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נוכחים.ות - הנהלת ההתאחדות:

אלחנן פלהיימר – יו"ר

שקד בנפשי – סיו"ר

שי שידלוב - מנכ"ל

יו"ר נוכחים.ות:

ליאור חזן – יו"ר האגודה אוניברסיטת תל אביב

ניב אשכנזי - יו"ר האגודה אונ' רייכמן

נוי פארג' - יו"ר האגודה מכללת פרס

אבי בוחבוט - יו"ר האגודה מכללת קיי

אלון באום - יו"ר האגודה אורנים

מאיר כץ- יו"ר אגודה מכללת אשקלון

ראובן לורנצי- יו"ר אגודה אונ' בר אילן

עדכונים

אלחנן: צהרים טובים, אבקש לשמור על השקט כדי שישמעו את כולם.
עקב הלוז הצפוף לא נדוש בהמון פרטים.

נתחיל כמה עדכונים:
דבר ראשון תודה רבה לשי לי על האירוח.

שי: אנחנו מתחילים בפיילוט חדש לטובת הקלטת הדיון באופן פורמלי.

אלחנן: נתחיל בפרידות:

שקד: נתחיל בעדן
עדן: (נואם נאום פרידה...)



שקד: נמשיך עם אבי

אבי: (נואם נאום פרידה...)

שקד: רועי בוא אלנו

רועי: (נואם נאום פרידה...)

שקד: שי בואי אלינו

שי: (נואמת נאום פרידה...)

אלחנן: לואיס בוא אלינו

לואיס: (נואם נאום פרידה...)

אלחנן: מרים בואי אלינו

מרים: (נואמת נאום פרידה...)

אלחנן: חברים אנחנו בעיכוב מטורף ולכן אני מחדד כמה דברים: אם יישאר זמן בסוף
נדון על נושאים נוספים אבל אנחנו מקצרים כרגע את העדכונים.

יש נקודה חשובה שאליה אנחנו נתייחס.

שקד: בואו אלי שיר ונופר.
כאשר אני ואלחנן נכנסנו לתפקיד החלטנו שאנחנו עושים תקן חדש להתאחדות שלא

היה לפני. וזה התקן של נופר "מניעת אלימות מינית באקדמיה".
אני רוצה להודות לשי שהציפה את הנושא בעבר.

אציין כמה דברים שפעלנו:
מטרת העל היא שהאקדמיות יהיו מקום בטוח בנושא אלימות מינית והפליה מגדרית.

מטרה לעבדות בשותפות.
העלנו את הנושא לדיון בכנסת. בהמשך הבאנו את הנושא לקידום בוועדה מעמד

האישה.
הובלנו קשר מול משרד המשפטים.

הקמנו פורום לרכזות של האגודות. הקמנו שת"פ עם הרשות לקדם מעמד האישה.
הבאנו לראשונה כינוס במוסדות בהובלה של ההתאחדות והמל"ג. שת"פ עם המלג
לשילוב מניעת הטרדות מניות. אני חושב שבאופן אישי אם לא הייתה שיתוף פעולה

מצידכם זה לא היה קורה.
היו בנוסף שינויים שהיו בארגון.

שיר: כאשר נכנסו לתפקיד האחריות של מלג הייתה איסוף מידע מתוך השטח ולפרסם
כמות דיווחים על הטרדות מיניות. אך לא היו המון סמכויות וכוח למלג. כיום לאחר כל

הכינוסים הבאנו למלג את האחריות על מניעת הטרדות מיניות.

2



בהתאחדות כארגון צריך לעשות מהלכים כדי שהארגון יהיה בטוח. כיום אנחנו פועלות
על תקנון. אנחנו פועלות לתקנון רחב ומוסבר נגד הטרדות מניעות. בנוסף הכשרה

מקצועית שיעברו מנהלים בנושא הטרדות מניעות. הסברה ופרסום מידע בנוגע להטרדה
מינית. ואנחנו עוברות הכשרות בנושא הטרדות מניעות.

שקד: כחלק ממערך שאנחנו מובילות ההתאחדות תוביל הכשרה מקצועי לכל האגודות
בכמעט סבסוד מלא מה שלא היה עד היום. נוהל טיפול ודיווח במקרי אלימות והטרדות.

שיפור תקנון. נוהל מניעת הטרדות מניות. כנס מניעת אלימות מינית ומגדרית באקדמיה.
האקדמיות הגישו השנה דוחות על דיווחים של הטרדות מניעות והיו המון מוסדות

לסימנוחוקלהעבירהממשלהעללחץלהפעילכיוםהמטרהמקרים.0עלשדיווחו
מוסדות ש"מסוכנים" מינית.

.תל חי...: מי שמוביל באגודות את הנושא הן בנות שהן לא מנוסות ולא מוסמכות. אבל
עם הרבה אג'נדה והן פשוט מחליטות דברים. איזה הכשרה הן יעברו כדי שהן ידעו מי

עברה או לא עברה הטרדה מינית?
שקד: זו לא המטרה של הרכזת...

שעות.18שלהכשרהלעבודצריכהשקובעתשמישאומרתקיבעהישבחוקנופר:
לדעתי זה לא מספיק אבל זה החוק. ההכשרה הזו הינה הכשרה שאני עוברת עכשיו. אני

לומדת את זה בנוסף בעיקר לאקדמיה. העבודה שאנחנו עושות זה המלצה לכלל
האגודות. אתה יכול לשלוח את הנציגה שלך או לא אבל יש פערים בחוק. ברמה האישית

שלך כיור אני חושבת שאתה צריך לעשות את זה.

