
 

 

 

 

 

 

 6.2.2022ישיבת נשיאות 

 זום   מיקום:

 16:00 שעת התחלה: 

 נוכחיםות הנהלת ההתאחדות:

 יו"ר  –אלחנן פלהיימר 
 סיו"ר  –שקד בנפשי 

 מנכ"ל -שי שידלוב 
 

 יו"ריםות נוכחים/ות:

 אוני' העברית  
 אוני' הפתוחה 

 אוני' בר אילן 
 אוני' בן גוריון 

 אוני' אריאל 
 המכללה למנהל

 מכללת רייכמן 
 בית ברל

 פרס
 סמי שמעון

 ספיר
 מכללת תל חי

 אשקלון 
 המכון הטכנולוגי חולון 

 בראודה
 עמק יזרעאל 

 אקדמית תל אביב יפו 
 הדסה 

 סמינר הקיבוצים
 מכון לב

 שנקר
 אפקה 
 נתניה

 אקדמית כנרת 
 מכללת אחווה 

 לוינסקי
 גלי מערבי
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 אורנים 
 דוד ילין 
 בצלאל

 אקדמיה למוזיקה
 

  עדכונים

ישיבת נשיאות חשובה היום, ואנחנו מתאספים כרגע    : שלום לכולם, נתחיל בעידכונים:אלחנן
", שהיא החברה הכלכלית שלנו. על הפרק הצבעות מאוד חשובות עבור כאסיפה כללית של "אלחון

הארגון, ואסביר קצת יותר בהרחבה. כמו שאתם יודעים, להתאחדות יש חברה כלכלית בשם 
 כלכלית של ההתאחדות.  - "אלחון", שהיא בעצם מנהלת את כל הפעילות העסקית

, שזו החברה שכולם MILGAPOלמכון יש כמה חברות בנות שאלחון שותפה בהן. יש את אתר 
ישירה כמעט עם מכירים. אציין שכיום הוא אתר המלגות הכי גדול בישראל, שעובד היום בשותפות 

כל המוסדות האקדמיים בארץ. לצערנו, יש גם שלוש חברות בת שנמצאות כרגע בהליכי סגירה, 
, שהפיקה את החתונות ל"חתונה ממבט ראשון", והקורונה חיסלה HAPPY WEDDINGביניהן גם 

אותה, עוד חברה שנקראה "הבית האקדמי" וחברה ישנה נוספת, שעסקה בפיננסים ונמצאות  
 ים.  בהליכ

יש לנו בשורות טובות לקראת שינויים משמעותיים, שאני מקווה שיביאו לייעול החברה והפרויקטים 
 להתאחדות. היום ההתאחדות מונה שבעה דירקטורים:  

 יו"ר ההתאחדות ⋅
 חבר מטעם הנשיאות במושב הדירקטוריון  ⋅
 עד ארבעה חברי דירקטוריון  ⋅
, וכדי להתקבל כחבר.ת  המינויים יכולים להתחלף בכל כניסה של יו"ר חדש ⋅

 דירקטוריון, יש לעמוד בתנאי סף. 
 סך הדירקטורים המקסימאלי הוא שבעה חברים.   ⋅
הדירקטוריון מהווה את האסיפה הכללית של "אלחון", ועוסק בעניינים   ⋅

 הפיננסים והכלכליים בחברה.  
 הדירקטוריון מתווה למעשה את מדיניות החברה בנושאים אלה. ⋅

 
 . נושא הדיון: הצגת מועמדים לתפקיד חבר.ת דירקטוריון בחברת "אלחון" ⋅

בתום הקדמה זו אעדכן על שני חברים שנמצאים איתנו כאן, בתקווה שהם ימונו הערב  אלחנן: 
לחברי הדירקטוריון החדשים: יואלה וצביקה וישנגרט, שבמסמך קורות החיים שלהם, יכולתם  

ים, וגם אני יכול להעיד עליהם. בכלל, כפי שכולנו יודעים,  לראות שמדובר באנשים מאוד רציני
הדירקטוריון, כמו גם ועדת ההשקעות, הם גופים התנדבותיים, כך שההירתמות וההשקעה של 

החברים והחברות אינה מובנת מאליה. ברשותכםן אתן לצביקה ולאחריו ליואלה, את זכות הדיבור  
 מן לשאלות מצידכםן.והם יציגו את עצמםן לפניכםן. יינתן גם ז 

: ערב טוב, קודם כל אני מודה לכםן על ההזדמנות להתמודד על תפקיד הדירקטור בגוף צביקה
החשוב והמכובד הזה, ולהביא את הניסיון חיים שלי כפעילות נוספת בין שאר הפעילויות, זה לא  

וחבר הנהלת העיר  , גר בפתח תקווה, חבר מועצת העיר53מובן מאליו. אז אני צביקה וישינגרט, בן 
שנים בעל חברת עורכי דין, שעוסקת בייצוג חייבים בהליכי חדלות פירעון, עוסק    15פ"ת, מזה 

בפעילות ציבורית בלשכת עורכי הדין, לפני שנתיים וחצי התמודדתי לראשות מחוז מרכז, כיום פעיל 
עשרה עובדים  בוועדת החייבים בחדלות פירעון הארצית, מרצה בכנסים ובהשתלמויות, מעסיק

ועובדות, בעברי כיהנתי כדירקטור בחברה הכלכלית:"החברה לפיתוח פ"ת", כעת מקווה להיכנס  
 כחבר דירקטוריון, ואשמח לסייע ולעזור בכל מה שנדרש בגוף החשוב הזה.  –לתחום נוסף 

 : תודה רבה לצביקה. רשות הדיבור ליואלה.אלחנן
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הזדמנות להתמודד על התפקיד בדירקטוריון. אציג את   : כן, הכבוד הוא לי להיות כאן ולקבליואלה
עצמי בקצרה, כיום אני משמשת כיו"ר "אמונה" סניף פתח תקווה, הנחשב לאחד הסניפים  

הגדולים של תנועת "אמונה" הארצית, שמתמקדת בנושאים כמו חינוך, מפעלי התנדבות וכו'.  
ויות, בתי מדרש ומרכזי יעוץ לטיפול  לתנועה מוסדות רבים: מעונות יום ובתי ספר, מכללה לאומנ

במשפחה. במקביל עוסקת התנועה גם בקידום חקיקה בתחום מעמד האישה. אני נשואה לעו"ד  
יאיר רבינוביץ' ואם לשלושה בנים. למדתי כלכלה ומדעי המדינה באונ' בר אילן, במקצועי עסקתי  

חיתי גם בתחום הפיננסים כמנהלת שיווק לעסקים במזרחי טפחות, ומעבר להתמחות בשיווק התמ
ועסקים. בכובע העשייה בציבורית שלי שימשתי כיו"ר "תאגיד המים פתח תקווה" ובקדנציה 

הקודמת שימשתי כחברת מועצת העיר, בתחום עזרי התעשיה. בשנתיים האחרונות אני משמשת 
הו  בהתנדבות כחברה בחבר הנאמנים של אונ' אריאל, וחברת ועדת הביקורת באוניבריסטה. ז

תפקיד מאתגר, במסגרתו אני שותפה לאישור דוחות ביקורת ובחינת תהליכים רוחביים ונקודתיים  
המוטיבציה שלי לפעול בעולם האקדמי מגיעה מהאמונה בסטודנטים    המתרחשים באוניברסיטה. 

