
 

 

 

 פרוטוקול ישיבת נשיאות
 

 23.09.19 :תאריך
 

  הואחו מכללת :מיקום
 

 : נוכחים
 

 יו"ר אורנים  –אלון באום 

 יו"ר טכניון  –מעיין שחר 

 יו"ר אריאל  –דניאל סלומון 

 יו"ר ספיר –ניר טל 

 יו"ר סמי שמעון  –רום דנן 

 גוריון -יו"ר בן –עדי אהרוני 

 יו"ר קיי  –אבי בוחבוט 

 יו"ר בצלאל  –'יה יותם גוסטיצ

 יו"ר אפקה –יוסי בוקריס 

 יו"ר האונ' הפתוחה  –ליאור פליק 

 יו"ר משפט ועסקים  –אמיתי שיף 

 יו"ר הדסה  –יקיר ג'רסי 

 יו"ר גורדון  –יוסי נחום 

 יו"ר אחוה נכנסת –אופיר אופשטיין 

 יו"ר אחוה יוצא  –עילם מזור 

 יו"ר בית ברל יוצאת  –מורן פיש 

 יו"ר בית ברל נכנס –יותם ידיד 

 יו"ר בראודה  –עדי אברג'יל 

 רמ"ח תרבות בראודה  –ניקולס גבאי 



 

 

 

 סיו"ר שנקר –ג'ונה סלומון 

 י יו"ר בינתחומ –ריקי כהן 

 נ' ת"א יו"ר או –ירדן בן צבי 

 יו"ר בר אילן  –נתנאל פל 

 גית יו"ר טכנולו –גיא ברוך 

  יו"ר מכון לב –יצחק קיסר 

 זריאלי יו"ר ע –איתי גבאי 

 יו"ר כנרת  –אליס צ'רניה 

 יו"ר המרכז האקדמי פרס  –נוי פארג' 

 חי-יו"ר תל –כרמל קידר 

 דוד ילין יו"ר  –עדי לוי 

 אשקלון מכללת יו"ר  –יפה טבג'ה 

 
 -מההתאחדות

 
 יו"ר ההתאחדות  –שלומי יחיאב 

 סיו"ר ההתאחדות  –יולי הלל 

 מנכ"לית ההתאחדות  –ספיר בלוזר 

 רכזת קשרי אגודות  –שרעבי  'אווינטעלי ביז

 רכזת קשרי אגודות  –ירדן בוראה 

 ראש תחום דוברות בהתאחדות  –ניצן גרובשטיין 

 גוף מבקר  –ענת ישאל 

 מבקר ההתאחדות  –יחזקאל יניב 

 רו"ח  – דלל רונן

 רו"ח –ויינשטיין דני 

 



 

 

 

 סדר יום 
 

  עדכונים -נושא ראשון
 

 הנדסאים מחאת ה
דסאים. אני חושבת שההפגנה הייתה מרגשת. מרגש לראות כ"כ הרבה אגודות : נושא ההניולי

שנרתמו למהלך הזה. האחדות שנוצרה והקשר היו ממש מרגשים לראות וזה ממש טוב וחשוב. 
ההפגנה הייתה רק הפתיחה ויש עוד הרבה עבודה לעשות. אעדכן שאחרי ההפגנה המכללות 

אים את זה לחיוב כי זה גרם להם להתעורר ולראות והפורום לקחו את זה מאוד קשה, אנחנו רו
שיש גב. שבוע לאחר מכן הייתה פגישה בשנקר שגם שם בעקבות מה שקרה בבאר שבע עוד 

. הפגישה בטכנולוגית ב"שמנכ"לים של מכללות לקחו את זה לעצמם. היום בבוקר היינו בפגישה 
ולגבות את הכספים, הם לא הולכים הייתה טובה ומרככת, הם הסכימו על זה שהם הולכים להמשיך 

לפגוע באגודה אבל יש להם תנאים שהם רוצים לבדוק. נגיד שהייתה הצלחה. אנחנו הולכים עכשיו 
 למאבק הארצי שזה המאבק הגדול. 

 תכניות עבודה 
היום התחלנו לדבר על זה בוועד המנהל. יחסית בזמן מוקדם מהשנה הקודמת. ביום חמישי  :יולי

ום פתוח בהתאחדות מתוך תפיסה שמי שרוצה לבוא ולדבר על נושאים חשובים הקרוב יהיה י
להם בנושאי תכניות עבודה יגיעו. מי שלא יכול בחמישי יכול לתאם עם כל אחד מצוות 

 .דות לפני שנגיע לנובמבר שם יהיה ועד פתוח כמו כל שנהחההתא

 אס"א
גדול זה ארגון שמוביל את הפעילות : אס"א זה למעשה ארגון ספורט אקדמי סטודנטיאלי. בשלומי

הספורטיבית הסטודנטיאלית בארץ. הנציג שלנו הוא אבי. זה לא נושא גדול לדיון, בשנה האחרונה 
העלנו קצב ברמה מול שיח הארגון. יש לא מעט נקודות תורפה, שאלות מהותיות של אחריות 

ההנהלה, בנקודה מסוימת הגיע ארגונית ושאלה של עיצוב והתנהלות הגוף. היינו צוות משולב מול 
דוח ביקורת שנשלח לנשיאות והכיל לא מעט ליקויים ושם לראשי האוניברסיטאות זרקור על 

 הנושא הזה. לנו זה נתן נקודות מולם.

: הקשר הזה עם פורום מנכ"לים של ועד ראשי האוניברסיטאות הוא קשר חשוב. כולם מבינים אבי
תפיסות רבות שאנו לא מסכימים עם אס"א וכדי לקדם את שהסטודנטים צריכים להיות חלק. יש 

זה ושההובלה תהיה משותפת אנחנו בתהליכים אחרונים ומקווים שנצליח להשיג את זה, שיהיו 
שלושה הקרובים זה יהיה -עוד נציגי סטודנטים בהנהלה של אס"א והובלה משותפת. בחודשיים

אס"א בנובמבר. אנחנו בכיוון חיובי ואני נקודת השיא של השנה וחצי הקרובות כי יש בחירות ב
 מקווה להשלים את המשימה עד נובמבר.

 ימים  100
: בנוגע לממשלה אם תקום. העדכון לא יהיה עד הסוף מקיף כי אנחנו התכוונו שתהיה שלומי

מול משרדי ממשלה. דיברנו קודם ימים  100-את הממשלה בתקופה הזו בשנה כדי שנוכל לעלות 
מבחינת טיים ליין מה שעומד בפנינו אלו שתי אופציות: בהנחה שיש ממשלה, בוועד המנהל, 



 

 

 

פתיחת שנה, כי לא היה את יום הסטודנט הלאומי במאי, אז אנחנו נכוון אותו לאחר פתיחת שנת 
שנתי גרעוני -המשרדים. אנחנו נכנסים לתקציב דוהלימודים. זו נקודת פיק לקדם אג'נדה מול כל 

ה מורכבים. קיים התרחיש השני בו לא תתגבש ממשלה ומבחינת הטיים אז רוב הדברים גם ככ
ליין יש לחברי הכנסת את האופציה לפזר את הכנסת. חוקי היסוד והחקיקה מביאים את המערכת 
הפוליטית למצב בו אם עד סוף דצמבר אין ממשלה יוצאים לבחירות נוספות. בוועד המנהל היה 

איך אנחנו מתייחסים  –פוס אותנו וגופים אזרחיים נוספים שיח מעניין על סיטואציה שיכולה לת
ימים שדוחים אותנו  100-לעובדה שמדינת ישראל יוצאת למערכת בחירות שלישית. מעבר ל

 ובהם אין מה לעבוד עם משרדי ממשלה יש משהו שנוגע יותר לסביבה הישראלית.

 מל"א 

גה בנוף האקדמי שקרתה בשנים מתן לא הגיע אז אפרט בשמו. מדובר סיטואציה חרי :שלומי
האחרונות. המוסד האקדמי מל"א באור יהודה הוא מוסד לא מתוקצב. המודל העסקי במודל לא 
מתוקצב הוא שרוב הכסף מגיע מהסטודנטים ואת שאר הכסף המדינה משלימה. במוסדות לא 

ע למצב מתוקצבים קשה יותר להיות במעקב, ולמעשה זה קורה כבר בפעם השלישית, שמוסד מגי
של חדלות פירעון והבנק פשוט עוצר להם את התזרימים וזה משפיע על משכורות המרצים 
ואפילו על החברה שבודקת את המבחנים. סטודנטים נכנסים למלכוד. בביהמ"ש המחוזי בתל 
אביב השופט עשה מהלך חשוב ואני מקווה שייצר תקדים, הוא הבין את האתגר בין שני הצירים. 