שי: אני נציגה שתפקידה להיות ממונה נגד הטרדות מניעות שהחוק מחייב. אבל יש
חוקים כמו הליכים פליליים ויש באגודה אופציה לתפקיד שונה. לכל אחת יש תפקיד

שונה והגדרה שונה.

נופר: לפי החוק בכל ארגון חייב להיות ממונה על הטרדות מניעות. היא אחראית אך ורק
על הבירור והיא מעבירה את הבירור למנכל.

חשוב שתהיה מישהי שתעביר את המידע בתוך האגודות.
אנחנו פעולות למען העברת מידע ולתת את הכלים לרכזות.

יש חוק שמגדיר מה היא הטרדה אך הוא תחום מאוד אפור והמטרה שלנו היא להבהיר
אותו.

המטרה של ההכשרה וההסמכה היא לתת ידע וכלים למוסדות ולרכזות לפעול לטובת
זאת.

זה כלי ארגון חשוב וכיום יש מוסדות שפועלים כבר כיום לטובת מרחב בטוח נגד
הטרדות.

סיוון: אצלנו באנו' התחלנו בשינוי תקנון הטרדות מניעות. לדעתי צריך לעשות תקנון
אחיד לכול מוסד.
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נופר: אנחנו לקחנו תקנון מכל מיני מוסדות ופעולות לתקנון הטרדות מניעות אחיד.

שיר: כדי לשנות תקנון של מוסד הוא צריך לעשות זאת אבל אנחנו רוצות ופועלות
לתקנון מומלץ בחוק.

נופר: אני ממשיכה בנוגע למה היא אגודה בטוחה. המטרה היא לעשות סטנדרט מסוים
בתוך האגודות. ולהגדיר מה היא אגודה בטוחה.

אנחנו נלווה אתכם בכל התהליך. אני פה בשבילכם בתהליך. אני אשב עם כל מי
שתרצה.

שקד: מטרת ההתאחדות היא לתת מענה לכל האגודות וליצור מעטפת אמיתית מטעם
ההתאחדות לטווח הארוך לטובת הסטודנטים ולמניעת הטרדות.

אנחנו הולכות בקרוב לפגוש לעבור ליווי , נעביר הכשרות לרכזות, באוקטובר אנחנו נציג
את התוכנית הסופית.

בסופו של דבר הדבר הזה עלה מתוך הנשיאות, מכם, זה בוער בכם ובשטח ואנחנו
פועלות לטובת זאת. מקווה שנצא לשנה טובה יותר ומזמינה אגודות שיפעלו לטובת

המטרה ותהיו אקטיביים יחד איתנו.

ליאור: אני רוצה להגיד לכן תודה רבה לשלשתכן. אתן עושות עבודת קודש.

אלחנן: ממשיכים לסדר היום:
אישור אגודת אונו' חיפה להצטרפות להתאחדות. אונו' חיפה רוצה לחזור ולהצטרף

להתאחדות בחזרה. ללא ספק אני רואה את יור סיוון כפעילה ומאמין שעוד אגודות יחזרו
להתאחדות. ברמה בירוקרטית הועד המנהל והגוף המבקר עבר על הטפסים ואישר את

הצטרפות אונ' להתאחדות פה אחד.

סיון: לפני שנה עזבנו את ההתאחדות אך כיום לאחר שהנהלת ההתאחדות השתנתה אני
רואה את הפעילות לטובת הסטודנטים ואני מאמינה בהנהלה הנוכחית. ואשמח

שתצביעו לאישורנו.

...: המלצנו שכן ואנחנו והגיעו כל המסמכים.

ברק: מה היה צריך לעבור כדי להצטרף להתאחדות?
אלחנן: רק שנה אחרי עזיבת ההתאחדות ניתן להצטרף אך יש נהלים.

אור: אני מברך להצטרפות להתאחדות בטח ובטח כשכבר הייתם פה. אני הבנתי שיש
מסמך דרישות שהאגודה העיברה לפני. ואשמח לקבל אותו.

סיוון: אשמח לענות זה בסהכ חוסר דיוק בניסוח. לא היה שום מסמך שאומר משהו אחר.
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נעמה: לא קיבלנו שום דבר בנוגע להצבעה. זה משהו לא אישי נגד חיפה פשוט זה נוהל
קבוע שנהיה שאין שום הסבר לפני דברים וחבל.

שי: מעבר לטכני אין משהו טכני שהוועד צריך לבדוק ולשלוח להתאחדות.

כלשיעפ.10סעיףלפילהתאחדותלהיכנסאיךברורהמאודדרךישבתקנוןשני:
הטפסים נשלחו לועד המנהל. אנחנו ברוב גדול של מצביעים שלא יודעים ולא מכירים

שום דבר. מבקשים ממני לאשר דברים בלי שאדע דברים.

אבי: יש התאחדות סטודנטים שתפקידה היא לייצג את הסטודנטים ויש פה אונו' מאוד
גדולה שרוצה להצטרף וזה מבורך.

שני: השאלה מה תפקידי פה? אם יש ועד מנהל?

נעמה.: יש לי זכות להבין מה קורה?

