפיעים עכל הכבוד לנו, גם ראשי ערים משוים ע נפתלי: אופיר

. לא מבין למה זה למטרת האגודה ולא בשביל האינטרס האישי זה יקדם רעיוןיעים. אם ניקח את שאנחנו משפ

דה מסוימת מי שלא מעניין אותו בכלל פוליטיקה כנראה שזה לא ישנה אותו. לכל אחד יש עמ אתם חוששים,

ז לדבר הזה. לייצר טרנד של להצטרף זאבוניים. אנחנו רוצים לייצר את הבאנשים תוזה לא רובוטים אלא 

ה. מרגיש לי שחלק מהחברים רואים ישר שחורות. הפוליטיקה הקיימת. אני פקוד לעבודה ובבחירות למפלג

 השבוע עמדה מישהי שהיא פקודה בשביל לעזור לחבר שלה מהמושב. אנחנו רוצים להוציא את הקונטרה. 



 

 
 

 

. השוני 2סים של הסטודנטים. היח אני ואחמד חברים טובים וזה יכול ליצור פער בין .1 -סוגיות 2 עמית: עומר

אלף סטודנטים. אני חושש שזה יגרום לכך שסטודנטים  15בין ראשי ערים שאני יותר לגיטימי. יש מאחורי ביני ו

 יגידו שאתה לא מיצג אותי. 

 פוליטיקה ומשהו מקצועי זה הורס את העבודה. ברגע שנערב את הפוליטיקה במקצועי זה יהרוס. גר: חיים

 כוף את זה. ישבו כאן בנשיאות וישאלו את עצמם איך הפכנו להיות פוליטיים. תהיה בעיה לא

  לוקחים עליה אחריות. ואנחנו לא פוליטיקהיש בקמפוסים  מועלם: נועה

ש שאני לא יכול נגד, על חשבון מה זה מגיע? אני חלפני שאפשר לקבל החלטה שאני בעד או  דניאל אלטמן:

סטודנטים לא רוצים שאני  3000נם זה מה שגורם לחוסר אכפתיות. אומלעשות פעילות מפלגתית בקמפוס. 

. האם לצורך זה הוקמו אגודות סטודנטים? ככל שאני מתחבר לערך של הרעיון אבל אף אחד לא אתעסק בזה

 יתעסק בזה לאורך דורות.

י יבדקו ולא מכספי התאחדות תרומות שכפי שציינת מתרומות יםמגיע חשוב להדגיש שהתקציבים שפע: רם

 מאוד מאוד מאוד בקפידה.

 נתפקד לחינוך ודברים חברתיים. אובמקום להתפקד למפלגות בו :ברקוביץ' אריאל

וצריך לגעת בדברים שהם יכולה להתעסק רק באקדמיה לא אני חושב שהתאחדות הסטודנטים  אלדר: אורי

 לא נוחים.

הדעה שלי  ,עמים וגם דיברתי עם עילםבהתחלה הייתי נגד זה אבל היום אחרי שקראתי כמה פ מרין: עדן

הסטודנטים שלי לא  מעבר לכך,השתנה. אזרחות פעילה זה אחד מהערכים שהאגודה צריכה להתעסק בה. וב

לאפשר התפקדות לאן מפלגתי באגודה. אנחנו צריכים -יודעים לאיזו מפלגה אני פקודה. אפשר לפעול באופן א

בחדר  אגודות פוליטיות והרבה מהשיקוליםלכולם. כבר היו הרבה  הגיד את זהרוצה והוא לא חייב ל שהסטודנט

ד לסטודנטים שלנו להיות ישקיים בשטח ובואו נג וזה לא ישנה שום דבר. זה מה הזה נעשים משיקולים פוליטיים

 אזרחים פעילים.