ם היה מהלך יחסית דומה במכללת כרמל בחיפה ואונו רכשה אותם. מה שקרה לפני כמה שני
עכשיו זה שביהמ"ש הסתכל על זה בצורה נטו פיננסית. השונה הוא שהשופט הוביל תהליך שלא 
ייגע בשוק פרטי, הכול יהיה כפוף למל"ג. היה דיון נוסף ביום ראשון ושם הגיעו ההצעות לשולחן, 

ל צריך לדעת שהגישו כל מיני מוסדות הצעות, שניים שלושה לא אכנס לרמת ההצעות אב
מוסדות יחד מתוך כוונה ל"חלק את השלל". שתי ההצעות מבחינה פיננסית היו שקולות, עוברות 
את הסף העסקי מבחינת יכולת הפירעון. השופט גלגל את האחריות וההחלטה למל"ג. הדיון קורה 

קורה עם הסטודנטים באור יהודה. חשוב לציין  מחר וביום רביעי אמורה להתקבל החלטה מה
שהתהליך היה כפול, מתן עבד ברמה המקומית ואנחנו בארצית. סטודנט שילם שכר לימוד של 

₪  30,000-ל 2,000אלף שקל בשנה כי מדובר במוסד לא מתוקצב, הסכומים שחלוטים נעים בין  30
שלומים לסטודנט, סטודנט שהגיע לסטודנט. המהלך הראשון שלנו הוא לוודא שלא יהיה כפל ת

למעלה ועובר למוסד אחר לא ישלם כסף. אנחנו לא מתכוונים להתעסק בקורס פה קורס שם, 
אלא להכיר בתהליך מעבר מלא. יש גם את סוגיית המלגות שהן במעטפת ויש להתעסק גם בהן. 

המל"ג לא עסוק אלו שתי סוגיות הליבה. עכשיו נכנסים לשאלות האקדמיות של מה עדיף, אפילו 
בשאלות כאלו. אנחנו מגיעים לדיון בלי יותר מדי כללי אצבע לאן זה אמור ללכת. מתן מנהל את 
זה ברמה המקומית בצורה מעוררת השראה, מול מוסדות אחרים שמפעילים לחץ. אנחנו מנסים 

יותר שהפגיעה בסטודנטים תהיה מינימאלית אך היא תהיה ברמה מסוימת וצריך להכיר בזה. אין 
 מדי מה לעשות חוץ מלהעביר נק"ז למקום אחר ולספוג את התשלום הנוסף. 

 : מה הפתרון הכי טוב לסטודנט שרוצה לעבור ממל"א? אופיר

 : בצורה כנה ברמה הפרטנית הידיים יחסית כבולות. יהיה הסדר שיקבע מהם המוסדות. שלומי



 

 

 

אליה צריכה להכיר בו ממקום  : הבעיה היא שלסטודנט שנה שלישית המכללה שהוא עובריותם
 מסוים. 

יכול להיות אפילו  : החלופות יהיו לא בהכרח ברמה האקדמית רעות יותר, צריך לומר שזהשלומי
 שדרוג.

ובסוף כל סטודנט  היא קודם לחכות להחלטת המל"ג ולהבין מי המוסדות: ההצעה הכי טובה יולי
 הקונקרטית.  באופן פרטני יפעל כרצונו. מומלץ להבין מהי ההצעה 

 .22-: אני יודעת שהיה אתמול דיון בנוי

 : אתמול היה דיון בביהמ"ש ומחר זה עובר למל"ג. יולי

 .כמו שצריך : יש שופט שעבד בצורה בלתי רגילה ונותר לקוות שהמל"ג יפעלשלומי

  מנכ"לית אחוה דברי –נושא שני 
 

ת. עד לפני שש שנים היו שתי המכללה היא תוצר איחוד של שתי מכללו :אתי מנכ"לית אחווה

מכללות בקמפוס, אחת לחינוך ואחת באחריות בן גוריון. לפני שש שנים אוחדנו ואנחנו המודל 

הראשון בארץ של איחוד בין מכללות ועכשיו יש לחץ חזק על מוסדות אקדמיים קטנים ובינוניים 

 וד ושת"פ בנינו הוא חיובי.מא לעשות איחודים כדי ליצור מוסדות גדולים יותר. יש אגודה מיוחדת

אנחנו בתנופת פיתוח גדולה ושדרוג חלק מהמבנים הישנים.  המסר שלנו הוא שהעולם האקדמי 

צריך ללכת קדימה. יש לנו שנה מאתגרת לפנינו ויש לנו את הסגל הזוטר שצריך לראות ביחד 

 איך עושים שיהיה לנו טוב. 

   אישור דוחות כספיים ומילוליים –נושא שלישי 
 

עבר על כל כספי הכין, שמשקף מ זה דו"ח שמשרד רואי החשבון שלנו, : מה שחשוב להכירספיר
 חוות הדעת שניתנה היא נאותה וטובה מאוד מכל ההיבטים.  .ההתאחדות

: השנה הדוחות שיוצגו כאן הם דוחות ההתאחדות שמאוחדים עם אלחון. כלומר, רואים רונן רו"ח
גם את הנתונים המצרפיים של חברת אלחון. אפשר לראות את ו התאחדותגם את נתונים של ה

התפתחות העמותה מבחינת ההכנסות, תוצאות והשורה התחתונה הרווח. נתחיל מהעמודות 
 השמאליות שזו העמותה בלבד. 

 . מחזור הפעילויות זה מחזור ההכנסות וכספים שהתקבלו לעמותה. 14עובר לביאורים עמוד 

 ? 040,00: מהו החלק של נוי



 

 

 

: שנת הלימודים התחילה באוקטובר וזה החלק היחסי. מהכספים שנכנסו בשנת תשע"ט את ספיר
 . 2018תראי סכום יותר גבוה, כאן זה רק חתך של שנת 

 . 2018: זו הגבייה עד לסוף רונן

 : מה זה מלגות אחרות? כרמל

 חדות.שהם מעבר לפעילות המרכזית של מלגות ההתא : מלגות ופרויקטים אחריםרונן

 לגות אחרות. : למשל יש התקשרות עם משרד החקלאות לפרויקט חבר כלבבי, זה נקרא מספיר

 . 15: עמוד רונן

 : איפה נכנסת הקרן סיוע? נוי

 ב. 10: נמצאת באחרות בביאור רונן

שאלתם מה זה חלק העמותה ברווחי חברות מוחזקות? העמותה מחזיקה באלחון ובאיסתא  :רונן
ת. כל הרווחים מאותן חברות נכנסות וגם ההפסדים נכנסים לעמותה. בשנת שזו חברה ציבורי

זה הסעיף לגבי חלק העמותה ברווחי חברות ₪. מיליון  33הרווחים מאלחון ומאיסתא היו  2018
אנו רואים את המצב של העמותה ליום מסוים. זה לא משנה, יכול להיות מצב  3מוחזקות. בעמוד 

 רת הוצאנו אותם. זה באמת אקטואלי רק לדצמבר. בו אנחנו עם מזומנים ולמח

 : מול מי ההתחייבויות לטווח ארוך?ריקי

אנו רואים את כל הרכוש של אלחון והעמותה באופן  2018בנקים. לעניין אלחון בשנת ל: רונן
 מצרפי.

 : אלחון במינוס?עדי אברג'יל

נים באלחון. מתוך אלחון : אני אסביר תכף. ההפרש בין המאוחד לעמותה מייצג את המזומרונן
הגיעו אלינו מיליון וחצי השקעה במניות. לשאלתך מדוע יש לנו סה"כ נכסים יותר נמוכים במאוחד 
מאשר בעמותה? כאשר יש חוב בין העמותה לבין אלחון, מצד אחד בחברה או בעמותה זה מוצג 

אפסים. כתוצאה באקטיב או בפאסיב, יש התחייבות מול נכס. כשמאחדים הנכס וההתחייבות מת
 7מכך שהיה נכס מנופח והתחייבות מנופחת המאוחד הוא מספר קטן יותר. אם הולכים לביאור 

במאוחד והוא מתבטל, זה רוב הקיטון של  1,187,000יש בעמותה רק בדו"ח שלה חברה מוחזקת 
ו. הרווחים. היה דילול בחברה איסתא, כתוצאה מהדילול ירדנו בשיעור האחזקה אבל הנכסים על

 כשאנחנו מחזירים מניות ציבוריות נכנס גם כסף.

 היה גידול בדיבידנד שקיבלנו מאלחון ומאיסתא? 2018-2017: האם בין ריקי

: עסקאות עם צדדים קשורים. אנחנו רואים כמה כסף נכנס לעמותה וגם למאוחד מבחינת רונן
. בשנה שעברה לא הייתה 5,400,000דיבידנד ויחד עם אלחון ₪ מיליון  3הדיבידנד. העמותה קיבלה 



 

 

 

חלוקה. יש השקעות אחרות שבאות דרך חברת אלחון הן קטנות ולכן לא קיבלו פירוט, הסכומים 
 הם קטנים, מאות אלפי שקלים. 

אחוזי השליטה  נחשבים בעלי השליטה החזקים ביותר מבחינת נחנו: לגבי איסתא, האם אעילם
 או שיש עוד משקיעים?

 : ודאי שיש. רונן

 ?בעמותה: מה מצב הגירעון רליאו

ל זה אלה הרווחים , יש מבחינה תפעולית עודף הוצאות, מה שמכסה ע2017: אנו רואים את רונן
 מהחברות המוחזקות. שמרו על רמת הוצאות די זהה.