אתם, בחזון הנפלא שלכןם כהתאחדות וללא ספק הסטודנטית של היום היא   -ובסטודנטיות שלי 
כבת של המחר. אני משוכנעת שככל שנגדיל את ההזדמנות לכל אחד ואחת, באופן  המנוע והר

שווה, להשכלה אקדמית, נגביר את המעורבות החברתית של הסטו' בקהילה, וככל שאתם תהיו  
משפיעים יותר מול מקבלי ההחלטות, כך אני מאמינה שנביא לחברה שוויונית יותר, הוגנת, מוסרית 

זה מקבל בתקופת הקורונה משנה תוקף ואני מודעת לזה שסטו' התקשו  ומצליחה יותר. הנושא ה
לסיים את הלימודים וסטו' שנפלטו ממעגל העבודה, ועוד יותר בתקופה שיוקר המחיה מאמיר, כך  

המשימה שלנו יותר מאתגרת והתפקיד של כולנו, לתפישתי, הוא לאפשר לכל סטודנטית וסטודנט 
טריה כלכלית ראויה. אז אני מקווה מאוד שיחד נצליח להרחיב  לצלוח את התקופה ולהעניק להםן מ

  –את הפעלות של החברה הכלכלית בשיתופי פעולה, במיזמים חדשניים, פורצי דרך ואפקטיביים 
 לרווחת הסטו' והחברה כולה. תודה לכןם על ההזדמנות החשובה הזאת. 

 לצביקה ויואלה, זה הזמן.תודה רבה יואלה, אם שאלות בנושאים שדוברו על ידי או  :אלחנן

אשמח לעוד קצת תשובות לגבי חברי הדירקטוריון, מי עוזב, למה ואיך זה הגיוני   :נועה בר אל
 מקצועית שכולם הולכים הביתה בבת אחת?

תוך חודשיים עליו   –: כפי שאמרתי בהתחלה: תקנונית, כשיו"ר התאחדות חדש נכנס אלחנן
שלוש מחברות הדירקטוריון עוזבות. מתוכן שתיים ששלומי   להחליף את חברי הדירקטוריון. לפיכך,

הביא לאישור בקדנציה הקודמת, ובכניסתן לתפקיד הן שהביאו לאישור הדירקטוריון את הנשיאה  
ששמשה בעבר כיו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של המכללה האקדמית תל   -היוצאת איתן   

 שש שנים. -אביב יפו עד לפני כחמש

 : תודהלנועה בר א

 : יואלה וצביקה תודה רבה, אתם יכולים להתנתק ואנחנו נעדכן אתכם.אלחנן

: רגע אשמח לשאלה שלא בנוכחותם, אני תוהה שוב לגבי השאלה כמה נכון הנוהל שי פודלר
שחלק ניכר מחברי וחברות הדירקטוריון עוזבות יחד. גם אם זה מותר תקנונית, כמה זה נכון  

 עשה פערים בפעילות השוטפת החברה הכלכלית. מקצועית, ולא מייצר למ

: אענה על זה בכנות. זה לא אישי כלפי אף אחת או אחד. לדעתי, הפעילות הכלכלית של אלחנן
החברה וההתאחדות כרגע הן לא בשיא. ובהרחבה, מחזור ההכנסות של החברה וההתאחדות עומד 

, וזה כולל הכנסות משלושה 2022 שזה גם הצפי של -היום על קצת פחות ממיליון וחצי ₪ לשנה  
נכסים בבעלות ההתאחדות: המשרדים בנחלת יצחק, המשרדים לשעבר ברחוב המסגר, וצפי  

₪. השת"פ המרכזי  600-700,000ההכנסות מהנכס בירושלים, שמגיע מההתאחדות, יהיה באיזור  
ותו ולהפוך שלנו עם חברת "דלק", גם הוא בסימן שאלה, כשבימים אלה אנחנו נאבקים לחדש א

את ההסכם איתם לטוב משמעותית. כידוע לנו העולם שלנו הולך והופך ליותר דיגיטלי, ולאור  
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ההתנגדות של "דלק" להמשך השת"פ, אנחנו לוחצים ונאבקים להמשיך איתם את הפעילות, דרך  
אפליקציית "דלק". אז לשאלתך ולחשש שאולי עולה, שההחלפה עלולה לגרום לנזק, אומר שלצערי 

אין כל כך למה להזיק, ואוסיף שכבר בשבועות הקרובים, אני, ובתקווה גם שאר חברי וחברות  
הדירקטוריון שנמצאות ואלה שבתקווה יבחרו, נניע יחד פרויקטים קצת יותר משמעותיים, שבאמת  

 יממשו את הפוטנציאל הטמון בחברה הכלכלית, שבעיניי כרגע לא קרוב למימוש.

 ששינוי הדרגתי יכול להיות טוב יותר?: אתה לא חושב שי

: בכנות שי, אין פה עניין בשינוי הדרגתי, נכנסתי כחבר דירקטוריון במרץ אשתקד, כלומר אני  אלחנן
לא חדש בתפקיד ויודע לומר לך מה קיים ומה לא. כיו"ר הדירקטוריון כיום אני מאמין שהחילוף לא  

 רק נדרש אלא גם יביא לשיפור משמעותי.

ר לדון על זה ושאלה נוספת היא מה מידת ההיכרות שלך עם שני המועמדים, לאור שניהם : אפששי
 מפ"ת ונראים לי פעילים מאוד, איך הגעת אליהם בעצם?

: אז אתן תשובה מקיפה על כלל המועמדים: ההיכרות שלי עם צביקה התחילה לפני כחמש  אלחנן
לוש פעמים ובתום הפגישות הרגשתי שנים, ועל יואלה קיבלתי מס' המלצות, נפגשתי איתה כש

שהיא מתאימה כמועמדת. גם לגבי המתמודדים בוועדת ההשקעות, עשיתי עבודת מיפוי רצינית על 
כל שלושת המועמדים, שאיני מכיר באופן אישי, כך גם לגבי הדירקטור באיסתא. שאלות נוספות  

 שי?

מודדים מתאימים ועומדים בהחלט : כן, אחרי שעברתי על קורות החיים בעיון ונראה ששני המתשי
בדרישות הסף המקצועיות על פי התקנון, אז נאמר שאני כן מקבלת את העמדה המקצועית, עם  

זאת אני קצת מתלבטת, כי אחרי כשנתיים קשות מבחינה כלכלית ומצב החברות הכלכליות שלנו 
וציא קול קורא לתפקיד כיום, אני מוצאת את עצמי תוהה אם תהליך ארוך יותר ושקוף יותר, כמו לה

כך שיהיה יותר מגוון מועמדים ומועמדות לבחירתנו, וזאת על מנת לבצע בחירה מקצועית מדויקת 
יותר. כן חשוב לציין שזה באמת לא מופנה כלפי המועמדים הללו באופן אישי, גם לאור ההיכרות  

עה, להוציא קול  המוקדמת, ולאור כל האמור לעיל, אני מתלבטת אם לא כדאי לדחות את ההצב
 קורא ובישיבת הנשיאות הבאה להצביע על כלל המועמדים.

