
 

 

 

 

 

 30.12.2021 מנהל  וועד ישיבת

 חולון  הטכנולוגי  המכון: מיקום

 17:00: התחלה  שעת

 : ההתאחדות  הנהלת נוכחיםות

 ר"יו – אלחנן
 רית "סיו – שקד

 
 : ות/נוכחים ריםות"יו

תל אביב, העברית, בן גוריון, הפתוחה, בר אילן, אריאל, אונו, רייכמן, בית ברל, פרס, רופין, ספיר,  
תל חי, אשקלון, חולון,  עמק יזרעאל, אקדמית תל אביב, הדסה, סמינר קיבוצים, מכון לב, שנקר,  

עזריאלי, ויצו חיפה,  אפקה, כנרת, לוינסקי, גיליל עליון מערבי, אורנים, דוד ילין, קיי, משפט ועסקים, 
 אקדמית למוסיקה, 

 

 כתבי הצבעה : 

עון, מכללה למנהל,  שמאחוה,  בראודה,  סמי  טכנולוגית ב"ש, וינגייט, בצלאל, גורדון, 

 
 17:33התחלה:  

 
 כי הרבה פנו לפני וביקשו...  תמסכואלחנן: בואו נתחיל ערב טוב לכולם אני אשמח שנהיה עם  

 כיף מאד לראות את כולם תודה רבה לכל מי שהגיע 
 נתחיל בסיכום 

 זו ישיבת נשיאות ראשונה אחרי הבחירות 
עברנו חודש מאתגר גם של למידה אינטנסיבית וגם של תקציב ותוכניות עבודה. שקד נהייתה  

 הדוברת ואני המנכ"ל
הדרך.. היה חודש מדהים אני מאד נרגש. אין לי ספק שכולנו יחד  למדנו גם את התפקידים האלה על 

 ני תקופה משוגעת של קורונהפנוכל להביא את הארגון למקומות מדהימים אנחנו ל
 . שוב אני רוצה לומר תודה רבה לכל מי שכאן מרגש מאד ובהצלחה רבה 

 
  אינטגרלי מהתקציבם חלק תשקד: גם אני אצטרף לתודות. גם לחודש האחרון שנפגשנו היי

 ומתוכניות העבודה
 . שיהיה לנו בהצלחה  תודה גם לצוות ההתאחדות שהגיע היום תודה לועד המנהל גם
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 אלחנן: לפני שנצלול לסדר היום יש לנו פרדות לעשות.. אופיר...  

 
אופיר: טוב אני לא יודעת מאיפה להתחיל.. אני הגעתי מאגודה שהייתה שבורה ויש פה הרבה שחוו 

 היו"ר שלפני ואת זה שלפניואת 
יצרנו פה תהליך של אגודה חזקה ומשמעותית.. החודש האחרון היה לי קשה כי יצאו נגדי במכללה  

 והבנתי שהגיע הסוף... 
ואני באמת חושבת שמה שאנחנו עושים זה שליחות אמיתית ואם אתם עובירם דברים כאלה תזכרו  

 למה באנו לפנה. תזכרו למה אנחנו פה
 ל מנהיל זה להשמי את הקולות שלא אוהבים לשמועהגדולה ש

 אני חושבת שהשארנו אגודה שזוכה להמשך עשייה מטורפת ואנחנו בגל כזה...
 יחד עם המשפחה הזו שזה הגב הכי חזק שאפשר לקבל... תודה

 
שקד: אופיר כמו שאתם יודעים נכנסה כרוח סערה לעבודה ובאמת אם יש מישהי שעמדה על  

ות ונתנה באמת הכל זו היא. עשית עבודה נפלאה ואפשר ללמוד ממך המון על  הרגליים האחורי
 התגייסות, שליחות והרתמות ואני בטוחה שדברים שעשית יישארו... אנחנו אוהבים אותך... 

 
אלחנן: זכיתי להכיר בחורה עם לב ענק... אני אישית מאד מזדהה ומעריך את המאבק שהיא עשתה  

 גדה וכו'... את תותחית על... למרות כל זה שהמוסד עמד נ
 

 פרדה נוספת יש מיורי 
 

 יורי: אני בעיקר יגיד שאני מאד תרגש, מסע מטורף, אחרי שנה וחצי זכירתי להיות יור 
זכירתי להכיר פורום של סטודנטים יורים שאכפת להם מהסטודנטים נלחמים נגד גופים, מוסדים, כ"כ  

 גדולים ווחזקים לראות איך כל אחד נלחם 
ם השני שלי מול התפקיד עמדנו מול המלג עשינו דברים משמעותיים כל אחד באני מאמין שלו  ביו

ובאופי שלו.. שגם אם אנחנו לא רואים את התוצרים היום אין לי ספק שנראה את זה הלאה שעוד  
 נראה בעמדות השפעה... 

 הסטודנטית בזירה המקומית... אני מאד מתרגש לסיים זכיתי להיות חלק מצוות שנלחם לטובת 
עשינו והצלחנו בזכות הפורום כאן וגם ברגעים קשים.. הפורום הזה מאפשר את התחושה שאנחנו לא 

 לבד וגם כשקה מגיעים לתוצאות ולהישגים מרשימים  
אני בטוח שניפגש... אני מאד מעריך ואוהב אתכם עברנו תקופה מאתגרת בנשיאות ואני מקווה 

 דרך חדשה כמו שידענו לעבוד ביחד ולראות את המטרה העליונה שהי הסטודנטיםשהנשיאות תוביל 
 אני אוהב אתכם!

 
ו תמיד ידענו לגשר על דברים אני  נגע הראשון ולמרות שלא תמיד הסכמראלחנן: היה לנו קליק מה 

ך  ל זוכר שעמדת בבמה בתל אביב.. ואמרתי זה מנהיג... גם ברמה באישית ובשם ההתאחדות מאחל 
 ן בהצלחה בהמשך! המו

 
 אלחנן: פרידה נוספת מיניב, מבקר ההתאחדות 

 
שנים שאני פה בארגון. מי שמכיר אוי יודע שאני שונא לנאום... יש לכם הנהגה   8יניב: תודה על 
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 חדשה היום אני זוכר שאני הייתי סטודנט.. לא ידעתי אז מה זה ההתאחדות.. מאז אתם רק עולים 
יים.. הארגון הזה בנוי שלקראת הבחירות יש פיקים של עליות  יש לכם הרבה אחריות על הכתפ

ומורדות מה שאני יכול לאחל לכם זה שתמשיכו לעשות מה שאתם עושים יהום טוב הנהגה כזו  
אחרת... יש לכם אתגרים משותפים ואם ההנהגה מצליחה אתם מצליחים אז מאחל לכם שתצליחו  

 שנים!   8ודה לכם על ואם תצטרכו משהו נוסף... תרגישו מוזמנים ות
 

אלחנן: אני חושב שבאמת עבר כאן ועשה פה דברים חשובים עבור הארגון ותודה רבה בשמי ובשם  
 ההנהגות האחרות שהיו פה... 

 
 אלחנן: אנחנו באיחור קליל של בערך שעה...אז רק יש פה כמה יו"ר חדשים שיציגו ונכיר

 דמית אונו מחליף של אלחנן,  עדי מחליפה של אופיר, אורון יו"ר אגודה בקריה האק
 אנחנו נתקדם בסדר היום 
 יש לנו דיוןם והצבעה על: 

 
 בניה. אם יש שאלות תשאלו – מבקר הפנימי 

שאנשים מעריכים ושמח שהסכמתי לקחת  ן בניה: אני מתרגש להגיע למקום שפרגנים... אני מבי
 תפקיד כזה שיותר מפריע מאשר מקבל 
נכסים ומשכירים. אני רואה חשבון למדתי בקריה האקדמית   אני משמש כחשב בקבוצת אלה יש לנו

 שנים 10אונו לפחות כ 
  43נשוי בן 

 עמותות: ביישוב נריה ובעמותה שבונה בתי כנסת 2היום אני גם מבקר פעיל ב  
 מתנדב במד"א בחמישי בלילה פעם בחודש 

 שאלות? 
דברים כאלה.. אם מישו תריך   46אני קורא חוזים עבדתי בכמה עמותות ודאגתי לסדר להם פטורים 

 עזרה לרשם העמותות דברו איתי
 השגתי אישור ניהול תקין ביום אחד... 

מאיר: לפעמים קורה מצבים שיפנו אליך בשאלות מענות ובדברים שלא תמיד יש הסכמות אליהם.  
 להפריד מיורים הנהלה וכואתה כמבקר צריך 

בניה: הגעתי מעמותות. התפקיד שלי זה לשמור על עצמי ולשמור עליכם אתם לא רוצים חשיפה  
 באישה שנה... כמובן לסדר שכולם יצליחו להתקדם ולהיות זה.... 

 
 אלחנן: תודה רבה! 

