
 

 

27.2.2019 

 סמי שמעון – פרוטוקול ישיבת נשיאות
 

 נוכחים:
 דוד יליןאגודת הסטודנטים במכללת יו"ר  - קדמי יטחאסיוון 

 אקדמיה למוזיקה ומחול אגודת הסטודנטים ביו"ר  - רון ופריק
 HIT-אגודת הסטודנטים ב יו"ר - ענבל פרסי-לירון

 אונ' אריאלאגודת הסטודנטים ביו"ר  - אור אזולאי
 אונ' הפתוחהאגודת הסטודנטים ביו"ר  - ליאור פליק
 גוריון -אונ' בןאגודת הסטודנטים ביו"ר  - עדי אהרוני
 אונ' העברית אגודת הסטודנטים ביו"ר  - שיר מרדכי

 גורדון אגודת הסטודנטים ביו"ר  - שיזף אהרון
 אורנים אגודת הסטודנטים ביו"ר  - יונתן כהן

 טכנולוגית ב"שאגודת הסטודנטים ביו"ר  - קובי עובדיה
 אחווהאגודת הסטודנטים במכללת יו"ר  - עילם מזור

 ברל -ביתאגודת הסטודנטים במכללת  יו"ר - מורן פיש
 סמי שמעון אגודת הסטודנטים במכללת יו"ר  - רום דנן

 בראודה אגודת הסטודנטים במכללת יו"ר  - עדי אברג'יל
 סמינר הקיבוצים אגודת הסטודנטים ביו"ר  -  יולי הלל

 ספיראגודת הסטודנטים במכללת יו"ר  - ניר טל
 אונ' ת"אאגודת הסטודנטים ביו"ר  - רום טנא

 משפט ועסקים למרכז האקדמי אגודת הסטודנטים ביו"ר  - אמיתי שיף
 אילן -בראגודת הסטודנטים באוני' יו"ר  - נתנאל פל
 לוינסקיאגודת הסטודנטים במכללת  "ריו - נופר משה

 וינגייט אגודת הסטודנטים ביו"ר  - צחי לגזיאל
 בינתחומי אגודת הסטודנטים ביו"ר  - נדב מנדלסון

 שנקראגודת הסטודנטים במכללת יו"ר  - תום פסח
 אפקהאגודת הסטודנטים במכללת יו"ר  - רענן קלנר
 טכניוןאגודת הסטודנטים ביו"ר  -כהן  ניסן-אמיר דוד

 יפו-אקדמית ת"אאגודת הסטודנטים ביו"ר  - יהונתן קיינריך
 כנרת אגודת הסטודנטים במכללת  יו"ר - אליס צ'רנה

 עזריאליאגודת הסטודנטים במכללת יו"ר  - איתי גבאי
 מכון לבאגודת הסטודנטים ביו"ר  - יצחק קיסר
 הדסהאגודת הסטודנטים במכללת יו"ר  - יקיר ג'רסי
 מכללת אשקלוןאגודת הסטודנטים ביו"ר  - יפה טבג'ה
 מכללה למנהלאגודת הסטודנטים ביו"ר  - שי שידלוב

 מכללת קייאגודת הסטודנטים ביו"ר  - אבי בוחבוט
 סיו"ר התאחדות הסטודנטים  - שלומי יחיאב
 מנכ"ל התאחדות הסטודנטים  - טל שיינברום

 בהתאחדות הסטודנטיםאגף קשרי סטודנטים  ראש - שהם-ברקת אורית
 בהתאחדות הסטודנטיםמדיניות  ףראש אג - מעיין חג'ג'



 

 

 בהתאחדות הסטודנטים ראש תחום קשרי אגודות - אוהד מלדסי
 בהתאחדות הסטודנטיםרכזת קשרי אגודות  - ירדן בוראה

 בהתאחדות הסטודנטיםראש תחום דיגיטל  - איילת נדן
 ודנטיםבהתאחדות הסטראש תחום תעסוקה ותשתיות חברתיות  - לוי איימי

 ועדת בחירות יו"ר – עודד מודריקכבוד השופט בדימוס 
 מבקר ההתאחדותממלא מקום  -כהן אסף 

 התאחדותמבקר גוף  -ענת ישאל 
 עמד לתפקיד היו"רומו יו"ר לשעבר המרכז האקדמי למשפט ועסקים - שלומי כהן
 הטכניוןסיו"ר  - אמיר גרטי
 ברל-ביתאגודת הסטודנטים במנכ"ל  - יותם ידיד
 אילן-בר סיו"ר - ארד קלמן

 המכללה למנהל סיו"ר - נועם צ'רניחובסקי
 

 עדכונים ומידע
 

 טל שיינברום:

 יש ניוזלטר ייעודי לאגודות שמעוניינות לקבל כדי להיות מעודכנים על מלגות  - מלגפה
 חדשות לסטודנטים. 

 ""יתקיים הכנס השלישי בשיתוף עם מפעל הפיס. זהו כנס  7.4בתאריך  - כנס הצעירים
טים רלוונטי לסטודנטים ואגודות ובמסגרתו מתקיימת תחרות יזמות של סטודנטים. לפר

 . או אלינוספים, ניתן לפנות לליאת 

 מחר מתקיים בפעם הראשונה )יום חמישי במרכז הבינתחומי(. היוזמה  - פורום סי"ורים
 עלתה מהסיו"רים שביקשו מסגרת שתאגד אותם יחד מטעם ההתאחדות. 

 ביום ראשון תיפתח ההרשמה לסמינר ההתאחדות, במסגרתו אנו נקיים  -סמינר התאחדות
יזמה במהלך ותי שאת "יריד האגודות" ובו כל אגודה שתרצה תציג דוכן עם פרויקט משמע

 השנה. 

 איילת נדן. אנו מעוניינים להתחיל שת"פ עם  - הצגת ראש תחום דיגיטל בהתאחדות
האגודות בכל הנכסים הדיגיטליים שלנו )שיתוף בפייסבוק, אינסטגרם(. אנחנו כבר עוקבים 
אחריכם, אז תעקבו גם אחרינו ותשלחו לנו חומרים. בנוסף, שימו לב שאתם ורמ"חי 

לכם באגודה נמצאים בקבוצת הוואטסאפ של "הסברה באגודות" כדי שנוכל הסברה אצ
 לשתף אתכם בתוכן הדיגיטלי המשותף. 