 כל הבסיס של הנתונים של זה, דרך מי הוא עובר ולאן הוא עובר?  שלומי יחיאב:

יתכן ונאגור   של מי פקוד לאן, זה לא העניין שלנו בשום אופן DATA-אין לנו רצון ל ,למפלגות תישירו: שפע רם

את הפרטים בעניין של מי הביע עניין במיזם, אבל לא בהקשר של למי הצביע. וגם זה אך ורק בגדר מה שמותר 

 לנו מבחינת מאגרי מידע.

 גות. פלז של המ"והאם זה מסונכרן לל שלומי יחיאב:

 מפלגות שיש להם פריימריז.. רלוונטי לכל הכן: שפע רם

המצב היום הוא שהרוב של המפלגות בנויות על קבלני קולות וזה יכול לשנות את המצב. יש  יחיאב: שלומי

עדיף שאנחנו נהיה בבקרה על השיח ושהוא  כאן סיכון ששווה לקחת. אם הבקרה תהיה טובה זה יכול לעבוד.

 יהיה מכיל.

היום יום של הסטודנט הוא לא רק המחיר של הקפה בקמפוס, מעונות סטודנטים וכו'.  הלבץ: ליאת

ההתאחדות לא יכולה לעשות את הדברים לבד. אם כל הסטודנטים למשפטים היו פקודים לבית היהודי החוק 

ההחלטות שמתקבלות מתקבלות על בסיס מי שיש לו  , זאת כמובן רק דוגמההרע שנחקק להם לא היה נחקק

 הכוח בידיים, קבוצות של מתפקדים לאותן מפלגות. את

להוסיף עניינים  -2-תפקיד הנציגים הוא רווחה וענייני פנים ו -1דעות בתחום הזה.  2יש  ביטון רוזן: הלל

 זה יכול לפגוע בטוהר של האגודות. חברתיים ופוליטיים. צריך לשאול מה יהיו ההשלכות עלינו?



 

 
 

 

לקוד האתי. השאלות שלנו הן מה האני מאמין של ההתאחדות? רק פנים או  הדיון הזה חופף :קופרמן אורית

רים חברתיים. צריך למצוא את הדרך לשלב את הדברים. אנחנו צריכים לראות אך אנחנו נהיה אזרחים בגם ד

 טובים יותר. 

לה אני חושבת שאני הדוגמה הקלאסית של איך לעשות את ההפרדה הזו. אני גם פעי חייבי מנחם: לילך

ם כל הכבוד כשהבאנו את הקוד האתי החלטנו שעפוליטית וחברתית. יש לי את כל המפלגות במועצה שלי ו

חופפים  פרויקטים שדי 2ברתית ולא פוליטית. יצרנו לפעילות פוליטית אנחנו צריכים להתעסק בפעילות ח

שמאל כי זה מתפספס. אגודת  ם ולאו דווקא בימין אואזרחים יותר מעורבים יותר אכפתיי. להיות 2050לישראל 

סטודנטים צריכה למצוא הסכמה ולא פילוג. אם אביא מפלגות לאגודה כנראה שאסיים יום אחרי זה בחוץ. זה 

 נושא מאוד רגיש אצלנו. 

בקמפוס. הרעיון הוא שאתם תאפשרו לסטודנטים לייצר  אי אפשר לאכוף כל דבר שקורה -יכוםלס רם שפע:

האם נוכל להישאר מקצועיים ואקדמיים,  תון להחלטה שלכם מול הציבור בקמפוס, ככל שזה נפעילות בנושא

אם היחסים  .ין כזה דבר מקצועי נטו בשום תחוםסיון להפריד בין הנושאים הוא לא קיים ולא ריאלי. איהנ

 סיון להפריד בין פוליטיקה לביןייתפוצץ. הנ והם לא מתעסקים בפוליטיקה זה מתישהומעולים בין האנשים 

, שוב אני מתכוון לפוליטיקה במובן של מאבקים כח ולא במובן של קידום העולם הסטודנטיאלי הוא לא ריאלי

הדיון שהיה כאן עכשיו היה דיון מהותי ולא חשוב מה תהיה בכל אופן חשוב לי להדגיש ש מפלגה זו או אחרת

  זה משמח אותי לראות אותנו כך תוצאת ההצבעה

יש שאנחנו לא כופים את הפרויקט על אף אחד, זאת החלטת האגודה והיו"ר צריך להדג אורית קופרמן:

 המקומי האם להצטרף או לא.