 
 שקד: אנחנו יוצאים להצבעה. גלעד יקריא  

 שבוןעדי: בקורות חיים לא צוין שהוא רואה ח
אלחנן: חובה שזה יהיה רואה חשבון. כנראה הייתה לנו טעות... אני יחפש אם יש את האישור נעבור  

 להצבעה
 נעבור לייעוץ משפטי נמצא איתנו טל שפירא 

טל: שלום לכולם בהצלחה אני שותף מייסד במשרד בנצור ושות מודה לכם שהזמנתם אונתנו אמרתי  
כות גדולה אני חושב שזה גוף חשוב מבחינה פוליטית  בוועדה אני אומר גם לכם נאי רואה ז 

בוטיק שמדורג כאחד   – והשפעתית על המדינה ונשמח לסייע ולייעץ לכם. מבחינת המשרד 
מהמובילים בישראל אנחנו נותנים שירותים בתחום המשרד, בג"צים וכיוצא בזה נדלן ועוד דברים  
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יצגים נבחרי ציבור מכל הקשת הפוליטית  מבחינת הלקוחות של המשרד אני יכול להגיד שאנחנו מי
 מבחינת חברות ועמותות אנחנו נותנים ייצוג עמותות מלכ"רים גם קרנות  

מבחינת אופי עבודה המשרד מנוהל ע"י מספר שותפים ולכל אחד יש תחומי התמחות שונים. המישור  
 שלכם יהיה בעיקר אל מול שותפים וזה יאפשר לנו להיות זמינים עבורכם 

 חזן: יש לכם לטיגציה, חוזים דיני עבודהליאור 
טל: אני חושב שעיקר הפעילות תהיה מסחרית. הדברים האלה אנחנו יודעים לעשות כמובן גם דיני  

 עבודה יכול להיות שיעלו נושאים ונדע לשתף פעולה
 אבטחת מידע ? למשל 

אליהם. השאלה   אלון: אחד היתרונות שאנחנו ממנים משרד זה שיש קשת של נושאים שאפשר לפנות
 היא האם בהסכם יש כתובת של רפרנט?

טל: בתחילת הדרך יש רפרנט ספציפי. זה אני לצורך הענין אם יש עתירה מנהלית אז כבר מבינים עם  
 עובדים  15מי יוצרים את הקשר. צריך לאפס אנחנו לא משרד של פירמה אנחנו סדר של  

חצי שנה יהיה לנו אפשרות לעשות הסכם   מרים: בוועת מכרזים דיברנו על איזשהו הסכם שתוך 
 מחדש 

טל: העברנו הצעה שמצד אחד יש מרכיב קבוע ומרכיב מתפתח כי אנחנו לא מכירים את הנשיאות אני  
מאמין שתוך חמי שנה נבין את היקף העבודה הנדרש תמיד הסתדרנו ונדע להתדר זו לא תיהיה  

 הבעיה
 

 אלחנן: חברים אנחנו רוצים להתקדם 
 י היועץ המשפטי המחיר יקר יותר?מאיר: לגב

 אלחנן: כן ולא 
מאיר: אני חושב שאם אנחנו מצביעים לו אני חושב שבמסגרת ההצבעה תוך חצי שנה צריך להביא  

 לאישור 
אלחנן: הרעיון באה מאיתנו כי הנשיאות מאשרת לשנתיים ואנחנו צריכים לראות שאנחנו מסתדרים  

 ם בעוד חצי שנה נאריךואם נראה שזה עומד במסגרת השעות נחתו
אני מציע שנעביר את זה בוועד המנהל כי אם אנחנו נראה שזה יקר יותר אנחנו נרצה לצאת כי יש  

 מסגרת תקציבית 
 מרים: אנחנו רואים שהיו חריגות בשנים האחרונות

 יענקי: אני אשמח שתסביר מה זה כן ולא?
עכשיו. אבל אין שינוי כי בסוף לא צריך  אלחנן: הייעוץ המפטי הקודם התחייב ליותר שעות במחיר של  

 את כל השעות 
 

 וועדת מכרזים באה ודיברה על המחיר 
 שי: מה החיר עכשיו?

 מההתאחדות   10מאלחון ו    ₪10 השנה זה הולך להיות   20,000אלחנן: ההתאחדות תוציא 
 בפועל מי שצרך יותר זה היה ההתאחדות 

 שי: מבחינת שעות?
 שעות  28אלחנן: חתמו על  

 שי: יכול להיות שצריך חוזה אחר?
אלחנן בגלל זה באנו ואמרנו שנהיה אחראיים וחצי שנה נבחן אותם ונראה מה אנחנו צורכים ואם  

 נראה שאנחנו חורים מהשעות ונראה מה אנחנו עושים ואולי נצא למכרז חדש 
 שי: אז מה הפרוצדורה לעוד חצי שנה?
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 צי שנה אלחנן: אז ההצעה שלי זה שנאשר את זה עוד ח
 ₪ וגם אם היו עושים שעות פחות זה היה התשלום  20,000בפועל נסגר ריטיינר של 

 לטיגציה זה לא כולל 
 חשוב לציין שזה אותו משרד שישבנו והוא מלווה אותנו במוסדות לחינוך עם העתירה לבג"ץ

 למרים: אם צריך יותר שעות?
ד גבוה הייתי השבוע בתחילת שבוע עם  אלחנן אתן לכם דוגמא קטנה נוות אל צור זה משרד בלבל מא 

מזכלית ורה ואז היא אמרה שאפשר בשיח ואמרתי לה שאני מקווה שנביא את נוות אל צור והיא ממש  
 הופתעה

 מאיר: מידע על השעות שחרגנו
 אלחנן: לא חרגנו

 וחצי בואו נעבור להצבעה אנחנו נאשר לעוד חצי שנה והוועד המנהל יחליט אם משאירים לעוד שנה 
 אני דווקא חושב גלעד יאללה הצגה

 אז אנחנו נעשה ייעוץ משפטי
 גלעד: פרטי הצבעה כבר מוכנים רוב גדול לפי מוסדות 

 יועץ משפטי  עבר ברוב קולות
 

 אלחנן: נעבור להצבעה על מבקר פנימי 
 מל"ש 10גלעד אלון: מבקר פנימי נדרש בעמותות של מעל 

ן ולהערכתי אני הייתי שמח לראות מישהו שהוא יותר  במקרה שלנו הגוף המבקר הוא רואה חשבו
 משפטן ובניה יותר רואה חשבון.

 נעבור להצבעה  
 אבי: עכשיו מאשרים מבקר פנים. המבקר חוץ, גלבוע יש לו רקע משפטי?

 לא הוא רואה חשבון
 יניב: רואה חשבון יכול לעשות את העבודה טוב מאד גם אם הוא לא משפטן

דידי: כתוב בקו"ח שהוא עבד ויש לו נסיון רב בביקורת ואני חושב שהוא יוכל להתעסק עם התחום  
 הזה. הוא העביר ניהול תקין ביום אחד...  
 מרים: מה קורה במידה ואין מסקר פנימי 

 אין דבר כזה... 
 ליאור: יניב, מהנביון שלך אתה חושב שזה קרטי?

 יניב: לדעתי אין שום בעיה בזה
 יש לי מבקר שהוא תותח אבל אני יכול להגיד לך שזה מינורי ועדיף שיהיה רו"ח ולא עו"ד ליאור: 

 אבי: אני חושב שזה בסדר יניב אוביטיבי 
 

 אלחנן: נעבור להצבעה
 גלעד: הצבעה

 מבקר פנימי עבר ברוב קולות
 

 שי מועמד לתפקיד מנכ"ל ההתאחדות  באלחנן: נמצא איתנו שי שידלו
 עבר את אישור הוועד המנהל 

 יציג את עצמו
 שי: סגירת מעגל מה שקורה... מי שלא מכיר אותי אני יציג את עצמי 

 שנים.. לפני שתחיל הקורונה  3הייתי יור אגודה במכללה למנהל לפני 
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 אחרי התפקיד הקמתי עסק עצמאי היה לי עשרות לקוחות... 
 סע הגיוס  עשית את כל מ

עזבתי את העולם הזה אני לא טיפוס של לשבת בבית ועשיתי שינוי חד היוםפ אני מפיק אירועים  
 גדולה ותיקה – בחברת פרו מרקט 

ןעד מליוני שקלים יצא לי לעבוד עם אוניברסיטאות הפקת   50,000 – הפקתי ארועים ממתוקצבים  
 ניהול הפרט הכי קטן וצריך להיות בארוע ארועים זה ניהול מורכס נדרש משלב ניהול התקציב ועד ל
 אני בפועל ניהלתי את התקציב, ארועים וסגירה מול לקוח 

והיום עשיתי חישוב מסלול על עצמי ונזרכתי למחשבו וראיתי הזדמנות של הארגון ובאמיפקט שיש 
  שיושבים כאן אני תופס את התפקיד כמשהו כבד וכיוב 2לגעת בכל סטודנט בישראל ואני מאמין ב

המצפן שמונג ע"י ההנהלה שמונהג ע"י הנשיאות והמכ"ל שומר הסף וזה מה שאני אשמח לעשות  
 ולהכיר לעמוק 

 אני מאמין שיש מה לשמר ומה לחדש ויש רוח חדשה וחיובית ואם יש שאלות? 
 דויד: איפה התיאום צפיות בתפקיד המנכ"ל?