: אשיב שנית, שני תפקידים שונים במהות. מבחינת ההליך התקנוני, בדומה לתפקיד  אלחנן
המנכ"ל, תוך חודשיים עליי להמציא מועמדים להחלפת הדירקטוריון של החברה הכלכלית. לא  

יך של קול קורא וכו'. מעבר לכך שכדברייך אני בעל היכרות  מדובר בעובדי התאחדות שמגויסים בהל
מוקדמת עם הנ"ל ומהמעט שהכרתי אני יודע לומר שמדובר  בשני א.נשים סופר ממתאימים  

וראויים לתפקיד. על מנת להתחיל בהנעת תהליכים ארוכי טווח, ולאור כל האמור לעיל, אני לא  
יכים ארגוניים שיביאו לשיפור וייעול תפקוד  מוצא לנכון לדחות את ההצבעה, ובכך לעכב תהל

 החברה וההתאחדות.

: אני מוטרדת ממידת ההיכרות מוקדמת. שוב, יתכן שיש להם את הניסיון והידע, ואני  אל-נועה בר
מכבדת את הנאמר לגבי לקחת את החברה צעד קדימה. עם זאת יש לי חששות מפאת ההיכרות  

היינו פותחים את זה שוב למועמדים והיו לנו עוד אופציות  המוקדמת. הייתי מרגישה יותר בנוח אם 
 לבחור מתוכן. מאוד גלוי לעין מקורות החיים שלהם שאתה והם קשורים.  

לי היכרות   : אני לא מכחיש. ביני ובין צביקה יש היכרות מוקדמת, בדומה לזה שהיתהאלחנן
מוקדמת גם עם שי, מנכ"ל ההתאחדות. למול זה, אנחנו תמיד עומדים בתקנון ומבצעים הליך של 

 קול קורא במקומות הנדרשים. הכל על פי התקנון, באופן השקוף ביותר. 

: יש קו"ח של המועמדים לשאר התפקידים שיעלו להצבעה הערב ונוכל לעבור מיכל סולומון
 עליהם? 
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 תי לזה, אין צורך. מיותר.: לא דאגאלחנן

 : אבל עולים קולות שרוצים לראות עוד. מיכל

 : כן, מיותר למי?נועה

: שוב, חברות, לבסוף מדובר בדרישה תקנונית. התקנון דורש מיו"ר הדירקטוריון/יו"ר  אלחנן
ההתאחדות, תוך חודשיים מיום תחילת הקדנציה להציג צוות שיחליף את הדירקטוריון היוצא, אם  

 כן סייגים לגבי התקנון, זה אינו המקום. יש ל

 : זה לא עניין תקנוני.נועה

: רק להוסיף שהדירקטוריון הוא גוף הפועל תחת מגבלות וחסמים חמורים משלו, תחת מנגנון  שי
בקרה מסוים. יש עוד א.נשים המרכיבים את הדירקטוריון, כך שאין חשש... כלומר, יש עוד גופים  

 ר במחטף. כמובן שיש מקום וזמן לסייגים מול התקנון.שותפים למהלכים ולא מדוב

: מדובר בעניין של אמון ולא בענייני תקנון. יש חששות מסוימים וסימני שאלה. אפשר לומר  נועה
 "תצביעי והכל יהיה בסדר." אני מסתייגת מלגשת להליך של הצבעה בצורה הזאת.

הכלכלית ועברתי על קורות החיים  : אומר שהגעתי חדור מוטיבציה להשקיע בנושא החברה דידי
 כרגע. בהחלט נראה שהמועמדים עוסקים בעשייה ציבורית ענפה ומשמעותית, ומאוד מקצועיים.
לאור הדברים של הבנות לפניי, אגיד שכשנכנסתי לתפקיד, עוד לפני שראיתי את מאזן ההכנסות  

זה בעיניי אולי מחזק  הנמוך של ההתאחדות, חשבתי לעצמי "איך מכפילים את התקציב שלנו?" ו
 את הצורך בהחלפת הדירקטוריון, אולי הרענון הזה יביא לשינוי שאנחנו מייחלים לו.

: אני בהחלט מסכימה איתך. רענון יכול להביא לשינוי חיובי. עם זאת אנחנו שומעים  שיר צדוק
על פי מי   שחברי הדירקטוריון יוצאים ובמקומם נכנסים החברם הנ"ל, כלומר, אין הליך של בחירה

הכי מתאים. זה בסדר שיש היכרות מוקדמת אבל אנחנו מבקשים דירקטוריון הומוגני. האם זה  
הדבר הנכון לעשות בהיבט של החברה שאמורה לקדם כלכלית את הארגון? לא יודעת. אנחנו  

 סומכים על קורות החיים וההיכרות המוקדמת עם המועמדים אבל לא נחשפנו למועמדים נוספים.

 תראו, המועמדים היו כאן בדיון ויכולתן לשאול אותם שאלות.  : אלחנן

 : אלה לא שאלות שצריך להעלות בפניהם. שי

 : שאין צורך לשאול אותם שאלות שלא מופנות אליהם. שי

 היכרות אישית... אני לא מבין לאן אתן חותרות?אלחנן: 

שהם מקצועיים בעיניכן או שלא, אלה א.נשים רציניים, עם מוניטין, שבאו לעבוד, תנו להם. או חן: 
 תהיו ענייניות.

: אמירות כאלה הן פחות ענייניות אנחנו פה בדיון, הוא מתנהל בצורה עניינית וראוי בעיניי  שי
 שיתקיים. למה יש ניסיון לדה לגיטימציה שחלק שאמור להתקיים לפני הצבעה?

ב שעולות. אם ההליך הוא  : ההצבעה פה על היא על אנשים מקצועיים והשאלות במקום וטו מאיר
 "אלה הא.נשים והם יבחרו" אז בשביל מה צריך הצבעה? ברור שיש משקל לשאלות. 

: שאלות הן דבר חשוב ולכן אני משיב שוב. ההליך דומה להליך החלפת מנכ"ל ההתאחדות, אלחנן
לי   לפני בחודש וחצי. בשני המקרים היתה היכרות מוקדמת, וכפי שהזכרתי מלבד עם צביקה, אין 

היכרות מוקדמת עם שאר המועמדים לגופים השונים. וכאמור, גם אם היתה, אין בה כדי לפגום  
בהליך הבחירה, בטח כשמדובר בא.נשים מקצועיים המתנדבים לתפקיד ומגיעים על מנת לשפר 
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ולהיטיב את חיי הסטודנטים והסטודנטיות בכלל ואת שירותי ההתאחדות בפרט. מה גם שהצהרתי 
ת מראש. אם עולה חשש שלא מדובר בא.נשים שאינם מקצועיים וראויים מספיק, ניתן  על ההיכרו

 לבטא אותו בהצבעה נגד או ע"י הימנעות. ומי שמאמין שמדובר בא.נשים ראויים, שיצביע בעד. 

: אשמח להערה אחרונה. אני מודה על הזמן החשוב לשאלות. כן אעיר שיש עניין עם וועדת  שי
השקעות. כלומר, על פי התקנון לועדת ההשקעות לא אמור להיות שום קשר עם איזשהו גורם  

 בהתאחדות, אז אולי שווה לעשות עבודה בנוגע לזה, ולהוציא קול קורא.
 , שי בוא תנהל את ההצבעה: אחלנן: נעבור להצבעה על הדירקטוריון

שי: טוב, הליך ההצבעה יתבצע כך: נקרא לכםן על פי שמות האגודות שאתםן מייצגיםות.  
 הדליקו מצלמות בבקשה, על מנת שהצבעתכםן תתקבל, ונתחיל בהצבעה. 

