
 
 

 

 5.8.20תמלול ישיבת מועצה 

 

 דביר כהן, אסף פרס, ירין אוחיון, נור אבו מוח, אביעד ניסים, יניב סומח, עדין דויטש, רחל  - משתתפים

 תמם, ירון ריכטר, נדב קיסר, סתיו כהן, רעות חדד, אלון קנד, שני שרמן, דניאל סלומון 

 

 אתם יכולים לסרוק ולראות את כל מה שנקבע לפני שאני מתחיל פרוטוקול הישיבה הקודמת אצלכם    -נור

 .מבחינת תפקידים במועצה. טוב מי לא נמצא פה, נעשה רשימת שמות

 טוב אפשר להתחיל נור - דביר 

 כן אז הישיבה שלנו היום כמו שאתם רואים את הלוז יש לנו פה עדכוני הנהלה שדביר יעביר הוא גם  -נור

 יספר לכם על כל מה שהיה היום 

 עדת הסטודנט בוו  - דביר 

 ואחרי זה אני אתחיל לדבר   -נור

 אז אתה רוצה לתקן את תהליך. טוב , אני אתחיל בוועדת הסטודנט . העלנו הרבה דברי ם, אחד   –דביר 

 אלף שח שאנחנו בעזרת באמת הרבה חברה מהאגודה הובלנו את כל   450הדברים היותר חשובים 

 מאד משא ומתן ומלחמות , הצלחנו. עכשיו אנחנו  הסיפור אם אתם זוכרים את ההפגנה. בסוף, עם הרבה 

 אלך שח הזה. כמובן שיהיו רעיונות הצעות   450רוצים באמת לדעת איך לחלק בצורה הכי טובה את ה 

 . כדי שנוכל לקדם את זה 00:13וכל אחד שיש לו רעיון אני אשמח שתשלחו את ההצעה הזו עד מחר ב

 הו שאני שמח להציג זה מתנות למילואימניקים מה שקרהבנוסף העלנו מספר דברים , אחד מהם זה מש

 אלף שהבאנו מול המלג והקצו לנו את זה באישור של האגודה לכסף  450שהיה צריך להיות אירוע. זה  

 שלנו. היה אמור להיות א ירוע מילואים גם ע"י האגודה וגם האוני ובגלל המצב לא יכל להתקיים. כל אחד 

 נה. זה קצת יעלה יותר האוני אישרה את זה אחרי שהעלנו את הרעיון יקבל פיזית עד הבית שלו מת 

 .ובע"ה כל סטודנט שלנו שעשה מילואים יקבל מתנה

 זה מתחילת אוקטובר  - דניאל 

 כן בדיוק. יש עוד כמה דברים שדנו בהם בוועדת הסטודנט אני רוצה שדניאל ירחיב על זה יותר אז  - דביר 

 .דניאל בכבוד

 לה גיד להם מה המתנה זה לא סוד דביראתה יכול   - דניאל 

 המתנה זה פקל קפה איכותי כולל הכל שיגיע לכל מי שעשה ימי מילואים השנה עד הבית  - דביר 

 חשוב להבהיר גם על נושא המילואים שבדכ לא צריך לבקש אישור מהאוניברסיטה אם רוצים  - דניאל 

 כזה או אחר זה פשוט כסף שנמצא אצל האוניברסיטה שהוא לא מתקציב האגודה זה לא  לעשות ארוע 

 כסף שבתחילת שנה קיבלנו ותיקצבנו אותו במשהו כי הוא לא אצלנו אז במקום שהכסף ישאר בידיים של 

 .האוניברסיטה אנחנו גרמנו שהוא יצא על הסטודנטים אז זה דבר שחשוב מאד שתדעו לגבי זה

 עלנו היום זה כל הנוא של המקדמה לשכר הלימוד. הבאנו להם נתונים בעצם מביטוח דבר נוסךף שה 



 
 

 

סקרים של התאחדות הסטודנטים   לאומי לאבטלה לתעסוקה, נתונים של  
 הארצית ונתונים ארציים לגבי כל

 הצעות אחת מההצעות הם אהבו  2ההוצאות הכלכליות של הסטודנטים בזמן האחרון. הבאנו לשפ 

 ת האופציה לבדוק לחייב את הסטודנט ובעצם לגבות ממנו את התשלום למרות החיוב רק ויסבירו לנו א

 חודשים בעצם לעשות את זה לפי פעימות הם בודקים את ההיתכנות לזה  3לאחר חודש חודשיים או 

 .ויחזירו לנו תשובה

  ?תחזור רגע מה הם אמרו שהם יעשו - אביעד

 אל תהיה בטלפון ותשמע  - דניאל 

 לא שומע   אני  - אביעד

 קיצר אז אמרתי שביקשנו, הבאנו כמה הצעות וההצעה שמבחינתם הייתה נראית הכי טובה זה   - דניאל 

 בעצם שאנחנו נגרום לכך שסטודנטים שיש להם בעיית תשלום ישלמו אבל הכסף לא ירד בפועל אלא ירד 

 די ש אנשים בעצם יוכלו תשלומים שלא באוגוסט אלא בספ' אוק ' נוב' כ  3בכמה פעימות אלא לצורך העניין 

 לעבוד ולשלם כסף . הם בודקים את ההיתכנות הכספים יחזירו לנו תשובה. במידה ולא אנחנו נעשה 

 הסכם עם המרכז שירות לסטודנט שכל סטודנט שתהיה לו בעיה לשלם את המקדמה לשכר הלימוד יפנה

