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 תקנון.  -נושא ראשון 

אלחנן: כל הכבוד ותודה לאלון שקד ושי על העבודה כולל הייעוץ המשפטי על העבודה על התקנון, כמו שאמרנו, היו הרבה  
 -מותות חלקם דברים של הגהה והאחרים פרוצדורליים וכחלק מהתהליך התחלנו תהליך עבודה על התקנון הערות מרשם הע
 שקד הבמה שלך. 

 
  שקד: שלום לכולם, ערב טוב, אצטרף לתודות ואגיד תודה לאלון, נעבור רגע לשי לפני שנתחיל.

 
אגודות, שימו לב שזה הליך חשוב   15-שי: מתזכר שיש לנו עוד שמונה ימים להגשת דיווחי סטודנטים, נכון להיום קיבלנו רק מ

לכולנו, הדיווחים האלו משרתים אותנו בקביעת המנדטים לשנת הלימודים הבאה וגם להיבטים שלנו כארגון יציג. מבקש שוב 
שנתקלת בקשיים מול המוסד עדכנו אותנו. אנו הפצנו לדיקנים גם את המסר כדי  לתזכר אתכם, אם יש אגודה כזו או אחרת 

לגרום להם לשתף איתכם פעולה. אנחנו רוצים לעשות שני דברים נוספים: תקנון וסקירה על ועידת הצעירים והצעירות, 
ם, סיון מנהלת מקצה לקצה  דיברנו על זה על קצה המזלג בישיבת הנשיאות הקודמת והיום יש לנו יותר תוצרים להראות לכ

  את האירוע הזה.
 

שקד: טוב אנחנו נתחיל בינתיים מתקנון, סליחה על הבלבול. גלבוע המבקש החיצוני איתנו והיועמ"ש כבר עולים לשיחה. 
עברו שינויי תקנון מטעם הנשיאות, כשנכנסנו לתפקיד גילינו שחלק משינויי התקנון   2019-אעשה סקירה קצרה: החל מ

ברו לרשם העמותות. משם יצאנו לתהליך של מיפוי ואיתור כלל השינויים מול הפרוטוקולים מכלל ישיבות הנשיאות שלא ע
הוחלט להביא את השינויים לנשיאות לאשרור כחלק   -בשנים הללו ולאחר שבחנו את התהליך עם היועמ"ש וועדת תקנון 

  השינויים לרשם העמותות ונסיים את התהליך. מהתהליך. לאחר שהנשיאות תאשרר את התיקונים אנחנו נגיש את 
 

ישיבות נשיאות שדנו בהם בשינויי תקנון, דנו בישיבות  4שנים מאז היו לנו  3אלון: אגיד שהיו בתקנון האחרון שאושר לפני 
ינו מיפוי  שינויים שונים: חלקם טכניים וחלקם מהותיים, עברנו על זה יחד עם היועמ"ש וועדת תקנון ועש  50הנשיאות במעל 

מסודר של כלל השינויים שעברו כולל ריג'קטים שקיבלנו מרשם העמותות וחילקנו את התהליך הזה לשניים: שינויים 
מהותיים ושינויי מספור. לאחר הישיבה הזו נגיש את התקנון כמו שהוא לרשם העמותות ובמקביל ועדת תקנון תמשיך לדון 

ן תדון בהם ונביא אותם מחדש לאחר סיום העבודה על הסעיפים האלה. מי בסעיפים שרשם העמותות לא אישר, ועדת תקנו
  שכבר חווה חלק מהישיבות על התקנון הן יכולות להיות מאד מייגעות ונבקש את שיתוף הפעולה שלכם.

 
 שקד: תודה אלון, חברים שאלות? 



 

 
  שי: אוסיף שהתהליך הוא טכני, גל )יועמ"ש( את איתנו?

 
  גל: אני איתכם 

 
 שי: גל האם אנחנו צריכים לעבור על הסעיפים? או שאין צורך כי הם קיבלו אותם מבעוד מועד? 

 
  גל: אם כולם עברו על הסעיפים אין צורך לעבור עליהם שוב?

 
נוי: אציין כי אחד מהשינויים שאנחנו רוצים להעביר היום קשור לסנקציות על האגודות, זה שינוי שלא עבר בישיבה שעשינו 

  ברופין אני זוכרת מתי זה עלה.
 

  גל: אז רגע, כדי שנעשה את זה מסודר בתקנון בוא נתחיל לעבור על זה לפי הסדר שיש בכתב ההצבעה ומשם נתקדם.
 

  פותחים את כתב ההצבעה ואנחנו נתחיל תוך כדי להצביע.שקד: אנחנו 
לאורך השנים הנשיאות הצביעה על שינויי מספור שהיו בתקנון. הסעיפים שאנחנו  -במקשה הראשונה יש לנו תיקון מספור  

  מתקנים ומופיעים לכם במסמכים שהגשנו מבעוד מועד כולל בתקנון עם התיקונים שנמצא מולכם, אקריא את הסעיפים 
-21.8על כל תתי סעיפיו,  20.4.6  , 18.2.7,  16.1.15, 16.1.13, 13.6שאנחנו מאשררים היום את תיקון המספור שלהם: 

כל אלו תיקון מספור בלבד שהנשיאות העבירה בגלל שינויים בסעיפים שעברו    - 27.2.3על כל תתי סעיפיו,  22, 21.9
  במרוצת השנים.

 
  דברים עכשיו רק על סעיפים שקשורים לתיקוני מספור.אנחנו מ - שי: אני עושה רגע סדר 

 
יש הפנייה לפרק ו' שהפנייה היא גם לפרק ז' וגם האות ז' התווספה שם, אז ספציפית כאן   22אלון: לפרוטוקול, בתוך סעיף 

  זה גם מספור וגם ההפניה.
 

 שי: תודה אלון, אני עובר להצבעה. 
 

על כל תתי סעיפיו    22,  21.9, 21.8על כל תתי סעיפיו,   20.4.6,  18.2.7, 16.1.15, 16.1.13,  13.6הצבעה על שינוי סעיפים 
 כמפורט בתקנון המשולב.  27.2.3(,  22.3)כולל תיקון הפנייה בסעיף 



 

  תוצאה: עבר ברוב הדרוש.
 