 
 -הצבעה-

 ".  אלחוןלתפקיד חברת דירקטוריון בחברת " אירינה רבינוביץ'על מינוי המועמדת 
 במצלמה פתוחה, בבקשה:  בעד/נגד/נמנעכאמור ניתן להביע 

 -אוני' תל אביב: 
 אוני' העברית: בעד
 אוני' הפתוחה: בעד 

 אוני' בר אילן: בעד 
 אוני' בן גוריון: בעד 

 אוני' אריאל: בעד
 אקדמית אונו: כתב הצבעה בעד 

 המכללה למנהל: בעד 
 מן: בעד מכללת רייכ

 בית ברל: בעד 
 פרס: כתב הצבעה בעד 

 סמי שמעון: בעד
 רותם: בעד

 -ספיר: 
 מכללת תל חי: בעד

 אשקלו: בעד
HIT בעד : 

 בראודה: בעד
 עמק יזרעאל: בעד 

 אקדמית תל אביב יפו: בעד
 - הדסה: 

 -סמינר הקיבוצים: 
 -מכון לב: 

 שנקר: בעד  
 אפקה: בעד
 נתניה: בעד 

 -אקדמית כנרת: 
 אחווה: בעד מכללת 

 לוינסקי: בעד
 גלי מערבי: בעד

 אורנים: בעד
 דוד ילין: בעד

  -: Kמכללת 
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 - גורדון: 
 בצלאל: נמנע 

 -מרכז אקדמי למשפט ועסקים: 
 -שערי מדע ומשפט: 

 - עזריאלי: 
 - וינגייט: 

 -טכנולוגית ב"ש: 
 - ויצ"ו חיפה: 

 אקדמיה למוזיקה: בעד 
 יו"ר ההתאחדות: בעד 

 בעד סיו"ר ההאחדות: 
 

לתפקיד חברת  אירינה רבינוביץ'שי: תודה חברים, ההצבעה הסתיימה. מינוי המועמדת  
 עבר ברוב קולות בעד. דירקטוריון בחברת "אלחון"  

 
 -ההצבעה-

". כאמור ניתן  אלחון לתפקיד חבר.ת דירקטוריון בחברת " צביקה ויישינגרטעל מינוי המועמד.ת 
 הבמצלמה פתוחה, בבקש בעד/נגד/נמנעלהביע 

 אוני' תל אביב: בעד
 אוני' העברית: בעד
 אוני' הפתוחה: בעד 

 אוני' בר אילן: בעד 
 אוני' בן גוריון: בעד 

 אוני' אריאל: בעד
 אקדמית אונו: כתב הצבעה בעד 

 המכללה למנהל: בעד 
 מכללת רייכמן: בעד  

 בית ברל: בעד 
 פרס: כתב הצבעה בעד 

 סמי שמעון: בעד
 רופין: בעד

 -ספיר: 
 חי: בעדמכללת תל 

 אשקלון: בעד
H.I.T בעד : 

 אורט בראודה: בעד
 עמק יזרעאל: בעד 

 אקדמית תל אביב יפו: בעד
 - הדסה: 

 -סמינר הקיבוצים: 
 -מכון לב: 

 שנקר: בעד  
 אפקה: בעד
 נתניה: בעד 

 -אקדמית כנרת: 
 מכללת אחווה: בעד 

 לוינסקי: בעד
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 גליל מערבי: בעד
 אורנים: בעד
 דוד ילין: בעד

  -: Kמכללת 
 - גורדון: 

 בצלאל: נמנעת
 -מרכז אקדמי למשפט ועסקים: 

 -שערי מדע ומשפט: 
 עזריאלי: בעד

 וינגייט: בעד
 -טכנולוגית ב"ש: 

 - ויצ"ו חיפה: 
 אקדמיה למוזיקה: בעד 

 יו"ר ההתאחדות אלחנן פילהיימר: בעד
 ס.יו"ר ההאחדות שקד בנפשי: בעד 

 
לתפקיד חבר.ת דירקטוריון בחברת   צביקה ויישינגרט: ההצבעה הסתיימה. מינוי המועמד שי

 בשעה טובה ומוצלחת.עבר ברוב קולות בעד.  "אלחון"
: אם אפשר להבא שההליך יתבצע בהקראת המועמדים אחת אחרי השני ונצביע עליהם דידי

 יחד, אני מאמין שזה יקצר את זמן ביצוע הליך ההצבעה. 
ל להיות שזה נעשה כך בעבר, כיום אנחנו מצביעים בנפרד, שזו הדרך התקינה לביצוע : יכושי

 ההליך. 
 : תודה רבה לכןם.אלחנן

 : הצבעה למינוי חברי ועדת השקעות.נושא הדיון

 נוכחים בדיון: 

 שוב שלום, לקראת הצבעה למינוי ועדת השקעות, אני אתן למועמדים להציג את עצמם:אלחנן: 
: אהלן ערב טוב, שמי דובי פרלה שותף מנהל במחלקת המימון בגיזה זינגר אבן, חברה לייעוץ  דובי

פיננסי מהמובילות בארץ. סוגר כשבע שנים בפירמה. במסגרת התפקיד אני מלווה חברות גדולות 
נסיים מורכבים ואסטרטגיה פיננסית. וכו'. טרם לזה התמחיתי בראיית חשבון בדלויט בתהליכים פינ 

כשלוש שנים בחטיבת הביקורת ובמגזר הפיננסי, הייתי בצוות הביקורת של בנק מזרחי והחברות  
הבנות, וניהול פרויקט פוקס בבנק פועלים, שנגע בכל מה שקשור לניהול סיכונים, רתהליכים  

רכש. בוגר תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות תבקריה האקדמית מגוונים, אשראי ו
 אונו.

 : תודה דובי, נועה בבקשה. אלחנן
: היי לכולםן, אני נועה ובחמש השנים האחרונות אני עובדת בקרן ההשקעות ספיר פרטנר,  נועה

אלי רילטייד,  במסגרת העבודה אנחנו משקיעים בכל סוגי החברות, מכל הענפים, איזרעאלי ואיזר 
ויכולות להגיע עד לסכומים הרבה יותר גבוהים, ונכנסת לתפקיד   15-20,000,000שמתחילות ה 

חדש בחברת הייטק, שם אקים אצ מחלקת הפיננסים. יש ל רקע של כמה שנים ביעוץ השקעות 
 לחברות, ביניהן גם אגודות סטודנטים. 