שי: אני מביא איתי גם הרבה כנות אני מאמין שצריך ללמוד את התפקיד לפני שתא המשנה וצריך  
 לעשות כיול מחדש ולהין מה נכון לארגון

 אלחנן: אם אין עוד שאלות שי יצא החוצא ונעבור להצבעה
 הוא בחור סופר מקצועי ואין לי ספק שיעשה את תפקידו נאמנה 

 
 מנכ"ל התאחדות עבר ברוב קולות

 
 

 גלעד: מקריא את רשימות המוסדות 
 אלחנן: לפני ההפסקה נשלח עוד זימון לסדר יום נמצא פה טל שיינברום שיציג וגם ייפרד

 שנים בהתאחות ושנתיים בבן גוריון 7טל: אני רק אחדד 
היא   למי שלא מכיר אני מנכ"ל אלחון מסיים היום ביום ראשון אני נכנס להיום יו"ר דירקטוריון איסתא

 במצב טוב יש עוד הרבה לדבר ואני אגיע באחת הישיבות לדבר
אלחון קנתה נכס בירושלים שההתאחדות הולכת לשבת בהם עוד חודש אנחנו עובדים על הנכס הזה  

תחילת המשא ומתןם היה לפםני שנה קנינו את הנכס ואנחנו בתהליכי שיפוץ רציניים ואני מאמין  
 שתהיה גזירת סרט וארוע נחמד 

משרדים עלו לא מעט כסף כמו השייפוץ אישרנו בזמנו איזה שהוא תקציב לטובת הרכשיה והשיפוץ  ה  
דברים אחד העלויות של בניה ושיפות עלו בצורה מאד משמעותית וכל מי שדיברתי איתו    3מאד קרו  

דבר שני בזמנו כשאישרנו את הרכישה אמרנו שתהיה תקופת ביניים    10%אומר לי תיקח ותוסיף עוד 
עד שנאלכס את הנכס ויהיו הוצאות בגלל שזה ההתאחדות ואלחון ואז ייוצר פער ניקח כסף בתיקי  

השקעות שיש באלחון וזה מיועד לדברים האלו לשמחתנו בקורונה הסתדרנו ועכשיו אנחנו צריכים את  
₪ ועדיין אנחנו נשארים עם סכום יפה וזה ילך על ההחזר הלוואה וגם תוספת   900000הכסף הזה  

 לשיפוץ נשאר עוד סכום קטן לסגירה של חברה וזה זניח 
 שאלות? 

 לואיז: יש דיבידנדים והבנתי ש.. . 
 טל: נסיים עם הנכס ואז אענה

 עדן: באחוזים כמה היה? כל פרוקיט שאתה שם כמה תקצבנו כמה אחוזים תשואות?
חברות   2חברה  אחוז יש לנו וועדת השקעות אנחנו לא מתעסקים בזה קטונתי... יש 9טל: בערך 

שמנהלות לנו את התיקים וכל םעם אנחנו עושים פגישה וליגה מול התשואות לא תיקצבנו בלתים כי  
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 לא רצינו למשוך מראש
באנו לבנק לשמחתנו זה קרה כמעט שנה אחרי נאי לא יודע מי היה םה אז אישרנו שניקח השקעות  

 כסף כשנצטרך   לטובת הנכס הזה פשוט לא רצינו למשוך כסף אם יגיע נמשוך
אלון: בזמנו שדנו פה החשש המרכזי שתהיה נשיאות שתצביע בעד והדבר הזה יעשה מתחת לאף  

של נשיאות של היורים שישבו בזמן המשיכה בכלל לא יכירו בזה ואני שמח שאנחנו מגיעים לזמן 
 המשיכה בטוב.... 

 עדן: מה האלטרנטיבה במקום?
 חת הלוואה טל: לוותר על דברים אחרים בהתאחדות, לק

₪ אני מצפה למשהו כתוב אני חברת נשיאות יש לי אחריות אני צריכה לראות   900000שי: זה +
 דברים כתובים מראש מבקשת שזה יהיה כתוב  

חודשים וזה עב    11אלחנן: זה החלטה על הנכס ועל השיפוץ ועל הרכשיה זו החלטה שהתקבלה לפני 
 רנשיאות  

אלחון ולא של ההתאחדות הדירקטוריון של החברה ישב לפני  טל: מה ששכחתי לצין זה נושא של 
 שבוע והם אישור את זה והבאנו את זה לוועד המנהל 

 שי: יש סיבה שמאשרים את זה מולי 
 אם צריך לאשר את זה מולנו שיהיה כתוב זה הרבה כסף אני מצפה לראות את זה מראש 

 מאיר: אני לא באמת יודע להגיד לך  
נפרד לשקד שיצא סדר יום כזה אנחנו נקלענו לסיטואציה הזו אנחנו בלוחות  אלחנן: נשלח סדר יום

 זמנים קצרים אין לנו כספים להעביר לשיפוץ אין לנו אלטרנטיבה וכל מה שאנחנו מציגים היום
 ליאוןר: האם הנתונים עברוץ? אני מתחברת לדברים צריך לשלוח משהו שנדע על מה אנחנו מצביעים 

 ו להגיד בעד ולחטוא באחריות או להגיד נגד אין אלטרנטיבה זה א
 חודשים   11אלחנן: זו החלטה זה דובר לפני 

הסכום אושר מראש אך אמרנו שלא נמשוך אותו ועכשיו אנחנו צריכים אני לא מקטין מזה החברה  
 חדשים אם זה ענין ברוקרטי לא צריך להנכיס את החברה לזה אם זה ענין מהותי וזה לא משנה

ענין בירוקרטי זה ענין מהותי כי לא ראינו ואם אתה יודע להגיד שבמשיכה של כל   ליאור: זה לא
הסכום הזה... האם אנחנו יודעים למפות את הדבירים אנחנו צריכים לראות אתהדברים לפני כי יכול  

 להיות שניפגש עוד כמה חודשים והמצב יהיה אחרת 
  2022ול להבטיח שזה יספיק עד סווף טל: זה יספיר תוךחודש ההתאחדות נכנסת למשרדים אני יכ

זה עומד בתכנון המקורי  אני מתחבר לסיפור שצריך לשלוח חומרים לפני אני מסיים את תפקידי  
 בחברה אך היא חשוב הלי אני אתכם ביחד למצוא פתרון היום 

אבי: אני מתחבר לדברים חשוב שנקבל את הדברים הדירקטוריון מאד מנוסה אני בטוח שעשו עבודה  
ובה יש שם חברים בעלי נסיון זה היה יפה אם היינו מקבלים לפני אבל זה יתקע את השיפוץ מגיע  ט

 לטל כפיים על איתור הנכס וזה אחד הדברים המשמעותיים שקרו פה בשנה האחרונהנ
חנויות איפה שעובדים ברור לי שאנחנו סומכים אם הצגת את    3מי שלא ראה את הנכס הוא נמצא 

 ובר נתקדם  הדירקטוריון בעפ
ליאור: סליחה שאני קוטע אני מסכים עם כל מה שאמרת אבל בסוף החלטה כזו אפשר לדחות בכמה  

 ימים ואנשים 
 אלחנן: איזה נתונים ? 

 מה שהוא אמר?
ליאור: אני מציע שאת הדברים שאמרת לשלוח בטבלת אקסל כולל מה ששלומי הציג ואז שזה יהיה  

 מול העיניים נצביע
 בעפ שיהיה במסמך?טל: מה שאמרתי 
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 ליאור: כן 
 אלחנן: אם דוחים בשבוע או שהשיפוץ מתעכב בשבוע  

 טל: השבועיים שעברו זה זמן שדחה את השיפוץ ועכשיו אנחנו דוחים בעוד שבוע
 אני כמנכ"ל אלחון מאיפה אני יביא את הכסף?

 אופיר זה לא הפתעה יש פה לוחות זמנים קצרים 
 אי אפשר להעלות להצבעה זה לא כסף כיס לאף אחד   אופיר: אתם מזלזלים האינטלגנציה 

 הפסקה
 

מיכל סלומון: כולנו קיבלנו מכתב לפני שבוע מעו"ד שמייצג סטודנטית שהייתה מועמדת ליו"ר באגודת  
הסטודנטים באונו. חשוב שהנשיאות תדבר על זה. אצלי זה יצר תחושות לא נעימות לגבי הגוף  

יתי קשר, היא ביקשה לדבר בפני הנשיאות. שמו של היועץ אורי  שאנחנו מנהלים. הסטודנטית יצרה א
 אלדר.  

 מאיר כץ: אני אשמח שנעלה את זה, זה נושא חשוב. 
 מרים: לא לדבר על זה רק יעשה רע, אני לא רואה סיבה למנוע לדבר על נושא מסוים.  

 שקד: הנשיאות תדון בנושא הזה ונקרא לכם עוד כמה דקות.  
 מאיר כץ: אנחנו צריכים לתת תשובות לנושא הזה. 

בל  אבי בובחוט: הסיטואציה הזאת לא נעימה, אם הנשיאות אומרת להגיב אז אנחנו נצטרך להגיב. א
 אני לא חושב שזה צריך להיות בקונסטלציה הזו.  