 ו"ם לטובת הסדרת קשנתיים מתנהל משא ומתן מול אלמעל  -ם""ו"הסכם מול אק
עדיין לא אשר לאחרונה הייתה פריצת דרך והגענו לתובנות ) של האגודות. התשלום

מהתעריף הרגיל שהם לוקחים, ועל  אחוז 20%כלומר, אקו"ם תוריד  במסמך(.  ותמאוגד
ביקשנו לקבל בנוסף, . אגודותל תהנחה ספציפי 20%עוד הסכום הזה היא תפחית 

התחייבות שזה ההסכם הטוב ביותר בשוק. במידה ויהיה גורם שיקבל יותר, ההסכם שלנו 
-2016בשנים אותם, כך שר ביקשנו להסדי לגביי החובות עבר מול אקו"ם. תאםיעודכן בה

תחילו י 2019-האגודות ישלמו רק על ימי הסטודנט )ולא על האירועים האחרים( ומ 2018
שלהם לייעוץ המשפטי את ניסוח המסמך ם העבירו "לפי המתווה החדש. כרגע, אקולשלם 

ות לא חשוב להבין שאף אחת מהאגודואנו מחכים שישלחו לנו ונסגור הכל באופן פורמלי. 



 

 

לחתום עליו. חייבת לחתום על החוזה הזה אך לדעתנו זה מתווה טוב ואנו ממליצים לכם 
 כשהחוזה ייכנס לתוקף נעדכן אתכם. 

 סבב היכרות עם בעלי התפקידים החדשים-. 

 במטרה לבחון  , מל"ג הקים ועדה מקצועית רבעבכפי שעדכנו  -הרפורמה בלימודי האנגלית
את לימודי האנגלית. לדעת הועדה יש צורך בשינוי המתכונת של לימודי האנגלית ולכן 

לכלול רכישת ארבע מיומנויות שפה -1הועדה גיבשה רפורמה אשר מטרתה היא משולשת: 
לבטל את -3 להכליל את עלות הקורסים בשכר הלימוד -2)קריאה, כתיבה, דיבור, האזנה(, 

שכל אחד ישתפר ביחס  ךדרגות הקורסים הקיימות בשני קורסי אנגלית לכל הסטודנטים, כ
ידיהם )באופן מלא -על האם הרפורמה תתוקצבובוחנים לעצמו. כרגע הנושא נידון בות"ת 

או שישנו את  בהתאם להמלצות הועדה הבינלאומית בה אנו ההתאחדות תומכים(
תתוקצב באופן חלקי )וכיוצא בזאת הסטודנטים עדיין ישלמו והיא המתכונת של הרפורמה 

אנחנו מנסים להפעיל כמה שיותר לחצים על מל"ג וות"ת באמצעות עדי  על הקורסים(
-לכבר מעל הפצנו שהחתימה על העצומה ש באמצעותבמקביל משניות שהיא חברת מל"ג ו

 עליה. חשוב שתשתפו פעולה גם בהפצת המידע לסטודנטים. כבר חתמו סטודנטים  3,000
 
  בחירות ליו"ר וסיו"ר ההתאחדות  –נושא שני 

לאור התפטרותו של רם שפע, לאחר שנתיים וחצי בתפקיד, ובהתאם להוראות תקנון ההתאחדות, 
 נקיים בחירות ליו"ר וסיו"ר ההתאחדות. נתחיל מנאומים קצרים של כל אחד מהמועמדים. 

 
 

כיהנתי כדובר, סיו"ר ויו"ר, כרגע בתואר שני למשפטים, במקביל בהתמחות ובקרוב שלומי כהן: 
ת, נשיאוניגש למבחני המועצה. נלחמתי כדי להגיע לכאן היום ואני מבקש את תשומת ליבכם חברי ה

כאלו שמובילים את הארגון הזה. מפאת הזמן אני אתחיל לדבר על 'חוק ארגון יציג' ואני רוצה 
ואבי  -, בממשלה הבאה2019מחיש כיצד זה פוגע בסטודנטים. תתארו לכם שאנחנו בשנת לה

שקלים להסתדרות כי היא עוזרת לעובדים  10ניסנקורן כשר אוצר יחייב כל עובד בישראל לשלם 
במשק. הצעת החוק תעבור, וכל עובד במדינת ישראל ישלם עשרה שקלים גם אם הוא מתנגד אליה. 

עושה לסטודנטים. אני נגד כפייה ואני חושב שחוק כזה, אחרי שראינו את  זה מה שההתאחדות
ההשפעות שלו, אנחנו לא צריכים להתעלם מהביקורת הזה, גם אם היא מגיעה רק מקומץ. בעיניי, 
מפרספקטיבה של מי שלא נמצא בעולם הסטודנטים כשנה, אם ההתאחדות צריכה כסף לפעילותה, 

   הנשיאות לתקצב פעילות ולא לקחת מהסטודנטים בכפייה.  ההתאחדות צריכה לבקש מפורום
אשמח להציג איך אני רואה את ההתאחדות במידה ואוביל אותה. ההתאחדות שלי לא תיקח כסף 
בכפיה, לא תשתיק סטודנטים, לא תשתתף במחאות שיהפכו אותנו לבובה על חוט. ההתאחדות שלי 

תלחם מול הכנסת ותעסוק בנושאים  לא תהיה חלק מדילים של מפלגה. ההתאחדות שלי
הרלוונטיים  לסטודנטים כמו תחבורה ציבורית ועוד. אינני מפחד משום שר כזה או אחר כי אינני 

 מבקש להיות חבר כנסת בעתיד. אני מאחל הצלחה לשלומי, ואם תבחר אבקש להתייחס לדבריי. 
  