 : מחזור הפעילות באופן כללי, יש ירידה במחזור הפעילות?ליאור

 לות. : גם מהות הפעילות ירדה ולא רק מחזור הפעירונן

: ברמה הפרוצדורלית כולכם עברתם את תהליכי אישור הדוחות באגודות שלכם. השנה זו שלומי
הפעם הראשונה בה אנחנו בתהליך של לכרוך את התהליכים אחד בשני. בגלל שלא שמנו שם את 
המילה "אלחון" אנחנו חייבים להוסיף להצבעה את המילה של אלחון. בגלל שאנחנו לא יכולים 

דברים לסדר היום נצטרך הצבעה של כולם שאנו מוסיפים פה להצבעה שאנחנו מאשרים להוסיף 
דוחות של ההתאחדות ושל אלחון בשלב הראשון. דוחות של אלחון בהמשך עוברים את שיח 
הדירקטוריון והם עוברים על זה יותר לעומק בנובמבר. לפני שנצביע על הדוחות עצמם נוודא 

 ל הדוחות של אלחון. שאין הסתייגות להצבעה גם ע

 אתה מדבר על זה שכתוב מאוחד אז מדובר גם על אלחון? אז למה לא כתוב אלחון? :עדי אברג'יל

יש חברה מאוחדת הגדרה "חברה אשר לעמותה שליטה בה", כאשר מסתכלים  8: בעמוד רונן
כי  ,0, רואים את ההשקעה בחברת אלחון, רק בחברה שמתאחדת עם ההתאחדות יש לה 5בביאור 

כל סעיף שקיים באלחון נכנס לסעיף בהתאחדות. יש את הנתונים המצרפיים של אלחון והעמותה 
 ביחד.

בעתיד נשלח גם את דוח אלחון המפורט, לרמה . : גם בגלל שזו הפעם הראשונהשלומי
שם, מעלה להצבעה על הדוחות הכספיים, על -הפרוטוקולית נעשה את זה ויזואלית ולא שם

. נעשה את האישורים אחד אחד. מי בעד לאשר את הדוחות הכספיים של ההתאחדות ואלחון
 אלחון? 

 התקבל פה אחד.

 : מי בעד לאשר דוחות כספיים של ההתאחדות?שלומי

 התקבל פה אחד.



 

 

 

בסופו של דבר גם אם תאשרו או לא תאשרו, מדובר בהליך פרוצדורלי, בסוף זה חלק  :שלומי
הול תקין. אם אסיפה כללית לא מאשרת דוחות כספיים מתהליכים שעוזרים לנו כדי להוציא ני

 זה לא עושה משהו ברמה החשבונית אלא מרים דגלים אדומים לעמותה.

 לא מסכימים עם מה שרשום זה לא לאשר?אם אנחנו : עדי אברג'יל

ההוצאות  : יש את הנושא שאתם מאשרים באופן פרוצדורלי כי אתם הגוף שביצע אתרונן
קף את המציאות. ן יש רואה חשבון שעובר על הנתונים ורואה אם המצב משוההכנסות. לאחר מכ

עביר ברמה אתם מגישים את הדוחות לרשם העמותות ולמס הכנסה. לרשם העמותות צריך לה
 לילית בשלב מסוים. הפרוצדורלית. למס הכנסה לא תגישו לא תקבלו אישור לתרומות וזו עבירה פ

 ה ותציפו שאלות. ו על זציפיה היא שתעבר: זה לא שתהיו חותמת גומי, היניב

כשאתה חבר לך.  : לצערנו עם כל החלופות זה תמיד ככה, אתה רואה את השנה שקדמהשלומי
 אתה אמור להרים דגלים אדומים. אתה רואה דברים שקרו לפני שנה ו אסיפה כללית של העמותה

 ?2018: מי בעד לאשר את הדוחות הכספיים של ההתאחדות לשנת שלומי

 .רוב

 : האם יש מתנגדים או נמנעות או נמנעים?שלומי

 .אין

: אחרי שאיחדנו את הדוחות הכספיים יש עוד סעיף נדרש ואנו נדרשים לאשר את משרד שלומי
 רואי החשבון מבחינה פרוצדוראלית. אם יש למישהו או מישהי שאלות בנושא?

 כמה שנים אתם עובדים עם המשרד? :אהרוניעדי 

 נדרש לאשרור שנתי. רואה חשבון. בכללי בעמותות 0082: משנת שלומי

 מי בעד?

 התקבל פה אחד.

 מי נמנע או נמנעת?

  .שיף אמיתי

 מי מתנגד או מתנגדת?

 .אין

 .כלל ההצבעות מצורפות בקובץ נפרד 



 

 

 

 דיון והצבעה על שינוי תקנון –נושא רביעי 
  

  מהתקנוןלהשלים סעיפים שמשתנים 
 

כום יותר בהיר. את הצעות שינוי התקנון ולאחר מכן הוצאנו סיכולכם קיבלתם למייל  :יולי
ים. הוועדה התכנסה בנשיאות הקודמת היה שיח על כל מיני נושאים שדורשים שינויים כאלה ואחר
 10כמו  קיבלנו משהו ודנה בשתי סוגיות. הייתה אפשרות לשלוח לוועדה הצעות ושינויים בתקנון.

נוכחות בישיבות המרכזיות ונפתח אותן עכשיו. אחת בנושא שינויים סה"כ. דנו בשתי סוגיות 
 נשיאות והשנייה בנושא המנדטים.

נושא הנוכחות מגיע לוועדת תקנון אחרי שעברו הרבה ישיבות נשיאות בשנה האחרונה. : יולי
הרעיון היה לתקנן את הסעיף הזה אחת ולתמיד. היה סעיף שאמר שיו"ר שלא מגיע שלוש פעמים 

לח נציג מטענו מודח מהנשיאות. הוא מעולם לא נאכף כי לא הייתה מטרה להדיח ברצף ולא שו
או להרחיק אגודה, מצד שני אי האכיפה הוא קול שעולה הרבה בקרב היו"רים. יש עניין בכך שאתם 
הגעתם ונסעתם חצי מדינה לדון בדברים ויש כאלה שלא מכבדים את הפורום הזה כמעט אף פעם 

ת וצריך למצוא מנגנון של סנקציות כאלה ואחרות. לכן המחשבה הייתה אבל כן מקבלים החלטו
ברצף  על מנגנון של השעיה, לא רוצים להדיח אגודה, אז הוחלט שמי שלא מגיע שלוש פעמים

. כשהייתי בוועדת תקנון אמרו לנו מהצבעה בשתי הישיבות העוכבות מושעה ולא שולח נציג
סעיף הזה וחייבים להכניס סעיף של שימוע לפיו מי היועצות המשפטיות שהרשם לא יאשר את ה

שלא הגיע שלוש פעמים צריכה להיות לו הזדמנות להשמיע את קולו והנשיאות תחליט כיצד 
להתקדם מולו. הנשיאות התעקשה שנשלח את זה לרשם בלי האופציה לשימוע. הרשם לא אישר 

האחרונה התפיסה הייתה אותה את זה וזה חזר לשולחן ועד עכשיו לא אושר. בוועדת התקנון 
תפיסה שאין ברירה אלא לייצר שימוע כזה, הרעיון היה להעביר לוועד המנהל אבל היועצות 
הבהירו שזה לא ישים, מי שלא הגיע שלוש פעמים יגיע לנשיאות וכנראה לא יושעה, אבל מי 

 שלא יגיע לשימוע, השימוע יתקיים בלעדיו ואז הנשיאות כן תחליט להשעותו. 

 : אחרי פעמיים מקבלים שימוע?ליסא

: אחרי פעמיים שלא מגיעים מקבלים התרעה שמרתיעה שאם לא מגיעים בפעם השלישית יולי
 יהיה שימוע. 

 : יש הגדרה למי הוא נציג?רום

 : כן יש הגדרה, הרחבנו את זה בתקנון שנה שעברה את הסעיף של מי יכול להיות נציג. יולי

 ממש החלטה של "אני לא מגיע" כי יש לו הרבה אופציות. : אם מישהו לא מגיע זה נוי

 : זה בגלל שישיבות נשיאות הן ביום רביעי. אמרתם שתפצלו וזה לא קרה.יותם

: אתה צודק ולקחנו את זה לתשומת לבנו. אנו מנסים לעשות את כל המאמצים כדי שכולם יולי
 שני.היום למשל אנחנו מתכנסים והוא יום  יגיעו בצורה הכי נוחה.



 

 

 

: ההבנה היא שמישהו עושה את זה מתוך כוונה לא להגיע, יש סיבה מסוימת שאגודה אופיר
 מחליטה לא להגיע? 

 : לא בא להאליס

 : ויש את עניין המרחקעדי אהרוני

 בית. זו הבעיה. : יו"ר שלא מגיע עדיין משפיע, הוא בכלל לא פה והוא עדיין משפיע מהיפה

הוא יכול לשלוח לא א לא אוטומטית אם חצי שנה היו"ר וכל מי שהי השעיה: הפונקציה של היולי
 מגיעים הם יבואו בפני הנשיאות והנשיאות תחליט אם להשעות או לא.