 . כרגע בכל הארץ בכל אליהם אנחנו נמצא להם פתרונות. זה דבר חשוב מאד שתדעו לגבי מהקדמה

 האוניברסיטאות משלמים את המקדמה, שתכירו. ואלך אני מצטער דאני ברכב אני פשוט בגרך ויש 

 .פקקים מטורפים אני עוד מעט אגיע למשרד ואהיה במחשב ויהיה יותר נוח זה לגבי זה

 הוועדה לתכנון ותקצוב של דבר חשוב מאד זה עניין הות"ת. לרוב סטודנטים לא מכירים מזה, ות"ת זה 

 מושבים של אוניברסיטאות ומושב של מכללה . עד היום אוני' אריאל  4המועצה להשכלה גבוהה. קיימים 

 לא ה ייתה שייכת לשם בגלל פוליטיקה שאנחנו אוני' חדשה ובעצם לא רוצים לקדם את האוני' וזה קרה גם 

 מנסים לעצור את ההקדמות האוני' ולמה ברפואה ברשתות החברתיות בטח ראיתם בפוליטיקה שבעצם 

 אוני' כל כך נלחמה להיות שם אני אספר לכם. יש כמה מהתעריפים שבאוני' שלנו משלמים קצת יותר 

 'ממקומות אחרים בנגיעות, אני לא יכול להגיד לכם נקודתית במה זה אבל בעקבות כך שאנחנו האוני

 מ ה זה אומר? בפועל המדינה לא משלמת סטודנטים לא מתוקצבים.  3000היחידה בארץ שיש בה 

 עליהם כסף האוני' מפסידה פה מיליוני שקלים. בזכות זה שאריאל נכנסה בעצם לוועדה הזו, הכוח 

 הפוליטי שלה יגדל בכל הפרמטרים שנרצה להשיג, גם בפאן האקדמי וגם בפאן התקציבי דבר שיכול 

 פה? מכיוון שהייתה הצבעה ולהתאחדות לעזור מאד לאוני' בשנים הבאות. למה אני מעלה את זה 

 קולות והיא הצביעה לאוני' בזכות האגודה שלנו. בזכות כל הפוליטיקה שעשינו  2הסטודנטים הארצית היו 

 למרות שהתנגדו לזה ואיימו על אגודות אחרות, הפעלנו שם לחצים וקיבלנו על זה הרבה הערכה מצד 

 .. זה לגבי זההנהלת האוני' חשוב שתדעו עבודה של כל האגודה

 עוד דבר זה נושא המבחנים. אנחנו העלנו את נושא כל הבעיות במודל , אנחנו הולכים לקיים פגישה 

 דחופה עם המזכירה האקדמית לגבי המבחנים בקיץ לראות מה אנחנו הולכים לעשות בכל הנושא של 



 
 

 

שא  נהלים ברורים. בציונים הבינאריים, נו  נפילות מודל בשאיפה שיהיו כדי שיהיה  
 שהעלנו. עוד נושא 

 שהעלנו זה לתת למצטיינים לגשת למועד פרונטלי ברגע שיהיה מותר. והעדכון החשוב ביותר שהרוב פה 

 לא יודעים חוץ מאביתר שהיה איתי בוועדת הסטודנט, שזה העדכון החם ביותר, לטובה או לרעה, כרגע 

 יפה כרגע להתנהלות לסמסטר את סמסטר א הולכים להתחיל במתכונת פרונטלית בקפסולות, זה השא

 ,א. איך שאני מבין כרגע ברור שיהיה בק אפ לעשות הכל מקוון אבל איך שרואים הכל משתנה פה ברץ

 פתאום אפשר יותר פתאום אפשר פחות הם מבחינתם נערכים לפרונטלי בקפסולות גם של לעשות 

 א חושב שתהיה לזה התכנות סטודנטים בכיתה. בפועל אני ל 20-30בקפסולות גם אם זה אומר ש יהיו 

 סטודנטים, בעיקר בהנדסות או מקצועות של מדעי החברה. אני לא יודע  200לעשות את זה בכיתות של 

 .איך אבל זה ההודעה שאנחנו קיבלנו להיערכות

 סליחה שאני קוטע אותך, חשוב לי להגיד שלגבי המועד הנוסף פרונטלי סתיו הציעה את הרעיון - דביר 

 להגיד שלכל מי שיש לו רעיונות וחושב שהם טובים שי עלה אותם אלינו ואנחנו נעשה הכל הזה וחשוב לי 

 בשביל שהם יקרו ובאמת יצאו אל הפועל אז זה נניח רעיון של סתיו ובאמת בע"ה זה יקרה אז כל הכבוד 

 .גם לסתיו

 ם נוסחאות בלי דיברנו על השינוי של המתכונת בחינה שפתאום משנים שעה לפני מבחן פתאום ע - דניאל 

 נוסחאות, לעצור את הדברים האלה, לא יקרה. ודבר אחרון זה טוהר הבחינות . יש מאות סטודנטים 

 ,מאות. זה הגיע למצב כ ל  20לא  10שהולכים לעוף הסמסטר מהלימודים. מאות, זכרו מה אני אומר, לא 

 ט אומרים שמעו שיש כך מביש שכשאנחנו רוצים לבקש משהו למען הסטודנטים שלא מעתיקים , פשו

 מאות שעולים לוועדת משמעת ובצדק הם עושים את זה למען יראו ויראו מכיוון שאי אפשר לדעת כמה 

  זמן זה ימשך. הרבה סטודנטים הולכים לעוף המשמעות של לעוף זה לעצור את החיים ופתאום לעזוב את