 ליאור חזן: אם סטודנט מגיע לישיבת מועצה, היית מונע ממנו?
: השאלה זה איך אנחנו מנהלים את הדיון בנשיאות בעקבות המכתב שקיבלנו. אנחנו שי פודולר

ביקשנו שיהיה תחקיר ואנחנו עדיין מחכות. זה לא מעניין הזכות של כל סטודנט לדבר פה, העקרון  
 הוא שגם בנשיאות היה דיון מאוד גדול.  

מוע את הסיפור הזה. אני רוצה  עדי לוי: שום דבר לא מופנה כלפי אף יו"ר אני מעוניינת פשוט לש
 למרות שרגיש.  –שתהיה כאן השמעת דעה, בשביל משהו שקורה כאן 

אבי בוחבוט: השעה הושמעה בכתב, אנחנו רוצים עכשיו לשמוע למה היורים נכחו ב..זה.. ? להםתיע  
 בישיבת נשיאות ולהגיע לפה, אנחנו לא צריכים לתת זה מקום. 

ש ישיבה? כנראה אחג מהיורים אמר לה, ולכן לא אמר לשאר חברי  ליאור פליק: איך היא ידעה שי
הנשיאות? דבר שני, אם השם שלי כתוב בדבר הזה למה לא קיבלתי את הזכות להתכונן ולהכין  

 תגובה? מדברים על הזכויות שלה אבל איפה הזכויות שלי?
ם זה מקובל  לואיז: הבחור שישב איתה הוא התחיל לצלם בוידאו את ההתרחשויות, השאלה א 

 עליכם?
אבי: אנחנו לא יכולים לתת לאנשים להתכיב את הסדר יום. כל אחד פה מוביל עמותה, אם אנחנו  

רוצים להחליט כנשיאות שלא מתאים שלא הייתה תגובה של התאחדות על הדבר הזה, אנחנו יכולים  
בקשה מסודרת  לבקש תגובה. אבל מפה ועד להכניס כל סטודנט שנכנס בלי התראה.. אפשר להגיש 

ולא להגיע כהפתעה. שתגיע שבוע הבא לישיבה אם זה מקובל על החברים. זה לא רשום בסדר יום,  
 ובדרך כלל אנחנו לא מעלים דברים שלא עלו בסדר יום.  

מרים: אם היא הייתה מגישה בקשה, למי זה היה מגיע? זה פעם ראשונה שאני מקבלת מייל שמגיע  
 זה מגיע בדרך כלל.   לנשיאות. אני רוצה לדעת לאן

אור: זה הזוי שהיא פה, מישהו נתן לה את המייל שלי. מעבר לזה, אני חושב שכל הנוגעים בדבר יש 
להם את הזכות להגיב בצורה אישית ומסודרת כמו שצריך ולא ככה בקרב מוחות. אבל היא כבר  

ו צריכים להגיב,  נמצאת פה, אפשר לתת לה חמש דקות זה לא קשור לרובנו. אני לא חושב שאנחנ
 ואני חושב שפשוט ניתן לה חמש דקות ואפשר להמשיך הלאה. 
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 ייטב םרץ: אם לא נותנים להגיב, לא נגמר הסיפור. עדיף לדחות את זה לפעם אחרת.  
דידי אביגד: אין לי בעיה לענות לה, כי אני יודע שהכל סבבה. בכללי אני לא בעד הדבר הזה רק בגלל  

ייתה אומרת מראש הייתי מתכנן את הלו"ז. אתם יכולים לראוץ, היא באה  שיש סדר יום. אם היא ה 
אליי מההתחלה. אני תופס פתק של מישהו שהיא חושבת שאני איתו... אני כאילו אחד מהנאשמים 

סבבה. גם פעם הבאה, יש לי אלף סטודנטים שרוצים    -אז אני כאילו לא יכול לדבר. אם היא רוצה 
י רוצה התייחסות אישית של סטודנטים. דבר שני, אני לא חושב שזה נכון לבוא. גם בישיבת מועצה אנ

 ככה באמצע להפיל הכל. 
ניב: אני אומרת שכרגע זה כבר מפוצץ יחסית, היא כבר פה ויודעים מי זאת. מי שרוצה שיצור איתה  
קשר. כל הדבר הזה הוא כבר פה. חבשביל מה שקורה פה בצורה תקינה, כדאי לתת לה את החמש  

קות האלה. אנחנו נקבל את זה מזוויות אחרות. אם לא, אז עוד פתרון זה להגיד לה "מצטערים זה  ד
לא סדר היום" אבל זה יוציא אותנו כגוף בעייתי. אני אומר לכולנו אסור לנו לקחת מזה איזשהי  

ך  אינדיקציה לאיזשהי אמת. צריך לקבל מקום לתת לכולם את הביטוי. מה שיכול להיות שטעינו בדר
 זה שהיה את זה והתגלגל בצורה טיפה מעוותת. אולי צריך לייצר מגנון שייתן לזה פתרון. 

יניב מבקר: להכניס הצבעה שלא כחלק מסדר היום זה לא כחלק מהתקנון. לא ניצור איזשהו דיבייט  
 זה לא הכנסת. להכניס אותה לדבר זה החלטה שלכם.  

 ...  נוי פרג': מכאן והלאה כל סטודנט שרוצה להכנס
אבי: העניין שאנחנו צריכים להתייחס אליו, הסוגייה הזאת בבית משפט ולכן הצילום כאן מאוד קריטי.  

 צריך לדאוג שגם אם היא נכנסת זה יהיה בלי צילום.  
 נוי פרג: ניתן לה לדבר והיא תצא, מקובל? נקציב לה כמה דקות ניתן לה לצאת ונגיב. 

במדינת ישראל יהיו חלק   טודנטיםאני בעד שכול הס אלחנן: כמה התייחסויות ונכניס אותה.
ישיבות  -מהנשיאות הזאת. מבחינתי שיהיה בפייסבוק לייב, מעתה והלאה אני אעלה את זה במסודר

נשיאות יהיה בלייב וסטודנטים יוכלו בשעה הראשונה של ישיבות הנישאות להרשם לבוא ולדבר. שי, 
בה. גם תגובה מטעם מבקר ההתאחדות נשלחה אליהם,  אכן בוועד המנהל נשאלתי והוועד קיבל תגו

 ואולי היא לא סיפקה אותה. 
 אופיר: זה תקין? שלא ידענו שמתנהל הליך משפטי? שלא ידענו שנשלחה תגובה?

 אלחנן: את יודעת על כל הליך משפטי שמתנהל בכל אגודה פה?
לים שאלות.אם המטרה  ראובן: האם אנחנו יכולים ליישר קו שהיא מדברת ואנחנו בשקט ולא שוא

שלנו זה לשמוע אותה, אז בואו לא נהפוך את זה לדיבייט. היא מדברת יש לה את זה הזמן שלה  
 לדבר ובסוף הזמן אנחנו מודים לה. יש פה אנשים בוגרים שיכולים לעמוד מאחוריי המילה שלהם. 

היו מחוברים. החל  אלחנן: אני מחדד. כמדיניות, אני בעד כולכם יודעים את זה שכל הבטודנטים י
 מהיום, הנישואת דוגלת ומקדמת שקיפות, כי בעבר היה את זה.  

 אבי: זה לא עבר מטעמים מסוימים.  
 אני חושב שאם היא נכנסת והיא תקליט אותנו, היא משמיעה את עצמה ולא תקבל תגובה. 

לעלות נושא על  שקד: אני אעשה איתם תיאום ציפיות קטן. זה עניין חריג, תקנונית אנחנו לא יכולים
סדר היום מבלי שהודענו על זה מראש ומבלי שזה אושר. זה לא משהו שאנחנו נוהגים לעשות, זה 

עבירה על התקנון. לא לצלם, לא להלקיט, לכבד את האנשים. לא מתכוונים להגיב את הדברים שאת  
 מעלה כאן, זה לא הולך להיות דיבייט. יש כמה דקות לדבר הזה. 

צליל: יש כאן אנשים שאני מניחהשל אמכירים אותי. סטודנטית למשםטים שנה שלישית בארונו. 
אלף סטודנטים הם תחת   350המכתב שלי נשלח לפני ... אני התמודדתי ליו"ר התאחדות האגודה. 

האנשים שנמצאים פה. אותי מה שמעניין זה שאני נמצאת פה היום, אנשים שיושבים פה בחדר הזה  
כחלק מהפורום הזה, בחרו לקחת חלק ב.. שלא צריך לתת להם מקום. אני אכבד את  שיובים 

האנשים שנמצאים כאן ולא אנקוט בשמות. הבחירות אצלנו התנהלו לםני שבוע, והוגשה עתירה  
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בנושא כי נעשו דברים לא תקינים. שוחד בחירות, חלוקת מתנות, חלוקת כרטיסי סטודנט באותו יום.  
ה  ה תקי הצבעות. יור התאחדות שהגיע למכללה ושפית למכללה ואפילו חילקו להם יורים שהגיעו פיז

בה כל יום הבחירות. תקרו לזה מכור, תקראו לזה לא מכור. התוצאות של הבחירות היו ידועות מראש 
לכל סטודנט במכללה. היום אנחנו בשלב שאנחנו בתביעה כי לא הסכימו לתת לנו את ספר הבוחרים.  