 , אלא לעודד בלבדאני לא יכול להגיד לך להתעסק בזה או לא :שפע רם

 וסר להתעסק בנושא מפלגתי פוליטי.יש לנו סעיף שא לילך חייבי מנחם:

לקדם את כולם בצורה הרעיון הוא  א קשור כי כאן זה לאבל  זה ברור ,אסור לנו לתמוך באף מפלגה :שפע רם

 שווה ככל הניתן.

 .הצביע על אישור פעילות תכנית מתפקדיםאם אין לאף אחד מה להוסיף נעבור ל

 

 נמנעים. 41.732-נגד ו 52.384קולות בעד,  194.724הצבעה בנושא מתפקדים אושרה ברוב של  טל שיינברום:

 רפת בסוף ובצמוד לפרוטוקול.טבלת הצבעות מפורטת מצו

 

 מהפכת השקיפות

עשינו בעבר קמפיין שנקרא במסגרת התפקיד החדש אני עובדת על מהפכת שקיפות.  ליאת הלבץ:

כלשהו  "בחיאטק", שדיבר על הפרסומות של מוסדות אקדמיים, פרסומות שקריות. רוב האנשים נכנסים לאתר

ן את הסטודנטים יוולהכהרעיון  ר פרסום. מכאן התחילששם יותר כסף, מקבל יות שמתבסס על כך שמוסד

בנושא ולהנגיש להם ידע. פלטפורמה חדשה לצעירים כדי לעזור להם למצוא את הלימודים שמתאימים להם 

ולמצוא את עצמם בתוך המידע הרב שקיים. חשוב להבין שאנחנו לא יודעים למצוא מידע, זה מוכח, ולפעמים 

 ל"ג, משרד המדע הטכנולוגיה והחללשת"פ עם המכרגע אנחנו עובדים על  י כלל.הוא רק שיווקי או לא עדכנ

אינטרנטי וגם פנים  -שמבין שזה אחת הבעיות של המשק ולכן לוקח יד בדבר. יש מגוון כיוונים ,משרד האוצרו

 פנים. אל



 

 
 

 

ור גם למי שלא ולעז רוצים להצליח בימים הפתוחים היא הזויה. אנחנו  כמות ההטעיות שמתרחשות  :שפע רם

התחיל ללמוד. משרד האוצר מבין היום שיש קשר בין מה שאתה לומד למה שאתה עובד ולכן גם קשר לפריון. 

 יש לנו שותפים חשובים.בתקווה לפחות נצליח לאמת את המידע שמוסדות אומרים ו

 התואר. לכל דבר היום מוסיפים את המילה "ניהול" וכל מני מילים שמנפחות את :ברקוביץ'אריאל 

אתה ממש צודק. היה דיון ארוך על זה במל"ג שעדי משניות העלתה. יש התעסקות בזה ולהמשיך  :שפע רם

 ם עצבניים עליהם, גם חברי המל"ג.לבדוק שמות של תארים, שהם "ליד האמת". זה נושא לטיפול וכול

 אם יש מחשבות, כל דבר, תגידו.  הלבץ: ליאת

 מכון טאוב זה שלכם נכון?קר בהסהבנייה של  :חייבי מנחם לילך

 ואמיתי ביחד עם מכון טאוב ויכול להיותכן, זה עניין של סקרי בוגרים. לעשות סקר בוגרים כולל  :הלבץ ליאת

איפה הצעיר/ה צריך לעבור כדי להגיע  -לתעסוקה "וייז"ושהם פנו לחלק מהמוסדות. הרעיון הוא לבנות איזשהו 

 לאן שהוא רוצה להגיע. 