  מסך, אתם רואים את הוורד? מעולה.שקד: טוב אנחנו עוברים למקשה השנייה של ההצעה, אנחנו משתפים 
  אני אציין כאן את הסעיף עצמו ואת השינוי המוצע, לאחר ההסבר והמעבר על הסעיפים נצא להצבעה.

  תיקון טכני ו' במקום ן'. -שזה בכתב ההצבעה בסעיף הראשון   2.13אנחנו נתחיל עם סעיף 
 פניה. תיקון הה -כהגדרתה בפרק ה' במקום ה' מתקנים לפרק ד'  3.4

שינינו את המספור ולכן אנחנו משנים את ההתייחסות  12.1.3-ו 12.1.2לא שילמה אגודה כמפורט בסעיפים  12.1.4
  לסעיפים האלו לסעיפים הרלוונטיים.

 מה שמסומן בעצם במסמך שאתם רואים. -תוספת שהנשיאות העבירה  13.2
  סעיף שמחקו אותו 13.5
  כאמור תיקון טכני.  -"ר הוסיפו את האות ס' למילה סיו 24.2

 .6- ל 7כמו שאתם רואים שינו את הספרה   21.7בכפוף לסעיף  -  29.6.7סעיף 
  בנספח ד' הוסיפו את האות ה' למילה "בהסכמה" 1.12

  שאלות?
 

  שי: עוברים להצבעה.
 

כמפורט בתקנון  1.12יף לתקנון ובנספח ד' סע 29.6.7, 24.2, 13.5, 13.2,  12.1.4, 3.4,  2.13הצבעה על שינוי סעיפים 
 המשולב.

  תוצאה: עבר ברוב הדרוש.
 

שקד: טוב אנחנו ממשיכים, גל ואלון אנחנו נצטרך את הסיוע שלכם בחלק הזה, אני מציגה לכם תוך כדי את המסמך כדי 
עברו אישור  שתראו בעיניים אילו תיקונים ומה בדיוק הסעיפים, נעצור לאחר כל סעיף לשאלות. כאמור כל הסעיפים האלו 

  נשיאות.
 

כמו שאתם רואים יש כאן תיקונים טכניים לצד הוספה של נספח על בחירת יו"ר אגודה. שאלות? מעולה אני    3.13סעיף 
  ממשיכה.

  במקום האות ה' הוספנו את המילה "זה". שאלות? 5נספח ו', סעיף 
  במקום סעיף ב' סעיף ג'. שאלות? -נספח ז'   7סעיף 
  מחקנו את הסעיף הזה מכיוון שהוא חזר על עצמו, הסעיף הזה נמחק מהתקנון. 13.5סעיף 



 

 
ובעקבות זה היה צריך למחוק   13.2זה לא היה תיקון טכני בלבד, הכנסתם את זה במשמעות ההפוכה שלו בסעיף  - גל: אתקן 
  13.5את סעיף 

 
  תודה גל, ממשיכה. שקד:
  לשינוי תקנון. שאלות? 75%-שינינו ל 67%במקום  15.5.9סעיף 

 
  נוי: זה לא קשור בשינוי תקנון, זה קשור לאחזקה בכספים.

 
  גל: נכון, חשוב להגיד שזה אושר בישיבות קודמות ואז ראו שהסעיף הזה לא תוקן בהתאם להחלטה קודמת שלנו.

 
  שקד: עוברים הלאה.

  16.1.14סעיף 
 

עדן: לי יש שאלה שקשורה לסעיף הזה, זה נראה כמו סעיף חדש, השאלה שלי היא מתי ועד מנהל מחליט האם זו ישיבה 
פתוחה או סגורה בהתחשב בעובדה שאין הגדרה בתקנון מה התפקיד של הועד. זה מקנה אפשרות לזה שכל דיון של הועד  

הנושא הזה של הועד עלה בכמה נשיאויות בעבר, מה הועד צריך או לא צריך לחשוף לנשיאות? למה הסעיף  יהיה תיקון סגור, 
  הזה שונה דווקא עכשיו?

 
 . 2021גל: הסעיף הזה לא שונה עכשיו הוא עבר בנשיאות באוגוסט 

 
שיבות שחברי הועד חתומים בהן ישיבות הועד המנהל של ההתאחדות הן י 21אלון: השינוי הזה נולד מאלחנן, נכון לאוגוסט 

על סודיות, לחברי הנשיאות יש את היכולת להשקיף ולבקר רק באמצעות הגעה פיזית למשרדי ההתאחדות כולל זכות עיון  
בפרוטוקולים והתהליך של חשיפת הפרוטוקולים היה מאד לא נגיש לחברי הנשיאות ואחת ההצעות שחברי הנשיאות הגישו 

זה יהיה חשוף בצורה נגישה בדיגיטל אלא שזה יהיה חשוף לכלל הציבור. ולכן התקבלה בנשיאות  החמירה ואמרה שלא רק ש
החלטה שהפרוטוקולים של הועד יפורסמו לכלל הציבור ועם זאת ועדת תקנון יצרה איזשהו כלי שבו במידה וחברי הועד  

ולהחליט. ברירת המחדל היא פרסום לציבור  מחליטים ברוב קולות שמדובר בנושא רגיש שמצריך דיון סגור הוא יכול להצביע
  חוץ מהמקרים הללו.

 
  עדן: אין בעיה שיש יוצא מן הכלל אבל הבעיה שאין כלל.



 

 
אלחנן: מה שקרה זה שבעבר פרוטוקולים של הועד המנהל לא ניתנו לחבר נשיאות אלא במידה וחבר הנשיאות היה מגיע 

ות אירועים ארוכה הוחלט כי ההתאחדות תהיה חייבת לפרסם פרוטוקולים  למשרדים בלי יכולת לצלם אותם. לאחר השתלשל
  של הועד המנהל לחברי הנשיאות ומתוך זה העברנו את זה תקנונית בגלל שלא הייתה לזה התייחסות תקנונית עד אז.

