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 פרוטוקול נשיאות חירום - 19:00
 

 נוכחים מההתאחדות:
 שלומי יחיאב - יו"ר ההתאחדות

 יולי הלל - סיו"ר ההתאחדות
 ספיר בלוזר - מנכ"ל ההתאחדות
 יניב יחזקאל - מבקר ההתאחדות

 אריאלה להב - גוף מבקר
 

 נוכחים מהיו"רים:
 ירדן בן צבי - יו"ר האגודה בונ' תל אביב

 ליאור פליק - יו"ר האגודה באונ' הפתוחה
 שי פודולר - יו"ר האגודה באונ' העברית

 נתנאל פל - יו"ר האגודה בבר אילן
 גלעד ג'מאל - יו"ר האגודה באונ' חיפה

 לינוי נגר - יו"ר האגודה בטכניון
 אור צברי - יו"ר האגודה במכללה למנהל

 אביתר אסולין - יו"ר האגודה במכללת בית ברל
 עידו ברוכשטיין - יו"ר האגודה במכללת רופין

 שירן עטרי - יו"ר האגודה בסמינר הקיבוצים
 יענקי טייבר - יו"ר האגודה במכון לב

 יקיר ג'רסי - יו"ר האגודה במכללת הדסה
 חורש קן - יו"ר האגודה במכללת כנרת

 אבי בוחבוט - יו"ר האגודה בקיי
 אלון באום - יו"ר האגודה במכללת אורנים

 נעם ניר - יו"ר האגודה במכללת גליל מערבי
 עדי לוי - יו"ר האגודה בדוד ילין

 איתי גבאי - יו"ר האגודה במכללת עזריאלי
 חי בוהדנה - יו"ר האגודה במכללת ויצו

 
 
 
 
 
 



 
 

שמגיע המו"מ הוא הראשון הנושא היום. בסדר עיקריים נושאים שני בגלל בהקדם להתכנס נדרשנו                שלומי:
יש לקנייה נכסים לגבי החלטות. קבלת של תהליכים מהר יזוז ראשון ביום שההליכים להיות ויכול                 לסיומו
לירושלים ההתאחדות למעבר הנשיאות של העקרוני האישור אחרי עכשיו, קורה זה ולכן ליין לטיים                משמעות

 אנחנו נדרשים לאשר את רכישת הנכס.
 

 נושא 1 - עדכון מו"מ ארצי ופעולות המשך
 

לגבי והמימון. דורי הבין האיזון של וסוגיה כלכליים פערים לצמצם מנת על לפעול היא התכנית                 שלומי:
שאנחנו מה כל ההתמחות. סוגיית היא הראשונה הנקודה שמבקש. מי לכל נשלח קיבל שלא למי                 התכנית
של הסיפור לביצוע. נכנס שזה אומר לא עדיין זה תקציבית, והשקעה מדיניות מבחינת זה כאן                 אומרים
סטודנטים 2,000 רק יש שאין. למי התמחויות לייצר יש התמחויות, שאין איפה על מדובר                ההתמחויות,

  שנהנים מזה היום, אנחנו רוצים להרחיב את זה ל-10,000.
בתהליך, במשק. מבני שינוי זה כלכלית דרישה לא שזה בגלל המו"מ בתוך פה אנחנו החל"ת, מודל                  לעניין
שמודל מבינים הגורמים כל להתגבש. שהולך ציבורי מהלך ויש להיסדק מתחיל הנוכחי החל"ת               מודל

 החל"ת לא עובד וכל הכוחות הולכים לסוגיית דיון התקציב וזה שלב שאנחנו רוצים להניע את הסוגייה הזו.
 

: האם מדובר בפרקטיקה בשכר או בהתנדבות.  אמיתי
 

בהתנדבות, ולא מתוגמל מערך כאן להיות צריך תמורה. ללא התמחות יהיה שלא הוא שלנו המודל                 שלומי:
 כיום זה בנקודות זכות בין 2 ל-4 תלוי בשעות.

 
 אבי: האם אנחנו יודעים באיזה תחומי לימוד אנחנו מדברים בהכשרות והתמחויות?