ייטב: ועדת ביקורת לדעתי עובדת לטובת ההנהלה ואני מבקש שתקום ועדת ביקרות
שהיא תלווה את היורים והיא תעביר את כל המידע לנשיאות כאשר הם מצביעים.

אור: פעם ראשונה שאני פה וחשוב לי להיחשף לכל מה שקורה.

נעמה: כל סטודנט צריך להיות מיוצג תחת ההתאחדות. אבל אני רוצה לדעת על מה אני
מצביעה. צריכה להיות שקיפות.

ליאור: אני שמחה להצטרפות של האונו'. חשוב לי להדגיש לגבי הועד המנהל שהוא
קיבל אתמול בלילה את הפרטים. חשוב לי להדגיש זאת.

ליעד: אני מברך כל אגודה שתצטרף להתאחדות. אני מעונין לשאול וזה לא אישי. אתם
עזבתם לפני יותר משנה. וההנהלה מתחלפת כל הזמן ואנחנו זמניים. האם בהמשך אתם

תעזבו שוב? כל פעם שתשתנה ההנהלה אתם תעזבו?
סיוון: אתה צודק אבל לפני שעזבנו ניסנו לפעול לפני העזיבה אבל לפני שעזבנו הבנו

שאין תועלת להתאחדות בשבילנו וכיום כשהייתי צריכה הם עזרו לי והבנתי שיש
המנהלה טובה ושאפשר לתת אמון.

להםשאיןחושבאניאלף)18(סטודנטיםהמוןלכםשישמאמיןאניסטודנטים,דידי:
קורת גג ומשפחה של ההתאחדות ואני חושב שזה חשוב שנהיה להם קורת גג.

שנית אני חושב שהמסכמים מאוד חשובים, אבל אם היינו פונים להנהלה היינו מקבלים
את המסמכים. מי שרוצה לראות יכול לבדוק.

שלישת אנחנו צריכים לקבל באהבה כל אגודה שרוצה לחזור ולכבד את בקשתם ולתת
להם את התחושה להישאר פה תמיד.

אלחנן: לגבי המסמכים, אנחנו הסתכלנו עליהם כטכניים בלבד לבקשתכם נשלח לכם את
זה מראש כמה שיותר מוקדם.
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פאני: בדקנו את המסכים ועברו אחד אחד. כשהיינו צריכים תיקונים ביקשנו וקיבלנו. רוב
המסמכים הם פורמליים.

אלחנן כעת נעבור להצבעה:

מהגדול לקטן. רק אגיד שנמצאים איתנו פה "תוצרת הארץ" מבית ההתאחדות ועוד
מעט נתחיל.

שי: נעבור כמו שאלחנן אמר מהגדול לקטן.
תל אביב בעד
הפתוחה בעד
העברית בעד

אונו: כתב הצבעה בעד
אריאל בעד
רייכמן בעד

למנהל : בעד
פרס בעד

סמי שמעון בעד
רופיין כתב בעד

תל חי בעד
ספיר נמנעת

HITבעד
אשקלון בעד

עמק בעד
תל אביב  יפו בעד

הדסה בעד
מכון לב- לא פה

שנקר: רק בגלל שהרוב בעד אני נמענת
סמינר: בעד
אפקה בעד
נתניה בעד

גליל מערבי לא פה

ליבינסקי: בעד
אחווה: בעד

אורנים: בעד
גורדון: לא פה
דוד ילין: בעד

משפט: כתב הצבעה בעד
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קי בעד
בלאל בעד

משפטים בעד
עזריאלי בעד

ויגניט בעד
ב"ש: ..

מוזיקה: נמנעת
יור ההתאחדות בעד

סיור בעד
אגודת הסטודנטים אונו' חיפה ברוכה הבאה.

אלחנן: מזל טוב לאוגדה ולסיוון.
דבר אחרון רגע לפני הפסקה הם באו מרחוק.

תוצרת הארץ עובדים בשיתוף פעולה איתנו.
.2011מהמחאהאתהובילוהם

יובל: אני שמח שאני פה ויכול לדבר איתכם. כמו שאלחנן אמר כשהתחלתי בהתחלה
הייתי צעיר ויפה.

קצת עלי: קרואים לי יובל ונולדתי בירושלים. נולדתי בשוכנה קשה אבל עם הורים טובים.
הקימו ניסון על הנערים בקטמון במטרה לצמצם פערים. עד היום האנשים מהפרויקט הם

החברים הכי טובים שלי.
הלכתי ללמוד בבין תחומי. והציעו לי להיות ראש מחלקת מעורבות חברתית בהתאחדות

.2011שלהמחאהלפנישנהחציקורהוזההסטודנטים.
דפנה ליף הקימה אוהל. ושישה קמפוסים החליטו להקים יחד איתה אוהלים. לאט לאט
ההתאחדות החליטה לעשות שיתוף פעולה ועזרה בתקציבים על מנת שלא תהיה דעה

תושבים.אלף700מעלדברשלבסופוהגיעוחברתי.צדקרקאלאפוליטית

אחרי ההפגנה חשבנו מה לעשות. עברנו לגור בלוד. והקמנו קהילה ראשונה בלוד.
חודש.כלשח500ושח10000שלמלגהניתןבלודשיגורשמיאמרהההתאחדות

הםלמלגהבתמורהסטודנטים.18רקנרשמובפועלאךסטודנטיםהמוןיבואוכיחשבנו
היו צריכים לגור בלוד בשכונה שאנחנו קובעים, להיפגש פעם בשבוע.