 
 עדן: סבבה. 

 שקד: אנחנו ממשיכים. 
 
אלון: לצד זה חשוב לי להגיד לעדן שהשינויים שאנחנו מצביעים עליהם עכשיו הם שינויים שאנחנו צריכים לאשרר. ככל שיש 

שינויים בתקנון שאנחנו מצביעים עליהם עכשיו או שינויים אחרים אתם מוזמנים להעלות את זה לועדת תקנון ואנחנו נדון  
  בהם, אתם יותר ממוזמנים.

 
  .שקד: ממשיכים 

 שינוי של הכותרת של ההתאחדות, בהתאם לשינוי השם שעבר בנשיאות. שאלות?  - נספח א' 
במאי של אותה שנה מספר   15נוסף לסעיף זה: במקרה בו אגודה לא דיווח אודות מספר הסטודנטים עד ה - 1נספח ג' סעיף 

  הקולות יעמוד על מחצית הקולות בהתאם לדיווח שהועבר בשנה הקודמת.
 

  הסנקציה הזו לא אושרה בנשיאות ברופין בוודאות.נוי: 
 
אורון: למה אנחנו צריכים לעבור סנקציות על דברים שאין לנו שליטה עליהם? אם המוסד לא רוצה למסור דיווח הוא לא מוסר.  

  תוציאו אתם דרישות למוסדות להוציא ותהיו אתם על זה.
 

רי מייל והם לא עונים לי, למה שהקול של הסטודנטים שלי יהיה שווה ענת: אני ממש מסכימה, אני שולחת למוסד מייל אח
  פחות בגלל שהמוסד לא עונה לי?

 
נוי: חשוב לי לציין שהנוסח הגיע לנשיאות ברופין וזה לא עבר, יש אגודות שמתקשות מול המוסד שלהם ואנחנו חוטאים 

  ים מזה.לתפקידנו אם אנחנו מחלישים את האגודות, הסטודנטים בקצה נפגע
 

 אורון: אני הייתי בניתוק קשרים מוחלט מהמוסד, אם זה היה קורה בזמן הדיווח הם לא היו שולחים לי שום דיווח. 
 



 

שקד: רגע, אני רוצה להבהיר משהו, לא צריך להתעצבן, ולא צריך להגיד "אתם" זה לא הצעה של ההתאחדות, זה משהו 
  שעבר בנשיאות.

 
  זה עבר, אני יכולה לשלוח את הפרוטוקול למי שרוצה. 2.8.21-טוקול של הגל: אני נמצאת מול הפרו

  מנדטים.  243כתוב ברוב של 
 

  אורון: מעולה, אנחנו צריכים היום לאשר את זה מחדש ושווה להתייחס לטענות שלנו.
 

דות היא הארגון היציג  נוי: יש לי גם שאלה נוספת ואשמח להפנות אותה למבקר, אחד משני הפרמטרים שקובע האם ההתאח
הוא מס הסטודנטים שהיא מייצגת ועל כן יש פה עניינים פנימיים שלא קשורים רק ליו"רים וזה יכול לחבל לארגון   - או לא 

  בהרבה מאד דברים.
 

אז זה אומר שהסנקציות האלו מופעלות על כל  -אגודות  15, ועד כה הגישו רק 15.5-אורון: מצויין בסעיף שיש לאגודות עד ה
 שאר האגודות?

 
כדי שלא יהיה עליכם לחץ ושיהיה לכם מרווח ביטחון. במידה ויש חריגות ומקרים מיוחדים  20.15שי: אנחנו שלחנו עד ה

  ארכות, אנחנו כאן לעזור במקרים האלה.מבקר הפנים מתערב ונותן ה 
 

  כי זה לא עבר ברשם העמותות.  15.5שני: זה לא יוחל ב
 

  והתקנון לא בהלימה עם החוק. 15.5-נוי: כתוב בחוק זכויות הסטודנט עד ה
 

  שני: אני אשמח שאם יש סנקציה כזו חריפה אני אשמח שאתם תשלחו לנו עדכונים ומדרגת אזהרות.
 

אנחנו צריכים שיהיה לנו מנהל תקין, כדי שיהיה לנו את זה ההתאחדות צריכה לפעול בצורה שוויונית ושקופה וכך  גלבוע: 
אנחנו פועלים. לא יכול שתהיה כאן דרישה לשלוח עד מועד מסוים כדי שנעמוד במנהל התקין ואז ההתאחדות תמצא את  

  מוד בדרישה אחת רוחבית.עצמה עושה איפה ואיפה בין אגודות ועל כן צריך שאנחנו נע
 

אורון: אתה לא מבקש ממני משהו שאני צריך לעשות ואני לא עומד בו, אתה תולה אותי בצד ג' שהוא המוסד שלי, אתה  
  מייצר כאן פגיעה לסטודנטים שלי כי המוסד לא עומד בחוק ויש פה בעיה.



 

 
ן מוסדות שלא אמרו את מספר הסטודנטים שלהם, מרים: אני רוצה להתחיל ולהגיש שהעניין הזה עלה לא סתם. היו כא

מוסדות שעשו את זה בכוונה, כדי שיישמר להם מס הסטודנטים של השנים הקודמות כי הוא היה במגמת ירידה. זה לא סתם 
עלה, זה עלה כי הייתה כאן בעיה ואני מסכימה שצריך להפעיל סנקציות. אני מסכימה שההתאחדות צריכה לצאת במכתב 

לא תהיה כאן שום סנקציה, ההתאחדות חייבת לדעת את המספר הזה כי   -מוסדות אבל המענה לא צריך להיות התראה ל
  ההתאחדות חייבת את מספרי הסטודנטים.

 
  אורון: היד לא יכולה להיות כ"כ קלה על ההדק, גם אם רוצים לייצר סנקציות צריכה להיות לזה דרך.

 
ומנגד הוא משפיע על מנהל התקין של העמותה. זה לא שמחר בבוקר לא הבאת בתאריך  שי: זה הליך שמחד הוא פנימי שלנו 

  הנקוב ויש לך הצדקות ואנחנו ישר מפעילים סנקציות בטח לא על חברי ההתאחדות עם זאת, אנחנו צריכים מסגרת עבודה.
 