ו דרך יועצים משפטים? אני לא יודעת מה אתם יודעים על האגודה שלנו, אבל זה לא  למה לא קיבלנ
הפעם הראשונה. לא חושפים אונו לדוחות כספיים, פרוטוקולים מישיבות מועצה. אני אשלח אח"כ  
צילומים של כל הדברים האלה, למען יישור קו ולמען אימות הדברים שאני אומרת כאן. אני אצרף  

ים. את תראו את התנהלות יור הבחירות באונו, הצעות שאני קיבלת כדי להסיר את  הקלטות וסרטונ
מועמדותי. אני אגיד לך משהו מתוך ציפייה של סטודנטית אחת. הציפייה שלי, שימו פוליטיקה בצד,  

עולם ערכים. בסוף מה שעומד מול כולנו זה אמות מידה בסיסיות. אני רוצה שתדעו לייצג אותי 
ים ממני לצאת מהפורום, זו ישיבה פומבית על פי תקנון, לא הייתם מחובים לתת לי  בכבוד. שמבקש

לדבר אתם חייבים לתת לי להיות נוכחת. אנחנו צריכים להתסכל קדימה לטובת הכלל, אני מרגישה  
שזה נגזל ממני. אין לי בעיה להפסיד בכבוד, לטובת אנשים הגונים. אנחנו נשאיר את ההוכחות  

מעו על זה בהמשך. צריך להסתכל על עצמנו כבני אדם ואולי במקום מסוים למנוע  למשפט, אבל תש
את המקרה הבא. אני לא הייתי המקרה היחיד של התערבות מטעם הפורום הזה.. קחו את זה  

למקומות שלכם, מי שירצה לשמור איתי על קשר, אני אצרף את הטלפון שלי. דרוש פה שינוי, גם 
 ם לי את ההזדמנות לדבר, גם למי שלא רצה. שיהיה המשך ערב נעים. אצלנו וגם פה. תודה שנתת

 אלחנן: מישהו רוצה להתייחס?  
ליאור פליק: קודם כל, צר לי שאני צריך להגיב על הדברים שנאמרו פה. אין לי ספק שהיועמש הכין 

ם. רק  את הבחורה כראוי. אני ארבע שנים בתפקיד, עברתי מאות יורים ואף פעם לא הגעתי לקמפוסי
הפעם הגעתי לאונו ואני אסביר למה עשיתי את זה. קצת להבין כי שמעתם טענות של צד אחד.  

הוא גם כשהפסיד הריץ    15-17-נתחיל מהסוף, היועמש המכובד של הגברת היה יור של אונו ב
מועמד מטעמו ונבחר יור אחר.. מי שהיה יור האגודה באונו הוא היום שותף, במשרד עם ירקוני. גם  

וא היה באגודה ובכל זאת הוא לקח מישהו מטעמו מקורב להיות יועמש שם. שלי סמואל ואלחנן  ה 
טרו את היועמש הזה.  ינבחרו לתפקיד שלהם והם ראו דברים תקינים או לא תקינים שקרו באונו ופ

ן  ליועמש הזה יש עניין אישי בכל מה שנוגע לדבר, מכיוון שהם פיטרו אותו. יש מטיף לי מוסר מה נכו
ולא נכון זה אותו אדם שכבר חמש שנים לא יור, אבל מנהל ומתערב מתוך אינטרס אישי. צליל כהן  
והמצע שלה זה אותו מצע שהיה ל... הוא זה ששלח אותה לצלם. הבחור שאיתה שלומי, אני יכול  

לומר הרבה דברים שמפאת כבודו אני לא אגיד. הבחור שישב פה, תפקד כמנכל אגודת הסטודנטים,  
בדנו איתו צמוד אנחנו חברים טובים. כשראיתי מה עושים לו אנשים מסוימים, לא עמדתי אדיש.  ע

שוחחתי עם אורון כמה פעמים והסברתי לו איך ניהלתי את המערכות בחירות אצלי. כשבאתי לאונו 
באתי לאחל לו הצלחה. העניין פה הוא לא בסדר אולא בסדר. העוול שנעשה לו מבחינתי זה מהש  

לי לעשות את המהלך של להגיע באותו יום. כל מה שהיה פה בחודשיים האחרונים, גרמו  גרם 
למעשה הזה. צר לי שאורי אלדר בחר להתנהל בדרך שהוא בחר להתנהג. אורי אלדר, היום יועמש  

. הבחורה היא בצעם שליחה   כמשרד חיצוניגם ע"י התאחדות הסטודנטים  הועסקשלה אבל הוא  
ורמת זה דברים שנבנים מתוך אינטרס אישי. אני אשלח לכם צילומי מסך... היא  שלו. כל מה שהיא א

בחרה לפרסם את השם שלי מבלי לשמוע את התגובה שלי. היא לומדת משפטים. וזה מה שיש לי 
להגיד. לבחור יש יאנטרס אישי, אמרתי את זה גם בעבד. אני נגד חד משמעית התערבות של יור  

ת זה בן אדם שהתערבו לו בבחירות לפני חמש שנים. אני חושב שצריך בשום אגודה שהיא. אומר א
 להוסיף את זה לתקנון. ליור ההתאחדות לא צריכה להיות נגיעה בשום ביחרות. 

 



 
 

11 

נוי פארג': אני אשים את הדברים על השולחן, אגיד בזהירות מה שנאמר כאן, כשאני שמעתי שהייתה  
יד. עם אף אחד אחר לא דיברנו. כמו שפליק אמר   התערבות אני הרמתי את הראש ולא נתתי לזה

חברי הוועדה בנובמבר האחרון לא שמעו על כך. שלומי גם דיבר עם היועץ המשפטי. בבחירות שלי  
הייתה התערבות בוטה בבחירות. אף אחד לא אמר כלום. אני לעולם לא התערבתי ולא אמרתי כלום.  

בת המייל שלנו. מי יידע אותה על המיקום. יש לי  מי יכול לעשות משפט שדה כך. מי העביר את כתו
בעיה באופן תקנוני. לא משנה כמה יפים ונחמדים נהיה, יש פה מועמדת שהפסידה ברוב קולות ולא  

מוכנה לקבל את המשחק הדמוקרטי. אני הראשונה להתייצב לכל דבר. אותו בנאדם קיבל כסף מן  
ת בהן היו התערבויות. אני לא הסנגרית של  ההתאחדות. למה אף אחד לא דיבר על אגודות אחרו

   אורון. עדיין אני דיברתי עם המועמדת ואיחלתי לה בהצלחה. 

  מדוע עד היום אין קודכמה פעמים דרשתי שיקום קוד אתי כפי שהתקנון מחייב? המון.  :  פארג'נוי 
 צריך שיהיה קוד אתי.  ?מה מותר ומה אסורי מוגדר ל את

רועי דודי: את בחרת בחיים ציבוריים וזה מה שמלווה איתו. אל תצפי שכל דבר שמצפים ממך יהיה  
 כתוב. היא לא הפסידה בכבוד. 

 שקד: תתנו לה לסיים 

רועי דודי: ארבע נקודות קצרות, עצם זה שהיא נכנסה זה השיעור הראשון שלנו בלדעת לקבל  
דבר. זה מישהו נתן לה לדבר מבלי לעדכן אותנו זו  ביקורת. אנחנו הראשונים שצריכים לתת למישהו ל

בעיה שלנו. כרגע יש דרג נבחר חדש, אנחנו בונים אמון. שיש אמון ושקיפות, יותר קל להתנהל.  
ביקורת היא דבר בריא, שצועקים זה לא ראוי, ולא צריך להתנהג ככה. בסוף אם יש האשמות כלפי  

אות כדי לקבל תגובה בנושא. אני לא שמעתי תגובה  מישהו בארגון זה נכון שצריך לחכות עד הנשי
מאף אחד מכם בנושא. אם אתם חושבים שצריך להיות פה אמון בין אחד לשני, חובה שיהיה פה  

 קשר טוב. אני לא רוצה לעמוד בראש ארגון שמכלכלים אחד על השני מבלי להגיד. 

  

י שנבחרה( משהו שהתרחש אצלי  יורי לוין. אצלנו אחרי הבחירות במככלה לראשונה )מזל טוב לשנ
אלדר שייצג את אחת מן המועמדות בצורה כזו או אחרת. אני לא אכנס  אורי במכללה. בחור בשם 

לפרטים בשל צנעת הפרט. אני קיבלתי ממנו התראה ולכן אני לא אפתח הכול. אני מבין עכשיו 
זה מכוון. אבל שאני מגיע  בעקבות המכתבים שקיבלתי ממנו, אני לא יודע אם זה אישי, ולא יודע אם

פה ושומע את כל אותם דברים שהוא בוחש ומתעסק בהתאחדות.. כל בנאדם עם שכל ישר יכול  ל
לראות שיש פה משהו. בואו נסתכל על הסיטואציה בצורה רחבה. יש פה אנשים שיושבים וכל 

ג בשל מטרות  מטרתם היא לסכסך ולפלג את הארגון. ברגע שנותנים לגיטימציה לאנשים מבחוץ לפל
זרות,, ועצם זה שנותנים לאנשים זרים לגיטימציה לאותן מטרות זה דבר פסול. לגיטימציה לאנשים 

אם זה הולך כמו ברווז... זה חייב   אלחנן.זרים לפעול זה דבר פסול. לא יודע אם זה כדי לפגוע ב
דים מאחורי כל  להיות ברווז. כנראה שיש פה משהו פסול. את זה צריך לחקור. מי האנשים שעומ

 אותם אנשים. כל מה שאני אומר עכשיו אינו מגובה. לדעתי יש פה משהו וחובה לוודא את זה. 