 : תודה נועה, ישראל בבקשה. אלחנן
ישראל, מנהל בבוטיק השקעות. אנחנו מלווים בתחום הפיננסי משפחות במאיון  : אני ישראל

והתמחיתי   IDIהעליון, הכולל השקעות בשוק ההון ובנדל"ן בין היתר. לפני כן ניהלתי השקעות ב
בחו"ל, טרם לזה נילהתי קרנות מאנות בתחום החוב הממשלתי. אוהב את שוק ההון וחי אותו  

עה היא סיפור חדש ומאתגר, ולכן כשפנו אליי להציע מועמדות כיועץ  ומסיבי לו.בעיניי כל השק
 בוועדת ההשקעות שמחתי להצטרף, ואשמח לקחת חלק באתגר הזה ולהצעיד אתכםן קדימה.
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 : שאלות למועמדים?אלחנן
בנוגע למשהו שעלה גם לקראת ההצבעה הקודמת וגם עכשיו אני מרגיש צורך להניח את  רועי דודי:

. לאור זה שאתםן עובדות ועובדים בחברות אחרות במקביל לניהול תיקי ההשקעות  זה על השולחן
שלנו, איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שלא נתקל בניגוד אינטרסים? ואיך נוכל לדעת שההחלטות 

 שמתקבלות על ידכםן הן בהכרח לטובת החברה שלנו ולא לטובת חברות אחרות? 
. ראשית, יש חוק חברים וכולנו א.נשי חוק, ובטח שבטח לא : אוכל לענות לדעתי בשם כולםןנועה

נפעל בניגוד עניינים. מעולם ולעולם לא התנהלנו באופן הזה ומלבד האיסור בחוק מבחינתנו מובן  
אנחנו לא עוסקים בהשקעות בחברות   -מאליו שלא נפעל כך. אני גם חושבת שברוב המקרים 

ות פרטיות, בעוד שעל חברות ציבוריות קל מאוד  ציבורית. אני למשל עוסקת בהשקעות של חבר
לעשות מעקב ואני לא חושבת שמישהו יעיז לפעול בניגוד לחוק במקרים כאלה. ובכל אופן תמיד  

 תוכלו לבצע מעקב בנושא. 
: אני יכול להוסיף על דבריה של נועה, באופן אישי אני פועל ברשיון של הרשות לניירות ערך, ישראל

שקעות, ומעבר לזה שאנחנו א.נשים שומרי חוק, לא אעשה שום דבר שיסכן במסגרת של ניהול ה
 את הרישיון והפרנסה שלי, לטובת ניגוד ענייינים כזה או אחר.

 ? תודה ישראל. 
 : עוד שאלות?אלחנן

: אשמח לשאול מה האם חשבתםן כבר מה היעדים שלכםן בתיק השקעות מהסוג עדן סלובציק
 הזה?
שאנחנו עונים על שאלה כזאת, צריך ללמוד את התיק לעומק ולהבין את  : אני חושבת שלפני נועה

 המשתנים בו ואין נוסחת קסם, השוק גם משתנה תכופות. 
: חשוב לציין שהמועמדים לא נחשפו לתיקים שלנו עד כעת, וזו באמת שאלה הרבה אלחנן

 יותררחבה ממה ששאלת. 
 לבין המועמדים? : עוד שאלה. לא הבנתי אם יש היכרות מוקדמת בינךמאיר

: לי אין היכרות עם אף אחד או אחת מהן. אני מודה למועמדים ומשחרר אותם מהדיון. ובכן, אלחנן
המועמד לדירקטוריון ב"אלחון", אין לי קשר   -אסכם את הדברים רגע, כפי שנאמר מלבד עם צביקה 

ח רק כעת  או היכרות מוקדמת עם המועמדים. אומר בכנות שכמוכםן גם אני נחשפתי לקו"
ונדהמתי לגלות עד כמה מדובר בא.נשים מהשורה הראשונה בתחומם, בעלי הרשיונות הנדרשים, 

שנים לפחות בתחום, כך שזה באמת וואו שהם רוצים להצטרף אלינו   10רקע עשיר וקריירה של 
  זה גם יקרה ואין לי ספק ביכולתם לתרום ולקדם אותנו. אם אין שאלות נוספות, נפנה - ובתקווה 
 להצבעה. 

 
 -הצבעה-

: לאחר התייעצות עם גלבוע, מבקר ההתאחדות, ניתן להצביע על כל המועמדים.ות יחד . ניגש  שי
בעד/נגד/נמנע במצלמה פתוחה  כאמור ניתן להצביע  חברי ועדת השקעותלהצבעה על מינוי 

 בבקשה: 

 אוני' תל אביב: בעד בעד בעד 
 אוני' העברית: בעד, בעד, בעד

 הפתוחה: בעד, בעד, בעדאוני' 
 אוני' בר אילן: בעד, בעד בעד 
 אוני' בן גוריון: בעד בעד בעד 

 אוני' אריאל: בעד בעד בעד 
 אקדמית אונו: כתב הצבעה בעד בעד בעד 

 המכללה למנהל: בעד בעד בעד 
 מכללת רייכמן: בעד בעד 
 בית ברל: בעד בעד בעד 

 פרס: כתב הצבעה בעד בעד בעד
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 -סמי שמעון: 
 רופין: בעד בעד בעד

 -ספיר: 
 מכללת תל חי: בעד בעד בעד 

 אשקלון: בעד בעד בעד 
H.I.Tבעד בעד בעד : 

 אורט בראודה: בעד בעד בעד 
 עמק יזרעאל: בעד בעד בעד 

 אקדמית תל אביב יפו: בעד בעד בעד 
 - הדסה: 

 -סמינר הקיבוצים: 
 מכון לב: נמנע

 שנקר: בעד בעד בעד 
 אפקה: בעד בעד בעד 
 נתניה: בעד בעד בעד 

 אקדמית כנרת: בעד בעד בעד
 מכללת אחווה: בעד בעד בעד

 לוינסקי: בעד בעד בעד 
 גליל מערבי: בעד בעד בעד 

 אורנים: בעד בעד בעד 
 דוד ילין: בעד בעד בעד 

 : בעד בעד בעד Kמכללת 
 - גורדון: 

 בצלאל: נמנעת
 -מרכז אקדמי למשפט ועסקים: 

 -שערי מדע ומשפט: 
 ד בעד בעד עזריאלי: בע

 וינגייט: בעד בעד בעד 
 -טכנולוגית ב"ש: 

 - ויצ"ו חיפה: 
 אקדמיה למוזיקה: נמנעת. 

 יו"ר ההתאחדות אלחנן פילהיימר: בעד בעד בעד
 ס.יו"ר ההאחדות שקד בנפשי: בעד בעד בעד

 
של התאחדות   התקבלו כחברי ועדת ההשקעות. שלושת המועמדים שי: ההצבעה הסתיימה

 הסטודנטים והסטודנטיות. תודה רבה לכםן.

 
 

 "איסתאנושא הדיון: הצבעה למינוי חברי דירקטוריון לחברת "
טוב, אז נעבור לנושא הבא בסדר היום. מינויי לדירקטוריון איסתא, שלי ושל יצחק לס שכבר  :אלחנן

שלושה מושבים  יש איתנו בזום. אתן קצת רקע, בהסכם השותפות שיש לנו עם "איסתא"
השמורים להתאחדות ויו"ר הדירקטוריון למעשה משותף, כל המושבים צריכים לעבור הליך אישור 

אחישי גל,ולאחר מכן את אישור הנשיאות. כדי שתכירו את  - ראשוני דרך מנכ"ל איסתא 
ואר  הדירקטוריון, אז יו"ר איסתא היום הוא טל שי, הצבענו על כניסתו לתפקיד בראשון לינ  הרכב

ומאז הוא בתפקיד. בנוסף יש דירקטורית חיצונית שאנחנו למעשה מביאים אבל היא נחשבת 
כשליחת הציבור בדירקטוריון. איתם עוד שני דירקטורים. מדובר בחברה בעלת זרועות רבים והמניה  
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שלה בשיא של כל הזמנים מבחינתה. לעומת רוב חברות התיירות שהתרסקו בקורונה, לאיסתא  
רה בעיית תזרים שמנעה מאיתנו לקבל מהם דיבידנט בשנתיים האחרונות. אבל המניה אמנם נוצ