אורון: אם אתה אומר שיש החרגה תוסיף את זה לתקנון, לסעיף שאנחנו דנים עליו. צריך לייצר מסגרת אחרת, אין חופש 
  לאגודות.

 
  שי: אנחנו כן מתריאים ומחר אנחנו מוציאים מכתבים, אנחנו לא משאירים אתכם לבד. 

 
  , התקנון צריך להגדיר בדיוק.אורון: נהדר שאתה מחבק, אבל יש תקנון וצריך להגדיר מה כן ומה לא

 
  שי: כרגע זה תיקון שאנחנו צריכים לעשות ולאחר מכן ניתן להגיש לועדת תקנון?

 
  גל: מי שירצה להתנגד יכול להתנגד, ומי שירצה להגיש שינויים לועדת תקנון יוכל לעשות את זה.

 
  נוי: זה לא עבר אשרור, מוזמנים לעיין בתקנון של רופין.

 
  שי: אנחנו נעשה שיתוף מסך של הפרוטוקול המדובר.

 
  אלון: נוי זה לא הפרוטוקול הנכון.

 
  נוי: זה לא עבר.



 

 
מכן אני אתן  שי: יש פה את ניב ואביטל שרצו גם לדבר, אנחנו נעשה סדר דוברים. אני בינתיים אפתח את הפרוטוקול ולאחר 

  את הזכות לניב, דידי ואביטל ומשם נתקדם.
 

  שקד: אני עושה רשימת דוברים.
 

הנה פה הסעיף המדובר שעליו אנחנו מדברים, יורדים למטה בדיון, תיקון  2.8.21שי: אנחנו מדברים פה על פרוטוקול מה
  כתוב שאושר התיקון. 6-ו 1סעיפים של 

 
  ר עם הפנייה לעמוד, אני מבקשת שתראו את זה.נוי: אני שלחתי פרוטוקול אח

 
אגודות שלא הגישו דיווחי נוכחות, הסנקציה היחידה שעמדה   7אלון: אני זוכר את שתי הישיבות הנשיאות האלו, ברופין היו 

נגדנו  להנהלה היא השהיית חברות וזו הייתה סנקציה חריפה מידי מכיוון שמרבית המוסדות היו קטנים ולכן באותה שנה הת 
  להכלת הסנקציה ובישיבות לאחר מכן העלנו הצבעה לשינוי תקנון כדי להתמודד עם זה.

 
שי: אנחנו רוצים להשאר על רצף של אשרורים, אני מבקש להפריד את הנושא הזה ולהוציא את זה החוצה, אנחנו רוצים  

רגע. אני מבקש שנוציא את זה כרגע  להיות מוכנים ולא לרדת לדיון על מהות הסעיפים, זה לא הנושא של הישיבה כ
אם זה לא קשור לסעיף הזה אני מבקש להפריד   -מההצבעה ונעבור למקשה אחרת של הסעיפים הטכניים. מי שרוצה לדבר 

  את הדיון כרגע.
 

  שקד: אני ממשיכה עם התקנון.
  6הסעיף הבא נספח ג' סעיף 

 
  אלון: זו אותה הצבעה.

  יחזרו לועדת תקנון לדיון מהותי. 6-ו 1גם סעיפים 
 

נספח ח' אישור עו"ד בדבר בחירת יו"ר אגודה. אני מציגה לכם את זה. יש שאלות?   -שקד: אנחנו מתקדמים לסעיף האחרון 
  מעולה, הצבעה.

 

 



 

שהיה עליו וויכוח מהותי  שי: אני חוזר, אנחנו נאשר או לא נאשר כל אחד והחלטות את הסעיפים שהוצגו כאן פרט לסעיף
  ועליו אנחנו ננהל דיון מהותי בועדת תקנון.

 
, בנספח ז' סעיף  5לתקנון ובנספח א' שינוי כותרת, בנספח ו' סעיף  16.1.4, 15.5.9, 13.5,  3.13הצבעה על שינוי סעיפים 

 , וכל נספח ח' כמפורט בתקנון המשולב7

 רוב הנדרש. עבר ב 

 
לחנו ברענון נהלים שיש מס מסוים של כתבי הצבעה שאפשר להשתמש  שי: אני אגיד על הסיפור של כתבי ההצבעה: ש

  בהם, גלבוע אשמח שתתייחס לנושא.
 

מתייחס למס ההיעדרויות שניתן להיעדר מהנשיאות, כתב הצבעה משמעו שהאגודה לא משתתפת  13.2גלבוע: סעיף 
תב הצבעה. כתבי הצבעה הם כמו  בישיבת הנשיאות ולכן מי שמשתתף בישיבות הנשיאות כדאי שישים לב אם שלח כ

  היעדרות לכל דבר.
 

כתבי הצבעה בכל שנה לאגודה וכשאתם נוכחים בישיבה ושולחים כתב הצבעה זה יורד  4שי: אני התכוונתי לזה שיש עד 
  לכם ממכסת כתבי ההצבעה, זה החידוד. מתאפשר לכם פעם אחת גם להיות נוכחים וגם לשלוח כתב הצבעה.

 
ה להתייחס למה שנאמר כאן קודם, מי שמתקשה מול המוסד בנושא של דיווח הסטודנטים אנחנו יותר שקד: אני ארצ 

מנשמח ללות לתת גיבוי, לשלוח התייחסות מטעם ההתאחדות, כל דבר שצריך תעדכנו אותנו אנחנו כאן בין היתר גם בשביל 
  הדברים האלה, רק תגידו ואנחנו ניתן את הגיבוי הזה.

 
לכם על ההצבעה, ההליך היה מורכב וחשוב להיות תודה לאלון וועדת תקנון, לשקד, לצוות המקצועי ולגופי  שי: תודה רבה

  הביקורת. זו הייתה אופרציה מורכבת ותודה לכולם, זה מאד קריטי וחשוב לארגון.
 