מאיר כץ: היה בחירות בספיר, אני קיבלתי מידע שיש שם התערבות. קיבלתי מידע מהרמ"ח הבדואי 
ר הזה  שלי. קיבלתי את שמו של אלחנן מהרמ"ח שכביכול השתמשו בשמו והבטיחו תפקידים. הדב

חמור, יש לי תיעוד של הדברים. איך יכול להיות שיורים בישיבות נשיאות יכולים להתערב במקומות  
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 אחרים. צריך לעשות בדק בית. 

נעמה: מקריאה מכתב נעם מבצלאל: חבריי לנשיאות אני רואה בצורה חמורה את האשמות שהועלו  
האם זו הפוליטיקה שמייצגת את    פה. כיורית אגודה שמיוצגת על ידי ההתאחדות אני מזועזעת. 

הקשת הפוליטית בישראל. קצת פחות פרקטיקות שעברו מן העולם. כיו"רית חדשה שנכנסה לא מזמן  
חברי לנשיאות נכנסו ממזמן יודעים את הטריים. אני מאוכזבת. היו"ר הנבחר צריך להבין שאין זו  

 הדרך להתנהל. ההנהלה צריכה להבין שלא זו הדרך. 

שיהיה גוף שאחראי על האתיקה בהתאחדות שכולל את זה שאי אפשר להתערב  נעמה: צריך 
 בבחירות. 

שי פודולר: נקודה ראשונה: אנחנו לא מעורבות של גוף ג=כזה או אחר. צריך לחשוב על מנגנון של 
בחירות בתוך ההתאחדות. רגולציה חיצונית על הדבר הזה. מייצגות אלפי סטודנטים. רוב הבקרה  

ם אם כולנו אנשים ישרים יש צורך לחשוב על אותו מנגנון. כל שנה סיפור זה צף מחדש היא עצמית. ג
עם סיפורים על שחיתות וכדומה. אני לא יודעת מי אחראי על זה, אבל היום זה לא מספיק רציני ולא  

מספיק מפוקח. אי אפשר להמשיך ככה וצריך לחשוב עך כך בכובד ראש. אני מחלקת את הדברים  
, לסוגיות אתיות, שחיתות והתערבות בבחירות. אשמח להבין מה קרה. ברמה האתית כל  שנאמרו כן

הנשיאות יכולה להגיע. כל אחד יכול להגיע ולתמוך. האם זה אתי? אני לא חושבת. לדעתי זו הייתה  
טעוץ. לי זה מפריע המחשבה שיורים אחרים יגיעו אליי לקמפוס ויפריעו. אבל זה לא אתי. אם יש קו  

לא ראוי לחצות אותו ולהתערב. אם אנחנו מנהלים את הדיון הזה, אני מפצירה מעכשיו והלאה   אדום
בואו נכבד את הטריטוריה של כל אחד מן האנשים פה. תמיד מעניין אצלי,, ותתנו לאנשים אחרים  

 "להנות" ואל תתערבו. הדברים האלה צריכים להיות מדוברים וטוב שכך.

פונה לצוות שלך זה דבר פסול. אנחנו צריכים ללמוד לנהל משברים. אם  אביטל: לדעתי ביום שמישהו 
מישהו פה הזמין אותה מבלי להגיד לאחרים זה דבר פוגעני. לא צריך להתנהל ככה. בין אם יש צדק  

 לכאן או לכאן. צריך לדעת לנהל קונפליקט בינינו. 

  

ום חזק להיכנס לקמפוסים של  ליאור: מבלי להתייחס למקרה אני רוצה להגיד שמבחינתי זה קו אד
אחרים. חייבים לשים זאת לנגד עינינו. לא רק בימי בחירות אלא לכל הדרך ולכבד את חברינו, בים  
אם  האתגרים שהוא מתמודד איתם. לא להיכנס לאנשים בין הרגליים. קוד אתי זה מבורך ואשמח  

לא מפריע שאלחנן היה שם.   לכתוב אותו. אבל לא נכנסים לקמפוסים אחרים. באותה נשימה לי זה
חורה לי שיורים אחרים נכנסו לשם, גם במכתב חייבים לבדוק את אותם דברים ולהציף אותם. חייבים  

להתאחד ולהתקדם. אני מזועזעת. יש לנו אחריות בתור נבחרי ציבור. יש לנו אחריות כוללנית. זו  
 סטירת לחי לכולנו ואנחנו חייבים להתעורר. 

סטודנטית מן המניין. מפריע לי ממש שזה הארגון שמייצג אותי ואת כל הסטודנטים  אופיר: ממחר אני 
שמיוצגים אצלי באגודה. אתם מייצגים את הסטודנטים שלכם. זה מה שהם רוצים לראות. יורים  

שנכנסים לקמפוסים. הסטודנטים שבחרו אתכם, נתנו לכם כוח להשפיע. מי נתן לכם כוח להשפיע על  
אסור לעשות דבר כזה. הייתם שם ביום בחירות, ויש לכך עדויות. זה לא בדק בית   סטודנטים אחרים.

רק שלנו. זה בדק בית של מי שהיה שם עם עצמו. כנבחרי ציבור אם העברתם להם את זה שדיברתם  
עם אנשים אחרים. אסור בתכלית האיסור לעשות זאת. עם כוח גדול באה אחריות גדולה. תקחו  
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כם היה נכנס אליי לקמפוס זה לא היה עובר בשתיקה. אתם לא הקול של  אחריות. אם מישהו מ
הסטודנטים שלי. אסור ללכת לרמ"ח ולדבר איתו. לא בחרו בכם בשביל זה. מחר בבוקר אתם  

 המייצגים שלי אוני מתביישת.

  

. עדיין לא הגענו 21:30עדן סלובטניק: מסכים עם מה שנאמר, מדובר פה על אחריות. עוד מעט 
ציב. חושב שאנחנו צריכים להתכנס. בכבודכם אם אפשר להציע הצעה לחזור למטרה שלשמה  לתק

 אנחנו פה.

שיר צדוק :לא אחזור על מה שנאמר יש פה משבר אמון חמור, זה היה טעות לא להעלות את זה על  
סדר היום, ולא להתייחס לזה, לא לתת מענה ולא להתייחס לכך . נתן תחושה שיש פה עסק מוזר.  

נוסף טיעוניו של פליק רק הוסיפו. יש פה משבר שנוהל בצורה לא נכונה. מישהי הגיעה לפה לדבר,  ב
ולא ככה מנהלים דברים. בין אם זה אישומים. חייבים לצאת מםה עם קוד אתי. חייבים לייצר אמון.  

את  הבחירות האחרונות היו נורא מורכבות והעלו הרבה רגשות. אחת לכמה זמן יש אצלנו הצעה לצ
מן ההתאחדות. ואני תומכת בהתאחדות בפומבי. בינינו יש משבר אמון, וזה מה שצריך להיות על  

 סדר. בלי זה לא יהיה תקציב, ושום דבר לא יקרה. אני רוצה שהוועד מנהל יתעסק בזה. 

  

 יורי לוין: אני בעד לדחות את הדיון להמשיך לקיים את הדיון ולדחות את התקציב לפעם אחרת. 

  

אלחנן: אני אתייחס, שתקתי רוב הדיון בכוונה תחילה. היה לי חשוב לשמוע ולהבין מה נאמר. בעיקר  
יחד עם תנועת   שמועות ורכילויות. בשבוע שעבר הפיצו עליי קמפיין באונ' העברית שעשיתי קמפיינים

ואני   .צוניושאני ימני קי כפי שמאיר אמר   באשקלון תפקידים  שחילקתי, אם תרצו בעשרות אלפי שקלים
וגם לא ישראל  בסוף אנחנו לא גיא פינס אגלה לכם סוד? גם ימשיכו להפיץ עליי לאורך כל הקדנציה.

. ההתנגחויות האלה, והרכילויות האלה לא  ושמועות . אנחנו לא גוף שנועד להתעסק ברכילויותבידור
ונתעסק בדברים   אם תרצו נקים גוף שנקרא התאחדות הבידור ושם נתכנס אחת לשבועיים חשובות.
נגמרו הבחירות, לפני חודש וחצי. לשאלת האנשים למה אני לא מגיב למה שנאמר. מאחר   האלה. 

 ובטח שלא בהתאחדות.   ואם אתעסק בכך כל יום, לא אוכל להתעסק בשום דבר אחר 

 שיר צדוק: יש נזק תראה לפי המכתב 

 אם מחר יראו לי הוכחות שאני הבטחתי ועשיתי דברים מבלי הוכחות אני לא אתייחס.  אלחנון

עדי: הדיון הוא לא רק אתה. יש דברים אתים שחשוב מאוד שנתעסק בהם ונסדר בינינו, לפני תכניות 
 העבודה. 