שלהם עלתה בזכות רכישת נדל"ן חכמה שביצעה החברה ומדובר סכומים מאוד, בלשון המעטה.  
לאור האמור ולאור העובדה שמדוברר באמת בסכומים בסדר גודל כזה, היה לי חשוב להביא אדם  

ר. אם עברתםן על קו"ח שלו, יכולתם להבחין שמדובר באיש מקצוע  אם לא מעב  -באותה רמהה  
משכמו ומעלה ואין לי ספק ביכולתו לקדם אותנו בנושא. כן חשוב לי לציין מראש כי אין בינינו  

 היכרות אישית מוקדמת וכעת אתן לו את רשות הדיבור. יצחק, בבקשה. 
שנה נבחרתי   32עבר לכך שבדיוק לפני  תודה וערב טוב לכולםן, אתן קצת רקע על עצמי, מ  :יצחק

לכהן כנציג הפקולטה למשפטים של בר אילן. לאחחר מכן, שימשתי שנים רבות כשותף במשרד 
עו"ד ובתוך כך שימשתי כי"ור קרן "מכבי" במחזורים של כמיליארד ש"ח שנתי, עסקתי גם בתחום  

דמיה גם הועסקתי כמנכ"ל  הביטוח בחברות גדולות כמו איילון חברה לביטוח ועוד. בעולם האק
במכללת שערי משפט, לאחר מכן מנכ"ל מרכז שלם, והובלתי להפיכתו למכללה. ובעוד שורה של 

חברות ציבוריות בעמידר, חב' חשמל ועוד. היום אני שותף במשרד עו"ד ביקוצקי ואחרים. הייתי  
דת חינוך  מרצה הרבה שנים באקדמיות רבות בתחום המשפט והביטוח. אני מכהן כי"ור וע

 ואסטרטגיה בארגון "מסע" וזהו.
 : תודה רבה יצחק. בהחלט מרשים מאוד. שאלות ליצחק מישהו?אלחנן

: אשמח לשאול לגבי דיבידנדים שלא התקבלו בשנתיים החולפות, גם לאור המצב במשק, לואיז קוגן
 חשוב לי להבין מתי יהיה ניתן לקבל את הדיבידנדים האלה לדעתך? 

שני כובעים. ראשית מבחינה משפטית, חברה יכולה לחלק דיבידנדים, רק כאשר : אענה לך ביצחק
החלוקה לא תפגע בחוסן הכלכלי העתידי שלה בטווח הקצר ו/או הבינוני. יחד עם זאת, אני מאמין  

שחברה שיש לה יכולת לחלק דיבידנדים, חייבת לחלקם לבעלי המניות שלה. כי הרי זו מטרת  
ל החברה מאפשר אני חושב שבהחלט יש מקום לחלק את הדיבידנדים, החברה. לכן, אם חוסנה ש

 בין היתר גם להתאחדות.
: תודה, בנוסף אנחנו כן רואים עליה במניות החברה אך למול זה אין הכנסות תזרימיות. זה לא  לואיז

 אמור להתקיים כך שעליה במניה מביאה לעליה בתשואה?
: תראה, אחד הדברים שאיסתא השכילה לעשות במהלך הקורונה הוא לפזר את הסיכונים  יצחק

ולחלק מההשקעות שהיא עשתה יש תשואה פנטסטית, אגב, גם בחו"ל. כך שאני מאמין שלאור  
כאמור, לא   -הכלכלי של החברה הנשען על נדל"ן וגם על הכנסות צפויות, ובאישור משפטי   חוסנה

 וקת הדיבינדים לבעלי המניות.תהיה שום מניעה לחל
 : תודה.לואיז

 : תודה יצחק, אם אין שאלות נוספות, נודה לך בשלב זה. אלחנן
 : תודה.יצחק

: כפי שראיתםן, מדובר באמת באדם מקצועי, משכמו ומעלה, בעל ידע עשיר בתחום  אלחנן
דות.  הפיננסים, המשפט והאקדמיה. אני בהחלט מאמין שביכולתו למנף את הכנסות ההתאח

הערב אנחנו מעלים להצבעה את מינויו של יצחק ושלי לדירקטוריון "איסתא". נעבור להצבעה  
 ולאחריה כאמור, נצא להפסקה ונתכנס שוב לשיחה עם מנכ"ל איסתא. ניגש כעת להצבעה. 

 
 -הצבעה-

איסתא  בחברת כחברי הדירקטוריון  יצחק לקס ואלחנן פלהיימר: ניגש להצבעה עבור מינויים של שי
 בעד/נגד/נמנע במצלמה פתוחה בלבד: כאמור ניתן להצביע 

 -אוני' תל אביב: 
 אוני' העברית: בעד שניהם

 אוני' הפתוחה: אוני' תל אביב: בעד שניהם
 אוני' העברית: בעד שניהם
 אוני' הפתוחה: בעד שניהם 

  -אוני' בר אילן:  
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 אוני' בן גוריון: בעד שניהם
 י' אריאל: בעד שניהםאונ

 אקדמית אונו: כתב הצבעה בעד שניהם
 המכללה למנהל: בעד שניהם

 מכללת רייכמן: בעד שניהם 
 בית ברל: בעד שניהם

 פרס: בעד שניהם
 סמי שמעון: בעד שניהם

 רופין: בעד שניהם
 -ספיר: 

 מכללת תל חי: בעד שניהם
 אשקלון: בעד שניהם

H.I.Tבעד שניהם : 
 בעד שניהםאורט בראודה: 

 עמק יזרעאל: בעד שניהם
 אקדמית תל אביב יפו: בעד שניהם

 - הדסה: 
 -סמינר הקיבוצים: 

 מכון לב: בעד שניהם
 -שנקר: 

 אפקה: בעד שניהם
 נתניה: בעד שניהם

 אקדמית כנרת: בעד שניהם 
 -מכללת אחווה: 

 לוינסקי: בעד שניהם
 גליל מערבי: בעד שניהם

 אורנים: בעד שניהם
 ילין: בעד שניהםדוד 

 : בעד שניהםKמכללת 
 - גורדון: 

 בצלאל: נמנעת שניהם
 -מרכז אקדמי למשפט ועסקים: 

 -שערי מדע ומשפט: 
 עזריאלי: בעד שניהם

 - וינגייט: 
 -טכנולוגית ב"ש: 

 - ויצ"ו חיפה: 
 אקדמיה למוזיקה: בעד שניהם

 יו"ר ההתאחדות אלחנן פילהיימר: בעד שניהם
 נפשי: בעד שניהםס.יו"ר ההאחדות שקד ב

 

 יצחק לקס ואלחנן פלהיימר נבחרו ברוב קולות כחברי דירקטוריון בחברת "איסתא".תודה רבה, שי: 

דקות ונשוב לשיחה עם מנכ"ל חברת   10: תודה חברות וחברים. נצא כעת להפסקה של אחלנן
 איסתא אחישי גל. 

 



 
 

13 

  נושא הדיון: שיחה עם מנכ"ל "איסתא":

 נאמר ערב טוב לאחישי גל, מנכ"ל חב' "איסתא" אלחנן: 
 : שלום לכולםן. מי הנוכחים?אחישי
  -. יו"ר ההתאחדות : נמצאים ונמצאות רוב השחקנים, כולל מנכ"ל ההתאחדות שי שידלוב וסאלחנן

שקד בנפשי ועוד רבות וטובים. ברשותך אגיד כמה מילים לפתיחה, ישבתי עם אחישי כארבע שעות  
 ואני באמת חושב שמדובר באדם מדהים שאפשר לשוחח איתו שעות. 