: הנושא עלה לפני שנתיים, בשנה הראשונה שלי באגודה. צריך להיות תהליך של בירור למה יפה
 הוא לא הגיע לפני שהוא עולה לשימוע.

 ע. : זה בדיוק השימויניב

 : עדיף לתת לאגודה להגיע למצב של להסביר למה היא לא מגיעה.יפה

 : זה בפעם השלישית.כרמל

 : אני לא אבוא להתאחדות ואגיד לא הגעתי כי בניתי אגודה.יפה

 : יש התרעה לפני השימוע. אברג'ילעדי 

להיות  : בתקנון אנחנו מתייחסים לכל זכויות ההצבעה כי אנחנו מבינים שזה משהו שצריךיולי
כאן. ספציפית לסעיף הזה הורדנו את כתבי ההצבעה כי היה כתוב שכתב הצבעה שווה נוכחות 

כתבי הצבעה. לפי התקנון אסור נוסף המתייחס לטל. זה שינוי נוסף. יש סעיף וואז הסעיף ב
מינואר  לכן זה לשלוח יותר משלושה כתבי הצבעה, קשה לעקוב אחרי מתי כל אחד נכנס לתפקיד

 בר. עד דצמ

 : לאגודה או ליו"ר?ירדן

 לאגודה :יולי

: אני רוצה לחדד משהו מסוים. כל הסוגיה של השימוע, לא שימוע, אנחנו צריכים תשובה אמיתי
-מסודרת מהרשם כדי שנדע איפה אנחנו עומדים. אנחנו גוררים את הסיפור הזה כבר שנתיים

ים להחליט איך אנחנו מתייחסים שלוש ובסופו של דבר לא מחליטים. כארגון בכלל אנחנו צריכ
למישהו שלא מגיע. גם הסנקציה הזו זו סוג של פשרה להגיד לחברים שלנו פשוט תגיעו. זה בסה"כ 

 לבוא מול חברים ולהסביר את המצב. כולנו נכבד ונכיר. 

: האם שולחים אחרי פעמיים של היעדרות מכתב התרעה לאותו אדם ומה זה אומר לגבי ליאור
 ת תקנון, ועד מנהל וכדומה?תפקידים ועד



 

 

 

 מודח.  ברצף : שם זה אוטומטי מי שלא מגיע שלוש פעמיםיולי

 ?אבל כן מגיע לועד מנהל: אם משהו לא מגיע שלוש פעמים לנשיאות ירדן

 : מי שלא מגיע שלוש פעמים לוועד מנהל מודח אוטומטית. גיא

ת. אם את אומרת שיש זה שנתי, איזו זכות או חובה שנתי: אני אולי חושבת שכדאי לעשות את נוי
 ישיבות, לעשות את זה פר שנה. 8

 : זה מדבר על יו"ר, על בנאדם.יולי

"רים זה לא פייר : יש אגודות שלא ירגישו בנוח לפתוח בפורום כזה. אולי אם יתחלפו יואליס
 ר אגודה.לעשות פ

פר אגודה זה בנושא כתבי  מתחלף זה מתאפס. : מדובר בפר יו"ר, לא פר אגודה. ברגע שאדםיולי
 ההצבעה.

מרה אם יש מישהו שיש לו בעיה רפואית הוא לא יעמוד ויספר פה ואבצדק  עלתה: אליס היניב
ולנו בני כיהיה אפשר לערוך שימוע מבלי להיכנס לפרטי ומול כולם. אם הוא ישתף מישהו בפנים 

 אדם. 

לחודש וחצי מי שלא מגיע שלוש אחת נשיאות שקורות בסוף שאנחנו מדברים על ישיבות  :ליאור
פעמים לגיטימי לשלוח לו מכתב שפעם הבאה יעלה לשימוע. אני בטוח שנהיה קשובים ונשמע 

 מה שיש לו להגיד. אי אפשר להשאיר את זה כזה פרוץ.

 : אני מסכים איתך אבל היו אגודות שהיו הרוסות. יותם

 כל אחד יגיד דברים בזמן שלו. שהשני?  : למה אתם נכנסים לדברים אחד שלרום

  והוא לא יכול היה להצביע.  להצביע? שלחתי נציגומי יכול להגיע  :אברג'ילעדי 

 ייפוי כוח.  הוא יכול עם :יולי

 : שיגיע עם כתב הצבעה שלך. יניב

 : זה נחשב לנוכחות.יולי

 אז זה נספר ככתבי הצבעה.  :אברג'ילעדי 

כתב הצבעה זה אומר ששלחת כתב אבל אתה לא נוכח. בכל מקרה  מגיע ושלחתלא : אתה ריקי
 אתה יכול לשלוח כתב הצבעה, השאלה אם אתה שולח מישהו שייצג אותך ואז אתה נוכח או לא.

 לא בנוכחות ולא בכתבי הצבעה. : זה לא נספריולי



 

 

 

פילו יש אגודות שלא מגיעות בכלל ויש להן הרבה השפעה מאחורי הקלעים. זה נאמר א :כרמל
מנדטים שלא מגיעים בכלל. הסעיף הזה כ"כ חשוב  15בחפיף ואנחנו לא שמים לב, אגודות של 

כי לא רצינו להוציא מישהו מהם מהפורום. צריך לחזק את זה יותר משתי ישיבות כי בסוף יש 
 אנשים שלא נוכחים ומחליטים עלינו את ההחלטות. 

 צבעה רביעי לא נספר. : שתנוח דעתך אנחנו מסתכלים על זה, כתב היניב

. יש פה יו"רים שאף אני מבין את המהות. זה חשוב ההרתעה כי מי שחשוב לו יגיע :אברג'ילעדי 
 פעם לא ראיתי. 

: הוא אומר שיש כבר עכשיו מישהו ששלח כתב הצבעה רביעי, אולי צריך לפרסם את זה? סוג גיא
 של הרתעה. 

  פר.רביעי היום לא ייסשלח כתב הצבעה מי ש :יניב

ועד אני רוצה לשאול לגבי הוועד מנהל. האם יש נוכחות או משהו שאפשר להסתכל של כל ה :גיא
 ?המנהל

: זה עלה לפני שלוש שנים ואז התחלנו לבדוק נוכחות. קרה לנו מקרה אחד שחבר ועד לא שלומי
רש הגיע לכל הישיבות. אנחנו לא מחויבים לשלוח הרתעה אבל שלחנו הרתעה לזה והוא פשוט פ

 מהוועד.  בסוף אתם תראו, אנשים לא יגיעו לשימוע. 

 : אם אפשר שהנוכחות של הוועד המנהל תפורסם לנו? זה חשוב כי הם מקבלים החלטות.גיא

 : נשלח סיכום של הועד המנהל ואם צריך גם נוכחות. גבאי

 היה לשלוח סיכום של הישיבה. זה נכון : זה לא נכון לשלוח מייל,יפה

 איזה ישיבה אתם מדברים? מה הקשר ועד מנהל?על זה  :כרמל

 : גיא הציע הצעה.יולי

 מי שלא הגיע שלוש פעמים שיודח מהוועד.  :גיא

 : יש אפשרות לבוא ולדרוש ולהסתכל. יניב

: הגענו להסכמה כדי שחברי הנשיאות ידעו מתוך שקיפות על מה דיברנו בוועד מנהל וזה יפה
 וכחות? מה אנחנו בבית ספר?אבל מה קשור לכתוב ניישלח במייל. 

 : למה עברנו לוועד נשיאות? כרמל

 : הוא העלה שאלה. יולי



 

 

 

: הבהרה ושאלה. לגבי מצב רפואי, אני מאמינה שאין צורך לשתף אף אחד, פשוט תשלח אופיר
 נציג מטעמך והבעיה תיפטר. קשה לי לדמיין מצב שלאגודה אין אף אחד שיכול לייצג אותה. 

א הגעתם ולא לשמדובר על שלוש ישיבות ברצף? רק אם שלוש פעמים רצף  : אתם זוכריםיולי
 שלחתם נציג. 

 : שכל אחד ייעשה לעצמו טבלה ובואו נמשיך. ריקי

סוף כולם יצביעו בעד. : כל אופן ההתנהלות של הדיונים, אני לא מבין למה זה לוקח שעה כי בניר
 וזו אם תשלחהימנע מהסיטואציה היש בוועדות אנשים שאנחנו סומכים עליהם, האם אפשר ל

ואם יש למישהו הערה שיעיר אותה? אנחנו נפגשים ומבזבזים  שבועיים לפני-את זה שבוע
 לסטודנטים שלנו את הזמן על שיט. 