  אלחנן: שוב תודה לכולם.
סיון עוד רגע תעלה לדבר על ועידת הצעירים והצעירות, היא מובילה את כל הדבר הזה מטעמנו, שלחנו על זה בתחילת 

לפני הועידה יתקיים יום הסטודנט הלאומי בכנסת וזה אירועי דגל של ההתאחדות והאגודות ואנחנו יוצאים החוצה   -השבוע 
מאמין שלנו וזה סופר מרגש. אנחנו עובדים על זה בטירוף סיון מנהל ק.  ויש לנו במה ומקום להביע את האג'נדה שלנו והאני

ממשל של ההתאחדות והיא על יום הסטודנט הלאומי בכל הכוח. אנחנו נשלח פרטים בהקדם על הערב לינה בירושלים ואז 



 

ד להיות אירוע מאד וזה עומ 12לאחר מכן הועידה. השנה זו בשורה אדירה ואחרי עבודה מאד קשה היא תהיה בשיותף קשת 
  מיוחד ונשמח להשתתפות של כולם והיה לנו חשוב להכניס את זה לסדר היום.

 
שי: סיימנו פרק אחד של הישיבה וזה החלק הכיפי. הועידה הזו היא באמת אירוע דגל עבורנו, זה יום הסטודנט של 

  ההתאחדות, אין לנו אמנים כמו איתי לוי אבל יש לנו דברים אחרים.
 

ן: לא רציתי להפריע לכם ברצף, נעים מאד אני מורן מהייעוץ המשפטי. רוצה להוסיף משהו טכני על ענייני התקנון, לא מור
סיימנו איתו לחלוטין הוא עוד יעלה בהמשך בנשיאות, ועדת תקנון שעשתה עבודה נמרצת יחד עם שי ושקד החלטנו בסוף  

לנו היום את התיקונים שאפשר לקרוא להם טכניים ובישיבות הבאות לעשות את זה בצורה שפויה ורציונלית ולכן היום הע 
אתם תצטרכו להתייחס לאחר עבודה של ועדת תקנון על תיקונים שעברו לרשם ורשם העמותות דחה אותם מסיבות 

קנון  מהותיות ולכן הם יצריכו תיקון מהותי של הטקסט, אנחנו בתור הצוות של היועמ"ש אנחנו נמשיך בתהליך נגיש את הת 
לרשם בתקווה שהוא יעבור. אין ספק שהיום עשינו כברת דרך רצינית וזה מרגש את כל מי שעבד מאחורי הקלעים, צפו  

  עבודה נוספת.
 

אלון: כדי שלא נופתע בישיבת הנשיאות הבאה, סדר היום של ועדת התקנון יישלח לכלל חברי הנשיאות כדי שתוכלו לשלוח 
  הערות והצעות לפני שאנחנו נפגשים.

 
  סיון: שלום לכולם.

 
ם רשות הצעירים, , אנחנו עושים את הועידה הזו בשיתוף פעולה ע12תוך שידור לייב בקשת  7.6שי: הועידה בבנייני האומה 

עיריית ירושלים, כל אלו הם שותפים אסטרטגיים שלנו לדרך וזו השנה החמישית שאנחנו עובדים איתה. אנחנו צופים שזה 
  יהיה מוקד עלייה לרגל עם הרבה תכנים מעניינים.

 
ינו שאנחנו חושבים על  סיון: זה סדר גודל מטורף של חשיפה. חשוב לנו לתת לכם מקום כיו"רים, זה משהו שעומד לנגד ענ 

הועידה. אנחנו מדברים על האג'נדה הסטודנטיאלית, על העתיד וההווה ולהפגיש אתכם עם אנשי מפתח מכלל המגזרים, אני 
אשמח לתת לכם הצצה ראשונית לסייב דה דייט שלנו. אנחנו חושבים על המקום של השילוב שלכם כאגודות, אנחנו חושבים  

  שהיו"רים יזכו להזדמנות לשיח.על סגנון של אולפן שקוף ו
 

שעות ויש כמה אולמות ושני פיצולים, תוכן רץ כל הזמן, דוברים מכל קצוות הקשת, אנשי פיננסים אול  4שי: הועידה משודרת 
הולכת להיות  12אובר דה פלייס. אנחנו רוצים לאמת אותם עם שאלות מורכבות על סדר היום והכל על הטלאנטים של קשת 

  אקטואליה וצעירים. חגיגה של



 

 
  ענת: נשמע מהמם כל הכבוד לכם.

 
 14:30שי: השידור הוא עד 

 
  אורון: כמה עולה כרטיס?

 
  שי: חינם, מותנה בהרשמה מראש.

 
שקד: אמשיך את מה ששי אמר ואגיד שאנחנו שותפים לדבר הזה והוא שלנו, אני אשלח לכם היום מייל מקדים שמסכם את  

אן חשוב לנו שאתם תהיו חלק בלתי נפרד. אם יש לכם הצעות או דברים שהייתם רוצים להעלות אז אנחנו  הדברים שנאמרו כ
  יותר מנשמח לשמוע.

 
  אלחנן: אם אין עוד שאלות תודה לסיון.

  הנושא הבא שיש לנו על סדר היום הוא בחירות לועדת תקנון, יש לנו מועמד יחיד והוא ניב.
 

נעים מאד, ניב אשכנזי יור אגודת רייכמן. אני מציעה את עצמי לועדת תקנון מכמה סיבות: אני יושב ניב: מי שלא מכיר אותי 
בועד המנהל ומכיר את האג'נדה, יש לי ניסיון רב בזה כי האגודה שלי התעסקה בזה בשנתיים האחרונות לאחר כשלונות אל 

זה תהליך שהוא יכול להמשך המון זמן, ועם הניסיון  מול רשם העמותות, הצלחנו להעביר את התקנון לפני שלושה חודשים.
  הזה אני מציע את עצמי להכנס לועדת תקנון.

 
  אלחנן: שאלות לניב?

 
לואיז: רציתי לשאול אם יש לך מספיק זמן לועדת תקנון גם כי אתה בועד מנהל ואגודה. האם תספיק לעשות את כל הדברים 

 בו זמנית? 
 