: תודה אלחנן. אני מסתכל על פרצופי הנוכחים והנוכחות, מתרשם מהכמות ומופתע לגלות אחישי
 חד מלבד יצחק שהכרתי בכלל במסגרת אחרת. כמה אגודות חברות בנשיאות כיום?שאיני מכיר אף א

 יושבי ויושבות ראש בנשיאות.  43: אלחנן
: אתן סקירה קצרה, ואשאיר זמן לשאלות. זה נושא מאוד רחב ובכל פעם שתרצו אשמח להגיע אחישי

 להתמקד?ולהעניק סקירה של פנים שונות בנושא. בכל אופן, אשמח להבין במה עדיף 
  אשמח שתציג את עצמך בהרחבה ואז קצת בהרחבה על איסתא ועל מצבה כיום.אלחנן: 
: אוקיי, אז אני בכלל מגיע מקיבוץ, בוגר טכניון בתעשיה וניהול, בעל תואר שני בשיווק בבר  אחישי

אילן. בתום לימודיי לתואר ראשון נסעתי לעשות עסקים באירופה. שם עסקתי במכירות של מגוון  
וצרים ופטנטים שהייתי מאוד יצירתי במחשבה מה כדאי לשווק. במהלך עבודתי באירופה קיבלתי  מ

פניה במקביל גם מעמותת איסתא דאז וגם מאגודות סטודנטים שונות, כך קיבלתי על עצמי לפתוח 
את הסניף של איסתא בגרמניה כשלוש שנים ולאחר מכן נשארתי בקשרי חברות עם גורמים בחברה. 

המוקדמות. בחזזרתי לארץ, פנה אליי המנכ"ל של איסתא דאז בבקשה לעזרה,  80עד שנות הכל זה 
שייכת לאגודות הסטודנטים התנהלה כעמותה והיתה מאוד פוליטית  100%כשהחברה עדיין היתה 

ואני נכנסתי לתפקיד בלי שום נגיעה פוליטית. שם בעצם התחיל המהפך של איסתא מעמותה לארגון 
  4-5את עבודת הגמר שלי. יצרתי תכנית בעקבות כך שבה החברה מתרחבת בעוד מקצועי, בהשר 

הראשונים ברשימת החברות. ואני בתוך זה כשנתיים    20-הגענו לרשימת ה 94סניפים. עד שנת 
בחברה, ללא רקע בעבודה ציבורית, והגעתי רק לעזרה,אז כינסנו ועדה שכללה ארבעה חברים  

שווי מחודשת והועלו כל מיני הצעות למכור את החברה, או  מהתחום ואת חברת גיזה להערכת 
להשכירה, וקראו לי לעצה, הצעתי להנפיק את החברה. החבר'ה בנשיאות עשו מושבים וחזרו 

ממניות החברה, כך הבאתי את החברה  10%שאומרת שהם יצאו להנפקה במידה וארכוש כ  בהצעה
רים.מכאן אני מלווה את החברה כבעל מניות  דולר ובכל שנה צמחו המחזו 10,000,000 -להנפקה ב
חרטנו על דגלנו את ההתרחבות לתחומים שונים, ברכישת בעלות על חברות  2000ומאז שנת 

מצליחות וגדולות מאוד, במסגרת הזאת גם הקמנו למשל את הגוף של איסתא ספורט והוא לדוגמא 
חברה מאז ממשיכה להתרחב הגוף הנותן חסות לקבוצות כדורגל גדולות ברחבי העולם. כך שה
 ולמצוא עוד אפיקי רכישה והרחבת טווח המוצרים שהיא מספקת.

 : אשמח שנעצור כאן כדי לאפשר זמן לשאלות.אלחנן
 : בסדר גמור. אחישי

 שאלות בבקשה. אחלנן: 
על הדברים שלך, היה מרתק ואשמח אם תגיע לשיחה עם הסטודנטים אצלינו   תודהדידי אביגד: 

 ובכלל. 
: בהחלט ואשמח שתפיצו בקרב הסטודנטים שלכםן שאם כבר הם טסים דרך חברת תיירות, אחישי

 שיגיעו קודם לאיסתא, כי זה כסף שחוזר אליהםן.
 : נשמח.דידי

שנה והחברה הייתה יותר קטנה אז  : בעבר היה נהוג לפרסם דרך ההתאחדות בכל פתיחתאחישי
 היינו יותר הדוקים על השיווק בקרב סטודנטים.

 : אז איך משלבים שוב כוחות?לואיז
 : טל יכול להתייחסאחישי

: כן, למי שלא מכיר אותי, אני טל ועד לאחרונה הייתי מנכ"ל אלחון ובעבר הייתי מנכ"ל ההתאחדות טל
יסתא ליין. בתקופתי בהתאחדות עשינו פרויקטים משותפים ועכשיו אני יו"ר הדירקטוריון בקבוצת א

התבססו על הכנסות אלא יותר על הרצון להשיא ערך גם לאיסתא   מסחריים עם איסתא שלאו דווקא
וגם לסטודנטים. לדוגמא עשינו מבצע לסטודנטים שכלל שני לילות באוף סיזן, על בסיס חצי פנסיון עם 

מנם לא ראינו מזה רווח אבל הסטודנטים עפו על זה וזה היה  ש"ח שא 550טיסות והסעות למלון ב
חשוב יותר בעינינו, כי אלה הדברים בהם יש ערך מוסף לסטודנטים שמקרב אותם לאיסתא, לעומת 

 חברות תיירות אחרות.
: אשמח שתעדכנו בכל זאת, כי אני נשאל בפרטי ועולות תהיות לגבי חלוקת הדיבידנדים. לאחר אלחנן

 חרונות, בהן לא חולקו. איך אנחנו מתקדמים בעצם ומשם נסכם את הישיבה. השנתיים הא
: אוקיי, אני מזכיר קודם שמדובר בחברה ציבורית וכל מילה שלי שקולה, כדי לוודא שמותר לי  אחישי

לומר אותה, למרות שבמקרה הזה יותק קל לי כי עשינו צעדים מקדימים בנושא. על כן, בזמנו הודענו  
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והלאה, מידי שנה נהגנו כך.   96באופן קבוע כדיבידנד, ועד הקורונה, משנת  50%ם שאנחנו מחלקי 
איסתא היא החברה שחילקה הכי הרבה דיבידנדים בבורסה. היתה שנה אחת בה לא חילקנו ובשנה 
העוקבת הכפלנו את הדיבידנד. אז ראשית, אם מסכלים בראיה של המאקרו אז אנחנו הולכים לחלק 

מהכנסות   100%ים לסטודנטים, כי התמורות מהנדל"ן יאמירו ויאםשרו הענקת הרבה יותר דיבידד
ושנית, לא שינינו את גישה בנוגע למדיניות חלוקת הדיבידנדים ,   שתחזור כדיבידנד.  התיירות

איסתא היא חברת דיבידנדים, גם בגלל שחלק מהבעלים שלה הםן סטודנטים ויתר על כן אני מאמין 
א זו שמחלקת על דיבידנדים, ואיסתא הקפידה לעשות כך שנה אחר גדול שחברה טובה הי