: זה נשלח בסדר יום והאספה מאשרת. זה כבר תלוי בכם. אני האחרון שיכול להגיד למישהו שלומי
 לקצר דברים. תקצר. אפשר להגיד למנהל סדר היום 

 בכנסת וזה לא מגיע לכל המליאה.  : כמו שיש ועדותניר

 : זה בתקנון.כרמל

 : עדיף לשנות את זה בתקנון. ניר

 : הנשיאות קובעת. יפה

 : אולי זה לא עובד נכון.ניר

: את הרעיון קיבלתם לסדר יום והיה סיכום. יש פה חידודים חשובים. נדייק את הדברים יולי
י לשמוע את ההצעות שלכם. על הנושא השני אם אפשר לקצר ולהגיד דברים בוועדת תקנון כד

 קונקרטיים.

: כל עוד אין שינויים צריך להסתכל בתקנון כ"כזה ראה וקדש". האכיפה לא יכולה להיות נתנאל
 סלקטיבית, מה שכתוב בתקנון צריך להסתכל עליו כקדוש. 

 : מתי אתה רואה שזה קורה? יולי

 ה. בכל מקרה מה שכתוב בתקנון חייב להיות מיושם. : כתבי הצבענתנאל

 : הסעיף היום הרבה יותר חמור.יולי

 : אני ממש לא מסכימה. נוי



 

 

 

מה עמדת ההתאחדות, אם אנחנו לא  –: אני חושבת על המהות של להעיף או לא להעיף כרמל
את זה יותר  מגיעות ולא שולחות כתב הצבעה זה לזלזל בדבר הזה ואם הייתי בתקנון הייתי עושה

 אל? אם יש לי שמונה ישיבות בשנה. חמור. לוועדת תקנון, למה זה ברצף ולא בטוט

 : מה את מציעה?יולי

 : שזה יישלח בלי רצף.כרמל

 : כתב הצעה זה בלי רצף. ירדן

 תבי הצבעה. : אני חושבת שאחרי פעמיים רצף לא רצף זה צריך להיספר בנוכחות ובככרמל

 במבחנים. 80%: כמו רום

 תקופת מבחנים אתם לא תגיעו. ב –: אני מחדשת לכם יפה

 חי גם אתם יכולים להגיע.-: אם אני יכולה להגיע מתלכרמל

: ועדת תקנון ישבה וחשבה ולקחה בחשבון את כל הדברים. המטרה כרגע היא לחדד את יולי
ומרת בואו הנקודות. אם אתם רוצים להעלות את זה שוב לוועדת תקנון זה פשוט לא יקרה. אני א

 חדדו את הדברים החשובים.

 השאלה אם עכשיו מצביעים ביחד או חושבים אם זה מתאים לנו ככה או אחרת. :כרמל

 : מה ההצעה השנייה שלך? זה יהיה מאוד מורכב.יולי

: אז זה לא רלוונטי. אני אשלח את זה לוועדת התקנון בצורה מסודרת, שאגב צריכה להיות כרמל
 קבוע. פעמיים בשנה בעיניי

: צריך להבין שאם רוצים לייצר הסתייגויות יש את הכלים לאורך כלל ההצעה, אבל ברגע שלומי
שוועדת התקנון תפעל בצורה טובה. על הסעיף הזה דיברנו כשהייתי עוד יו"ר. הדברים האלה 

 כמו שהיא.נלעסים ולכן אנחנו מצביעים על ההצעה הזו 

 ל רוצים לעשות שינוי פה או שם, זה לא שינוי נושא. : נניח ואנשים מסכימים על ההצעה אבליאור

חברי  : אם יש שאלה מהותית ולא סמנטית הדרך להביע הסתייגות זה החתמה מראש שלשלומי
נשיאות שרוצים להציע משהו אחר גם אם זה אותו נושא. הרציונל הוא שהצעת תקנון חייבת 

רישיון לשינוי התקנון כדי שלא כל  לעבור בשני שליש מחברי הנשיאות. הצעות תקנון הן מעין
. גם אם זה תהליכים ארוכים זה חשוב שתצביעו עכשיו בעד או נגד. 51%-הצעה תעבור כמו ב

 אנחנו מצביעים על שלושת הסעיפים שמדברים על נושא הנוכחות.

 עבר ברוב קולות.



 

 

 

נצלול להצעת עיצוב דרך המנדטים בארגון הזה. ניתן הקדמה כללית ואז : נדבר על שאלת שלומי
מחשבות לדבר עליו ומעלה בצורה מאוד טבעית מתחים דיון שאין סוף  זה –התקנון. מראש אומר 

ובסופו של דבר זה עניין של ייצוג. הנושאים האלו תמיד עולים. דיברנו בנשיאות הקודמת בה 
י ליאור הציג את נושא המנדטים באוניברסיטה הפתוחה, מבחינה פרוצדורלית כל הצעה לשינו

התקנון צריכה להגיע לוועדת תקנון. בסופו של דבר לא היו הסכמות להציע משהו לאישור תקנוני 
בפני הנשיאות ולהם האפשרות להגיד אני מסתייג מזה או נותן הצעה אחרת. יש דרך פרוצדורלית 
לעשות את זה. כיוון שהרעיון בסוף הוא אישור תקנון צריך לעבור בשני שליש. כדי שכמו שניר 

מר לא יהיו דיוני סרק, זאת הפרוצדורה. עלו שתי הצעות שנוגעות להצעה של המנדטים עצמם. א
בוועדה הקודמת של המנדטים הצעה שליאור הציג  ההצעות שנוגעות לסוגיה שלנו, זו

לאוניברסיטה הפתוחה עם רצון לשנות את המודל, הצעה שניה של נעם ניר לשנות את מודל 
 ט אחד.ההצעה שלכל אחד יהיה מנד

 זה סותר את התקנון. :אברג'ילעדי 

: זה דיון מורכב, נתחיל בשאלות והתייחסויות. שתי ההצעות נדונו גם ברמה הפרטנית וגם שלומי
הייתה יועצת משפטית ואת יניב כדי לתת את הכיוון שלהם. הוועדה החליטה ללכת בצורה של 

מן הסתם לא עונה על אף אחת  לא לקבל כל הצעה לגופה אלא לנסות לייצר איזה מודל שהוא
מההצעות בצורה מלאה, מתוך הבנה שזו המלצתם לנשיאות. ההצעה שתבוא בפניכם היום היא 

אחד -הצעה לשינוי חישוב מנדטורי ודרך בחירה לוועד המנהל. מבחינת הצעת האחד
ם והאוניברסיטה הפתוחה זה לא משהו שבחרו להביא לשינוי תקנון. אני אומר שיצא לי לדבר ע

נדה הזו. ליאור קצת יותר. ההחלטה נמצאת בפתח הגוף שנמצא כאן, אם רוצים להוביל את האג'
אני אציג את ההצעה שמדברת על חלוקת המנדטים ואח"כ נעבור לסבב שאלות והתייחסויות 
שבסוף התהליך תהיה הצבעה נקודתית על התקנון שהוצג בפניכם וזו שוב שאלה של שני שליש, 

מוחלט זה לא יעבור. מבחינת ההצעה הקיימת היא מדברת על בחירות לוועד  אם לא יהיה רוב
אחוז. השינוי מדבר על עוד מהלך ועל כמות  51מנהל שהכלל היום מדבר על רוב רגיל של 

מצביעים ומצביעות, לא כמות מנדטים אלא כמות האנשים עצמם שמצביעים. הרציונל הוא 
נשים, הפרוצדורה הזו לא הומצאה אלא קיימת, שתהיה השפעה לא לגודל המנדטורי אלא לא

חברי ועדת תקנון ואז צעה. אנחנו נעבור לסבב, נתחיל עם האחוזים התחזקו פשוט. זה רציונל הה
 עים והמציעות ואז סבב של כולם.יעם המצ

 .19:36עכשיו : בוא נדבר על זה שכרמל

ה. נתחם שעד שמונה סיימנו את סגרנו את ז 20:30מקווים שעד  20:00-: כנראה שלא נסיים בשלומי
 ולשני אישורים קטנים.  בחירות לועד מנהלהחלק בתקנון ואז עוברים ל

: רקע קטן שכולכם מכירים. יש פה תחושה במשך זמן רב מאז שאני בתפקיד שהמכללות אליס
הקטנות מרגישות לא רלוונטיות. הרעיון של מנדט אחד לכל אחד זה משהו שכל פעם עולה 

יסוד: -שני ההצעה הזו של נעם ניר של מנדט אחד לכל אחד היא לא  תואמת לחוקמחדש. מצד 
הסטודנט, וגם אם היא כן הייתה עוברת אני יכולה להבין למה שיו"ר לא ירצה לוותר חוק זכויות 



 

 

 

על העשרים מנדטים שלו. הצעתי את הרעיון כפשרה לטובת כולנו, שלא פוגעת במנדטים של 
 מכללות הקטנות להרגיש יותר רלוונטיות. האוניברסיטאות וגורמת ל

ושאים שהם תמיד : דיברתי על העניין הזה פעם קודמת באריאל, בתור התחלה אגיד שיש נריקי
איזשהו שלב הבנו שזה ב - רלוונטיים, כמה מנדטים זה תמיד יעלה. אני רגע אפנה לשלומי ויולי

שאים שעולים שוב שיך. יש מלא נוסטופ, בואו נמאז בוא נעשה רלוונטי, דנו בזה חמש שנים, 
התקדם קדימה. אגיד ושוב זה ברור שזה רלוונטי אבל אנחנו ממשיכים לטחון מים וחבל, במקום ל

לות, מגיעים שוב את דעתי, אם נשנה את שיטת ההצבעה, אנחנו מייתרים את הקול של המכל
צעה של נועם כמו הה מנדטים. אי אפשר להעביר ככה שום דבר, זה קיצוני בעיניי. 47למצב של 

גות המון סטודנטים שאליס אמרה לא חוקית. אין מה לעשות, בסוף האוניברסיטאות הגדולות מייצ
 תקדם. נוהגיוני שתהיה להם מעט יותר השפעה, לכן אני בעד בסעיף הזה, אבל בואו 

דנטים מנדטים לא מגיע לייצג את הסטו 4: לפני שניה העברנו הצבעה שאם יו"ר שאמור לייצג נוי
דווקא שם יש משקל לכמות שלו, יש חריג גם לחוק. למה בתקציב כל אחד מקבל קול אחד? 