ניב: בוודאי שכן. אקריב דברים פחות חשובים למען הדבר הזה, כולנו מתעסקים בהמון דברים, ראיתי לנכון שאני יכול לקחת 
  .גם את זה ועשיתי את זה באהבה

 
  אלחנן: יוצאים להצבעה.



 

 
 הצבעה על מינוי ניב אשכנזי כחבר ועדת תקנון

 
  אלחנן: נעבור להצבעה לועד המנהל.

 
אני מגיע מרקע של חינוך בלתי פורמלי, הייתי  28יובל: שלום כולם, אני יובל ריבלין יו"ר האגודה באונ' העברית, אני בן 

נשים עם צרכים מיוחדים והיום אני סטודנט בעברית. הגעתי לתפקיד היו"ר אחרי  במכינה קדם צבאית ולפני כן עבדתי עם א
ישבתי בועד המנהל  -הרבה שנים בתוך האגודה, גם בתור נציג חוגי, נציג בועד המנהל ולאחר מכן שנה הייתי נשיא האגודה 

אני מאמין בגוף הזה שקוראים לו הועד  ועשיתי עוד כל מיני תפקידים. לפני חודש וחצי התחלתי להיות יו"ר האגודה בעברית. 
המנהל ובפוטנציאל שיש לנו כהתאחדות. אני מאמין בנו כאלו שיכולים להוביל שינויים. חשוב לי להיות כמה שיותר עם 

שיתוף פעולה עם יו"רים ויו"ריות, אני אגיד שזה לא מעניין אותי, אני בבא להיות נציג של כולם וכשאני אשב בועד המנהל את 
  המוסדות.כל 

 
שנים שאני באגודות  4ראובן: ערב טוב לכולם, פעם שנייה שאני מתמודד לועד המנהל. אני קרוב לשנה בנשיאות, 

 הסטודנטים, עשיתי תפקידים מגוונים. 
 

זו הנשיאות השנייה שלך אתה שבועיים בתפקיד, אני לא יודע איפה האחריות שלך  -רועי: אני אשמח לשאול את יובל, יובל 
וד לא הספקת לדבר עם אנשים מהמוסד שלך, בתוך המחנה הדוחה הזה, ועד מנהל התפקיד שלו להגן על כל המוסדות  ע

זה שיש חברי ועד מנהל   -שלנו, יש אנשים שהם שנים יו"רים ולא מעזים להציע את עצמם לתפקיד ועד, השאלה שלי אליכם 
 היו"ר והסיו"ר? הועד המנהל צריך לבקר את היו"ר והסיו"ר. שהם משתייכים למחנה מסוים זה אומר שלא תהיה ביקורת על

 
יובל: אני חודש וחצי בתפקיד. אני ישבתי בועד המנהל של העברית שניהל אופרציה מאד מורכבת, אני מגיע עם שנתיים  

ביקורת, על ניסיון ואני מסכים איתך שהועד המנהל תפקידו לבקר. כשהייתי בועד המנהל של העברית העברתי המון פעמים 
אף שהיו"רית הייתה שותפה שלי. בישיבת נשיאות הקודמת הייתה את ההצעה של המוסדות הבלתי מתוקצבים, וכשיש 

  הצעה טובה של מאבק חשוב ובמידה ויש דבר כזה אני נמצא שם ואפשר לסמוך עליי. ואני כאן כדי לקדם דברים רחבים.
 

הועד המנהל תפקידו לבקר, אלא כל ההתאחדות יכולה להעביר ביקורת  אלחנן: שאלות נוספות? חשוב לי לציין שלא רק
  להנהלה.

 



 

גוף אחד מאוחד שחושב איך לחזק את הארגון, אכפת לי  - דידי: הועד המנהל הוא לא רק ביקורת, הוא יכול להיות בדיוק הפוך 
  האסיפה הכללית.שכולנו נחזק יחד את ההתאחדות. אשלח קישור בקבוצה מטרתו ליישם את ההחלטות של 

 
  אלחנן: תודה דידי.

 
ר שרוצה להתמודד  ליאור: רועי חצי מהדברים שאמרת אני מתחבר אליהם, אבל אני כן רוצה להעיר הערה שקשורה ליו"

אני אחרי חודש וחצי בתפקיד רציתי להתמודד לתפקיד בועד המנהל, הרבה פעמים אנחנו צריכים להסתכל  -לתפקיד כלשהו 
על המהות ועל הבן אדם לפני שאנחנו מסתכלים על הניסיון, כשאני עברתי את זה בזמנו מאד צרם לי שאפילו לא רצו לשמוע 

 אותי. 
 

 ור להצבעה. שי: תודה חברים, נעב
 

 מושב אוניברסיטאות  -הצבעה על מינוי חבר ועד מנהל 

 
אלחנן: נעבור לבחירות ועד מנהל למושב מכללות, הגישו שלושה מועמדים: עמית מוינגייט, מכללה למנהל, אשקלון. אנחנו 

  ניתן לכל אחד מהמתמודדים להציג את עצמו ולאחר מכן אם יהיו שאלות אנחנו נתקדם להצבעה.
 

מית: תודה לכולם, אני עמית מוינגייט יו"ר האגודה, שנה בתפקיד היו"ר עשיתי הרבה דברים מאד יפים, אני מאד אוהב את ע
העולם הסטודנטיאלי, אני שואב הרבה ממקומות אחרים, יש לי הרבה דברים שאני רוצה לקדם אבל אין לי כוח ולכן אני 

 ואשמח לתמיכה.מתמודד לועד המנהל. אני אוהב כל אחד ואחת מכם 
 

שנים, שנתיים יו"ר אגודה. אני מאמין שנבחרנו להיות יו"רים כדי לעשות טוב  4מאיר: כולכם מכירים אותי, אני מכהן באגודה 
לסטודנטים ולאפשר מעטפת שתעשה טוב יותר לסטודנטים. אני מאמין שהרווחנו, שיש לנו עוד פלטפורמה שהיא 

כקבוצה. אני מאמין שצריך ללמוד הרבה, צריך זמן ודבר שני להבין איך ההתאחדות  ההתאחדות הארצית שמאפשרת לנו כוח 
עוברת ואת התהליכים שלה וזו הסיבה שלא עשיתי את זה כי היו לי דברים שהייתי צריך לעשות באגודה והיום אני מרגיש  

  של כל אחד מכם. שיש לי את היכולת לתת ולתרום לועד המנהל על כל ההיבטים. אני אשמח לקבל את התמיכה
 

יערה: ערב טוב, אני קצת מתרגשת. לא אאריך במילים, אני אגיד שאחרי כמעט שנה האגודה עושה דברים מדהימים והצוות 
שלי עושה דברים מדהימים, חשוב לי להיות פעילה ולהביא לידי ביטוי את כל מה שאני יכולה לקדם בעיקר עבור ההתאחדות.  