 
קטנה לא השפעה לנו שתהיה יודעים אנחנו יגיע. הוא לאן יודעים לא ואנחנו במו"מ נמצאים אנחנו                  שלומי:

 שם. מי מכם שזה מעניין אותו אנחנו נשמח.
כ- של הפחתה מערך של כניסה היא השולחן על שעומדת ההצעה כעת - קצר לטווח ביטחון רשתות                  לגבי

 30-40% בתשלום האבטחה.
לפזר רוצים אנחנו הסיוע, בקרן הכל למקד רוצה האוצר ש"ח, מיליון 150 היא הראשונה ההצעה - הסיוע                   קרן

 את הכסף בכמה סוגי מלגות.
מקבילים פתרונות למצוא צריך ולכן לכולם שמסייע מערך לא זה סיוע קרן נכונה, היא העלה שחורש                  הזווית

 ופתרון שורשי קדימה בנושא קרן הסיוע.
וגם שם הסכומים של הגדלה לעשות שרוצים הבנו המקצועי השיח מבחינת אנחנו אבל בסיס, איזה בקרן                  יש
הגענו שיותר. כמה במחסנית להכניס חשיבות יש הזה. בקטע בסכנה הנמצאים סטודנטים אותם               לגבי
במצב בהכרח לא שהם לסטודנטים מלגות מערך לייצר רוצים אנחנו נכונה. היא שהחלוקה               למסקנה
יכולות הללו והקרבות ש"ח מיליון -25-50 של בטווחים מדובר מהקורונה. נפגעו כן אבל קשה                סוציו-אקונומי



 
סוציו-אקונומי מצב עם מהאוכלוסיה לא סטודנטים לאוכלוסיות להגיע כדי גם ההסכם. כל על לנו                להעיד
אנחנו אם לראות וגם שיקבלו, הסטודנטים מי לדייק שיכול שלנו ארצי דיוק מערך לייצר רוצים אנחנו                  קשה.
שמגדילים למצב להגיע ואפילו ואגודות, ארגונים עם הפעולה שיתוף ואת ההפעלה מערך את לייצב                יכולים

 את הסכומים. בכל תרחיש, אנחנו שואפים לתת מערך של מלגות מקביל.
שחלק מבינים אנחנו משרות. אלא מלגות, של רק לא מענקים, של רק לא למהלך ללכת רוצים                  אנחנו
בין לכמעט לייצר רוצים אנחנו מספיק. לא זה ש"ח 4,000-5,000 של מלגה להם נייצר אם וגם                  מהסטודנטים
מקום ואין צעירים עובדים שצריכים מקומות שיש הגיוני שלא אמרו עבודה. סטודנטים 6,000-7,000             
נקודות מיני בכל סטודנטים של למשרות ש"ח מיליון 200-300 כמעט של בהשקעה מדובר               לסטודנטים.
רוצים שאנחנו הראייה זווית על להסתכל רוצה אני אבל רלוונטי יהיה זה אם בהמשך זה על את נרחיב                    בארץ.

  לייצר ומדובר בעשרות אלפי סטודנטים בטוטאל.
בנקודה אנחנו - רגישה מאוד בנקודה נמצאים שאנחנו מבין האחרונות בנשיאות שהיה מי - המאקרו                 ברמת
בחירות. בתקופות מהמדינה כספים להוציא אפשר אי נגמר, המו"מ ואז להתפרק יכולה הממשלה רגע                שכל
אזורים בין לנוע מנסים אנחנו לתהליך. הקשורים ממשלתיים מוסדות ארבעה לפחות על מדבר הסיפור                כאן
בתחילת לזוז עלולים הדברים כי הערב הדברים את להציג לנו חשוב היה נוסעת. לא שהרכבת                 ולראות

 השבוע לכאן או לכן, ונצטרך להגיב מהר.
וזה שנים המון השולחן על שנמצאים לחינוך הסטודנטים השולחן. על נמצאות שלא נקודות כאן                יש
זה תקציב, ועל כמויות על מדובר לא פה הסיוע. לקרנות הכנסתם על משרדית בין פוליטית בין                  סיטואציה

 סוגייה ערכית.
מקרה בכל שנקים. המקומית הוועדה של בשיח זה את נרחיב אנחנו - מתוקצבים הלא המוסדות של                  הסוגיה

 הם יהיו זכאים גם לקרן הסיוע וגם למלגות הנוספות שאנחנו מכוונים אליהם.
 