גם אתייחס לדבריך. הייתי שמח  תודה שלומי על הנקודות ואיחוליי ההצלחה, בסוףשלומי יחיאב: 
אך אקצר ואדבר   -לדבר על איך הגעתי לעולם הסטודנטים וכיהנתי כיו"ר באוניברסיטה העברית

. אתייחס אל על כמה מצורף המצע שלנו. שאני שואף להביא עמי של הארגון חזוןעל מסגור של 
 מנקודות הליבה שבחזון שלנו: 

https://www.nuis.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%AA%D7%9E%D7%95-%D7%A2%D7%9C-%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%AA%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%A0/


 

 

אקדמיה רלוונטית ומרתקת יותר, הרחבת תשתיות חברתיות אזוריות,  -אקדמיה רלוונטית
מעבר לסיוע לאגודות הסטודנטים,  -אקדמיה בטוחה לכלל המגדרים. לדוגמה, אחת נקודות הכוח

רעה חולה שקיימת במערכת. הרבה -הן נקודות תורפה רוחביות, כמו "לימודי משפטים" כ
שלא הצליחה להתאגד ולפתור את הבעיות. אנחנו  סטודנטים סובלים מהבעיה, וזו נקודת תורפה

 הולכים לקראת מהלך שיחולל שינוי מהותי בבעיות הליבה הללו. 
 משך. תחום ליבה חשוב שכולל את נושא התחבורה והדיור, יולי תרחיב בה -תשתיות חברתיות

קדמיה ריפריה ואסוגיות של פ -אנו עובדים בצורה של 'שבשבת' -היום שאחרי ואג'נדה חברתית
 )חיזוק הנגב והגליל(, קשר עם תעסוקה )כיצד לחזק תעסוקה של סטודנטים בנגב(. 

  
חשוב לציין כי אין פתרונות קסם לסוגיה של ה'ארגון היציג' ו'מועדון סטודנטים', אחת הבעיות 
שהיו בתהליכים האלו, הוא התהליך בו התנהל השיח, היו בעיות כי לא הייתה עבודת צוות. אין 

בקמפוסים השונים,  -י להשתיק שום שיח, מבחינתי לייצר כבר שבוע הבא שיח עם השטחברצונ
לתת הזדמנות לשמוע ולהסביר, כי חלק מהסטודנטים לא רואים את התמונה הרחבה. מבחינתנו 

אם לא נעבוד כצוות הספינה לא תשוט, אנחנו רוצים למצוא  -השורה התחתונה היא עבודת צוות
 חת את הכוח המדהים שלנו כמה שיותר רחוק. פתרונות לאתגרים ולק

 
נסעתי בכל  עברתי חודשים מאתגרים ומעניינים,אני מאוד מתרגשת להיות כאן היום.  יולי הלל:

אני ממש גאה  -ראיתי את האגודות בשטח, את כל העשייה שלכםן  –ם כהארץ ופגשתי את כול
אנשים שמרימים את הראש ומסתכלים שככה נראה עולם הסטו', שיש נשים ואנשים שאכפת להם, 

 לצדדים וקמים כל בוקר כדי להפוך את העולם האקדמי למקום טוב יותר.

אני מבינה מהי החשיבות של חיזוק הנגישות והגעה אחרי שנסעתי את כל הארץ בתחבורה ציבורית, 
צרים לשטח. אחד הדברים שאנחנו שמים עליו דגש בקדנציה הקרובה הוא לראות כיצד אנחנו מיי

שלוחות והכשרות בכל הארץ. הבנו את הקושי שקיים בהבאת אגודות מכל הארץ בשיא העומס 
אנחנו וארגון יציב  ההתאחדות היאלמרכז. לכן אנחנו רוצים להוציא את ההתאחדות מחוץ למרכז. 

בעולם  להגדיל את מעגלי ההשפעה שלנולהשתמש בכוח הזה כדי לחזק אגודות ורוצים 
 . הסטודנטיאלי

, כדור ראשון להשכלה גבוהה עוד ללמוד חינוך חלטתיאת הדרך שלי באקדמיה לאחר שה תחלתיה
 מאמינהאני כי  בחרתי ללמוד חינוך. לא בדיוק הבנתי כמה משמעותית הדרך הזאת הולכת להיות

הבנתי כמה המערכת  בתואר ניתן להשפיע על הסביבה והחברה. לאחר השנה הראשונה דרך חינוךש
בסוף השנה . כמחנכים ומחנכות מעבר ליכולת ההשפעה שלנו רבים נמצאים אתגריםשו מורכבת

החלטתי לקחת חלק באגודה. עברתי מספר תפקידים וכעת אני יו"ר בקדנציה שנייה  הראשונה
ובסיום התפקיד. אני מסתכלת על הארגון הענק הזה ועל האנשים המוכשרים שנמצאים כאן ואני 

בלי אמון ותשתית משותפת ש אני גם יודעתיוביל תהליכים ענקיים. רואה אותנו כקבוצה וצוות ש
אני יודעת . שאנחנו חולמים עליהם בעולם הסטודנטים לא נצליח להוביל את השינויים והתהליכים

אבל חשוב להבין שיש פה גוף שנקרא התאחדות  ,יש פה אנשים עם דעות שונות וזה בסדרש
ף לשפר את המציאות עבור הציבור שלנו כל יום. לשם שכל מטרתו היא לייצג ולשאוהסטודנטים 

כך, נצטרך להתאמץ ולשאוף למנף את כל המשאבים שלנו למען אותה מטרה, אחרת ככל שכל אחד 
  ימשוך לכיוון שלו, נמשיך לעמוד במקום.

. אין פה הופעה של יו"ר וסיו"ר בנשיאות לנו שחברי הנשיאות יהיו פעילים יותר בתהליכיםחשוב 
ואת השיח הנשיאות בתוך חברי הוועד  הזה, את שותפות של כולם. ככל שנחזק את המנגנוןאלא 



 

 

אני מאמינה בקבוצה של אנשים שמובילים יחד ולא  אני מאמינה שנצליח לייצר תשתית טובה יותר.
 בנפרד.

 .לכולםתודה לכולם 
 

ע שלי. אני אדם אני מאוד מתרגש לראות את כולם. רציתי לפתוח קצת בתיאור המסיונתן כהן: 
ששום דבר לא הגיע לו בקלות. מהכניסה שלי לאקדמיה ולאגודה תמיד היה לי קושי. תמיד 
התעקשתי ורציתי להתמודד ולהשקיע. תודה שפיניתם זמן לדבר, לשבת ולשמוע את הרצון שלי 
להתמודד לתפקיד סיו"ר ההתאחדות. בשולחן הזה יושבים אנשים מוכשרים מאוד. למדתי הרבה 

ד בתהליך ויצאתי יונתן אחר. יש פה אנשים שהרעיונות שלהם מתנגשים האחד עם השני וצריך מאו
לדעת כיצד ניתן לגשר על הפערים האלו. ישנם אנשים שבחרו לקחת חלק בתהליך. בשל גורמים 
כאלו ואחרים אני החלטתי לפרוש מהתמודדות על התפקיד ואני רוצה לאחל בהצלחה לשאר 

ך ההתאחדות תצא לדרך חדשה ואנחנו צריכים להיות שם על מנת לתמוך המתמודדים. כך או כ
 ולעזור. אנחנו צריכים ללכת יחד. ובהצלחה לכולם!