 למה זה לא הפוך?הסטודנטים במוסדות. 

צריך להסיר כיסא אחד או גם בהקשר לוועד המנהל  : אני רוצה להציע לחברי ההתאחדותיפה
 שניים מהאוניברסיטאות, זה נשמע קיצוני אבל זה ממש לא. 

מבחינת כמות סטודנטים, הכמות שהאוניברסיטאות מייצגות כמעט זהה לכמות : אליס
 הסטודנטים שארבעים מכללות מייצגות, לכן זה פרופורציונלי.

שלנו. עולם הסטודנטים  ים: אנחנו כנבחרי נשיאות וועד אסור לנו להתעסק בחלקת האלוהיפה
 חייב להיות רחב במיוחד בוועד המנהל. זה ממש שונה. 

אני מודה שזה מתקשר גם למה שניר טל אמר, צריך לדון בתוכנו . : אעבור להתייחס לסוגיהשלומי
אחד נכנס לאורך השנים. הייתה נקודה -איך מייצרים מנגנונים. לשאלה של נוי, התהליך של האחד

אחד ואז -מכוננת ששם הצביעו על זה לפני החקיקה של הארגון יציג. בסדר הכרונולוגי היה אחד
ל ארגון יציג . למרות זה, גם כשיעבור שינוי תקנון הרשם צריך לעבור על זה. האם הרשם שינוי ש

-עבר על זה? אני לא יודע להגיד. היועצת המשפטית אמרה שלדעתה אם יעלה שינוי של אחד
אחד הדגל האדום יעלה. בסוף זו שאלה של פרשנות. זו לא שאלה משפטית בבסיס הכי עמוק 

לה יותר מהותית. לכן אני אתחבר לדברים של יפה, אני אתייחס קצת יותר שלה כי לפני כן יש שא
רחב כי בסוף השאלה של מנדטים היא שאלה שמדברת על איזון ויחסי כוחות. אנחנו ברמת 
ההנהגה השאיפה הייתה כמה שיותר לנסות שהדברים יהיו מאוזנים במהלך התהליך עצמו. התהליך 

את התקנון קבעו את התהליך בשני שליש כדי שמה  כתבוכשכזה שאף אחד לא מרוצה. לא סתם 
. וועדות זה תהליכים פרוצדוראלייםשמשנה את המערכת ישתנה ברוב כמעט מוחלט. בסוף כל ה

אנחנו בכוונה רוצים שזה יגיע לכאן. בסוף שמו לנו חברינו המכוננים בלם חשוב של רוב מיוחד 
לא יקרה. הקבוצה הזו תדע עליות וירידות שאומר שאם זה לא יקרה בצורה משותפת זה כנראה 

וזה בסדר, זה גוף פוליטי, בסוף הדברים שלא נמדדים, כמה אנחנו כקבוצה נצליח לתפקד יחד 
 ועם זה אנחנו עוברים להצבעה.



 

 

 

: תודה לחברי ועדת התקנון ולחברי הנשיאות שרוצים לדון בזה. אני מרשה לעצמי להגיד שלומי
 נושא הזה.על ה קשה תודה לאליס שעבדה

 עבר ברוב.
 

 ר סניורדירקטואישור  –נושא חמישי 
 

שתי הצבעות נוספות על סדר היום. נושא ראשון, בתוך אלחון, דיברנו על זה בנשיאות  :שלומי
הקודמת באריאל. הנציג נאלץ לסיים את תפקידו בגלל ניגודי עניינים. בשונה מוועדות מכרזים, 

שני דירקטורים חיצוניים פלוס דירקטור באיסתא, הם זה תהליך שעובר ע"י ועדת איתור של 
מאתרים את הדירקטור הנוסף. הגיעו אלינו מספר הצעות, זה קצת קשה מכמה סיבות, חלק נפסלו 
בגלל ניגודי עניינים,  ובסוף הגיעו שתי מתמודדות סופיות. עשינו היום שיח בוועד המנהל וגם 

הסניור יתמודד לתקופה קצובה בסופה נעשה שוף נוצר יציר כלאיים, החלטנו בס. בדירקטוריון
תהליך חשיבה מקצועי נוסף ונבדוק מה פיסת הדי אן איי שלדירקטור סניור צריכה להיות. עדי 
שהיא הדירקטורית שלנו באלחון תרכז את הנושא הזה. אם יש תהיות ומחשבות יכולים לדבר 

איתה, היא הייתה יו"ר באקדמית  לא יצא לי לעבוד – המיועדת לתפקיד איתה. מילה על דניאל
 יפו. -"את

 מי בעד לאשרר את דניאל אזולאי כדירקטור סניור לתקופה קצובה? 

 רוב בהצבעה.

 מי נמנע?

 אין

 מי נגד?

 .אין

 : תודה, עבר.שלומי

 
 

 אישרור מינוי טל שיינברום כדירקטור בחברת איסתא  –נושא שישי 
 

ן נבחר מדירקטוריון החברה. אנו מעלים את זה כאן : הנושא הבא, איסתא. יו"ר דירקטוריושלומי
לאישור נציג שלנו, זה לא אומר שהוא הופך להיות הנציג כי בסוף יש את האישור שלהם אבל 

 אנחנו צריכים לתת את האישור שלנו. 

 ם שיהיה דירקטור שלנו בחברת איסתא?ומי בעד לאשר את טל שיינבר



 

 

 

 רוב בעד

 מי נמנע?

 .אין

 מי נגד?

 .אין

  רות לוועד מנהלבחי –ושא שביעי נ
 

: זה תמיד אמוציונאלי כי זו התמודדות משמעותית. אני אוהב להבליט את הדברים החיוביים שלומי
בכל דבר. הדבר החיובי שזה בסוף מראה על רלוונטיות של ארגון. יכולות להיות אמוציות אבל 

ותן כמה דקות של הצגה עצמית. בפן החיובי זה מראה על צמיחה של גוף. ע"פ המסורת כל אחד נ
 ב. -הסדר הוא או בהסכמה או בא

: יו"ר באגודת אריאל. קצין חמש שנים בגולני בצבא, לומד הנדסה תעשייה וניהול. החלטתי דניאל
להתמודד כי יו"רים פנו אליי ואמרו שאתה מתאים, חשבתי והתייעצתי עם קודמי בתפקיד 

היא בשטחים, אין לי חברה כלכלית באוניברסיטה,  החלטתי ללכת על זה. אוניברסיטת אריאלו
יש לי את עצמי ואת הסטודנטים. אני בא לוועד מנהל בלי אינטרסים. נבחרתי לתפקיד שלי בגלל 

וכבר היושר והאמינות. לכל מי שאומר "הוא צעיר בתחילת תפקיד", אני שלושה חודשים בתפקיד 
  הגעתי להישגים מרשימים.

גרפיה ומגדר בת"א. החוג שלי מאוד בקצה, לא היה קפה ומקום לנוח, תנאי : סטודנטית לגיאוירדן
הלימודים היו כיתות בלי חלונות, זה הסטנדרט. ניסיתי להבין מה קורה, הצטרפתי לאגודה לפני 

אני מאמינה שנתיים, לפני שנה הצטרפתי להנהלה, לפני חודשיים זכיתי בבחירות ליו"ר האגודה. 
אומנם יש לי חברה והתנגדות. תר ונהיה שקופים יותר יהיו פחות שאלות ככל שאנחנו נפרסם יוש

 בעשייה חברתית. עסקת בזה, אלא לצערי אני לא מתכלכלית אבל 

: אני תמיד אומר פעם שלישית גלידה, אני עומד בפעם השלישית לבחירות. יו"ר ליאור
בע השנים האחרונות האוניברסיטה הפתוחה. בוגר תואר ראשון ושני במנהל עסקים. פעיל בש

במגוון התפקידים האפשריים. חשוב לי להיות בוועד המנהל, לבוא ולעבוד יחד אתכם ועבורכם. 
 שבע שנים.  במהלך חשוב לי להביא את הניסיון שצברתי 

: למדתי בשיחות בשבועיים האחרונים המון. אני בטוח שאם אבחר אוכל ליישם את הדברים נתנאל
בה ביותר. אני סטודנט לתואר שני בתקשורת פוליטית בבר אילן. ברמה הפרקטית בצורה הטו