 באמת תדגישו לחברים שלכם הדירה ולא לדעת מה לעשות עם עצמך, זה יכול לדחות שנה. תשימו לב 

 .לשמור על הטוהר הבחינות זה סופר קריטי , באמת

 מצלמות במבחן ובאמת אין לי מה להגיד כבר לאוניברסיטה. בהתחלה  2ודבר נוסף שהולכים להוסיף זה 

 אמרנו להם זה מוגזם אבל בעקבות המצב שאנחנו מגיעים לגל העתקות של מאות סטודנטים, זה בסוף 

 למען הסטודנטים שלא יעתיקו ולא ידפקו ואחרי זה יעופו לסמסטר. זה לא שווה את זה עד שאתהיהיה  

 רואה את החבר שלך הכי טוב מועמד לוועדת משמעת, אתם לא רוצים להגיע לשם. הדבר האחרון שאתם 

 .רוצים

 ,וואי היה לי משהו אחרון ואני מסיים

 ?מצלמות  2מה זה אומר  - יניב

 יש לך מצלמה אחת מקדימה מהמחשב ועוד מצלמה מהפלאפון מהצד שבעצם מצלמת זה אומר ש  - דניאל 

 את המסך ואת מה שיש לסטודנט בעצם על השולחן . זה קיים גם באוני' חיפה ובטכניון וגם בבן גוריון 

 'מתחילים עם זה, זה דבר שהוא נהוג למנוע העתקות וזה מקובל לגמרי . נזכרתי מה הדבר האחרון. האוני



 
 

 

טלגרם, אל תחשבו שהם תמימים, היא   מכירה שסטודנטים נכנסים לקבוצות  
 יודעת שנמצאים עם שני 

 מסכים ויותר מזה אני אגיד להם שזה עבר כל גבול ש סטודנטים מלשינים על סטודנטים אחרים כי זה 

 ויעופו  סטודנטים ואני לא סתם מנפיץ מספר, שעולים לוועדת משמעת  100פוגע להם בציונים. יש קרוב ל 

 מכיוון שסטודנטים צילמו בקבוצת ווצאפ הכיתתי ת את זה שהם העתיקו בזמן בחינה ושלחו את זה

 במיילים אנונימיים להנהלת האוני' ולגורמים הרלוונטיים. תשימו לב בסוף זה פוגע, תהיו ישרים תעברו 

 למצב הזה בהצלחה  את התקופה הזו על הצד הטוב ביותר אני יודע שזה מפתה אבל זה לא שווה להגיע

 .לכל המתמודדים היום, כל מי שצריך עזרה אנחנו פה ושהטוב ביותר ינצח. אני סיימתי נור 

 אוקיי חברים לפני שאנחנו מתחילים אתם מעדיפים שזה יהיה בחירות גלויות או סודיות? אז אני -נור

 מעביר לכם רגע שאלון תהיו זמינים רגע בווצאפ 

 ?ון לא עושים עכשיו הצבעת אמ - אלון

 רגע אלון. שלחתי כבר את הקישור הראשון לקבוצת נציגי מועצה. אשמח שתכנסו לשם עכשיו   -נור

 ותצביעו ל=על איך זה יתנהל 

 ?נור, זה הולך להיות גורף - אלון

 גורף, גורף   -נור

 אני לא מצליח להיכנס נור זה חוסם אותי 

 ?למה מה קרה   -נור

 .שלי ואני איתו וזה חוסם אותי. אני אשלח לך בפרטיזה אומר שאני צריך להיכנס עם השם משתמש 

 טוב. חברים אין פה אף אחד שרוצה לסיים עם זה ? מזה כמה חברי מועצה נמצאים פה? טוב. אז  -נור

 יהיה חסוי אף אחד לא ידע מי מצביע למי. לפני שנעבור  לפי התוצאות בחרתם בבחירות סודיות אז הכל 

 להצבעות אמון יש לנו את נציג ועד מנהל אביעד ניסים הוא רוצה להגיד כמה מילים ולברך את 

 המתמודדים 

 לפני כן נור אפשר להגיד איזושהי מילה? אם אפשר להוסיף לפרוטוקול כמה אנשים באמת הצביעו - רעות 

 חלוקה עצמה לציין פשוט את הכל בפרוטוקול חסוי וכמה הצביעו, את ה

 אנשים הצביעו בעד הצבעות גלויות   2אנשים הצביעו בעד הצבעות חסויות ו  13בטח. אז לפרוטוקול, -נור

 תודה רבה - רעות 

  בכיף  -נור

 טוב אז ככה, אני מאד שמח להיות בישיבת תפקידים בפעם השלישית שלי אני חושב ואני רוצה  - אביעד

 קודם כל בשם הוועד המנהל שיהיה לכם בהצלחה ו שתצליחו כל המתמודדים. ככה יש לנו   להגיד לכולם

 כמה מילים להגיד באופן כללי לכל חברי המועצה. לפני כן אנחנו רוצים להגיד שהאגודה היא באמת מקור 

 סיף לסיפוק עצמי מאד גבוה ו להערכה ולניסיון עצום שאתם יכולים לקבל בשונה ממקומות אחרים וזה יו

 ,לכם גם להערכה שלכם גם להערכה העצמית גם להערכה החיצונית. אני מצפה מכל מי שמתמודד 



 
 

 

ביחס למה שאנחנו מרוויחים ולכן כל   לפעמים אנחנו יודעים שהשכר מתגמד  
 הכבוד לכל מי שנרתם והגיע 