 
שנים האחרונות שימשתי במספר תפקידים  7-אני יו"ר האגודה באונ' הפתוחה. ב ליאור פליק:

קמפוסים. חשוב לי לציין שקודם כל ישנה בעייתיות  47-וצברתי ניסיון רב באגודה הכוללת מעל ל
רבה בנושא התקציב. ולאור העובדה שאנו מעלים הסתייגויות לדעתי יש צורך בהצבעה עליהן. לא 

קישוט. אני מדבר בשם כל הסטודנטים בארץ שמשלמים את עשרת השקלים.  הגענו הנה כוועדת
התשובה שקיבלנו על התשלום היא שטוב שהנושא קרה כי איסתא מפסידה כסף השנה ולכן 
הסטודנטים מכסים זאת. זוהי לא תשובה מכובדת והסטודנטים לא צריכים לקבל אותה. את 

אלחון. בוועד המנהל היו חילוקי דעות בנושא  הסטודנטים שלנו לא מעניין לאן הולך הכסף של
התקציב וגם בישיבת נשיאות והיא הייתה צריכה להתנהל אחרת. אני דוגל בניהול משותף ושקוף 
לצורך ניהול אופטימלי ביותר. התהליך לא היה ראוי ולא היינו שותפים לתהליך. גם האפליקציה 

אגודות. לא יכול להיות שהתהליכים הם ככה. של מוד היא בעייתית, היו צריכים לתת יותר מקום ל
היום אלו הנושאים הללו ומחר זה יהיה הבנק. אישרנו להנהלה לצאת ולעשות בדיקה על הבנק. 
יומיים אחר כך עלתה כתבה בווינט שההתאחדות פתחה בנק. היום אתם צריכים לשבת פה ולתת 

פקיד מה לעשות, לא הסבירו לי מה את הדין על הדברים האלה. בנוסף, אני לא הבנתי שנכנסתי לת
לעשות. אני רואה בזה בעייתיות מאוד גדולה. הרבה מהיו"רים פה מחר מסיימים את תפקידם. 

נתנה לנו ליום שאחרי? יום אחד נצא החוצה והפלא ופלא לא ברור לנו איפה  איזה כלים ההתאחדות
ני מאמין שניתן לקיים אנחנו נמצאים. יש פה בחדר הרבה אינטרסים וחברות כלכליות אך א

שנים בעולם הסטודנטיאלי ונושא ההנגשה היה עוד במצע של רם. אין  7תהליכים בדרך אחרת. אני 
חדש תחת השמש. אני גם יכול לכתוב את זה. יש צורך לפעול להנגיש את ההתאחדות במספר 

דות ואני יודע אזורים. מי כמוני יודע מהי החשיבות לחרוש את הארץ. נפגשתי עם הרבה יו"ר אגו
מהם הצרכים של השטח. אני שואל אתכם שאלה פשוטה. אני לא מבין מכם למה יש פה פחד לבצע 
שינויים. כולכם רצתם לאגודות על מנת לבצע שינוי. אז מה הפחד כאשר מדובר בהתאחדות 
הסטודנטים? אני חושב שיש עוד הרבה נושאים שצריך לטפל בהן כמו: איחוד מכללות לחינוך, 

דסאים שלא קיבלו ביטוי עד היום ונושאים רבים ונוספים שנפעל למענם. נצטרך לפעול בהם הנ
ביחד. היום זה עבור הנדסאים מחר עבור הסטודנטים למשפטים. ותזכרו שברוב ההחלטות שלכם 
אתם מייצגים את רוב הסטודנטים בארץ. אני עד היום בחרתי לפי מה השלב שלי אמר. ככה הלכתי 

ן שלי בעולם הסטודנטיאלי. אני בחרתי בגבאי על מנת לתת מקום לביטוי לאגודות מהיום הראשו
 קטנות שאין להם מקום לקול שלהם. היום אני מבקש מכם לעשות את אותה החלטה אמיצה מהלב.



 

 

 
 שאלות ותשובות

 
שמעתי את כולם ואני מרגיש פסימי. אני חושב שההתאחדות שוכחת את עצמה וחבל  אמיתי שיף:

השאלה שלי לשלומי יחיאב וליאור פליק איך אתם הולכים להוריד את הפסימיות שלי  על כך.
 הסטודנטים בהתאחדות שנפגע עמוקות? ולהחזיר את אמון 

 
על מנת להחזיר את האמון אנחנו צריכים לבנות אותו מחדש. כאשר ההתאחדות תהיה  ליאור פליק:

חזקה נוכל לבנות זאת כלפיי חוץ. אני בכלל חושב ורציתי להעלות את זה בישיבה הבאה, שצריך 
לצלם את הישיבות על מנת שסטודנטים יוכלו לראות זאת. כך נשקף לסטודנטים כלפיי חוץ את 

זה את האגדות ונבנה את האמון דרך החדר הזה כלפיי מטה לסטודנטים  ההתאחדות, נחזק דרך
 שלנו.

 
החזרת האמון לסטודנטים שלך זה אומר לשנות להם את החיים ולקחת להם את  שלומי יחיאב:

נושא הליבה החשובים להם ביותר ולעזור בהם, כמו מבחני הלשכה. זה שאנחנו מציבים את זה 
ת האמון לסטודנטים שלך וזהו תהליך שלא תוכלו לפעול למענו לבד. באג'נדה שלנו זה דוגמא להחזר

אנחנו גוף ציבורי שיכולים לפרק את הבעיה הכי גדולה של הסטודנטים שלך. אנחנו רוצים לשנות 
 את המציאות והתשתיות המשמעותיות של הסטודנטים.