הייתי חבר מועצה, מזכ"ל, חבר ועד מנהל ויו"ר הוועד המנהל. הובלנו שינויי מדיניות כולל שינוי 
 הדברים. של וף ושקיפות הוועד למועצה. כחבר ועד אוביל שיתתקנון במיוחד ביחסים בין 

תופי פעולה ארציים והנגשה של ההשכלה הגבוהה לפריפריה, דיברת על שי –: שאלה לליאור כרמל
? לא פנית אליי ולא דיברת איתי. מרגיש לי שאני בתור יורית מהפריפריה איפה אני במשוואה הזו



 

 

 

הנגשה של בעלי מוגבלות. נושא המאוד כללי גם ב שדיברתמחוץ לחשיבת הקולות? היה נראה 
 ועד המנהל?מה עוד אתה מביא חוץ מרוח של לקחת חלק בו

לכל אורכה ורחבה  : לגבי שיתופי פעולה אזוריים, אנחנו משתדלים לעשות שיתופי פעולהליאור
ם. הקמפוס הכי צפוני של הארץ, אני מודה שעם תל חי לא היו לי יותר מדי שיתופי פעולה עד היו

ו"ר ישבנו שהייתי סי שלי זה כרמיאל ולכן בטווח הזה אני עושה שיתופי פעולה. לפני ארבע שנים
ורומים ולצערי פבתל חי ובנינו יחד תכנית משותפת להשכלה גבוהה בפריפריה, זה עלה בכמה 

 בל את הביקורת הזו.הרב לא קודם. זה נושא שכן חשוב לי ופעלתי בו בעבר, היום פחות. אני מק

י ראיתי את ההתנהלות היום ואני חייב להגיד שהסתכלתי עלייך הרבה כד –שאלה לירדן  :איתי
לראות איך את מסתדרת. בתור אחת שהגיעה בפעם הראשונה זה אפילו טיפה העזה לבוא ולרצות 
להיות בוועד המנהל לפני שאת יודעת מה זה ישיבת נשיאות. אני רוצה לקבל הסבר מעבר לזה 
שאת מאוניברסיטה מאוד גדולה, ויש לך את הזכות כמובן, תני לי הסבר אחד טוב למה לקפוץ 

 בנשיאות? כזאת הפעם הראשונה שלךמנהל ישר לוועד ה

: אתה צודק, זו שאלה מעניינת. אני יו"ר כבר חודשיים, נכון שזה כלום בתוך מה שקורה פה ירדן
איך יהיה לך זמן אם את יו"ר תל אביב? זאת  –מבחינת הניסיון. שניה אענה על מה שלא שאלת 

י מרום הוא סיפר שהוא היה חבר הייתה החלטה לא פשוטה שקיבלתי עם עצמי, בחפיפה שקיבלת
ועד מנהל וכל הסיפור של איך עובדים, הוא המליץ לי ללכת על זה. אמרתי מי אני בכלל? אמר 
לי תקשיבי, אם לא תנסי לא תדעי. יש דברים שאת חייבת ללמוד כשאת כבר שם. היית בסמינר 

וסוגיות שנוספו  עלה נושא המשפטנים. קיץ של ההתאחדות שלושה ימים, עשיתי שיעורי בית
לסל של הרבה דברים שאני רוצה לעשות חוץ מזה שאני כבר שנתיים חברת מועצה. בתור חברת 
מועצה הייתי מבקרת קשה ובועטת, יש לי הרבה ביקורת מבחוץ ואני חושבת שזה היתרון שלי. 

 ברגע שיש כמה שיותר דעות נגיע לתוצאה הטובה ביותר.

והתמודדת לועד מנהל בישיבת הנשיאות  ית את זה בעצמךלמה עש, גבאי אפשר לשאול :ג'ונה
 ?הראשונה שלך

 למה עכשיו כן?  נבחרת לאשאני רוצה לשאול אותך למה אחרי פעמיים  ,לליאור: נוי

: אני לא יכול לבוא לבקר את אלו שישבו בעבר, יכול להיות שהיו להם דעות קדומות ליאור
צעיר, אני חייב להדגיש. צריך להסתכל על כל  ומחשבות שלהם. אני לא מקבל על מישהו שהוא

דבר על מה שהוא מבליט. גם אחרי פעמיים שלא הצביעו לי, יו"ר תמיד רוצה לעזור לקדם, לשתף 
פעולה, זה הדרייב שהיה לי עד היום. כשאתה רוצה לעשות ולקדם אתה תמשיך שוב ושוב עד 

 שתצליח ואני לא אעצור.

 : מתחילים בהצבעה.ספיר

 ליאור וירדן.: נבחרו

 הישיבה הסתיימה.



אישור דו"חות 

 - 2018כספיים 

 התאחדות

אישור דו"ח 

 - 2018מילולי 

 התאחדות 

אישור דו"ח מילולי 

 אלחון - 2018

אישור דו"חות 

 - 2018כספיים 

 אלחון

 לא נכח בזמן הצבעה

 בעד בעד בעד בעד

     בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

     בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 לא נכח בזמן הצבעה

     נמנע נמנע

     בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

        

 בעד בעד בעד בעד

 נכח בזמן הצבעה לא

     בעד בעד

     נמנע נמנע

 לא נכח בזמן הצבעה

       בעד

     בעד בעד

        

 בעד בעד בעד בעד

 לא נכח בזמן הצבעה

 בעד בעד בעד בעד

     בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

     נמנע נמנע

     בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 לא נכח בזמן הצבעה

     בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 לא נכח בזמן הצבעה

        

 בעד בעד בעד בעד

     נמנע נמנע

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

     נמנע  

     בעד בעד

 לא נכח בזמן הצבעה

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

        

     נמנע נמנע

 לא הגיע ולא שלח כתב הצבעה

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

        

199.94 195.17  127.45 127.45 

0 0 0 0 

26.63 28.26 0 0 

226.57 223.43  127.45 127.45 

 

 הצבעה כתב - בצהוב מסומן

 הצבעה של מי שנכחו בהצבעהכתב  –מסומן בכתום 

 קולות אגודה

 28.62 אוניברסיטת תל אביב

 FTE 20.38האוניברסיטה הפתוחה 

 20.03 האוניברסיטה העברית בירושלים

 19.62 גוריון -אוניברסיטת בן 

 18.32 אילן -אוניברסיטת בר 

 17.96 אוניברסיטת חיפה

 15.76 המרכז האוניברסיטאי אריאל

 15.34 מכון טכנולוגי ישראל -טכניון 

 14.21 כללי-יה האקדמית ק.אונוהקר

 7.83 המכללה למנהל

 7.45 המרכז הבינתחומי הרצליה

 6.38 מכללת בית ברל

 5.61 רופין

 5.56 מכללת ספיר

 5.349 מכללת סמי שמעון

 4.96 סמינר הקיבוצים

 4.89 מכון טכנולוגי חולון

 4.81 מכללת אשקלון

 4.77 המרכז ללימודים אקדמיים

 4.63 זרעאלמכללת עמק י

 4.54 מכללת אורט בראודה

 4.34 תל חי -המכללה האקדמית 

 4.28 אקדמית פרס

 4.12 ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים )מכון לב(

 4.01 אקדמית תל אביב יפו

 3.91 מכללת הדסה

 3.81 לוינסקי

 3.75 שנקר

 3.6 המכללה האקדמית להנדסה בת"א -אפקה 

 3.32 דןאקדמית כנרת בעמק היר

 3.03 מכללת נתניה

 2.98 מכללת אחוה

 2.97 מכללת קיי

 2.89 מכללת צפת

 2.89 מכללת אורנים

 2.72 גליל מערבי -המכללה האקדמית 

 2.63 מכללת דוד ילין

 2.4 גורדון

 2.3 בצלאל

 1.63 מכללת שערי מדע ומשפט

 1.52 וינגייט

 1.51 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

 1.43 עזריאלי

 1.38 המכללה הטכנולוגית ב"ש

 1.22 אוהלו

 1 ויצו חיפה

 1 אקדמית למוזיקה

 1 יו"ר התאחדות

 1 סיו"ר התאחדות

    

 בעד בעד

 נגד נגד

 נמנע נמנע

 309.66 סה"כ



אישור משרד רואה 

 רונן דלל  –חשבון 

 –שינוי תקנון 

  13.2סעיף 

סעיף  –שינוי תקנון 

13.3 

סעיף  –שינוי תקנון 

13.5 

 בעד בעד  בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 עדב בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 נמנע נמנע נמנע נמנע

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

        

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד עדב

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 נמנע נמנע נמנע נמנע

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 נגד נגד נגד נמנע

 בעד בעד בעד בעד

       בעד

        

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד נמנע

 בעד בעד בעד בעד

 בעד דבע בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 נמנע נמנע בעד נמנע

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד נמנע

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

        

 נמנע נמנע נמנע נמנע

 לא הגיע ולא שלח כתב הצבעה

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

        