כל מה שאת אומרת זה מדהים. אבל אנחנו מנטרלים פה מקצועות שהם לא ישירות מכווינים  :גרחיים 

 מנהל עסקים לדוגמה. אותו סקר לא יוכל להמחיש את זה.  -לתעסוקה

ין גם מה הסטודנט/ית עשו בזמן הלימודים. למדתי ממשל, רב החברה שלי לא ובסקר מצ ליאת הלבץ:

מביא אותך לכל מני כיוונים. אולי יש הבדל במה שמתעסקים הסטודנטים עוסקים בזה. ויש הבנה שהתואר הזה 

 ממשל לבין הסטודנטים בירושלים לממשל?שלמדו מהבינתחומי 

איך את מגיעה לצעירים? אלה שלא התחילו ללמוד זה לא הקהל שלנו. איך עושים את זה  :גרינברג חן

 ?תפרקטי

כשמשרד ממשלתי רוצה  -ה. כמו הקרן חסכון לילדיםיש לנו שותפים שהם מהמדינבשביל זה  :הלבץ ליאת

 לפרסם אותו, זה קורה. 

 בכך, אם נגיע גבוה בחיפושים מהר מאוד כולם ידעו על האתר יכול לסייע גוגלגם  :שפע רם

 ם זה יהיה מפה לאוזן זה גם יעבוד.א :הלבץ ליאת

יין נקודתי שעשינו במשך שבוע וזה בעקבות קמפ מכללת בחיאתק היו עשרות אלפי כניסותל :הוכברג ענבר

 .וחצי, כך שבהחלט יש פה ציבור שמעוניין במידע הזה וגם הגיע אלינו 

הפרקטיקום לא נחשב בתואר אבל אף אחד לא מכיר בזה ואף אחד לא מתעסק בזה. יכול  :קופרמןאורית 

 להיות שהייתי שוקלת את התואר שלי.

 ם אז אני רוצה לתת לכם מחמאה.כולזה ממש עוסק במה שנוגע ל :חייבי מנחם לילך

מבחינת יעשה סדר  ם. שיינברום"אקוסביב תשלומי הנושא הבא שלנו הוא הסיפור הכאוב  :הוכברג ענבר

 העתידיים שנרצה לעשות, אבל לפני כן נסביר את השתלשלות האירועים מבחינה היסטורית. פעולההדרכי 

ם והפדרציה. אחד "בתקשורת עם אקושל האגודות קושי בדגש על  ה, משנתייםה כבר לפני יותר הנושא על

נושא התשלומים ולנסות להסדיר את  ליצור איתם קשרהזו היה תקופה כל הבמשך לעשות נו יהדברים שניס

 תקוף זאת מזווית אחרת, שיינברום יסביר. היום אנחנו רוצים לנסות ול. והקריטריונים, אך זאת ללא הצלחה

נו. מה שקורה זה שאנחנו רוצים להגיע לאיזשהו הסדר כארגון יר עם אקום. ניסקשלנו היום אין  שיינברום:טל 

זה דרך  פעול מולםלא למטרת רווח לכן אין סיבה שנשלם כמו כולם. הדרך שאנחנו רוצים לגוף יציג. אנחנו 

. ההסדר מדבר בעיקר על קבל אישור להתחיל מו"מהרשות להגבלים עסקיים. אנחנו פונים לרשות, כדי ל

 רים שמטרידים אתכם: המחיר ומה הקריטריונים לקביעת הסכום. דב

 מה עם הפדרציה? אני יכולה להתעלם מהתשלום בינתיים?  :קופרמן אורית



 

 
 

 

זה כולם ביחד. ולגבי התשלום, "תגיד להם לשלם" ציטוט של ענבל זהבי. אם את לא משלמת  שיינברום:טל 