ולאט לאט הכול התחבר ואנשים גדלו וכיום יש גנים ובית ספר. לוד הפכה להיות כעיר
טובה לסטודנטים. ההתאחדות פנתה לממשלה במטרה להתרחב ולגדול לכל הארץ

קהילה.יששבהםישובים15יש2021בקהילות.להקיםבמטרה

זוג מהקהילה בלוד התחתנו והקימו מועדון בתוך הבניין שלהם בתור מטרה.

לי".מיליאניאין"אםהמשפטעלגדלה2022הישראליתהחברה
המשפט נכון אבל חשוב לא רק לדאוג לעצמי. יש לי בקשה שתחיו בתחושת שליחות

ושייכות ולא רק לפעול רק לטובתכם.
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המצב שלנו כיום במדינה נראה כמו מצפן משתגע. לא ידענו איפה הצפון שלנו.
תוצרת הארץ באה בטרה לשנות ועשות עתיד טוב יותר ואני מבקש מכם שתבואו ותעזרו

לטובת זה.
מיליון25שלתקציבעםנפרדתעמותההיאוכיוםההתאחדותתחתנולדהזההארגון

שקלים. ההתאחדות מתקצבת את זה ומאמינה בארגון.

תכירו את הארגון ותשווקו את זה אצל הסטודנטים שלכם.
במידה ורוצים להקים צריך לפנות לגורמים הרלוונטיים ואפשר לפנות אלינו.

ההבדל ביננו לבין "איילים" אנחנו שותפים בגדול. הם בונים מתחמים ובניינים שבונים
כפרי סטודנטים. תוצרת הארץ תומכת במודל שלהשאיר את האנשים בתוך השכונה

והמקום.

חזרה מהפסקה....

אלחנן: נמצא איתנו רונן דלל מנהל חשבונות

רונן: אנחנו נתחיל בכמה דקות של הצגת דוחות. אנחנו רואים.
יש מגוון הוצאות והכנסות.

איסתא.מניותמכירתהוא2022בשנתעקרישינוי

חוות דעת: החוות דעת חלקה מלבד שתי הסתייגויות.

הדוחות אושרו על ידי הדירקטוריון וצריך להועבר גם כן.

ההתאחדות.שללדוחותנעבור2021שלשנתייםדוחותאלואלחנן:

רונן: (מציג את הדוחות).

שי: פאני נציג את הדוחות שלך.

פאני: קיבלנו את הדוחות מלפני שבועיים. ראינו את כל הדוחות וקיבלנו תשובות ואנחנו
ממליצים לאשר את הדוח.

אלחנן: לפני ההצבעה יש לנו עוד ארבעה נושאים ואין מספקי

תל אביב בעד

פתוחה בעד

עברית בעד
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בר אילן בעד

בן גוריון בעד

אונו בעד

אריאל בעד

רייכמן

מנהל בעד

פרס בעד

סמי משעון בעד

בית ברל בעד

תל חי בעד

ספיר בעד

אשקלון בעיד

עמק בעד

תל אביב יו בעד

הדסה בעד

לב לא פה

שנקר בעד

סמינר בעד

כינרת אין כתב

גליל לא פה

לבינסקי בעד

אחווה בעד

אורנים ביד

דוד ילין בעד
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קי בעד

בצלאל בעד כתב הצבעה

משפטים בעד

עזריאלי בעד

מוזיקה בעד

יור ההתאחדות בעד

סיור בעד.

שי: הדוחות אושרו.

פורום חינוך

שקד: התאחדות הסטודנטים עוסקים בחיים שלפני התואר וגם לאחרי. היום נפתחה
ההזדמנות על המאבק להעלאת תנאי המורים.

פורום החינוך החליט שאנחנו חייבים להיכנס לנושא ולפעול לטובת כך. זה לטובת כלל
הסטודנטים בארץ הלומדים חינוך וכולנו נרתמים לטובת כך.

כאלוגםויוריםמוסדות40לגייסהצלחנוקשה.מאודעבדנואלולתוצריםלהגיעמנתעל
שלא רשומים בהתאחדות והמון יורים שפה לעבוד לטובת זה.

ענת: תודה לכל מי שתומך בנעשה. הסתדרות המורים הוא ארגון שתומך ומייצג את כל
המורים והגננות בארץ.

אני אישית בתור מורה פעילה לא רציתי להצטרף לאף ארגון.
פעם בחמש שנים נחתמים הסכמי שכר בין הסתדרות המורים לבין האוצר.

כיהמתחיליםלסטודנטיםשדואגארגוןאףאיןכיוםלחינוך.סטודנטיםאלף35ככיוםיש
ההסתדרות לא מייצגים אותם.

עתיד החינוך בישראל נמצא במצב נורא כי פחות ופחות סטודנטים נרשמים לחינוך.

פעלנו עד כמה להקמת פורום ארצי רחב הכולל נציגות מוסדות האקדמיים מתוך
ההתאחדות ומחוצה לה.

מצפיםאתםמהסקרועשינוסטודנטים2000כענוהסטודנטים,לכללסקרהפצת
מההתאחדות וענו שרוצים שיטפלו בשכר.