בזה מסתייג אני כרעיון אבל הפרטים, את מכיר ולא נכס רכישת על שדיברו בנשיאות הייתי לא אני                   נעם:
לאיזה להתחבר על וחצי שנה לפני דובר ובזמנו ההתאחדות של צפונית שלוחה להקים צריך שהיה                 וחושב
עף לא ואני שעלה, הנכס בעניין הדיון את מכיר לא אני כרמיאל. באזור הפנים משרד של שלוחה של                    משרד
ככה שהיא מיליון והמילה הסיוע קרנות של מהמספרים מתרשם לא אני כלכלה, על כללית מילה הרעיון.                  על
ואני מקצועיים בכלים משתמשים הם ספר. בית לנו עשו והמל"ג שהאוצר חושב אני באוזן. מטלטלת                 ברבים
הצרכן של ההתנהגות והיא אחרת בעיה יש פעם. אי ביותר הטוב במצב היא במדינה שהכלכלה להגיד                  רוצה
שמקבלים. מההצעות ולהתרשם ליפול לא מסוימות. עמלות עם אשראי כרטיסי על הממוצע,              הישראלי
כסף יש המצוקות. וכל הזקנים ולמרות המובטלים למרות כספים יש כי שריר עוד לעשות לעצמכם                 תרשו

 בקופה ולא צריך לפחד מלעשות שריר ולא להתרשם מהמליונים.
 

 יולי: סוגיית רכישת הנכס היא נמצאת בסדר היום של הישיבה, זה הנושא הבא, לא נתייחס לזה כרגע.
 

ואלה שעובדים אלה - החינוך משרד של בקרן אחד שקל לשים כדאי לא שלדעתי ואגיד אקצר אני                   חורש:
ולכן נותן שהמל"ג הזו המגבלה על שליטה שום לנו ואין המלגה את לקבל כדי אחים מספיק להם                   שאין



 
שוויונית בצורה הכסף את ולהכווין הדרך את למצוא צריכים אנחנו הנכונה. החלופה וזה בהם לשלוט                 חייבים

 לכל המוסדות גם הלא מתוקצבות, גם לחינוך וגם להנדסאים.
 

באופן עליהם נלחמים שסטודנטים דברים שיש יודע כן אני עשירה, מדינה על מדובר מה יודע לא אני                   אבי:
טיפה להשיג שיכולנו להיות ויכול כלילות ימים עושה ההתאחדות הנהלת שעות. גבי על שעות כולנו,                 רציף,
כאן ויש אנשים של בעבודה לזלזל אין למקום, ויש לביקורת שמעבר חושב אני אבל פחות, וטיפה                  יותר
המו"מ את למצות מנסים אנשים הטובות. המילים את להגיד יש הביקורת שלצד חושב אני מטורפת.                 עבודה
אף מעניינים כך כל לא שהסטודנטים נגיד ובוא בה נמצאת שהמדינה המצב כל בתוך שאפשר כמה                  עד
מהסיוע חצי קיבלו שלא גופים ויש לפרופורציות להיכנס שצריך אומר אני מיליונים. במאות פה ומדובר                 אחד
מבקש אני בו. נמצאת שהממשלה במצב במיוחד ויפה, טובה בחבילה שמדובר חושב אני קיבלנו.                שאנחנו

 לשים את הדבר הזה גם על המוקד.
 

 נעם: אני דיברתי על עובדות ואני יודע גם לפרגן.
 

שלך הביקורת לצד האחר. הצד את להבין ממך מצפה אני אבל שאמרת, הדברים כל את מקבל אני :                    אבי
שהוא ובטון בשלילי הזמן כל זה עולה שאתה האחרונות בפעמים ההשקעה. על תדבר חיוביים, דברים                 תביא
לאנשים טובה מילה להגיד חייב ואני קצת לי צרם ביותר. הטוב את לעשות מנסים באמת ואנחנו נעים                   לא

 שעושים את זה מסביב לשעון כבר חצי שנה.
 