 כהלימי ראיונות ולכל מי שמתמודד, אתם באמת מוערכים בעינינו ואנחנו שמחים שיש אנשים כמו

 שמתמודדים ולוקחים את הדברים האלה ברצינות. כמובן שאני רוצה להיגד כל הכבוד ואני שמח לראות 

 שיש פה הרבה מאד נשים שמתמודדות זה לא מובן מאליו, זה לא משהו שאני באופן אישי רגיל לראות אז 

 את באמת כל הכבוד. חברי מועצה, אנחנו מבקשים באמת ברמה הכי מקצועית שבעולם שתעשו 

 הבחירות שלכם תתייחסו ברצינות לנתונים שאתם הולכים לקבל על כל המתמודדים , תנסו לעשות 

 הערכה כללית בהתאם לכל תפקיד להתאים את הנתונים שאתם מקבלים ולהסתכל לא על התוצאה 

 הסופית אלא על כל הפילוח עצמו ככה שתוכלו לעשות את ההחלטה הנכונה והמקצועית ביותר וכמובן 

 ולא להתבסס רק על הנתונים אלא לשמוע את הבנאדם שעומד מולכם ולהבין מי עומד מולכם   לשמוע

 שהוא נכנס לתפקיד הוא יתאים ביותר לתפקיד כדי שהאגודה תהיה מקצועית ותצליח להשיג את המטרות 

 שלה. נקודה חשובה שרצינו בתור הוועד לחדד, כל המתמודדים בע"ה אנחנו מקווים שנעביר בקרוב את 

 פרוטוקול לפרוטוקול שעות ותפקידים וברגע שהפרוטוקו ל הזה יעבור אני מאמין שיוכלו להחתים אתכם ה

 על החוזים של האגודה ונוכל לצאת לדרך אז שיהיה לכולם בהצלחה, כל הכבוד ותעשו את הבחירה

 הצלחה, כל הנכונה. ואני מקווה שנוכל להעביר לכם חוזים של האגודה ונוכל להתקדם. אז שיהיה לכולם ב

 .הכבוד ותעשו את הבחירה הנכונה

 תודה רבה אביעד. טוב יש לנו גם את הנציג של וועדת ביקורת ירין אוחיון שרוצה להגיד גם כמה -נור

 מילים למתמודדים 

 ,אהלן חברים. אז אני ירין אוחיון מוועדת ביקורת מי שראה אותי בתהליך מיון אז כבר מכיר. מי שלא  - ירין 

 פסיכולוגים  2שלום. היה חשוב לי להגיד שכל התהליך היינו מעורבים בוו אני ושני ביחד, היינו גם עם אז 

 גם עם דביר ודניאל ורציתי להבהיר שהתהליך היה נקי, נטול אינטרסים, כל הדירוגים נעשו באופן פרטני 

 ל המיונים והסינונים זה כל אחד עפ"י נראות עיניו ועם פסיכולוגים ומי שהגיע לפה זה כאילו עבר את כ

 אחלה חברה, חברה מהטופ ובשבילכם האגודה אני רוצה שכל אחד יסתכל לא לפי איזשהם אינטרסים 

 אישיים, יש פה באמת אנשים תותחים שאנחנו הולכים עכשיו להכיר אנשים חדשים ושיהיה לכולם 

 .בהצלחה

 ארצה להסביר לכם קצת בקצרה גם  תודה רבה ירין . טוב חברים, אז לפני שאנחנו מתחילים אני  -נור

 לחברי מועצה וגם למתמודדי ם עצמם וגם יש לנו עוד אורחים מבחוץ על תהליך מיונים שהיה לנו לכל 

 האנשים שנרשמו והגישו מועמדות. בעיקרון לכל התפקידים היה לנו ראיון ודינמיקה חברתית כדי לראות 

 הוא עובד יחד עם עוד אנשים איך הוא מסתדר  את כל הכישורים של אותו סטודנט ואותו מועמד, איך 

 מכלל הציון של המיונים  %20מבחינה חברתית עם אחרים. בנוסף היה מבחן מעשי ב אקסל ש לקח בערך  

 .הראיונות והדינמיקה זה היה תהליך די קשוח אני חייב לציין, אבל הוא  %10ומבחן אמינות שהיה בערך 

 מכל הריאיון   %60פסיכו שלקחו בערך   2ה חוות דעת של  בעצם עשה את הסינון כמו שצריך, זה הי



 
 

 

הכי השפיע על כל העניין. בנוסף ליו"ר   והדינמיקה שעבד על חוות הדעת שלהם,  
 וסיו" ר האגודה שזה 

 דניאל ודביר וועדת ביקורת שגם השתתפו בתהליך הזה. לגבי כל החברה שהתמודדו לתפקידים של 

 ק הם עברו גם חוץ מהמבחן אמינות גם מבחן אישיות שבעצם מנכ"ל וסמנכ"ל פרויקטים וסמנכ"ל שיוו

 בודק את האישיות של כול אחד ורואים איך הוא מתמודד עם מצבי לחץ ואני הייתי עד למבחן, פשוט זרק 

 אותם בסיטואציות די קשות ובוא נראה איך הם יצאו מזה. יש למישהו שאלות לגבי תהליך המיון? לגבי 

 של א אז אנחנו עוברים להצבעות. נתחיל בהצבעות אמון שזה לתפקיד רח"ט הציונים משהו? אני מניח 

 בעל  25אקדמי חוץ מאביתר כהן אף אחד לא הגיש מועמדות ולא עבר ראיונות. אז אביתר כהן הוא בן 