 .  אלחנן: אם היה מספיק חשוב היינו פותרים את זה 

 מאיר: אלחנן הבטיחו בשמך 
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שים שבוחשים בגוף הזה צריך להוציא את זה פה בנשיאות. אם אחנו מתלוננים על  יענקי. אם יש אנ
 כך שאנשים מתערבים ראוי וצריך להציף את זה בנשיאות כדי לשים סוף לסאגה. 

אלחנן: לסיכום כל הסוגייה. אני אגלה לכם בחברות ציבוריות, וגם בארגונים יותר קטנים מאיתנו. 
ששם מעלים הכול   תטה. יש ישיבה מקדימה לפני ישיבות נשיאודברים מתנהלים בצורה מאוד פשו

בצורה יותר רחבה. אני מבחינתי בעד שסטודנטים ידברו, ובעד לחבר את ההתאחדות לכולם. אם לנו  
יש משהו שאנחנו רוצים להציף, בשמחה. לא הייתי מונע את הדבר הזה. לא רוצה שדברים יתפוצצו  

יום נורמלי. בלשכת עורכי הדין עתרו כי התקציב עבר מהר   בנשיאות. ככה הנשיאות תישאר בסדר
מדי. בחצי מילה עוד פעם בסוף אם בסוף אתעסק רק בזוטות ובשמועות לא אוכל לעבוד, ולא אוכל  

 להתעסק. 

שקד בנפשי: אני חושבת שיש פה חומר אנושי מדהים. הכרתי כל אחד ואחת מכם בצורה מאוד טובה.  
יין. ואני ואלחנן כל הזמן מדברים על איך אפשר לקדם את הארגון אחד מן הדברים שהכרתי בקמפ

הזה. איך מהקדים את הקבוצה הזאת. החוסר חיבור הזה יפגע בנו כארגון. אנו מבטיחים לעסוק  
 בחיבור של הארגון. קודם כל כשותפים ואחר כך כארגון. 

  

 תקציב: נעשו שינויים מינוריים בתקציב.

משבר אמון מאוד חמור. צריכים לייצג את כולם. לא משנה איזה מוסד.  סתיו: בתור יורית חדשה יש 
מייצגים את כולם. צריך לעבור את המשבר בתור התאחדות ולריב סתם נירה אחד לשני ברגליים, ולא  

 בשביל זה באנו. 

עמודות צד שמאל תכנון אל מול ביצוע עד הרביעי בדצמבר ארגון יציג, אלחון תיקי   2022אלחנן 
כוח משימת לאומי ותקרות של מלגות. הכנסות דמי חבר. הכנסות תעודות סטודנט  השקעות.

בינלאומיצ. סמינר ואגודות. דמי איסתא הכנסות ממחקרים, שיתופי פעולה סקרים שנוציא מטעם  
 ההתאחדו. 

מחלקת מלגות ממשרדים שונים וקרנות שונות. אלפי סטודנטים מקבלים    – אלחנן: הכנסות צבועות 
 תאחדות. מלגות מהה 

אלחנן: פעילות כללית, רכזת מדיניות ותעסוקה. ארבל לקחה על עצמה  מספר תפקידים. הוספנו רכז  
 פעילות אקדמי שיתעסק בכל אחד מן הרמחים באקדמיה. נוסף תקן ספציפי שייתן מענה לרמחים. 

מותו  שקד: פיתוח אתר שכל תיקי החפיפה יהיו שם. ישיבות נשיאות. קורס מנהלי עמותות כדי שע
 קטנות יוכלו להיכנס גם כן. אשמח שנעשה קבוצת מיקוד שתיצק תוכן לכל אותם תפקידים. 

 התאחדות.  – אלחנן: הרבה דברים משותפים לחברה הכלכלית וגם לנו 

ניסיון למצוא פיתרון מול עקום לגבי הסדר מול כל האגודות. תביעות של מאות אלפי שקלים   – אלחנן 
 מנסים להגיע לפיתרון. 

 ן: חברת לובינג שתהיה מכפיל כוח. אלחנ
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 אלחנן: הוספה של תקן מנהלת מטה אלימות מינית. 

 אלחנן: פירוט של כל התקציב פשוט.

 אלחנן: פירוט של הוצאות עובדים. 

 אלחנן: הוצאות הנהלה כלליות. מסביר על הקשר לשכירות לבין ההחלטה על ההוצאה הכספית. 

ל יעבוד על הקמת מערך של שירותים שאגודות צורכות  אלחנן: משכורות של הדרג הניהולי. סמנכ"
 כדי להוזיל את המחירים. 

 מיכל שנקר: הוספה של סמנכל. 

 רוצה להבין בפשטות מה נוסף ומה הורד.   -דוד הדסה 

ירד. חתיכות רוחביות של הוצאות תפעוליות אשר ירדו. פרוייקטים נוספים אשר   2050אלחנן: ישראל 
אגודות. תקן של אקדמיה אגודות. ראש מדיניות אקדמית. ותפעול  ירדו. תקנים שנוספו. קשרי 

 ולוגיסטיקה.

 על תקציב ותכניות עבודה  הצבעה 

 2022תקציב ותכניות עבודה לשנת  עבר ברוב קולות

 

אלחנן: מאבק באונ' אריאל. הצגה של התכנית למאבק. בשני המקרים מדובר על אפליה של  
סטודנטים, ולא נקבל זאת. מוסדות לחינוך בעיצומו לקראת פתיחת המלחמה.  שנה שעבר הצליחו  

להיכנס. השנה החליטו לא לאשר זאת בשנית. הילה לבג"צ קמפיין ברשתות החברתיות. סכום  
המנהל. אם נצטרך נעתור לבג"צ מה שיעלה כמאה אלף שקלים. בעבר   ראשונה אושר בוועד

 ההתאחדות הוציאה סכומים גבוהים יותר, אבל אלפי סטודנטים יוכלו לקבל זאת. 

 עדי לוי: לא מובן מאליו שישר נכנסתם לכך עת כניסתם לתפקיד. 

 יענקי : מאיפה הכסף?

 אלנחן: תקציב מאבקים וקצת בלתם 

הנשיא דיבר על הקושי הרב, כמו כן דיברנו עם    – ה של אוניברסיטת אריאל אלחנן: מאבק שני החרמ
הסטודנטיןם ושמענו על הקשיים שלהם. שני המקרים הינם הפליה מוחלטת. לא נקבל את מצב זה.  

 ונרצה לקבל את אישורכן לשני המאבקים. 

 יענקי: איזה סוג מאבק אנו מדברים פה?

נחנו טרם יודעים את העלויות המשפטיות שלו. כרגע  אלחנן: מדובר על מאבק משפטי מורכב שא
 מדובר על מאבק אסטרטגי תקשורתי. 
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 ליאור תל אביב: איך האפליה מרגישים את המאבק?

דידי אריאל: ספריות הן דבר פחותף הסי"ר הקודם פנה אליי וטען שלא ניתן היה להשכיר ספרים.  
להשוות את הקריטריונים אל מול שאר   עניינים תקציבים מול המדינה אשר מפלים את הסטודנטים.

 המוסדות ולהיות שווין בין שווים. 

 מאבק כדי להיכנס לו"רה -ליאור

סטודנט מקבל פחות כסף בשל אותן הפליות. פגיעה באיכות הלמידה כתוצאה מכך. ישנם   – דידי 
 פואה. ארגונים בתוך ישראל אשר מחרימים את ישראל. פעל נגד זה שיקימו באריאל אוניברסיטה לר

אלחנן: סטודנטים מרגישים כאילו עושים עליהם חרם, והם אכן הרגישו ככה. הנשיא שותף 
 בתחושותינו. 

 הכול כבר אושר לא מבינה מה הטעם לאשר אישרנו כבר בעבר.   -שי

 המטרה היא להיכנס לתוך ו"רה ולהיות שווה בין שווים. -אלחנן

. אעשה את כל הצעדים  מאז ומעולם  ותההתאחדות אישרה צעדים ללא ניירות מדיני – אלחנן 
 הנדרשים. בוועד המנהל תוגש תכנית אסטרטגית. 

 ואריאל  הצבעה חינוך 

 מאבק ההחרמה של אוניברסיטת אריאל בו"רה ומאבק מוסדות לחינוך עבר ברוב קולות

 

 אלחנן: בחירות לוועדת מכרזים שני מועמדים לואיז קוגן, מיכל סלומון. 

 ניב אשכנזי: לואיז אתה די צעיר בתפקיד עם עומס רב, האם תוכל להתמודד עם כל זה?

 לואיז: אכן כן אני יודע מול מה אני ניצב, ולא אקח משהו שהוא גדול עליי. 

 לואיז: אני הןלך לתפקיד כי אני רוצה שהעובדים יהיו סופר מקצועיים.