 
שקלים על כל סטודנט שלי ולא לשמוע את הנושא הזה  10דבר ראשון אני מעדיף לשים  תום פסח:

שוב. כאשר לי הפריע התקציב הגעתי ולמרות התנגדותי הוא אושר בהחלטה דמוקרטית. דיברנו על 
לא חושב שההתאחדות צריכה לספק לי ביטחון כלכלי  ליאור פליק:כך לא מעט פעמים. הערה ל

א עובד ולא כפוף להתאחדות. במידה ותבחרו אני רוצה לדעת איך תפעלו בהתאם ליום שאחרי. אני ל
 מוסדות אקדמיים. היכן המקום של ההתאחדות להתערב? 20להכרזה של יו"ר הות"ת על צמצום 

 
 אין לי פתרון כרגע. אני יודע אבל מהשיח עם חלקכם שיש כאלו שמרגישים את הקושי. שלומי כהן:

 
מחלקת קשרי אגודות  ,דש שאין לנו כרגע התייחסות אליו. יחד עם זאתזה נושא ח יולי הלל:

שעתידות להתאחד מחוייבת לעסוק בנושא בכדי לתת פתרונות וללוות בזמן שמלווה את האגודות 
 .אמת

 
ייעוד הכסף וזה לא סותר את -בוא נעצור את הדיון על ה'ארגון היציג', יש בעיה ב נדב מנדלסון:

ופוליסטיות. לדעתי צריך לשנות את פורמט המנדטים. כאגודה שהיא לא התקציב. אלו שאלות פ
בעשר אבל מספיק גדולה, צריכה להיות משמעות שווה לכל יו"ר. שלומי ויולי רצים כזוג, זה המון 
כוח. אני שואל איך זה מתחבר אם סיו"ר אחר ייבחר? בעיני זה לא בריא, איך אתם רואים את 

מפלגתיים. באונ' הפתוחה -אותך אשאל, אנחנו בהתאחדות א -ור פליקהפתרון לבעייתיות הזו? ליא
 הליכוד ואתם מדבררים את זה. האם זה לא ייצור בעיה בהתאחדות?  -מאוד מזוהים עם מרכז

  
בעייני, אם  נעבוד ביחד לא תהיה שום בעיה. אתם בוחרים מי יהיה   -ציוותלגבי ה שלומי כהן:

 .זה נראה לי צבוע -הליכודסיו"ר ויו"ר בנפרד. לגבי 
 



 

 

עם  בבחירות האלו, רצו כמה שחקנים, ואני נכנסתי יחסית מאוחר. גם שישבתי   ליאור פליק:
. אני רוצה שיצבעו לי בזכות עצמי ולא ציוותשלומי בפגישות הצהרתי שאני רץ בזכות עצמי ולא ב

ת חלק מהמפלגה אבל אני . לגבי הליכוד אני גאה להיוציוותיםבזכות מישהו אחר ולכן אני נגד 
פוליטית ולעולם לא אכניס שום דבר פוליטי. אני יכול ללכת לכנסים וחברויות אבל -באגודה א

 לעולם לא השתמשתי בזה בעולם הסטודנטים. 
 

 ך תתנהלו? אי -אם ליאור יבחר במקום יולי נתנאל פל:
 

מהנקודות המשמעותיות שצריך לשאלתו של נדב, הסוגיה של 'ציוות ברזל', זו אחת  : שלומי יחיאב
לתת עליה את השיח בדיונים של התקנון. הציוותים האלו חשובים. תמיד הייתה תפיסה של יו"ר 

אני חושב  אני לא בטוח שזו הדרך הנכונה.  -כלפי מעלה )מל"ג וכו'( וסיו"ר כלפיי מטה )נשיאות וכו'(
ת הדינמיקה. אנחנו חיים את שהציוות חייב להיות כדי שיהיה סנכרון ברמת המדיניות וברמ

, אנחנו לא כאן בגלל השכר ה"גבוה" או ה"תהילה" שהתפקיד מזמן, אנחנו בעיקר העבודה היומיות
חייבת להיות  עובדים מסביב לשעון ושומעים בעיקר ביקורת בתפקידים האלה לפחות ביום יום שלנו

לכולם  -ו שהצטרפו לאחרונהעבודה חזקה כזוג. אני מודה שהייתה סיטואציה של רכבת הרים וכאל
אחד את השני, יש הסברתי למה בחרתי בציוות. יולי ואני מגיעים ממוסדות שונים ולכן משלימים 

 לנו חזון משותף ויכולת גבוהה לעבוד ביחד.
  

אני יושב בפורום הזה, יותר מכל אחד אחר בחדר הזה, והממשקים שלי עם הנשיאות  רון ופריק:
לל גודל המוסד שלי. הקשר שלי הוא לרוב עם מוסדות שהם לא בהכרח היו יחסים מינוריים בג

אקדמיים ונמצאים בהתאחדות. כ'ארגון הצעירים בישראל', אני מעוניין לדעת מהמועמדים, מה 
אתם מתכוונים לעשות עבור אותם סטודנטים שלא מיוצגים כיום )כגון: סטודנטים למוזיקה 

 ועוד(. ברימון, סטודנטים לקולנוע בסם שפיגל 
 

אין לנו ממשק ואין לנו זכות לייצג את אותן אוכלוסיות, ההתאחדות צריכה להגדיל שלומי כהן: 
 את הדלת שלה לכל מקום שיש בהם סטודנטים המעוניינים בכך וזה בעיני מאוד חשוב.

  
כמובן במאבקים כאלו חייבים להיות מאוחדים. עד לא מזמן ההתאחדות הייתה  ליאור פליק:

 מופרדת לאוניברסיטאות ולמכללות, אבל בשולחן הזה לא יכולה להיות הפרדה. 
 

הרבה יו:רים  -עניין הביטוחים )נושאי משרה( -. שאלה לסיו"רים1יש לי שתי שאלות:  אור אזולאי:
מכירים את כל הביטוחים וכדומה. אני חושבת שההתאחדות צריכה חדשים 'קופצים לבריכה' ולא 

 לקחת על עצמה את נושא הביטוחים.
 