עשינו פגישות עם מורים בתחילת דרכם ובנית מטווה רחב להמשך הדרך. פגישה עם
המון גורמים רלוונטיים כגון שרים ובכנסת. פנינו גם ליפה בן דוד אך אין תשובה.

מה אנחנו מעוניינים לקדם, אנחנו שלחנו את כל הנייר עמדה. ורשום שם: תוספת שכר
דיפרנציאלית – העלאת שכר שווה בין המורה המתחיל ולמורה הוותיק.
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תגמול שקלי לתפקיד: לבעלי תפקידים חשובים יקבלו יותר משכורת. לתת סל מצוינות
למנהלים. צריך לתת למנהלים את האפשרות לתת תגמול למורים מצוינים. לתת אחוז

מסוים למורים להיות תחת העסקה אישית, חוזה אישי.
חסרים.למקצועותמוריםהסללתאחוז.100לאחוז90במקוםהסטאז'בשנתמלאשכר

הכוונה לסטודנטים שילמדו מקצועות שחסרים בהם מורים.
יש דוחות של הלשכה לסטטיסטיקה שיש להם דוחות של מקצועות שחסרים בהם מורים.

שקד הובילה את המאבק ואנחנו ממשיכים אותו.  המתווה אל מול הנשיאות.
אנחנו צריכים שיתוף פעולה מלא של ההתאחדות ושל כל המוסדות.

ממשיכים בכל אופציה אפשרית על מנת להגיע למטרה.

יורים: כל הכבוד וגאים בכם....
שקד: דיברנו עם המון מומחים והגענו להבנה שאנחנו רוצים שימדדו אותנו על פי

המצוינות ולא רק על הוותק.

שי: הצבעות:

תל אביב: בעד

פתוחה:  בעד

עברית בעד

בר אילן בעד

בן גוריון בעד

אונו בעד

אריאל בעד

רייכמן לא כאן

מנהל בעד

פרס בעד

בית ברל בעד

רופין בעד כתב הצבעה

ספיר בעד

אשקלון בעד
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עמק בעד

תל אביב יפו בעד

הדסה בעד

מכון לב לא כאן

שנקן בעד

כנרת לא כאן

לוינסקי בעד

אחווה בעד

אורנים בעד

דוד ילין בעד

קי בעד

בצלאל בעד כתב הצבעה

משפט ועסקים בעד

עזריאלי בעד

ווינגיט כתב הצבעה בעד

מוזיקה בעד.

יור בעד

סיור בעד

שי: ההצבעה עברה .

אלחנן עוברים לבחירות:
בחירות לועד מנהל:

מועמד יחיד יובל ריבלין מהעברית.

יובל: אני מתמודד על ועד ונהל ותקנון.
לא ארחיב במילים אבל אני כן בא עם ניסיון הייתי ועד מנהל בעברית ואני חושב שוועד
מנהל מאוד חשוב ואני בא במטרה לפעול לטובת הסטודנטים והסטודנטיות. אני יודע
שלא דיברתי עם כולם ואני מתנצל על כך אבל לאט לאט אכיר את כולם. אני בא לייצג
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את כולם יש לי חיים תותים אבל אני בא בעד לטובת כלל הסטודנטים בארץ. ואני מזמין
את כולם לפנות אלי בכל נושא ובאהבה גדולה אני פה בשביל כולם.

....: מי שלא מתקשר ומדבר עם יורים במיוחד במכללות קטנות זה לא מכבד אבל כל
הכבוד שהתייחסת לזה.

נוף הגליל...: באו אלי בטענות למה לא התקשרת אבל אי אפשר לעשות איפה ואיפה.
שאלתי אותך בעבר כבר האם יהיה לך זמן לעשות עוד דברים מעבר להיותך יו"ר אגודה

של אונ' מאוד גדולה?
יובל: חד משמעית כן. אם לא הייתי פנוי לא הייתי ניגש אבל זה משהו מאוד חשוב לי

לפעול לטובת זה. וזה חלק מהמטרות שלי. להפך זה ידרבן אותי יותר.
לא הייתי נכנס לזה ללא הידעה שאני יכול

שי: אנחנו נעבור להצבעה גם לוועדת מנהל וגם לוועדת תקנון

נתחיל עם הדסה:

הדסה : נגד נגד

תל אביב בעד בעד

פתוחה נגד נגד

עברית בעד בעד

בר אילן נגד נגד

בן גוריון בעד בעד

אריאל נגד נגד

רייכמן אין כתב הצבעה

מכללה למנהל נגד נגד

פרס נגד נגד

סמי שמעון נגד נגד

בית ברל בעד בעד

רופין בעד בעד

תל חי בעד בעד

ספיר בעד בעד
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Hit-בעדבעד

אשקלון בעד בעד

עמק יזרעאל נגד נגד

אורט נגד נגד

אקדמי תל אביב יפו נמנעת נמנעת

שנקר בעד בעד

סמינר הקיבוצים בעד בעד

ליונסקי בעד בעד

אחווה בעד בעד

אורנים בעד בעד

דוד ילין בעד בעד

משפטים בעד בעד

קי נמנע נמנע

בצלאל בעד בעד

אקדמי משפט ועסקים בעד בעד

עזריאלי בעד בעד

וינגיט בעד בעד כתב הצבעה

חיפה בעד בעד

מוזיקה בעד בעד

יור נמנע

סיור נמנעת

שי: ברכות התקבלת

אלחנן: בחירות הבאות לועדת כספים:

תל אביב: בעד
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פתוחה בעד

עברית בעד

בן גוריון בעד

בר אילן נגד

אקדמית בעד כתב הצבעה

אריאל נמנע

מכללה למנהל נגד

פרס נמנעת

סמי שמעון נגד

בית ברל נגד

רופין בעד כתב הצבעה

תל חי נמנע

ספיר בעד

HITבעד

אשקלון בעד

עמק נמנע

אורט נגד

אקדמית תל אבי יפו נמנע

הדסה לא פה

שנקר בעד

סמינר נמנע

אפקה בעד

ליונסקי נמנע

אחווה בעד
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אורנים נגד

דוד ילין בעד

משפט בעד

קי נגד

בצלאל בעד

אקדמי משפט ועסקים בעד

עזריאלי בעד

ווינגיט בעד

ויצו חיפה בעד

מוזיקה בעד

יור נמנע

סיור נמנעת .

שי: התקבל
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קולותאגודה
אישור דו"

חות כספיים
קבלת אגו' 

חיפה
מאבק חינוך 

מינוי חבר ועד 
מנהל - יובל ריבלין

מינוי חבר ועדת 
תקנון - יובל 

ריבלין

מינוי חבר ועדת 
כספים - מתן כרמי

בעדבעדבעדבעדבעדבעד29.63אוניברסיטת תל אביב
האוניברסיטה 
FTE הפתוחה

בעדנגדנגדבעדבעדבעד25.15

האוניברסיטה העברית 
בירושלים

בעדבעדבעדבעדבעדבעד22.3

נגדנגדנגדבעדבעדבעד20.88אוניברסיטת בר - אילן

בעדבעדבעדבעדבעדבעד19.13אוניברסיטת בן - גוריון

הקריה האקדמית ק.
בעדנגדנגדבעדבעדבעד17.77אונו-כללי

נמנענגדנגדבעדבעדבעד17.47אוניברסיטת אריאל
לא נכח.הלא נכח.הלא נכח.הלא נכח.הבעדלא נכח.ה8.62אוניברסיטת רייכמן

נגדנגדנגדבעדבעדבעד8.11המכללה למנהל
נמנענגדנגדבעדבעדבעד6.64אקדמית פרס

נגדנגדנגדבעדבעדבעד6.11מכללת סמי שמעון
נגדנגדנגדבעדבעדבעד6.07מכללת בית ברל

בעדבעדבעדבעדבעדבעד6רופין
המכללה האקדמית - 

תל חי
נמנעבעדבעדבעדבעדבעד5.84

בעדבעדבעדבעדנמנעבעד5.71מכללת ספיר
בעדבעדבעדבעדבעדבעד5.28מכון טכנולוגי חולון

בעדבעדבעדבעדבעדבעד5.22מכללת אשקלון
נמנענגדנגדבעדבעדבעד4.97מכללת עמק יזרעאל
נגדנגדנגדבעדבעדבעד4.91מכללת אורט בראודה
נמנענמנענמנעבעדבעדבעד4.75אקדמית תל אביב יפו

לא נכח.הנגדנגדבעדבעדבעד4.67מכללת הדסה
ביה"ס הגבוה 

לטכנולוגיה בירושלים 
(מכון לב)

לא נכח.הלא נכח.הלא נכח.הלא נכח.הלא נכח.הלא נכח.ה4.42
בעדבעדבעדבעדנמנעבעד4.22שנקר

נמנעבעדבעדבעדבעדבעד4.15סמינר הקיבוצים
אפקה - המכללה 

האקדמית להנדסה 
בת"א

בעדבעדבעדבעדבעדנמנע3.85

נמנענמנענמנעבעדבעדנמנע3.85מכללת נתניה
אקדמית כנרת בעמק 

הירדן
לא נכח.הלא נכח.הלא נכח.הלא נכח.הלא נכח.הלא נכח.ה3.28

המכללה האקדמית - 
גליל מערבי

לא נכח.הלא נכח.הלא נכח.הלא נכח.הלא נכח.הלא נכח.ה3.17
נמנעבעדבעדבעדבעדבעד3.12לוינסקי

בעדבעדבעדבעדבעדבעד3.11מכללת אחוה
נגדבעדבעדבעדבעדבעד3.06מכללת אורנים
בעדבעדבעדבעדבעדבעד2.68מכללת דוד ילין

מכללת שערי מדע 
ומשפט

בעדבעדבעדבעדבעדבעד2.65
נגדנמנענמנעבעדבעדבעד2.51מכללת קיי

בעדבעדבעדבעדבעדבעד2.5בצלאל
המרכז האקדמי 
למשפט ולעסקים

בעדבעדבעדבעדבעדבעד2.35
בעדבעדבעדבעדבעדבעד1.78עזריאלי
בעדבעדבעדבעדבעדבעד1.7וינגייט

המכללה הטכנולוגית 
ב"ש

לא נכח.הלא נכח.הלא נכח.הלא נכח.הלא נכח.הלא נכח.ה1.35
בעדבעדבעדבעדבעדבעד1ויצו חיפה

בעדבעדבעדבעדנמנעבעד1אקדמית למוזיקה
נמנענמנענמנעבעדבעדבעד1יו"ר התאחדות

נמנענמנענמנעבעדבעדבעד1סיו"ר התאחדות

264.44269.83272.14136.28136.28163.03בעדבעד
000122.75122.7551.65נגדנגד

7.710.93013.1113.1152.79נמנענמנע
296.22272.14280.76272.14272.14272.14267.47סה"כ

מספר חברי הנשיאות 
המצביעים/ות בעד

45363638222220

מסומן בצהוב - כתב הצבעה

מינימום אגודות מסומן כתום - כתב הצבעה של מי שנכחו בישיבה
תומכות

22.95

אלון באוםחבר/ת ועד
מינמום מנדטים 

נדרש
151.0722

313256414ת.ז.