 לא משלמים. כל אחד לבד, יכול. יקרת ההחלטה שאנחנו הם יכולים לתבוע אותך. אנחנו לא יכולים לקבל א

 "ם להגיע לבית משפט.לאקו

 ?בין עמותות וחברות מסחריות יש הבחנה שות ההגבליםרמבחינת  :חייבי מנחם לילך

 לא טל שיינברום:

על הקטע של לשלם או לא, אני לא ממליץ שום דבר. אותה מציאות שמאיימים עליכם זה כבר שנים.  :שפע רם

 ם מבינים שהם לא מצליחים לגבות את הכסף. ה

 לא המלצנו על אי תשלום. שיינברום:טל 

 אם אנחנו ניכנס איתם למו"מ זה לא יפתח פתח שהם יכנסו בנו? :ברקוביץ' אריאל

 בסוף, כן. אנחנו הופכים ממצב שחלק גדול לא שלמו ועכשיו הם יצטרכו לשלם.  שיינברום:טל 

 שעושה בדיקה.  אקום הם גוף רציני :שפע רם

ם עוד לא התחלנו איתזה לא ההסדר, זה רק הפנייה לרשות להגבלים עסקים.  -חשוב להדגיש שיינברום:טל 

 מו"מ.

אנחנו נעשה הצבעה כדי שנוכל להגיד לרשות להגבלים עסקיים שיש לנו את המנדט לנהל את  :שפע רם

 מ עבור האגודות. "המו

 עה.אם אין לאף אחד מה להוסיף נעבור להצב

 

 7.494-מתנגדים ו 0קולות בעד,  281.346סקיים עבר ברוב של אישור הפנייה לרשות להגבלים עטל שיינברום: 

 .נמנעים

 

שנים התחילו פעילויות  3לפני מזה שנתיים.  מחלקת מעורבות חברתית בהתאחדות אני ערן, מנהל :לוי ערן

אנחנו משכללים את הגרעינים, אני מציג לכם בתוך הקמפוסים של גרעינים החברתיים. לפני שנדבר על איך 

למה אנחנו עושים את זה? לייצר פלטפורמות של אז  תכם.דילה של הפעילויות בזכות השת"פ אאת אחוז הג

מעורבות חברתית באקדמיה שתאפשר לסטודנטים לקחת בה חלק. העצמת סטודנטים כפעיל חברתי. מלגות, 

ות בתכנים חברתיים. עיגום משאבים והכפלת הכח. בזמנו במקום למלצר לדוגמה, לקבל כסף על התעסק

והנה  עם ההתאחדות. אנחנו מסיימים שנה שלישית הג'וינט פנו כדי ליצור פעילות משותפת לסטודנטים

משובים על שביעות רצון מהגרעינים ואנחנו יכולים לראות שמשהו טוב קורה כאן. חשוב לי לדבר על ב

 שיש הרבה דברים פחות טובים.  האתגרים. מלבד הטובים ברור לי

 הרבה מהדברים מתוקצבים על ידי ותת? :אלדראורי 

ת מדברים "ת אנחנו מקבלים כסף על חינוך פיננסי ומדברים ערבית. השנה יגיע גם דרך ות"לא, מות :לוי ערן

 המלגות יכולות להגיע לכל הסטודנטים.חשוב להדגיש שת. ", תקציב זעום מגיע מות2%עברית. 

. המדינה לא יכולה להעביר כסף לקהילות לתקצב את המכללות הלא מתוקצבות יםיכוללא  ות"ת :פעש רם

ואז יש מלגות  , או דרך גופים שאינם ממשלההתאחדותן זה תקציב שמגיע דרך ה"באונו לדוגמה. סמ

 לסטודנטים.