 תואר ראשון במדעי התנהגות ומתחיל תואר שני 

 27 - אביתר

 נור שיציג את עצמו הוא פה

 כן כן  -נור

 ,סטודנט מתחיל שנה הבאה תואר שני בפסיכו' שיקומית פה באוני' . סיימתי   27יתר בן אז אני אב - אביתר

 .עכשיו שנתיים בתפקיד הזה וזהו ועכשיו אני באמצע לסיי ד 

 ?חברים יש לכם שאלות לאביתר? מישהו מישהי   -נור

 בניתי אותה לפרט על התפקיד ביקשו. אז ככה, התפקיד הזה זה מחלקה שבמידה מסוימת   - אביתר

 נציגים פחות או   25כשנכנסתי לתפקיד לא היה ראש מחלקה . הייתה רכזת נציגים שהייתה אחראית על 

 יותר שתפעלה גם את המרתונים, ניסתה לתפעל גם את המרתונים במקביל וגם מערכת פניות. היא לא 

 את מערך  הוגדרה ראש מחלקה אלא רכזת של פניות, שהיא תפעלה את כל הדברים במקביל. היה 

 חוברות. נכנסתי לתפקיד התח לנו להפעיל את מערך  70החוברות שהיו" ר תפעל , חוץ מזה היו משהו כמו 

 נציגים היום. יש שנתון, נציגי פקולטה, מערך  135הנציגים בצורה יותר רצינית היום מקבלים גם נקז. יש כ

 עצמם אפילו יותר. מבחינת פניות של החוברות הכפיל את עצמו וחידש את עצמו, המרתונים הכפילו את  

 היום אנחנו עובדים על מערך מסודר של מייל ורכזת שעובדת כמעט רק על זה. מה עוד תחתי? יחסי מול 

 הנהלת האוני' בכל מה שקשור ללימודים, מבחנים. מערכת פניות זה הדבר האישי אם יש למישהו בעיה 

 דברים לא נפתרים גם ברמה הזאת אז זה מגיע  אישית. בעיה כללית בנאדם פונה לנציג שנתון שלו ואם 

 ?אלי ובסה"כ אני מנהל את המחלקה. שאלות

 ?יש לכם עוד שאלות חבר לאביתר   -נור

 נכון יש את מערך הקורסים? נוריאל כותב. לא חשבתי שצריך לפרט על כל מחלקה אבל כן יש לנו  - אביתר

 רת שמרכזת את זה שבעצם נותנת את המערך של הקורסים של אקדמיה, שיש לנו רכזת מאד מוכש

 לאנשים הזדמנות או להעשיר את הכלים שלהם המקצועיים שקשורים למה שהם לומדים או באופן כללי 

 להעשיר את עצמם בד ברים אחרים שיכולים לתרום להם בחיים, אנחנו רוצים להגיע עם זה לכל סטודנט 

 דע איזה קורס להקצות למי, לאיזה שנה ולכן דרך הנציגים אנחנו מבקשים שנתונים ככה שפר מקצוע נ



 
 

 

 . ולאיזה מחלקה

 אוקיי חברים יש לכם עוד משהו שאתם רוצים לשאול את אביתר? אוקיי אז אני מעביר לכם עכשיו   -נור

 .לקבוצת ווצאפ עוד לינק להצבעת אמון. חברים אני מחכה

 סליחה על ההתערבות אני חושב שכולם צריכים להיות מוכנים  - עדין

 תודה רבה עדין, חברה שלא הצביעו אתם מחכים או מה? טוב חברים אז אני עוצר את זה פה  -נור

 . 21אנשים מתוך  18נגד, סה"כ   1בעד ו 17בינתיים . ירשם לפרוטוקול שיש לנו 

 הייתה לי בעיה בפתיחת הקובץ. תראו עכשיו אם קיבלתם את ההצבעה שלי 

 ,לא עדיין  -נור

 עתיכביכול הוא רשם לי שהצב 

 נגד, ברכות אביתר אתה ממשיך להיות רח"ט   1בעד   18אין בעיה בסדר, אז ירשם בפרוטוקול שזה   -נור

 אקדמי 

 תענוג  - אביתר

 ?טוב עוברים אחכ לתפקיד ש ל סמנכ"ל שיווק. יש לנו דוד נעמת , דוד אתה נמצא  -נור

 אני נמצא פה כן  - דוד נעמת

  בבקשה דוד דבר  -נור

 ,שנה שנייה כלכלה באריאל, בשנתיים   26חברה, קוראים לי דוד נעמת בן מה קורה  - דוד נעמת

 הפרויקטים האחרונים  4האחרונות אני מנהל פרויקטים בחברה שקוראים לה דיסקל, עובדים בכל הארץ, 

 שנים פתחתי   4שעשינו זה היה פריימריז של הליכוד. עובדים בסדר גודל מאד רציני. בנוסף לכך, לפני 

 , עסק די מצליח אפשר לומר והתמודדתי השנה לתפקיד סמנכ" ל שיווק באגודה כי אני חושב עסק ב אמזון  

 'שיש לי המון מה לתת בעיקר שתחום השת"פים יש לי המון אנשים שאני יכול לתקשר איתם מחוץ לאוני

 בחברות הגדולות במשק. יש לי המון מה לתת לכם, המון לעזור זה דבר אחד. דבר שני אני חושב 

 חום הדוכנים יש לנו המון מה לעשות, התכנית שלי היא לפתוח דוכנים באריאל שהסטודנטים יהיו שבת

 חלק מהדוכנים יפתחו אותם ישתתפו בעצמם, מה שיכניס לנו המון כסף לאגודה דרך אחד. דבר שני יהיו 