7/18/2022תאריך

חתימה

ראובן לורנציחבר/ת ועד

ת.ז.

תאריך

חתימה

18/7/2022

311310403



סדר יום אלחון:

אלחנן: אנחנו פותחים ישיבה אספת כלילת של אלחון על סדר היום מינוי למנכל אלחון.
אלחון הינה החברה הכלכלית של ההתאחדות.

לא היה מנכל לאלחון בתקופה האחרונה. המשרה הינה משרת אמון. אני מאמין בלב
שלם שהוא יובל את החברה הכלכלית למקום שלם וטוב.

יש מספר תהליכים שאנחנו מתחילים לפעול ואני מאמין בפליק יפעל לטובת זה.

פליק: יש לי הרבה מה להגיד אחרי כמעט עשור בהתאחדות במגוון רחב של תפקידים.
אני רוצה לברך את יוכי בהצלחה בתפקיד החדש.

אז אלחון הינה החברה הכלכלית של ההתאחדות התחלנו את התהליך בערך מלפני
שנה.

התמודדתי דאז והייתי במועד המנהל במשך שנתיים. התמודדתי להיות יור ההתאחדות
והחלתי לקחת צעד אחורה ועזבתי את ההתמודדות. היו לי המון עסקים ואני מעוניין

לחזור לעסקים. עבדתי בהמון מקומות וחברות ועבדתי בתחום השיווק ויש לי המון ניסיון.

לא פעם הערתי שיש פה חברה כלכלית ארצית של ההתאחדות שלא מתפקדת והיו המון
מקרים שלא צלחו.

בסופו של דבר כדי שחברה כלכלית תצליח צריך תמיכה של ההתאחדות בנו ושלכם בנו.
למרות שלכל אחד יש אינטרס אישי אני חושב שיש לנו מקום לכולם ואלחון יכולה לפעול

לטובת הכלל.

יש המון אגודות קטנות שצריכות עזרה וידע ואלחון יכול לתת מענה.
הגיע הזמן שאלחון תבוא לבסס פה ולעבוד לטובת הכלל. יש לי המון רעיונות שחלקם

פרסתי לאורך הדרך. תזכרו מה שאני אומר עכשיו ההיתרון שיש לאלחון הוא ההתאחדות
הסטודנטים. אין סיבה שהחברה הכלכלית לא תיגש לכנסת ותדרוש כסף לטובת זאת.

עדיף לכלום שהכסף יעבור דרך חברה כלכלית על מנת שהרווחים יבואו לטובת
האגודות.

יש כוח מאוד גדול לחברה ותהיה אופציה לבנות מערכת הטבות לסטודנטים.

ההתאחדות צריכה להיות רק גוף מקצועי כמו האונו' הפתוחה. עובדי ציבור שמתחלפים
כל שנתיים. כיום יש תחרות על עובדים טובים. אני רוצה להניע פרויקטים ולפעול

בהתאם ולהוציא דברים לפועל.
לא הגיוני שההתאחדות יפעלו אך ורק בזכות העשרה שקלים של מס גולגולת.

כדי שהגוף הזה יהיה חזק חשוב מאוד שהחברה  כלכלית תתחיל לעבוד. עשיתי המון
תהליכים ופרויקטים וגם פה עשינו תהליך של שנה שלמה ואני חושב שאפשר להצמיח

אנשים טובים מתוך הארגון.
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חשוב שתהיה הפרדה בין החברה הכלכלית לבין ההתאחדות.
עברה הצבעה בנוגע להפרדה בין החברה כלכלית לבין ההתאחדות חשוב שיהיו שני

יורים שונים.

הפליהקיימתתקנון.שינוישלרובזה.75%שלרובצריךלחברהמנכללמנותכדי
רוב.75%להעבירהצלחנולאשנים6אחריוגםהמנדטיםעבורהיסטורית

אסכם ואומר שנעשה תהליך מאוד מורכב וארוך במטרה למצוא אדם שיוכל לפעול
לטובת זה.

אני חושב שצריך לבחור בי כי עשיתי את כל פעילותי במטרה לפעול לטובת הסטודנטים.
תמיד נשארו בהתאחדות כי אכפת לנו מההתאחדות.

אני תמיד פעלתי לטובת הסטודנטים ועשיתי הכל בשבילם. והיום אני עומד פה כדי שנלך
ביחד לטובת הארגון.

ייטב: יש לי הערה, זה תפקיד מאוד מאוד חושב, ההתנהלות להגיע לרגע הזה בדרך
שאתה עברת מאוד בעייתי. סללו לך דרך לעבר התפקיד. זה לא נראה טוב וזה לא מכבד

את התפקיד ולא את התחושות.