היות הפינה השקטה שלנו. הם הופכים לואצלנו יש פעילות מאוד ענפה. יש את מובילי הגרעינים  :נפתליאופיר 

פקט הכללי הוא מאוד חשוב, רוב נגדנו. אני חושב הרעיון והאימויש את המובילי תאים שהופכים לוביסטים, ל

אבל משהו בדיוק שלהם, של המובילי גרעינים, שם משהו צריך להשתנות. למען שת"פ, ולא שיהפכו להיות 



 

 
 

 

י שאראה את כל המקומות שבהם אין נגישות מעכבים. לדוגמה: המובילה של תא סמן כביכול ויראל

 באוניברסיטה. עושים הרעשה ארטילרית. 

מהשטח. אורי  לדבר על זה במיוחד כי ראינו שיש סוגיות שעולות הגיעערן מסכים איתך מאוד אופיר,  :שפע רם

ת. פעילות עד המנהל ועכשיו ערן בא להציג את מה שאנחנו חושבים שצריך לעשוולו ואופיר העלו את זה בעבר

 עם קריטריונים כי אנחנו יודעים שיש דברים שלא עובדים טוב. 

גם להתאחדות  להיות כפופים יםלא יכול האתגרים הם בקבלת מלגאים לתוכנית ארצית, הם :לוי ערן

 ניהול בשלט רחוק. מי שיש לו את העיניים בשטח, זה אתם. הסטודנטים.

לדוגמה העסקה ישירה. לפי מה אנחנו קובעים במה כן  –זוס יש פה נושאים שהם לא על קונצנ : עמיתעומר 

 נוגעים במרכז הכובד?

רציתי לייצר פיילוט בחברה להגנת הטבע שנפל בגלל  .זה יכול להיות מדיניות. לדוגמה, סביבה :לוי ערן

המטרה של ו. או חינוך פיננסי. זה יכול לבוא ממקום אחר, שהובלנו אליו, כמו הג'וינט שפנו אלינ .חילופי מנכ"ל

 נית סל"ע היא לקדם עבודה הוגנת..כת

 ן הפך להיות משיתוף פעולה למלחמת כוחות. "גם אצלי זה קרה. גרעין סמ :בר עוז מיראל

 ן את הדרך? מי מכווין?"מי נותן לסמ :חיים גר

ודה ולחלק להיות הדדי. ליווי פעם בחודש, תכנית עב גם אני נפגעתי מזה. מתא הגאווה. זה חייב :מועלם נועה

תנו אין שניה לעסוק בזה. אבל כן צריך לראות איך מההתחלה, בתוכניות העבודה שלנו אנחנו נותנים לזה מא

 מי שמנהל את התוכניות האלה חייב להציף לאנשים שתחתיו שצריך להיות שת"פ עם האגודה. מקום. 

ם צריך את הגרעיני מסכים .משהו תנו כשהם צריכיםאשי הגרעינים האלה יודעים לדבר אר :נפתלי אופיר

 האלה, אבל זה צריך קצת להירגע.

במשך חצי שנה מי שהיה מאחווה עיכב את העשייה של התא הגאה. אני לא ראיתי שני  :אלטמן דניאל

 לגאים כאלה שלא עשו כלום בקמפוס.מ

 חושב שצריך לתת לכם דיווח על מה הם עושים ושעות? האת :לוי ערן

 עזור. זה יכול ל :אלטמן דניאל

 אתה יכול להסביר איך המבנה הזה עובד? :גר חיים

גוף חיצוני שעובד בשת"פ עם ההתאחדות. יש חבר'ה שיש להם רכז אזורי, יש כאלו שיש להם רכז  :לוי ערן

 דיגיטל ומעבר לכל אלו יש את הרכזים בקמפוסים. מה שחסר לי כרגע זה החיבור אליכם כדי להבין מה קורה.