שנה.ובשנתיים האחרונות לא רק שלא חילקנו דיבידנד, אלא גם לא הרווחנו.אז אנחנו מקווים לחלק  
גם דיבידנד קטן לצרכיכם במהרה, בכפוף לנראות שלנו כלפי חוץ מצד אחד ואיני יכול להוסיף עוד  

 מצד שני.
אני כיו"ר שמונה מטעם הסטודנטים, ברור לי כמה חשוב להתאחדות ולכםן  : רק אוסיף שגםטל

אבל צריך לזכור שכל בעלי המניות בעלי   - שיהיה לנו כסף להמשך פעילות והשקעה חוזרת בסטו' 
מחר בבוקר אך מבינים כי הדבר  -אותו אינטרס. כולם לל יוצא מן הכלל היו רוצים לקבל את הדיבדינד 

 עשים קודם לטובת החברה.תלוי בשיקולים הנ
 מדבריך?  : אז ככלל הדיבדנד מחולק על פי הכנסות התיירות ולא על פי כלל הנכסים? כך נשמעעדן

: הערה טובה. זה המצב נכון לכרגע. כשהמחשבה שהובילה היא שכאשר נתחיל להרוויח  אחישי
זה. אם השאלה היא מעסקי הנדל"ן, נוכל להתחיל לחלק גם משם. במובן הזה אין באמת צבע לכסף ה

לגבי התאוריה מאחורי מתי נכון לחלק את הדיבידנד ומתי לא, אז המבחן אומר ככה: אם בעלי 
המניות יודעים להשיא רווחים גבוהים מהחברה המחלקת, ואם להיפך אז נכון לשמור את הכסף  

 בחברה כדי להמשיך להגיע לתשואות גבוהות לבעלי המניות. מקווה שהייתי ברור. 
: אתן דוגמא קיצונית שתמחיש: לפני כשנה וחצי אלחון וההתאחדות החליטו לצאת להנפקת  טל

זכויות, על מנת לגייס כסף לחברה. כלומר, נחברה הוצציאה מניות וכל בעל מניה יכול היה לרכוש  
שלצורך העניין לא היה לנו כסף להוציא על זה ואני התעקשתי מול היו"ר  אותה לפי החלק היחסי שלו.

שלומי, וגם מול הדירקטוריון של אלחון, כי זה היה נכון לחברה, וגם מבחינת השקעה, זאת  -שעבר ל
תשואה בשנה וחצי בעקבות המהלך   400%למרות הקורונה וההתנגדויות. והיום אנחנו נמצאים על 

 בשיא הקורונה!  -הזה 
מותה, התשואה במובן  : אני מכיר את הנושא כסטודנט לכלכלה, וצריך לזכור שבגוף שנחשב כעעדן

 לא רק נמדדת בכסף אלא גם באיך אנחנו מספקים שירות לסטו' בצורה הטובה והמקיפה ביותר. 
: נכון מאוד. לתפישתי אתםן כשליחי הציבור של הסטו' צריכים להסתכל רק על הפן  אחישי

 הזה.התרומה שלכםן לסטו' ולמדינה.
ת מערכת היחסים עם הסטודנטים בשטח, איך  : עלו כאן שאלות בנוגע לאיך אנחנו מהדקים אלואיז

ממקום  מעלים את שיתוף הפעולה והמודעות של הסטודנטים לפעילות של איסתא וההתאחדות
 פטריוטי, ישראלי וסטודנטיאלי, כשגם הם מבינים שזה כסף שהם מוציאים ומתגלגל בחזרה אליהם? 

 : אנחנו ניקח את השאלות האלה בהחלט לתשומת ליבנו.אחישי
ה סתיו: אשמח לעצור רגע ולהוסיף שהשאלה שמטרידה אותי היא באמת איך אנחנו עושים את יער

 זה בפועל? למה שסטודנטיות וסטודנטים ייענו לערך הזה של הפטריוטיות?
: כן, אין לסטודנט "הפשוט" את המידע המעמיק על איסתא כדי לבחור בה מבחינה כלכלית וזה  לואיז

 את ההקשר להתאחדות באופן כללי. השיקול שנעשה קודם, כשאין 
: אני מבין את השאלה ויערה צודקת. הסטודנט הממוצע ילך למי שמציע את המחיר הכי נמוך.  אחישי

שנה סביב סטו'. וזה הלך והחמיר כי העולם הולך והופך לפחות   25ולכן זו בעיה שכבר מסתכלת אותי 
מתמיד. והרבה באמת בכלל לא מודעים  היום יותר -תקשורתי ברמה האנושית והכל עניין של מחיר 

 למחירים של איסתא.
 : הבעיה היא שהםן לא יודעים לואיז
אז    : לא מסכימה. אלפי סטודנטים משלמים דמי חבר לאגודות ומקבלים בתמורה מוצר ברור.יערה

הכל טוב ויפה במובן של איסתא אבל כשהסטודנט מגיע לרכוש, מה היא מציעה לו שמייחד אותה  
 אותו לרכוש דרכה?  וממריץ
אני חושב שכאן זה המבחן שלכםן דוקא. צריך להבין שכל דבר שעולה להתאחדות כסף, אחישי: 

מתאפשר בזכות איסתא. אין לסטודנטים את ההקשר שכאשר ההתאחדות מחלקת להםן מלגות, היא 
 עושה את זה בזכות הכסף שאיסתא מכניסה. 

 שיווקית.: הם לא יודעים. אני מציע לחשוב דידי
: ניסינו וזה לא כל כך עבד לנו. אבל בהחלט ננסה את זה שוב במודלים שונים, כדי להביא  אחישי

 למודעות.
: אנחנו בעד. צריך למצוא זווית שיווקית שנכונה גם מבחינת החברה וגם מבחינתנו, לטובת לואיז

 הסטודנטים. 
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נה משהו ייחודי לכם ותנסו לשווק : נשמח לעשות פיילוט עם עמק יזרעאל לדוגמא. אנחנו נבאחישי
 אותו.
: לדוגמא יש כרטיסי הנחות לדלק ואפשר להעתיק את הפורמט גם לאיסתא ולנפק כרטיסי הנחה  דידי

בשווי מסויםף שגם אם אתה לא רוכש דרכו, אני מאמין שרוב הסטודנטים יקחו אותו ולפחות תהיה 
 להם המודעות לגבי החברה ופועלה לטובתם.

 ק, לייצר סקרנות בקרב סטודנטים לגבי המהות של איסתא להתאחדות ולהםן.בדיולואיז: 
: הבעיה היא שבתחום התיירות המודל הזה בהגדרה מייצר רווח נמוך לחברה. האם איסתא  אחישי

הנחה? חד משמעית לא. הרבה פעמים המחיר של איסתא מראש נמוך משל   10%יכולה להעניק  
 חברות אחרות.

  ר אתכם לדוגמא שנתתי בתחילת השיחה.: אני רוצה להחזיטל
: חברים, אני מציע שנקיים קבוצת חשיבה בנושא הזה בהרחבה. כי כרגע אנחנו מאוד חורגים  אלחנן

 בזמנים בישיבה הזו. לאור כך אני מבקש לסכם ולהודות לכולם וכולן. לילה טוב 
 : בהצלחה לנו ולילה טוב. אחישי
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בעדבעדבעדבעדבעד3.17
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