 ה גם איזה לנו המון מכירות, הסטודנטים ירגישו חלק מהאוני' וחלק מהאגודה וזה גם ייתן להם כסף שז

 מקום שאנחנו יכולים לעזור לכל הסטודנטים. דבר שלישי שאני מאד רוצה זה לעשות שתפים בעיר עצמה

 זאת אומרת לפנות לכל בעלי העסקים שנמצאים במרחב של יהודה ושומרון כדי שנוכל לעבוד איתם יחד 

 מדים אצלנו. זהו, יש על חסויות, על מתן עבודות לסטודנטים, מה שיקדם את האוני' והסטודנטים הלו

 .למישהו שאלות? אני אשמח לענות על כל דבר

 לי יש שאלה  - יניב

 יניב דבר   -נור

 ?איך אתה מתכוון באמת לעשות את השיווק הזה בתקופת קורונה שאנחנו נכנסנו אליה - יניב

 ווק שאלה טובה דבר ראשון אנחנו כבר תוך כדי הקורונה זאת אומרת שאנחנו עוברים עכשיו לשי  - דוד 



 
 

 

דריכת רגל מאד רצינית בגלל שאני עובד   שהוא מאד טכנולוגי, שגם שם יש לי  
 בחברה שהיא מאד 

 טכנולוגית בעיקרון, שזה מה שאנחנו עוסקים בו ביומיום, זה לשווק מוצרים וחברות דרך הטכנולוגיה, ומה 

 ה אפליקציה שאני עומד לעשות זה להיכנס חזק בתחום הזה של אפליקציה. אני הבנתי שהאגודה פתח

 שיכולים להיכנס אליה, אפשר לשווק גם דרך האינסטגרם של האגו דה, דרך קבוצות הפייסבוק שלנו. זה 

 בעיקרון מה שאנחנו ע ומדים לעשות. דבר שני אני חושב שהתחום הטכנו עכשיו ממש חזק בשוק למי 

 טכנו' ולמכור לסטודנטים זה שלא מכיר ואני חושב שגם האגודה שלנו צריכה לעשות איזה רכש של ציוד 

 דבר שיכניס המון כסף 

 ?אני יכול לשאול

 .בטח בוודאי. שומע. תגידו בקול את השאלות - דוד 

 אביעד? מישהו רוצה לשאול שאלות? טוב דוד אתה יוכל להסביר רגע על החברה שאתה עובד בה  -נור

 ?NATURE A.N.D 

 .שנים  4עסק שאני עושה אותו מהבית כבר כמעט זה עסק שיש לי זה פרייבט לייבל באמזון, זה   - דוד 

 כי רציתי לטייל בעולם ואמרתי שאני רוצה דרך כל שהיא לטייל ב חינם כמו שכול  21פתחתי את זה בגיל 

 האנשים ביוטיוב עושים את זה אז פשוט פתחתי עסק שמניב לי הכנסה פסיבית ומאז אני עובד בעבודה 

 מכניס קצת כסף, זהו זה תרם לי המון בתחום השיווק אני יודע  של משהו של שעתיים בשבוע , אני עובד 

 .לשווק באינטרנט, יודע איך לדבר ללקוחות בחו "ל ובארץ

 ?אוקיי רעות את רוצה לדבר  -נור

 כן, שאלה קטנה. ברור שיש לך ידע בשיווק אבל פה זה לשווק את האגודה, זה משהו הרבה יותר  - רעות 

 ?די ביטוי אצלך? זה משהו שונה? אתה פועל באותן דרכים גדול, משמעותי, איך זה בא לי

 דבר ראשו ן אני חושב שאני צריך ללמוד את התחום בדיוק כמו שכל אחד עושה את זה, האגודה זה  - דוד 

 משהו שונה אנחנו צריכים לעבור חפיפה אני משער ע"י דביר וע"י אחיאב ואני אגיע לתחום הזה הרבה 

 יותר מוכן . אני גם עוסק בשיווק רק באמזון, אני גם עוסק בשיווק של החברה שלי אני מנהל מכירות 

  ה כמו למכור שלהם. כמו שאני יודע לדבר עם אנשים אני מוכר את החברה שלנו שביומיום כל פרויקט ז

 מיליון זה למכור לשווק את עצמך  15-12עובדים עם תקציב של  2000את האגודה, סדר גודל של 

 .והחברה שלך, זה לא דבר פשוט וב"ה הצלחתי לעשות את זה בשנים האחרונות

 לי יש שאלה, אני אמשיך את מה שרעות אומרת. שמעתי שאתה אומר שיש לך חברה שאתה   - אביעד

 ששייכת לך. קודם כל איך אתה הולך לשלב את זה עם התפקיד דבר ראשון. מצד שני פרט משווק וחברה 

 חשוב אני שמעתי שאמרת שאתה רוצה לעשות דוכנים ושת"פים בתוך העיר , איך אתה חושב שתביא את 

 זה לידי ביטוי זאת השאלה שלי, כי דוכנים אנחנו לא יכולים לעשות בגלל הקורונה, שיווק אנחנו צריכים 

 לעשות ולהכניס כספים לאגודה ואמרת משהו עם אפליקציה שזה נשמע לי, אני אשמח לקבל תשובה על 

 .זה



 
 

 

הראשונה שלך, איך אני עומד לשלב. אז   אוקיי אז בוא נתחיל עם השאלה   - דוד 
 אני עובד כרגע בעבודה