 על המקצועיות של העובדים בהתאחדות. מיכל: מתחברת לערכים של אלחנן ושקד. רוצה להשפיע  

 הצבעה :שניהם אושרו

 ועדת מכרזים לואיז קוגן ומיכל סלומון עבר ברוב קולות

 

 אלחנן: דירקטוריון אלחון.

 אור לרון: תרבות של מועמד יחיד היא היא דבר 
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 לתפקיד. דידי: בגלל שאין מועמדים הייתי סבור שאין מה לחרוש את השטח, רציתי לבוא נקי 

ליאור: דידי אני הולכת להתנגד, עומדת מאחורי העקרונות שעמדתי בנושא אל "אונו" אשמח להסבר  
 למה נכנסתם לקמפוסים אחרים. 

 דידי: הייתי נייטרלי לא דיברתי עם אף סטודנט. 

 ליאור: מה עשית באונו למה החלטת לנסוע לשם?

 דידי: הזמינו אותי שני החבר'ה שהיו פה. 

 כנסתי לזה כדי לעשות את הפוליטיקות דידי : לא נ

 הצבעה

 דירקטוריון אלחון דידי אביגד  עבר ברוב קולות

 

ראובן: חצי שנה יו"ר הרבה זמן באגודות. ניסיתי לדבר עם כולכם. היה לי חשוב להציג בפני כל אחד  
ואחד מכם את הסיבה להיכנס לוועד המנהל. האתגר של ההנהלה החדשה היא להיות יותר חזקים  

להיות יותר רלוונטים מפעם. יש  ניסיון רב בנושא האגודות. רוצה להביא מגוון רחב של הדברים  ו
שאני יודע לעשות. מטרתו של התפקיד היא סופר חשובה, להציף את הדברים החשובים ולקשר בין  

 המוסדות הקטנים להתאחדות. 

מאוד, לצד כל האתגרים.    ניב בינתחומי: יו"ר כבר כמעט שנה. התמודדו עם הקורונה בצורה טובה 
רוצה לחזק את ההתאחדות. האגודה שלי מתפקדת טוב, ואני רוצה להנחיל את אותה תרבות גם  

 בהתאחדות. 

 הצבעה:  

 ועד מנהל ניב אשכנזי   עבר ברוב קולות

 

 סגירת הישיבה.   23:30 

 

 קולות  אגודה

מינוי שי 
שידלוב  
לתפקיד  
מנכ"ל 

 ההתאחדות  

מינוי רו"ח  
בניה אבו 
לתפקיד  
מבקר 

 ההתאחדות   

מינוי 
-משרד תל

צור ושות'  
ליועמ"ש  

 ההתאחדות  

תקציב  
ותכניות  
עבודה  
לשנת 
2022 

מאבק  
סטו' 
אונ'  

 אריאל 

מאבק סטו'  
אוניברסיטאות  

 לחינוך  

מינוי 
לואיז 
קוגן  

לתפקיד  
חבר 

בועדת  
 מכרזים 

מינוי 
מיכל 

סלומון  
לתפקיד  
חברה  
בועדת  
 מכרזים 

נוי חן מי
בויס  

לתפקיד  
חבר 

בועדת  
 תקנון 

מינוי ניב 
אשכנזי 
לתפקיד  

חבר 
בועד 

 המנהל 

מינוי 
ראובן 
לורנצי  
לתפקיד  

חבר 
בועד 

 המנהל 

פתיחת  
תיק 

השקעות 
 -אלחון
רוב 
 מיוחד 

מינוי 
דידי  

אביגד 
לתפקיד  
דירקטור 
 באלחון 

אוניברסיטת תל  
 נגד     בעד נגד בעד נגד בעד נמנע בעד בעד נגד בעד 29.03 אביב

האוניברסיטה  
העברית  
 בירושלים 

 נגד     בעד בעד בעד נגד בעד נמנע בעד בעד נגד בעד 22.67
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האוניברסיטה  
 בעד   בעד   בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד FTE 22.21הפתוחה 

  -אוניברסיטת בר 
 בעד   בעד   בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד 21.32 אילן

  -אוניברסיטת בן 
 נגד     בעד נגד בעד נגד בעד בעד בעד בעד נגד בעד 19.61 גוריון 

אוניברסיטת  
 בעד   בעד   בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד 18.24 אריאל

הקריה האקדמית  
 בעד   בעד   בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד 16.92 כללי-ק.אונו

 בעד   בעד   בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נמנע בעד 8.68 המכללה למנהל 

המרכז 
הבינתחומי  

 הרצליה 
 נמנע     בעד נמנע בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד 8.61

 בעד   בעד   בעד בעד בעד בעד נמנע בעד בעד בעד בעד 6.5 מכללת בית ברל 

 בעד   בעד   בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד 6.34 אקדמית פרס

מכללת סמי  
 בעד   בעד   בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד 6.19 שמעון 

 בעד   בעד   בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד 6.07 רופין 

 נגד     בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נמנע בעד 5.88 מכללת ספיר 

המכללה  
תל   -האקדמית 

 חי 
 בעד     בעד בעד בעד בעד בעד בעד נמנע בעד נמנע בעד 5.86

 נגד     בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד 5.17 מכללת אשקלון

מכון טכנולוגי 
 בעד   בעד   בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד 4.94 חולון 

מכללת אורט 
 בעד   בעד   בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד 4.91 בראודה

מכללת עמק 
 בעד   בעד   בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד 4.8 יזרעאל

אקדמית תל אביב  
 בעד     בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד 4.68 יפו 

 בעד     בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד 4.66 מכללת הדסה 

 נגד     בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד 4.44 סמינר הקיבוצים 

ביה"ס הגבוה  
לטכנולוגיה  

בירושלים )מכון  
 לב(

 נגד     בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד נגד בעד 4.22

 נגד     בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד נגד בעד 4.18 שנקר 

המכללה  -אפקה 
האקדמית 

 להנדסה בת"א 
 בעד     בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד 3.86

 לא נוכח    לא נוכח  לא נוכח  בעד לא נוכח  לא נוכח  לא נוכח  לא נוכח  לא נוכח  לא נוכח  לא נוכח  לא נוכח  3.44 מכללת נתניה 

 בעד     בעד נמנע נמנע בעד נמנע נמנע בעד בעד בעד בעד 3.33 כנרת

 נמנע     בעד בעד בעד נמנע בעד בעד בעד בעד בעד בעד 3.26 מכללת אחוה 

 נמנע     בעד נמנע בעד נמנע בעד נמנע בעד בעד נגד בעד 3.21 לוינסקי 

המכללה  
גליל   -האקדמית 

 מערבי 
 נגד     בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד 3.17

 נגד     בעד נגד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד 3.05 מכללת אורנים 

 נגד     בעד בעד בעד נגד בעד בעד בעד בעד נגד בעד 2.89 מכללת דוד ילין

 בעד     בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד 2.82 מכללת קיי 

 בעד   בעד   בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד 2.71 גורדון

 נגד     בעד נמנע בעד   בעד בעד בעד נמנע נגד נמנע 2.47 בצלאל 
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המרכז האקדמי  
 בעד     בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד 2.35 למשפט ולעסקים 

מכללת שערי  
 בעד     בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד 2.06 מדע ומשפט 

 נמנע     בעד נמנע בעד בעד בעד בעד בעד בעד נמנע בעד 1.68 עזריאלי 

 בעד     בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד 1.66 וינגייט 

המכללה  
 נמנע     בעד נמנע נמנע נמנע נמנע נמנע נמנע נמנע נמנע נמנע 1.61 הטכנולוגית ב"ש 

 בעד     בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד בעד נמנע בעד 1 ויצו חיפה 

 נגד     בעד נמנע בעד בעד בעד בעד בעד בעד נגד בעד 1 אקדמית למוזיקה

 נמנע   נמנע נמנע נמנע נמנע נמנע בעד בעד בעד בעד בעד בעד 1 יו"ר התאחדות 

 נמנע   נמנע נמנע נמנע נמנע נמנע בעד בעד בעד בעד בעד בעד 1 סיו"ר התאחדות 

                              

 162.11 0 129.83 158.43 209.76 283.32 182.06 285.32 223.91 282.79 286.18 164.88 286.18 בעד בעד

 107.78 0 0 0 60.03 0 95.65 0 0 0 0 100.67 0 נגד נגד

 20.37 0 2 2 23.91 6.94 10.08 4.94 66.35 7.47 4.08 24.71 4.08 נמנע  נמנע 

 290.26 0 131.83 160.43 293.7 290.26 287.79 290.26 290.26 290.26 290.26 290.26 290.26 293.70 סה"כ 

מספר חברי  
הנשיאות 

המצביעים/ות  
 בעד

45 41 25 41 41 37 41 29 39 30 28 13 0 23 

 כתב הצבעה  -מסומן בצהוב 
            

 שנכחו בישיבה כתב הצבעה של מי  -מסומן כתום 
מינימום  
אגודות 
 תומכות 
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               חבר/ת ועד 

            

               ת.ז.

            

               תאריך 

            

               חתימה 

            

               

               חבר/ת ועד 

            

               ת.ז.

            

               תאריך 

            

               חתימה 
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