אני וגם דוחף, כן תמיד שאני משהו שזה פרגון, של בעניין פיל. של עור לי יש הכל, לי להגיד אפשר                      נעם:
בשבועות גם אותו. נותן ואני חיובי פידבק לקבל חשוב לי גם בנשיאות, וגם שלי המקומית ברמה                  בעצמי
עם מדבר כשאני והקרבתי. קשה עובד אני וגם איתך יחד שלישית שעה פה נמצא שאני זה עצם                   האחרונים.
בכנרת כשהיינו פרגון. זה ההתאחדות בהובלות להיות צריכה שהפעילות אומר ואני הקודמת בישיבה               אלחנן

 ודיברתי על קולגיאליות, זה היה פרגון וקלה הרבה מאוד דברים. אני באתי להפוך שולחנות.
 

למוסדות. מחוץ המוסדות בתוך ההקצאות בין מפריד אני שאחרי. ביום רק יתחיל המקצועי התהליך                שלומי:
את נקבל שלא שישמחו במערכת כוחות יש שלנו. בידיים לא והוא שלנו בידיים לא הזה שהסיפור                  עד
שלנו ההכרחיים הקווים את יש חכמים. יותר נהיה שני ראשון יום שלקראת חושב אני האלה.                 הסכומים
וטווח קצר טווח על מדובר מאליו, מובן לא הוא פה שקורה הענק שהמהלך להגיד לי חשוב ניאבק.                   ועליהם
שנצליח מקווה תעסוקה, אפיקי וגם מלגות גם סיוע, קרן גם אבטחה, דמי החזר גם מגוונת, ובחבילה                  ארוך
יסגר הכל אם מהר, יזוזו הדברים ש"ח. מיליון מ-500 ליותר ונגיע הסכומים את ראשון יום עד                  למקסם

 בראשון נצא בהודעה משותפת מאוד מהר.
 

 
 
 



 
 נושא 2 - רכישת נכס בירושלים

 
מזכירה אני בירושלים. להקים הולכים שאנחנו הסטודנטים בית אישור גודל, מאוד נושא על מדובר                ספיר:
הכנסת לבין המרכזית, התחנה ליד לעיר, הכניסה בין נמצא להקים הולכים שאנחנו הבית - המיקום                 לגבי

  ומשרדי הממשלה. זה מיקום מרכזי שיחזק את היכולת שלנו להשפיע בזירת המדיניות.
על לעומק עברו אלחון ודירקטוריון השקעות שועדת אחרי סופי, לאישור עליה שנצביע הרכישה פרטי                לגבי
של הגודל וסדר המעבר עצם את בנשיאות אישרנו הנכס. את נממן שבו האופן את ובחרו                 המספרים
ואנחנו השקעות, בוועדת גם שאושרה הרכישה עניין ואת השכירות את המנהל בועד אישרנו               הרכישה.

 ניצבים היום בפני אישור אחרון שזה הפורום של הנשיאות, בהתאם לפרטים שאני מציגה עכשיו.
 

רכישת על מדברים אנחנו אלחון. של הכללית כאסיפה שלנו, האחר הכובע את לשים הולכים אנחנו                 שלומי:
וגם הבנייה את שילוו מומחים צוותים לנו יש לעומק. בזה שדנו נהדרים דירקטורים של צוות יש                  נכס.
איזה עם להבין חשוב החברה. בתוך גדול מהלך שזה זה על בעיקר הוא פה הסיפור שלנו.                  הפרויקטורים

 כובע אנחנו נמצאים הערב.
 