באגודה שכרנו יועץ  אחרונה, גם אני לא מבין בביטוחים, לאני טיפלתי בנושא הזה  ליאור פליק:
ביטוחי שעולה מאות שקלים ואין לי בעיה להעביר הלאה. זה רק אחד מהנושאים שההתאחדות 

 כה להעביר הלאה וחשוב שנרכז תחת ההתאחדות. צרי
 

ומה המקום של ההתאחדות  -כיצד יו"ר נכנס לתפקיד -אני חושבת שבתפיסה הרחבה זה יולי הלל:
בתהליך החפיפה ברמה הרוחבית. אני חושבת שיש דברים שהם הקריטיים ביותר ליו"רים וחלק 



 

 

ת עוברים על כל הנושאים הבסיסיים בקשרי אגודו יםמהם היא החשיפה לתביעות וכדומה. המלוו
  בכניסה לתפקידם.להנחות את היו"רים תפקידם האלו )ביטוחים, תקנונים ועוד( ו

 
חושה שההחלטות על שלוש מאות אלף לפעמים יש ת -למתמודדים היו"רים: יצחק קיסר

 -סטודנטים, נלקחות בידי אדם אחד, האם אתם מתכוונים לשנות את זה? ולמתמודדים הסיו"רים
התאחדות לא נוגעת מספיק בנושאים אקדמיים, ולבסוף לשם כך התכנסו, כדי ה -שאלה נוספת

 ללמוד. 
 

שונה, אני בעד שכל החלטה תתקבל ברמת הנשיאות, ולהוריד הכל לגבי שאלתך הראשלומי כהן: 
 למטה. 

 
יש לנו לא רק מנדט להשפיע אלא גם חובה,  -אני חושב שכהתאחדות וכאגודותשלומי יחיאב: 

השאלה היא האימפקט והתוצאה  -השאלה המעניינת היא איך לזקק את זה כלפי מטה. בפועל
 בשטח. 

 
יש מנדט לעלות בפורום  חבר נשיאותחשוב. בסוף לכל  מנגנוןת הוא מנגנון קבלת החלטו יולי הלל:

בצורה דמוקרטית. אני לא אשים מעצור לאף אחד.  וההחלטה תתקבלהזה את מה שהוא רוצה 
אקדמית, אני באמת חושבת שזה אגף דגל בהתאחדות והוא הבהקשר לשאלה השנייה על המדיניות 

שנים ויוצאים עם תואר לא רלוונטי  4אנחנו לומדים  אקדמיה. אם בסוף -מתעסק בנושא הכי חשוב 
 נוספים כמו מקצועות .לשוק אז זו בעיה. לדעתי פה צריך להתמקד. זה מתחיל עם נושא המשפטים

, חינוך וכו', לכולם יש אתגרים, הכוח שלנו זה לאחד אותם ולייצר מציאות חדשה הנדסה, עיצוב
 .עבור אותם סטו'

  
לגביי אקדמיה היא מחלקת דגל ברוב אגודת הסטודנטים. אני לא מזלזל בתרבות  ליאור פליק:

וברווחה אבל אם נסתכל על זה אקדמיה היא נוגעת לכלל הסטודנטים. לדעתי צריך לאסוף את 
הבעיות מהשטח ולטפל בהם. וזה יותר חשוב מיוקר המחיה. אקדמיה זה החשוב ביותר לטעמי. 

ו בזה שיש פה בעיה בתהליכים, הרבה יו"רים מרגישים לא שייכים. לגביי האדם שמקבל החלטות דנ
 הדברים חייבים לעבור בשולחן הזה ושנצביע על הדברים בדרך מתאימה. 

 
אלו שאלות קלות למועמדים, כי כולנו נהיה בקונצנזוס עליהם. אני הולך  אמיר דוד ניסן כהן:

לאגודות ובאג'נדה. אני כאגודה קודם  להתמקד בדברים הקשים יותר, כמו ביחסים בין ההתאחדות
כל רוצה שיעזרו לי לשמר את הקיים. אני רוצה שיתנו בסיס רחב לאגודות. התקציב של קשרי 

אלף שקל. גם התקציב מאלחון ירד. אני קיבלתי תשובות על זה רק מליאור פליק.  100-אגודות ירד ב
 האם זה ראוי שההתאחדות תעשה מהלך שפוגע באגודות? 

 
 

ממנה הולך לחברה שיש לה קשר רופף עם הסטודנטים.  60%-זו בעיה שאפליקציה ש ומי כהן:של
מבחינתי קשרי אגודות זה הלחם והחמאה של האגודות. חשוב להכשיר את כל מי שיושב בחדר 
הזה. כי לשנות בצורה המדינית אנחנו יכולים, אבל בפועל לקרקע רק היו"ר מגיע לכן חשוב מאוד 

איסתא חברה כושלת בעיניי כי היא נכנסה לנדל"ן וכולם אופטימיים לגביי זה. אני  להכשיר אותם.



 

 

לא צופה עתיד ורוד לאיסתא. צריך לחשוב מה עושים עם ההתאחדות ואיך הופכים אותה אולי 
 לעצמאית כלכלית.

 
ד לא רק קשרי אגודות רלוונטיים לאגודות. מה שאנחנו מנסים לעשות זה לתמוך בעו שלומי יחיאב:

מחלקות כמו תשתיות חברתיות כי חייב שמישהו ילווה את רמ"חי הרווחה. איפה אנחנו רוצים 
לעשות את הצעד הבא בקשרי אגודות? התפיסה של לרדת לשטח. אם אני מסתכל על היכולת יש 
לזה משמעותיות ויש לזה משאבים, שנבין בערך באפריל שם נוכל למשש את האג'נדה הזאת. אני 

להתחיל לתת את הקשר יום יומי ולא רק  -צריכים לקפוץ מדרגה בקשר עם האגודות חושב שאנחנו 
טלפוני. אנחנו חושבים שנמדוד את עצמנו בסוף קדנציה לפי הקשר עם האגודות. לגביי איסתא אני 

כשותפים וכנציגי האגודות שצריכים  -לא נמצא שם, כי אני סיו"ר. אנחנו יושבים שם בשני כובעים 
. בעיקר מי שנהנה Win Win-אגודות. כיו"ר שחווה את הדבר הזה השאיפה היא להגיע לגם לדאוג ל

מההסכמי שיווק זה האגודות הבינוניות וגדולות. אחד הדברים שצריך להגיע זה לאזור של רווחיות 
לשני הצדדים. מועדון הצרכנות. לסטודנט הקצה תהיה את ההטבה שלו בזארה, אבל לא ארצה 