 שעות  15-10משרה . התחייבתי לבוס שלי בסביבות  %20שלי עד כה משרה מלאה, אני עובד על כמעט 

 חודשיות שזה דבר שאני יכול לשלב, דבר שני אני פרילנסר מהבית אז זה לא אמור לגרוע. דבר שני לגבי 

 האפליקציה שאלת, אז האגודה כרגע ב=פיתחה אפליקציה לפי מה שהבנתי מדביר ודניאל, אני רוצה 

 .לשווק שם את כל, ברגע שיהיה המון כניסה ולידים אני ורצה לשווק פרסומות באפליקציה

 דיברנו על אתר, אנחנו עובדים על אפליקציה זה עוד לא פיתחנו  - דביר 

 אוקיי אז במקרה שיהיה  - דוד 

 .ב סדר גמור, קיבלתי את התשובה שלי לגבי האפליקציה, כל הכבוד - אביעד

 דוכנים זה לאו דווקא דוכני מזון, אפשר גם דוכנים שעוסקים בכל מה שקשור לכיסוי לגבי דוכנים .   - דוד 

 ראש, כיפות, טבק, מוצרים טכנו', אנשים שמוכרים קורסים טכנו', עכשיו כל זה במקרה שתהיה חזרה 

 פרונטלית כמו שדניאל אמר שזה הכיוון כרגע. במקרה שאנחנו נצטרך לעבוד על דרכים אחרות של 

 ך שזה כמו שת"פים של בעלי עסקים בישראל. מסעדנים, כל רשתות צריכת המזון, שזה כרגע להכניס כס

 .העסקים היחידים שמכניסים כסף לאגודת הסטודנטים

 תודה רבה  - אביעד

 ?עוד שאלות מישהו - דוד 

 ? אוקיי, חברים יש למישהו עוד שאלות  -נור

 וד? לא משהו אישי אליך דוד כן יש לי שאלה אליך נור. היה עוד מתמודדים חוץ מד - רחל

 .עוד פעם לא שמעתי אותך  -נור

 היה עוד מתמודדים חוץ מדוד נעמת  - רחל

 .כן, היתה גם הצבעת אמון לאביתר באקדמי-נור

 לא, שאלתי אם היה חוץ מדוד נעמת   - רחל

 כן היה את אוהד 

 העלות עוד אז אני חושבת שזה קצת היה לא יודעת מה עם אביתר, אבל קצת היה לגיטימי ל  - רחל

 מתמודדים ולא לעשות הצבעת אמון, אם אפשר כאילו לחשוף את החלוקה, איך דווקא דוד נבחר מכל 

 .המתמודדים? להעלות להצבעת אמון, למה לא לתת הזדמנות לעוד מתמודדים

  ?רחל, מה את רוצה להבין בדיוק  -נור

 ,ל שיווק ועושים לו הצבעת אמון אני רוצה להבין איך אתם מעלים רק מתמודד אחד לתפקיד סמנכ"  - רחל

 עזוב שזה מישהו שלא היה באגודה, חלילה אין לי משהו אישי נגדך , אבל על סמך מה החליטו שדווקא 

 ?דוד הוא זה שעולה להצבעת אמון 

 אני אסביר לך  - רעות 

 על סמך תהליך המנויים שהתבסס, שהסברתי בהתחלה, התהליך התמשך יום שלם שעברנו על כל   -נור



 
 

 

לא עומד בקריטריונים מסתבר שיש לנו   המתמודדים ואין מה לעשות כשבן אדם  
 .רק מתמודד אחד

 .לי מרגיש שיש פה קצת הטיה לטובת מתמודד ספציפי אבל בסדר אני אצביע את הבחירה שלי  - רחל

 .רחל כל הדברים האלה עוברים גם הוועד המנהל - רעות 

 ת מתמודד ספציפי מה שאני אומרת שלדעתי הייתה הטיה לטוב - רחל

 אין בעיה  - רעות 

 זוהי דעתי  - רחל

 אוקיי  - רעות 

 וזה מה שאני חושבת ואני אצביע את ההצבעה שלי  - רחל

 .אני רוצה רגע להעיר הערה בנושא הזה, זה משהו שהוא חשוב, שנייה רעות

 רוצה שקיפות לא סיימתי, מה שחשוב לי להגיד רחל, זה ש יש פה דברים שבסופו של דבר את   - רעות 

 ,באופן מלא וציונים על פסיכולוגיים ששפטו בנאדם. אף מקום שבאמת, אדם מילוא וכל המבחנים שערכנו

 לא ייתן לך מבחינה חוקית את הפרטים האלה. במידה והבנאדם שלא נבחר לא אזכיר את שמו כי אני לא 

 נבחר הוא כמובן מוזמן לפנות  רואה שום סיבה להזכיר את שמו במידה והוא לא רוצה, אז במידה והוא לא 

 .אלי ליו "ר לסיו "ר ויראו לו באופן מלא ושקוף את מה שהלך שם, אף אחד לא מסתיר כלום, זהו

 אני אחדד את מה שר עות אמרה שנייה  - אביעד

 שנייה אביעד, אני חו שבת שעצם זה שאנחנו לא רואים את הציונים יש פה הטיה חד משמעית  - רחל

 .פילטובת מתמודד ספצי

 אני רוצה לעצור את הדיון הזה כי להגיד שיש הטיה זה באמת לא יפה להגיד דבר כזה וזה באמת  - אביעד