פליק: תמיד יש לאנשים מה להגיד. לנראות תמיד יש ביקורת לפעמים בצד ולפעמים לא.
צריך לבחון את האדם על פי העשייה שלו. עברנו תהליך של שנה. ועשינו קברת דרך.

עשיתי המון פעילות לטובת הסטודנטים וגם פוליטיקה.

ייטב: חשוב מאוד להבין שצריך לפתוח את התחרות לכולם.

אלחנן: אגיד רק שמשרת מנכל הינו משרת אמון.

נוי: האם אתה בתור יור היית בוחר בו בלי קשר לתקופת צינון?
אלחנן: חד משמעית כן.

ליאור: אני רוצה שתדעו שאם אתם מצעים אתם מבטלים את תקופת הצינון.
פליק: תזכרו דבר אחד שלוש אגודות קובעות מה יהיה פה ומה לא היה פה.

יערה: יש לנו מחויבות מאוד גדולה וכבר שיננו חוקים ותקנון.

אלון: אני חושב בסופו של דבר הארגון סבוך ואתגר. אני מאמין וחושב שהם נכונים ואני
במינוייםולאספציפימנויעלכרגעמדבריםואנחנוחשובמאוד75%שלשרובחושב

הבאים.
אני מכיר את פליק בשלוש שנים האחרונות ואני חושב שהוא מאוד מתאים לתפקיד

מעבר לפוליטיקה. יש לנו כאגודות וכהתאחדות חשיבות שיעמוד פה מנכל עם המון ידע.

...: אני חושב שאנחנו מדברים פה על עיינין אישי. פליק הינו זקן השבט ואני חושב שהוא
מכיר ויודע את כל הדברים וחשוב לי שמנכל לאלחון ידע לתת יחס שווה גם לחדשים פה.
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אלחנן: טוב אנחנו ניגש להצבעה

שי:
75%שצריךמזכיר

תל אבי נגד

פתוחה בעד

עברית נגד

בר אילן בעד

בן גוריון נגד

אריאל בעד

רייכמן אין הצבעה

למנהל בעד

פרס בעד

סמי שמעון בעד

בית ברל בעד

רופין בעד

תל חי בעד

ספיר בעד

אשקלון בעד

עמק בעד

אורנים בעד

אקדמית תל אביב יפו בעד

הדסה בעד

מכון לב לא פה

שנקר בעד

סמינר בעד
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אפקה בעד

כינרת בעד

לוינסקי בעד

אחווה בעד

אורנים בעד

גורון לא פה

דוד ילין בעד

קיי לא פה

בצלאל נגד

משפטים: נגד

עזריאלי בעד

ווינגיט בעד כתב הצבעה

אקדמיה למוזיקה בעד

יור בעד

סיור נמנעת
עברת.לאלכן75%שללרובהגעתלאלצערישי:
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קולותאגודה
 מנכל מיניו

אלחון

נגד29.63אביב תל אוניברסיטת

בעדFTE25.15 הפתוחה האוניברסיטה

נגד22.3בירושלים העברית האוניברסיטה

בעד20.88אילן-  בר אוניברסיטת

נגד19.13גוריון-  בן אוניברסיטת

בעד17.77כללי-אונו.ק האקדמית הקריה

בעד17.47אריאל אוניברסיטת

ה.נכח לא8.62רייכמן אוניברסיטת
בעד8.11למנהל המכללה

בעד6.64פרס אקדמית

בעד6.11שמעון סמי מכללת

בעד6.07ברל בית מכללת

בעד6רופין

בעד5.84חי תל-  האקדמית המכללה

בעד5.71ספיר מכללת

בעד5.28חולון טכנולוגי מכון

בעד5.22אשקלון מכללת

בעד4.97יזרעאל עמק מכללת

בעד4.91בראודה אורט מכללת

בעד4.75יפו אביב תל אקדמית

בעד4.67הדסה מכללת

ה.נכח לא4.42(לב מכון) בירושלים לטכנולוגיה הגבוה ס"ביה

בעד4.22שנקר

בעד4.15הקיבוצים סמינר

בעד3.85א"בת להנדסה האקדמית המכללה-  אפקה

בעד3.85נתניה מכללת

בעד3.28הירדן בעמק כנרת אקדמית

בעד3.17מערבי גליל-  האקדמית המכללה

בעד3.12לוינסקי

בעד3.11אחוה מכללת

בעד3.06אורנים מכללת

ה.נכח לא2.71גורדון
בעד2.68ילין דוד מכללת

בעד2.65ומשפט מדע שערי מכללת

ה.נכח לא2.51קיי מכללת



נגד2.5בצלאל

נגד2.35ולעסקים למשפט האקדמי המרכז

בעד1.78עזריאלי

בעד1.7וינגייט

ה.נכח לא1.35ש"ב הטכנולוגית המכללה
בעד1חיפה ויצו

בעד1למוזיקה אקדמית

בעד1התאחדות ר"יו

נמנע1התאחדות ר"סיו

199.17בעדבעד

75.91נגדנגד

1נמנענמנע

298.93276.08כ"סה

4533בעד ות/המצביעים הנשיאות חברי מספר

 אגודות מינימום

תומכות
33.75

 מנדטים מינמום

נדרש
224.1975

הצבעה כתב-  בצהוב מסומן

בישיבה שנכחו מי של הצבעה כתב-  כתום מסומן