פי זה. האתגר הוא השאלה של התאחדות<אגודות< סטודנט קצה. זה שאלות של למדוד את עצמי ל
כיום אנחנו לא מטפלים בה. לגביי ש ת בחירות. זו בעיהוגונבש אגודותת והנהגישנן  –אתיקה 

יו"ר אגודה, סיו"ר התאחדות ועכשיו מתמודד ליו"ר.  -המועדון עברתי שלושה כובעים בזמן הזה 
טימטיבי. השיח התחיל עם אגודה וחצי ואז עלה בפניי ועד מנהל. בסוף התהליך מראש לא היה אול

אנחנו נמצאים באזורים של אינטרסים עסקיים. אנחנו לא צריכים לטאטא שיש אינטרסים. אני 
או שאנחנו לא מתעסקים, או שאנחנו מורידים קצת עד שנגדיל את העוגה  -מאמין שהכל או כלום 

נהל ואני מקווה להגיע לשם. צריך לדעתי לשנות חלק מהמודל. אם הזאת. ביום א' הקרוב יש ועד מ
 זה יכול לחזק אגודות כלפיי מטה אז אני בעד.

 
הפורמט הזה לא להתאחדות.  הבחירות תקנוןאת חייב לשנות  -אני אשמח להגיד משהו ניר טל: 

לפי מה שאמרת . היו צריכים לשאול את השאלות לפני. שלומי כהן שאלה אלייך טוב, אנחנו סחוטים
 היית יו"ר איפה היית בתהליך של העשרה שקלים?

  
אני זוכר את הישיבות ואת הדיבורים. לא ממש דובר על גביית כספים. ההחלטה הזאת  שלומי כהן:

הגיעה כנספח בשלב מאוחר יותר. לא הייתי מעורב בתהליך אבל הייתי שם באותה תקופה ואולי 
 הייתי צריך להיות מעורב יותר. עכשיו אני מבין רק את המשמעות עם יו"רי עבר. 

  
מבחינתי אתה גורם מרכזי כי היית יו"ר עבר. אני מקבל את הביקורות של הסטודנטים : טל ניר

אבל אני חושב שזה לא המקום בזמן בחירות לקדם את זה. אני חושב שבישיבה הבאה תגיע ותעזור 
לנו להבין מה היה בעייתי בתהליך כדי לא לחזור על הטעויות האלה. אני דווקא חווה את 

 תחות. ההתאחדות מאוד בהתפ
 

עולם  -אני יודעת שקיבלת התראה בזמן קצר. הייתי רוצה לשאול שאלה אחת : עובדיה קובי
ההנדסאים הוא גדול. בשנה האחרונה יצאו הטבות במל"ג )נ"ז למילואים ומעורבות, פטור 

 מאנגלית(. מה ההיכרות שלך עם מה"ט? ומה אתה מתכנן לעשות לטובת ההנדסאים?
 

אני לא מכיר את מה"ט. לכן אענה על הדבר השני, אני סטודנט ממכלה שלמד משפטים. שלומי כהן: 
שסיימתי את הלימודים והתחלתי עבודה הרגשתי קצת סוג ב' לעומת חברים שהגיעו מאונ' או 



 

 

מהבינתחומי. אם אתה סטודנט אתה סטודנט לכן אין צורך בהפרדה. אני לא חושבת שהנדסאי 
. כמו שעניתי לרון אם אנחנו כן מוכנים לקבל לשורותינו סטודנטים צריך לקבל התייחסות אחרת

אחרים, צריכים להילחם שיהיו להם זכויות שוות כמו לכל סטודנט. אני לא מבין את ההיגיון 
 מאחורי ההחלטה להפריד בניכם ולכן אולי זה לא הגיוני גם אם זה נבנה כך באופן היסטורי. 

 
מתמודדים ואף אחד לא מדבר על כסף, כמו העולם שלנו. אף אחד יצא לי לדבר עם העדי אברג'יל: 

לא מדבר על עוגמת נפש בעולם התרבות. איך זה לא מופיע במצע של אף אחד? מדובר על סכומים 
 כאלה גדולים.

 
אני יו"ר של אגודה שלא כ"כ מביאה אמנים, אנחנו נשענים לרוב על שת"פ אזוריים.  ליאור פליק:

הרבה בשנה האחרונה. ניסו להתאגד והיו ניסיונות שדי נכשלו. אולי זה חסך הדיון הזה מתקיים 
כמה שקלים אבל זה לא בהכרח היה שווה את זה. זה עדיין נושא שצריך לטפל בו, אין לי הבנה 

 גדולה בזה ואולי חברים אחרים יוכלו להגיד מה הם חושבים.
 

 איך אתה רואה את עצמך משפר את זה?  עדי אברג'יל:
  
הופעות זה  40-צריך לאחד את היו"רים כדי שנצליח לבוא ולפנות לאומן ולהגיד לו ש יאור פליק:ל

לא כמו אחת או שתיים. כולם מתחרים אחד בשני במקום לאחד כוחות. זה דיון שחשוב שיעלה גם 
 בנשיאות וגם שוב בסמינר. זה צריך לעלות עוד פעם כי זה לא נפתר וחייב למצוא פתרון. 

 
אני אגיד שבתקופה שהייתי בהתאחדות הרבה יו"רים העלו את המצוקה וראינו את  לל:יולי ה

המגוון והשוני בין האגודות ואת הצעות המחיר השונות. בנוסף, אמנים לא היו מוכנים בכלל להופיע 
ממנו בשורה חדשה.  הבחלק מהמקומות. החברות הכלליות של הטכניון ות"א עשו תהליך שלא צמח

כמו המתנות פתיחת שנה. אפשר שגורם כמו  ,כוח צרכני בכלל וזה מצליח לפעמיםזה נושא של 
שאכן נהיה כוח צרכני. ביחד כדי שאנחנו עובדים  מתחייביםכולנו אבל רק אם  אלחון יתעסק בזה

 .זה רק מראה לחברות האלה עד כמה אנחנו לא מאוגדיםברגע שאגודות הולכות וסוגרות לבד 
 

אני הייתי אופטימי ואני מאוכזב שההתאחדות לא רצתה להתעסק בזה. לכן  אמיר דוד ניסן כהן:
 עשינו את זה רק בצפון, יש לנו שת"פ עם בראודה ואונ' חיפה.