 להם את המנדט? ותקציב?  מי נותן :גר חיים

  .נט ישראליוסמ"ן מג'ההסתדרות. סל"ע מח, "פרמ אחווה –מהגוף החיצוני  90% התקציב מגיע :לוי ערן

 למה לא לעשות את זה דרך האגודות?  :עמית עומר

 עומר, זה בדיוק המקום של ההתאחדות לעשות דברים רוחביים לי אין את הידע לנהל את זה :אלטמן דניאל

אגודה יכולה לבוא לנסות לפתוח את שעריה לכמה שיותר אוכלוסיות של סטודנטים שרוצות להוביל  :ויל ערן

 בעצמן. זה יוצר עוד סטודנטים שרוצים לשתף פעולה עם האגודה.

אני הייתי רוצה שזה יהיה דרך האגודה. לי קשה עם סל"ע. אני רוצה להבין מה הנוהל לפתיחת  :עמית עומר

 גרעין? 

צריך לזכור שהרעיון כאן הוא שילוב בין מתן כסף למלגות עבור ציבור הסטודנטים לבין הרצון  :שפע רם

להגדיל משמעותית עשיה חברתית אזרחית. כהמשך לדיון הזה ולאור השיח הפורה שהתנהל פה אנחנו לוקחים 

גודות לבין על עצמנו לעשות שיעורי בית ולמצוא מנגנונים מוסדרים יותר בכדי לגרום לממשקים בין הא



 

 
 

 

התנגשויות אך בהחלט נוכל  100%הגרעינים לפעול בצורה מיטבית יותר מעד כה. מובן כי לא נוכל למנוע 

 לשפר את הפיקוח ולחזק את התיאום בין הגרעינים לאגודות וזו המטרה.

 

  תקנון. מדובר בתרגום השם שלנו לאנגלית.שם ההתאחדות באנגלית בשינוי תודה לערן. אנחנו עוברים ל

 

. אם אין ה את השם ונוסיף את המילים האלו )מוצג שינוי השם בתקנון(ביקשו שנשנשימו לב,  שיינברום:טל 

 לאף אחד מה להוסיף נעבור להצבעה.

 

 9.081מתנגדים ו 0קולות בעד,  276.403שם ההתאחדות באנגלית עבר ברוב של  – שינוי התקנון :טל שיינברום

 נמנעים.

 

, קודם כל אוניברסיטאות. יש לנו מועמד יחיד, עומר עמית. מנהל דוועלבחירות ם באנחנו מתחילי רם שפע:

 עומר תציג את עצמך.

  מציג את עצמו. עומר עמית:

 

 נמנעים. 28.661-מתנגדים ו 0קולות בעד,  260.179עומר עמית נבחר ברוב של טל שיינברום: 

 

 מכללות.ל ומקום אחדלאוניברסיטאות ם אחד יש לנו מקו עדת תקנון,הצבעה על ועוברים לאנחנו  רם שפע:

 מועמדים לאוניברסיטאות לילך חייבי מנחם ודניאל תייר. תציגו את עצמכם.

 

 : מציגה את עצמה.לילך חייבי מנחם

  מקריא בשם דניאל. שלומי יחיאב:

 אנחנו נעבור להצבעה שמית.  טל שיינברום:

 

 79.405קולות, לעומת  148.252ברוב של  האוניברסיטאותנבחר לועדת תקנון מטעם תייר דניאל טל שיינברום: 

 נמנעים. 58.639ללילך חייבי מנחם, 

 

דניאל אלטמן, חן גרינברג  :, שלושה מועמדיםועד מנהל של המכללותובחירות אחרונות ל טל שיינברום:

  ואורית קופרמן. תציגו את עצמכם.

 מציג את עצמו. :גרינברג חן

 ו.מציג את עצמ :דניאל אלטמן

  ועד המנהל.ולמסירה את המועמדות  :קופרמן אורית

 תודה לכולם. אין לאף אחד מה להוסיף אנחנו נעבור להצבעה.  טל שיינברום:

 

 110.963קולות, לעומת  170.897ברוב של  ועד המנהל מטעם המכללותונבחר ל גרינברג חןטל שיינברום: 

 . לדניאל אלטמן

 