בפרויקט נמצא הנכס שנרצה. איך לעצב שנוכל בטון ברמת מבנה מקבלים אנחנו חדש. בנכס מדובר                 ספיר:
של שטח על יושבים המשרדים היום מ"ר. 151 בגודל ,12 אבן אבן ברחוב מרכזי, באזור האומה,                  משכנות
מקום וגם ההתאחדות של למשרדים גם מקום לנו שיהיה כדי הזאת גלריה, לבנות צריכים ואנחנו מ"ר 305                 
מדיה תוכן הפקת של אפשרות גם תהיה מדיניות. בקידום מכאן ולעבוד להגיע שירצו ולסטודנטים                לאגודות

 ברמה שהמשרדים היום לא מאפשרים לנו. מי מכם שירצה לעזור בעיצוב, נשמח.
רכישה, מס גם יש השיפוץ. כולל ש"ח מיליון 3.950 הוא הנכס של נטו המחיר התחשיבים. את מציגה                   אני
של אפשריים מודלים יש הטבלא בתחתית ש"ח. מיליון 5.600 הוא הכולל שהמחיר כך תיווך, ודמי דין                  עורכת
בתיקי מהכסף בחלק שנשתמש או כמשכנתא, מלא כמימון או זה את עושים שאנחנו לראות ניתן                 מימון.
במימון יהיה הנראה ככל השוטף, ההתאחדות מתקציב יוצא לא זה מקרה, בכל - ראשוני כהון                 ההשקעות

 מלא ע"י נכסים אחרים שיש לנו.
 

החבר'ה את הכרתי ואני זמן הרבה הסטודנטים בעולם אני אלחון. חברת של מנכ"ל ואני טל לי קוראים                   טל:
פה, להיות מתרגש ואני הסטודנטים בעולם שנים 7 ואני גוריון בבן באגודה הייתי זה לפני לפניכם.                  שהיו
חבר'ה הרבה כאן יש אגודות. קשרי מחלקת ממקימי וגם ההתאחדות מנכ"ל בתור גם הרבה נמצא                 והייתי
את לנהל היא שלה והתפקיד ההתאחדות של הכלכלית החברה היא אלחון השבוע. הכרתי וגם מכיר                 שאני
אישור לייצר צריכים אנחנו לעמותה. וגם הכנסות, לחברה מייצרת אלחון והמסחרית. העסקית              הפעילות
הזה והדבר שלוחות על וגם הזה הנושא על ודיברו שנים הרבה ירושלים של הנושא את מכיר אני וין. וין                     שזה
רוצים שאנחנו מצהירים אנחנו שבו ההרשמה מסמך את לכם מציג אני שקורה. הזה הדבר על ושאפו                  קורה
אותו נקבל אנחנו התהליך את נסיים ולא ובמידה לחשבון ש"ח 20,000 מעמידים אנחנו הנכס. את                 לרכוש
אנחנו הזה. המסמך את לייצר וגם הנכס עלויות את להוריד הצלחנו ואנחנו אחרת יהיה שזה רצו הם                   בחזרה.
ביטחון לנו מייצרת לא שהחברה נראה אנחנו ואם בעצמו הרכישה מסמך לגבי ומתן למשא להגיע                 רצינו



 
של ההליך את לסיים יכולים אנחנו אצלנו. נשאר והכסף אחורה צעד ללכת יכולים אנחנו הנכס של                  ברכישה

 הרכישה מול החברה ובמידה והעניין לא יצא לפועל, אין לנו מה להפסיד. ההחלטות בוצעו בכובד ראש.
 

מוזמנים תהיו אתם הזה. בחודש לקרות הולך ההתאחדות של הצוות וכל המשרדים של המעבר                ספיר:
הקרוב בחודש נסדר הסופיים ההליכים כל לרכוש. מתכוונים שאנחנו הנכס לא שהוא בשכירות,               למשרדים

 ונתחיל את השיפוץ בין ינואר למרץ ואני מקווה שבחודש אפריל נהיה בהשקה.
 

 יפה: מדובר בצעד מרגש ואני שמחה שטל פה איתנו. אני מתרגשת לעבור לירושלים.
 

וזאת קורונה בתקופת מדובר העסקה. תנאי ולגבי המחיר לגבי מאוד רחב ומתן משא כאן היה                 שלומי:
יש מהר. מאוד להתחלף יכולות עסקיות סיטואציות כי למהר הזה בדבר חשוב עסקית. מבחינה                הזדמנות

 כאן מקום לנשיאות להצביע ולאשר את הדברים אנחנו רוצים שזה  בשיתוף פעולה.
 