  .אשמח לקבל את התמיכה שלכם 



 

 
 אלחנן: בהצלחה לשלושת המתמודדים. שאלות? 

 
  אור: לי יש שאלה, האם יש מצד נתון שבו יו"ר אגודה שיכול לכהן כחבר בועדת כספים ובועד מנהל?

 
  מאיר: אני קיבלתי ייעוץ בנושא, כל עוד לא נחשפתי לתכנים בועדת כספים אין בעיה שאתמודד לועד המנהל.

 
  ומר אתה לא יכול לכהן בשני התפקידים.אור: אז לפי מה שאתה א

 
  מאיר: אני לא יכול, צריך להתפטר מועדת כספים.

 
  כן, הוא לא יכול גם וגם. -אביטל: אור מדבר על כהונה  

 
תה היית בין היוזמים של ועדת כספים כי אתה נורא רצית לדחוף את הועדה ולתפקד ורציתי לואיז: רציתי לשאול, מאיר א 

 לשאול האם באמת מימשת את עצמך בועדת כספים? 
 

מאיר: אני רציתי להקים את ועדת כספים משתי סיבות: בסוף אם אנחנו כיו"רים מעבירים תקציב צריך מנגנון מפקח על 
בתי שחייב להקים אותה, הסיבה השנייה היא התקנון שאנחנו מחוייבים לו ולכן אנחנו התקציב ושיהיה ביקורת ואני חש

  צריכים להקים אותה. הועדה לא פרסונלית היא לא באה לעשות לי שירות אישי, אני הקמתי אותה כי צריך להקים אותה.
 

ובלת את הדבר הזה. זה מצטייר ענת: מאיר אתה לא יכול להגיד שהבחירות פרסונליות בזמן שאתה הקמת את הועדה וה
  שכאילו התפנה מושב ואמרת יאללה ביי.

 
 ליאור: אני לא מבינה את הטענה. 

 
אביטל: הכוונה של מאיר היה להקים את הועדה, אם מישהו רואה ערך בהקמת הועדה אין הכרח שהוא יוביל אותה כל עוד 

  הוא יו"ר.
 

  ם להבין את הטענה.מרים: הוא רצה להקים אותה, אנחנו לא מצליחי
 



 

  חן: אין פה טענה, זה פשוט נראה לא טוב.
 

  מרים: מה שנראה לא טוב זה שאין לנו נציגות של המכללות הציבוריות בועד המנהל.
 

  שקד: רגע. אנחנו עושים סדר דוברים ואני מזכירה שאנחנו בשאלות למתמודדים.
 

יש כאן מצב אבסורדי שגם בהנהלה וגם בועד לא תהיה  -הכי קריטי מרים: אני מבינה שיש כאן מפה ומחנות אבל הדבר 
  נציגות במכללות הציבוריות. זה הנושא הכי קריטי.

 
  עדן: מה שאני חושב שאני מסכים עם הדעה של מרים, אנחנו התאחדות שמקדשת את הנושא של הבחירות.

 
ויות ואני חוזר לעניין הזה שאתה התמודדת לפני רגע לואיז: אני רק אחדד, מאיר שם את ועדת הכספים בראש סדר העדיפ

 לועדת כספים, לא הייתה לכם אפילו לא פגישה אחת, איך אתה עוזב אותה?
 

  מאיר: יש בעיה סביב הועדה שאני לא אציין אותה כאן.
 

  נוי: אני דווקא אשמח שתציין אותה.
 

  מאיר: אני אדבר על זה בהמשך זה לא הנושא של הבחירות.
 

 נוי: יתר חברי ועדת הכספים מכירים את הבעיה? 
 

  מאיר: לא.
 

ליאור: אני מבינה את הטענות שלכם, אבל אין פה טענות כלפי בן אדם אחד. מאיר הוא לא יו"ר הועדה, אם יש שאלות צריך  
  דם אחד יש כאן הסתכלות על ועדה שלמה וצריך לבדוק את זה מול כל הועדה.להפנות את זה לא בצורה של משפט שדה לא

 
  אורון: אנחנו שואלים משהו על טיב התפקיד שלו בועדה.

 



 

אם יש בעיה אם נציגות מתוקצבת או לא מתוקצבת אז אפשר לדבר על זה ולנסח איזשהו נייר.   -נוי: אני רוצה להגיב למרים 
לועד למען כלל המוסדות, ברגע שאנחנו נכנסים לועד המנהל אנחנו הנציגים של כולם. עדן אנחנו פועלים אני וחבריי 

  התמודד לפני והיו נציגים של הלא מתוקצבות שלא נבחרו, זה עניין דמוקרטי של הנשיאות.
 

 אלחנן: מרים יש לך התייחסות? 
 

גיד משהו, האם צריך לגשת לתקנון ולשנות אותו  מרים: יש פה הרבה אנשים שמרימים את היד, בכל מקרה נוי אני רוצה לה
מה שעובר אצלנו הוא מאד שונה ולכן אני   -אולי כן. אם כמה שאני בטוחה שכולכם מייצגים את כולנו, עם זאת, ומניסיון אישי 

רגע רוצה שמישהו מתוך המוסדות האלו יישב בועד. גם בעניין של התומאקס ובשביתה לקח לזה המון זמן וזה הגיע רק ב
  שהמכללות הציבוריות עלו בועד המנהל והתעצבנו. מי שלא חלק לא יכול לתת ייצוג בצורה שהיא אותו הדבר.