271.029 273.919 243.669 272.289 

0 3.03 3.03 3.03 

27.91 19.02 20.65 20.65 

298.939 295.969 267.349 295.969 

 

 קולות אגודה

 28.62 אוניברסיטת תל אביב

 FTE 20.38האוניברסיטה הפתוחה 

 20.03 האוניברסיטה העברית בירושלים

 19.62 וןגורי -אוניברסיטת בן 

 18.32 אילן -אוניברסיטת בר 

 17.96 אוניברסיטת חיפה

 15.76 המרכז האוניברסיטאי אריאל

 15.34 מכון טכנולוגי ישראל -טכניון 

 14.21 כללי-הקריה האקדמית ק.אונו

 7.83 המכללה למנהל

 7.45 המרכז הבינתחומי הרצליה

 6.38 מכללת בית ברל

 5.61 רופין

 5.56 מכללת ספיר

 5.349 מכללת סמי שמעון

 4.96 סמינר הקיבוצים

 4.89 מכון טכנולוגי חולון

 4.81 מכללת אשקלון

 4.77 המרכז ללימודים אקדמיים

 4.63 מכללת עמק יזרעאל

 4.54 מכללת אורט בראודה

 4.34 תל חי -המכללה האקדמית 

 4.28 אקדמית פרס

 4.12 ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים )מכון לב(

 4.01 אקדמית תל אביב יפו

 3.91 מכללת הדסה

 3.81 לוינסקי

 3.75 שנקר

 3.6 המכללה האקדמית להנדסה בת"א -אפקה 

 3.32 אקדמית כנרת בעמק הירדן

 3.03 מכללת נתניה

 2.98 מכללת אחוה

 2.97 מכללת קיי

 2.89 מכללת צפת

 2.89 מכללת אורנים

 2.72 גליל מערבי -המכללה האקדמית 

 2.63 מכללת דוד ילין

 2.4 גורדון

 2.3 בצלאל

 1.63 מכללת שערי מדע ומשפט

 1.52 וינגייט

 1.51 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

 1.43 עזריאלי

 1.38 המכללה הטכנולוגית ב"ש

 1.22 אוהלו

 1 ויצו חיפה

 1 אקדמית למוזיקה

 1 יו"ר התאחדות

 1 סיו"ר התאחדות

    

 בעד בעד

 נגד גדנ

 נמנע נמנע

 309.66 סה"כ



שינוי 

 –תקנון 

 16.1סעיף 

ון שינוי תקנ

סעיף  –

16.1.12 

אישרור דירקטור סניור 

בהמלצת ועדת איתור 

 דניאל אזולאי -

אישרור המלצת 

טל שיינברום 

 לדירקטור איסתא 

 בעד בעד בעד בעד

 בעד נמנע בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 נמנע נמנע נמנע נמנע

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

        

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

     בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

    בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד דבע

 בעד בעד נמנע נמנע

 בעד בעד נמנע נמנע

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד נמנע בעד בעד

 בעד נמנע בעד בעד

        

        

 בעד בעד בעד בעד

 נמנע נמנע בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד עדב נמנע נמנע

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

 בעד לא הצביע בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

        

 נמנע נמנע נמנע נמנע

 לא הגיע ולא שלח כתב הצבעה

 בעד בעד בעד בעד

 בעד בעד בעד בעד

        

271.409 271.409 241.399 269.219 

0 0 0 0 

24.56 24.56 44.32 17.93 

295.969 295.969 285.719 287.149 

 

 קולות אגודה

 28.62 אוניברסיטת תל אביב

 FTE 20.38האוניברסיטה הפתוחה 

 20.03 האוניברסיטה העברית בירושלים

 19.62 גוריון -אוניברסיטת בן 

 18.32 אילן -אוניברסיטת בר 

 17.96 אוניברסיטת חיפה

 15.76 ז האוניברסיטאי אריאלהמרכ

 15.34 מכון טכנולוגי ישראל -טכניון 

 14.21 כללי-הקריה האקדמית ק.אונו

 7.83 המכללה למנהל

 7.45 המרכז הבינתחומי הרצליה

 6.38 מכללת בית ברל

 5.61 רופין

 5.56 מכללת ספיר

 5.349 מכללת סמי שמעון

 4.96 סמינר הקיבוצים

 4.89 ןמכון טכנולוגי חולו

 4.81 מכללת אשקלון

 4.77 המרכז ללימודים אקדמיים

 4.63 מכללת עמק יזרעאל

 4.54 מכללת אורט בראודה

 4.34 תל חי -המכללה האקדמית 

 4.28 אקדמית פרס

 4.12 ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים )מכון לב(

 4.01 אקדמית תל אביב יפו

 3.91 מכללת הדסה

 3.81 לוינסקי

 3.75 רשנק

 3.6 המכללה האקדמית להנדסה בת"א -אפקה 

 3.32 אקדמית כנרת בעמק הירדן

 3.03 מכללת נתניה

 2.98 מכללת אחוה

 2.97 מכללת קיי

 2.89 מכללת צפת

 2.89 מכללת אורנים

 2.72 גליל מערבי -המכללה האקדמית 

 2.63 מכללת דוד ילין

 2.4 גורדון

 2.3 בצלאל

 1.63 משפטמכללת שערי מדע ו

 1.52 וינגייט

 1.51 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

 1.43 עזריאלי

 1.38 המכללה הטכנולוגית ב"ש

 1.22 אוהלו

 1 ויצו חיפה

 1 אקדמית למוזיקה

 1 יו"ר התאחדות

 1 סיו"ר התאחדות

    

 בעד בעד

 נגד נגד

 נמנע נמנע

 309.66 סה"כ



דניאל 

 סלומון

ירדן בן 

 צבי

ליאור 

 פליק

נתנאל 

 פל

 בעד   בעד  

   בעד   בעד

 בעד   בעד  

 בעד   בעד  

 בעד   בעד  

   בעד   בעד

   בעד   בעד

   בעד בעד  

 בעד בעד    

 בעד   בעד  

     בעד בעד

 בעד   בעד  

        

   בעד בעד  

   בעד בעד  

     בעד  

 בעד      

 בעד בעד    

 בעד בעד    

   בעד   בעד

   בעד בעד  

 בעד   בעד  

   בעד   בעד

 בעד בעד    

   בעד בעד  

   בעד    

     בעד בעד

     בעד בעד

     בעד בעד

   בעד בעד  

 בעד בעד    

   בעד בעד  

 בעד בעד    

 בעד     בעד

   בעד בעד  

 בעד     בעד

     בעד בעד

   בעד   בעד

     בעד בעד

   בעד בעד  

     בעד בעד

 בעד בעד    

   בעד    

 בעד   בעד  

     בעד בעד

   בעד    

 לא הגיע ולא שלח כתב הצבעה

        

        

        

97.3 183.379 152.789 152.44 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

97.3 183.379 152.789 152.44 

 

 קולות אגודה

 28.62 אוניברסיטת תל אביב

 FTE 20.38האוניברסיטה הפתוחה 

 20.03 האוניברסיטה העברית בירושלים

 19.62 גוריון -אוניברסיטת בן 

 18.32 אילן -אוניברסיטת בר 

 17.96 אוניברסיטת חיפה

 15.76 המרכז האוניברסיטאי אריאל

 15.34 טכנולוגי ישראל מכון -טכניון 

 14.21 כללי-הקריה האקדמית ק.אונו

 7.83 המכללה למנהל

 7.45 המרכז הבינתחומי הרצליה

 6.38 מכללת בית ברל

 5.61 רופין

 5.56 מכללת ספיר

 5.349 מכללת סמי שמעון

 4.96 סמינר הקיבוצים

 4.89 מכון טכנולוגי חולון

 4.81 מכללת אשקלון

 4.77 אקדמיים המרכז ללימודים

 4.63 מכללת עמק יזרעאל

 4.54 מכללת אורט בראודה

 4.34 תל חי -המכללה האקדמית 

 4.28 אקדמית פרס

 4.12 ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים )מכון לב(

 4.01 אקדמית תל אביב יפו

 3.91 מכללת הדסה

 3.81 לוינסקי

 3.75 שנקר

 3.6 המכללה האקדמית להנדסה בת"א -אפקה 

 3.32 אקדמית כנרת בעמק הירדן

 3.03 מכללת נתניה

 2.98 מכללת אחוה

 2.97 מכללת קיי

 2.89 מכללת צפת

 2.89 מכללת אורנים

 2.72 גליל מערבי -המכללה האקדמית 

 2.63 מכללת דוד ילין

 2.4 גורדון

 2.3 בצלאל

 1.63 מכללת שערי מדע ומשפט

 1.52 וינגייט

 1.51 פט ולעסקיםהמרכז האקדמי למש

 1.43 עזריאלי

 1.38 המכללה הטכנולוגית ב"ש

 1.22 אוהלו

 1 ויצו חיפה

 1 אקדמית למוזיקה

 1 יו"ר התאחדות

 1 סיו"ר התאחדות

    

 בעד בעד

 נגד נגד

 נמנע נמנע

 309.66 סה"כ