משהו אישור על מה, על היא ההצבעה החלטה. כבר שהתקבלה לנו שהצגתם מהמצגת מבין אני                 נועם:
 שאושר והתקדם?

 
ישיבת זה על והייתה ומשהו חודשיים לפני התחיל וזה המעבר של המהותית בשאלה התחיל הסדר                 שלומי:
ארגונים שני עוד עבר זה ומאז הסיפתח היה זה המעבר. בעד הצביעה הנשיאות מאוד- ארוכה                 נשיאות
היום המעבר. של והפיננסי המקצועי התהליך כל את שעשו אלחון ודירקטוריון השקעות ועדת -                מקצועיים

 אנחנו מאשרים סופית את רכישת הנכס.
 

ברוב עברה  מ-16.9.2020: לישיבה בהמשך אלחון חברת ידי על בירושלים נכס רכישת לאישור               הצבעה
 קולות - ההחלטה לרכוש את הנכס בירושלים.

 
 הישיבה הסתיימה.

 טבלת הצבעה - נשיאות 12.11.2020 (19:00)

 קולות אגודה

 אישור רכישת נכס בירושלים ע"י החברה הכלכלית של
 התאחדות הסטו' "אלחון" (בהמשך לישיבת הנשיאות
 מתאריך 16.9.2020 שם אישרה הנשיאות את מעבר

 ההתאחדות לירושלים) בסכום של 3,950,000 ש"ח ובתנאי
 מימון וקבועות תשלומים כפי שאושרו על ידי דירקטוריון

 החברה
 בעד 28.88 אוניברסיטת תל אביב
 האוניברסיטה העברית

 בירושלים
 בעד 21.05

 בעד 20.96האוניברסיטה הפתוחה



 
FTE 

  19.08 אוניברסיטת בן - גוריון
 בעד 18.83 אוניברסיטת בר - אילן

 בעד 17.65 אוניברסיטת חיפה
 המרכז האוניברסיטאי

 אריאל
17.1  

 טכניון - מכון טכנולוגי
 ישראל

16.34  

 הקריה האקדמית
 ק.אונו-כללי

14.94  

 בעד 8.7 המכללה למנהל
 המרכז הבינתחומי

 הרצליה
8.01  

 בעד 6.16 מכללת בית ברל
  5.88 אקדמית פרס

  5.63 מכללת סמי שמעון
  5.58 מכללת ספיר

 בעד 5.23 רופין
  4.98 מכללת אשקלון
 בעד 4.93 סמינר הקיבוצים

  4.82 מכללת אורט בראודה
  4.66 מכון טכנולוגי חולון

 המכללה האקדמית -
 תל חי

 בעד 4.56

  4.55 מכללת עמק יזרעאל
 ביה"ס הגבוה

 לטכנולוגיה בירושלים
 (מכון לב)

 בעד 4.29

  4.28 אקדמית תל אביב יפו
 בעד 4.17 מכללת הדסה

  3.88 שנקר
 אפקה - המכללה

 האקדמית להנדסה
 בת"א

3.76  

  3.43 אקדמית כנרת בעמק



 

  

 הירדן
  3.26 לוינסקי

 המכללה האקדמית -
 גליל מערבי

 בעד 3

  2.92 מכללת נתניה
  2.9 מכללת אחוה

  2.79 מכללת אורנים
 בעד 2.71 מכללת דוד ילין

  2.68 מכללת צפת
 בעד 2.66 מכללת קיי

  2.34 בצלאל
  1.89 גורדון

 בעד 1.57 עזריאלי

  1.55 וינגייט
 המכללה הטכנולוגית

 ב"ש
1.51  

 בעד 1 ויצו חיפה
  1 אקדמית למוזיקה
 מכללת שערי מדע

 ומשפט
0  

 המרכז האקדמי
 למשפט ולעסקים

0  

  0 אוהלו
  1 יו"ר התאחדות

  1 סיו"ר התאחדות
   

 156.35 בעד בעד
 0 נגד נגד

 0 נמנע נמנע
 279.23 156.35 סה"כ