 
 אלחנן: התייחסויות נוספות? 

 
אתם הרוב פה. אתם יכולים להריץ כקבוצה מועמד אם אתם רוצים, אבל אתם   -ייטב: אני אגיד למרים שהמכללות הציבוריות 

כמכללות פרטיות שאנחנו הכי מעט כאן שיש לנו ייצוג עודף. השאלות למאיר הן ממש לא במקום, מאיר   לא יכולים להגיד לנו
  אני מקווה בשבילך שתבחר.

 
אור: ליאור אף אחד כאן לא נדגד מאיר, יש כאן עניין אחד מאד קטן, לכל יו"ר יש שאיפות משלו גם פעם אחרונה בישיבה היו 

של נראות וזה לא משהו שעושים. אני שואל איך זה ייתכן שאסור ליו"ר להיות חבר ועדת  בחירות לועד המנהל. זה עניין 
  כספים וועד מנהל אבל במידה ומישהו מתקבל לשני התפקידים אז הוא יוכל להתפטר. צריך לחדד את התקנון בהיבט הזה.

 
  שי: יש פה את סתיו, שני ואביטל שרוצים לדבר בואו נתכנס לשאלות ליו"רים.

 
  שני: אני רוצה להגיד שאנחנו באמת רוב של ציבוריות וארגון שלא מייצג רוב הוא פחות דמוקרטי.

 
אביטל: זאת לא שאלה, מבחינתי הצעד של מאיר כספים הוא לממש משהו שכתוב בתקנון, זאת האחריות שלנו כחברי 

  נשיאות לא ברור לי איך זה קשור לרצון שלו להתמודד לועד המנהל עכשיו.
 

להפיל את זה רק   אם ועדת כספים לא התכנסה עד עכשיו זה לא נכון  -סתיו: אני רוצה להתייחס למשהו שאביטל אמרה פה 
 על בנאדם אחד זה לא יפה ולא הוגן.



 

 
ליאור: אני רוצה להסב את תשומת ליבכם לצ'אט. לי חורה שהשאלות הן לא לגופו של עניין ולגופו של אדם ועושים כאן  

ן  שאלת שדה, השאלות היו צריכות להיות מופנות לכל חברי הועדה, כשענת ניסתה לקדם את הועדה היא לא הצליחה ולכ
  אנחנו צריכים ביחד כקבוצה לדחוף את זה.

 
  אפשר תקנונית ואפשר מהותית בנשיאות.  -שי: תודה. עלו כאן נושאים שראוי לדבר עליהם, זה שלכם לגבי כנשיאות 

 
 מושב מכללות -הצבעה על מינוי חבר ועד מנהל
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נגדבעדנגדבעדנגדבעדבעדבעדבעד4.8מכללת עמק יזרעאל

נגדבעדנגדבעדנגדבעדבעדבעדבעד4.68אקדמית תל אביב יפו

לא נכח4.66מכללת הדסה

נגדבעדנגדבעדנגדבעדבעדבעדבעד4.44סמינר הקיבוצים

ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה 

בירושלים )מכון לב(
נגדבעדנגדנגדבעדבעדלא נכח בהצבעהבעדבעד4.22

בעדנגדנגדנגדבעדבעדבעדבעדבעד4.18שנקר

אפקה - המכללה 

האקדמית להנדסה בת"א
בעדנגדנגדנגדבעדבעדבעדבעדבעד3.86

נגדבעדנגדנגדנגדבעדבעדבעדבעד3.44מכללת נתניה

נגדבעדנגדנגדבעדבעדבעדבעדבעד3.33אקדמית כנרת בעמק הירדן

בעדנגדנגדנגדבעדבעדבעדבעדבעד3.26מכללת אחוה

נגדבעדנגדנגדבעדבעדבעדבעדבעד3.21לוינסקי

המכללה האקדמית - גליל 

מערבי
בעדנגדנגדנגדבעדבעדבעדבעדבעד3.17

בעדנגדנגדנגדבעדבעדבעדבעדבעד3.05מכללת אורנים

בעדנגדנגדנגדבעדבעדנמנענמנענמנע2.89מכללת דוד ילין

נגדבעדנגדבעדנגדבעדבעדבעדבעד2.82מכללת קיי

לא נכח2.71גורדון

בעדנגדנגדנגדבעדבעדבעדבעדבעד2.47בצלאל

המרכז האקדמי למשפט 

ולעסקים
בעדבעדנגדבעדנגדבעדבעדבעדבעד2.35

נגדבעדנגדנגדבעדבעדבעדבעדבעד2.06מכללת שערי מדע ומשפט

בעדנגדנגדנגדבעדבעדבעדבעדבעד1.68עזריאלי

בעדנגדנגדבעדנגדבעדבעדבעדבעד1.66וינגייט

נגדבעדנגדנגדבעדבעדבעדבעדבעד1.61המכללה הטכנולוגית ב"ש

בעדנגדנגדבעדנגדבעדבעדבעדבעד1ויצו חיפה

בעדנגדנגדנגדבעדבעדבעדבעדבעד1אקדמית למוזיקה

נמנענמנענמנענמנענמנענמנעבעדבעדבעד1יו"ר התאחדות

נמנענמנענמנענמנענמנענמנעבעדבעדבעד1סיו"ר התאחדות

283.44283.44273.36284.33142.891380196.7189.97בעדבעד

0000135.25146.33284.3387.62194.36נגדנגד

2.892.898.75222222נמנענמנע

296.94286.33286.33282.11286.33280.14286.33286.33286.33286.33סה"כ

מספר חברי הנשיאות 

המצביעים/ות בעד
454141

22.5מינימום אגודות תומכות

308257815ת.ז.

02/05/2022

מסומן בצהוב - כתב הצבעה

מסומן כתום - כתב הצבעה של מי שנכחו בישיבה

ליאור חזןחבר/ת ועד

חתימה

ניב אשכנזי

305760464

2.5.22

תאריך

חתימה

חבר/ת ועד

ת.ז.

תאריך