 
 ההצבעה

 
אני מבקש שההצבעה תהיה חשאית. בגלל שלי היו רק שלושה ימים ואני יודע שיש שלומי כהן: 

 א ראיתי מניעה בתקנון לכך.אנשים שמפחדים להצביע לי ממניעים כאלה ואחרים. ל
 
 * ועדת בחירות יוצאת החוצה להתלבט 

 
הוועדה שקלה לכאן ולכאן וההחלטה הכי סבירה היא מפאת חוסר הזמן להשאיר  :שיינברוםטל 

 את ההחלטה בידי הנשיאות. אתם תחליטו אם אתם רוצים שהיא תהיה חשאית או לא.
  

 



 

 

 הצבעה על האם ההצבעה תהיה חשאית או לא: 
 12 -בעד הצבעה חשאית
 15 -נגד הצבעה חשאית

 1 -נמנע
 

  -שלומי כהן
 1.676 –בעד 

 
  -שלומי יחיאב

 249.046 –בעד 
 

 38.955 –נמנע מהצבעה 
 

 -ליאור פליק
 108.132 –בעד 

 
  -נחמד-יולי הלל

 152.649 –בעד 
 

 28.896 –נמנע מהצבעה 
 

 הצבעות מצורפות בקובץ נפרד
 

+ אישור יולי הלל סיו"ר ההתאחדות החדשה כחברת אישור מורשי חתימה  -נושא שלישי
 דירקטוריון אלחון

  
 ואת יולי הלל כחברת דירקטוריון אלחון. אישרו את שלומי יחיאב בתור מורשה חתימה ל הנוכחיםכ

 רפורמות הנדרשות במסלול להכשרת משפטנים בישראל -נושא רביעי

 הדיון נדחה למועד אחר מפאת חוסר הזמן. 

 

 חבר ועד:_______________          חבר ועד:__________________

 _______:_______________ת.ז           _______:____________ת.ז

 תאריך:________________           תאריך:____________________

 חתימה:____________________חתימה:________________          

 



קולותאגודה
שלומי - ר "יו

יחיאב

- ר "יו

שלומי כהן

- ר "סיו

ליאור 

פליק

יולי - ר "סיו

הלל נחמד

שלומי 

מורשה 

- חתימה 

מורשה 

חתימה

אישור 

ר "סיו

כדירקטור 

באלחון

נמנענמנענגדבעד27.896אוניברסיטת תל אביב

בעדבעדבעדנגדנגדבעד19.49גוריון- אוניברסיטת בן 

בעדבעדבעדנגדנגדבעד19.401האוניברסיטה העברית בירושלים

בעדבעדנגדבעדנמנענמנעFTE18.737האוניברסיטה הפתוחה 

נגדבעדנגדבעד17.865אוניברסיטת חיפה

בעדבעדנגדבעדנגדבעד17.799אילן- אוניברסיטת בר 

בעדבעדנגדבעדנמנענמנע15.924מכון טכנולוגי ישראל- טכניון 

בעדבעדנגדבעדנגדבעד15.252המרכז האוניברסיטאי אריאל

13.667כללי-אונו.הקריה האקדמית ק

בעדבעדבעדנגדנגדבעד8.08המכללה למנהל

בעדבעדבעדנגדנגדבעד7.093המרכז הבינתחומי הרצליה

בעדבעדבעדנגדנגדבעד6.54מכללת בית ברל

בעדנגדנגדבעד5.951סמינר הקיבוצים

בעדבעדבעדנגדנגדבעד5.644מכללת ספיר

בעדנגדנגדבעד5.419רופין

בעדבעדבעדנגדנגדבעד4.871מכללת סמי שמעון

בעדנגדנגדבעד4.773המרכז ללימודים אקדמיים

בעדבעדנגדבעדנגדבעד4.773מכון טכנולוגי חולון

בעדנגדנגדבעד4.732מכללת עמק יזרעאל

בעדבעדבעדנגדנגדבעד4.728מכללת אשקלון

בעדבעדנגדבעדנגדבעד4.662מכללת אורט בראודה

בעדנגדנגדבעד4.659תל חי- המכללה האקדמית 

,בעדבעדבעדנגדנגדבעד4.658מכללת דוד ילין

בעדבעדבעדנגדנגדבעד4.247לוינסקי

בעדבעדבעדנגדנגדבעד3.968אקדמית תל אביב יפו

בעדבעדבעדנגדנגדבעד3.848(מכון לב)ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים"ביה

בעדבעדבעדנגדנגדבעד3.779גורדון

בעדבעדנגדבעדנגדבעד3.723מכללת הדסה

בעדבעדבעדנגדנגדבעד3.658שנקר

בעדנגדנגדבעד3.603אקדמית פרס

נגדבעדנמנענמנע3.294גליל מערבי- המכללה האקדמית 



3.193מכללת נתניה

בעדבעדבעדנגדנגדבעד3.004מכללת אחוה

בעדנגדנגדבעד2.995מכללת צפת

בעדבעדנגדבעדנגדבעד2.987א"המכללה האקדמית להנדסה בת- אפקה 

בעדבעדבעדנגדנגדבעד2.895מכללת אורנים

בעדבעדבעדנגדנגדבעד2.829מכללת קיי

בעדבעדבעדנגדנגדבעד2.664אקדמית כנרת בעמק הירדן

בעדנגדנגדבעד2.21בצלאל

FTE1.961מכללת רמת גן 

בעדנגדנגדבעד1.84מכללת שערי מדע ומשפט

בעדבעדנגדבעדבעדנגד1.676המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

בעדבעדבעדנגדנגדבעד1.579וינגייט

בעדבעדבעדנגדנגדבעד1.474ש"המכללה הטכנולוגית ב

בעדבעדנגדבעדנגדבעד1.44עזריאלי

בעדנגדנגדבעד1.225אוהלו

0.83ויצו חיפה

בעדבעדבעדנגדנגדבעד0.792אקדמית למוזיקה

1ר התאחדות"יו

נמנענמנענמנענמנע1ר התאחדות"סיו

249.0461.676108.132152.649202.215197.557בעדבעד

1.676249.046152.649108.13200נגדנגד

38.95538.95528.89628.89600נמנענמנע

310.33289.677289.677289.677289.677202.215197.557כ"סה

כתב הצבעה- מסומן בצהוב 

חבר ועד

.ז.ת

תאריך

חתימה