 מכוער, אני רק אחדד ואגיד. מי שקיבל 

 אביעד זו דעתי ואם אתה חושב שזה מכוער אז אתה יכול לשמור את זה לעצמך  - רחל

 אני חושב שאפשר לעצור פה באמצע -נור

 אני רוצה לחדד פה נושא בבקשה שנייה רגע נור  - אביעד

 אח שלי נראה לי שהסברנו את זה כמו שצריך -נור

 . בקצרה נור אני מבקש תן לי רגע לחדד את הנק ודה הזו, זה מאד חשוב - אביעד

 אוקיי   -נור

 זה גובל בהוצאת דיבה ולבוא להגיד שיש פה הטיה זה לא יפה וזה גובל בהוצאת דיבה. מי שלא  - אביעד

 ואת רוב הציו ן נתנו אנשים חיצוניים ולא  60נים זה אנשים שהציון שלהם היה מתחת לעמד בקריטריו

 אנשים פנימיים 

  לא, את רוב הציון נתנו דניאל ודביר. זו דעתי וזה מה שאני חושבת  - רחל

 לא נכון, את מטעה פה. את מאד  - רעות 

 תקשיבו  - אלון



 
 

 

 אני יודעת מה שהיה וזה לא נכון  - רעות 

 לסדר נור תקרא -

 .אני הייתי בזמן שהציונים חולקו אני ראיתי איך זה מתחלק - רחל

 וועדת ביקורת  - רעות 

 חברה אני מבקש קצת שקט אני לא סתם משתיק אתכם בינתיים. דניאל רוצה לדבר רגע   -נור

 לאורך כל תהליך הבחירות אנחנו מלכתחילה מראש אמרנו גם אני וגם דביר שהמשקל שלנו   - דניאל 

 , הוא הקטן ביותר. מה שנגיד לא יכול להשפיע פה על כל ציון כמעט של כל מתמודד ולמהבמתמודדים

 .זה? מכיוון שאת מבחן האקסל, המבחנים המעשיים, אנחנו לא בדקנו אותם בכלל, זה מישהו מהמועצה

 היה הפסיכולוגים. לכן  %60את המבחן של אדם מילוא גם אנחנו לא בדקנו. את הריאיון והדינמיקה 

 שלי ושל דביר לכן המשמעות שאני ודביר השפענו היא לא נכונה. דבר ראשון אני   %35תוך זה רק  ומ

 אשלול את זה לכולם פה שידעו. אם כבר את פותחת ואני לא רוצה להגיע לרמה הזו רחל את צריכה 

 .להיות בוגרת ולדעת לקבל דברים

 מה הקשר דניאל, זה מה שאני חושבת -רחל

 אין בעיה  - דניאל 

 ואל תר ד איתי לרמות ה אישיות דניאל  - רחל

 כי הזכרת את השם שלי. כחלק מהעניין שאנחנו רצינו להימנע, יש את וועדת ביקורת שהייתה  - דניאל 

 לאורך כל התהליך בשביל לראות שהכל מתנהל כמו שצריך. וועד מנהל היה מעודכן, עו"ד, מעולם לא היו 

 ית כמו שהיה פה. דוד נעמת היה אמור לעלות עם עוד ראיונות ומיונים לאגודה בצורה כ"כ ביקורת

 מתמודד למועצה, זה כבר תוכנן אבל מכיוון שיקבלנו מידע חסוי שאי אפשר להראות אותו, לא עלה עוד 

 .מתמודד. נקודה ופה נגמר, סיימתי

 ?נור אני רוצה להגיד משהו בתור המתמודד הנוסף. יש לי כמה שניות אחי  - אוהד

 חי אבל תהיה ברור אוהד זריז א   -נור

 ?סבבה, אתה שומע אותי טוב אחי  - אוהד

 כן שומעים אותך  -נור

 סבבה, אני רוצה להגיד שדוד הוא מועמד מעולה אני דיברתי איתו אני מכיר אותו מלפני מכיר אותו  - אוהד

 העובדהמהשנה הקודמת, לא משנה מה היה במיונים, איך הם התבצעו יש לי אמון מלא במיונים ועצם 

 שהוא קיבל ציון טוב יותר ממני זה לא אומר שום דבר על המיונים, אני חושב שזה היה מאד הוגן. ראיתי 

 אותו בדינמיקה והוא נראה בחור משכמו ומעלה הוא עשה דברים בעבודה ואני בלב שלם ומאה אחוז 

 לי שוב פעם אמון מלא הולך לבחור בו זה לגבי דוד. דבר שני, לא קיבלתי את הציון שהייתי צריך ויש  

 במיונים. אני במאה אחוז חושב שדניאל ודביר עשו פה עבודה שלא נעשתה פה שנים. סומך על וועדת 

 ביקורת, סומך על וועד מנהל, סומך על כל מי שהיה מעורב ואם דוד צריך לקבל את ההצבעת אמון לדעתי 

 אמת אחי מאחל לך את כל הטוב אני שם לו את הקול שלי ושוב פעם במאה אחוז. דוד עלה והצלח, ב



 
 

 

אחי גם כתבתי לך בווצאפ ואני כאן וכל   שבעולם ויותר מזה אם תצטרך משהו  
 התוכנית שבניתי אחי , זה 

 .ככה ממני אליך. כל המועצה, סומך עליכם במאה אחוז

 ?אפשר רגע להגיד משהו  - אלון

 כן אלון זריז  -נור

 ר את דוד המון זמן, כל השנה האחרונה. אחד טוב אז עם כל השאלות שהעלו לדוד, אני מכי - אלון

 האנשים שאני יותר מוקיר ומעריך למרות שהוא רצה בכלל להתמודד על תפקיד אחר אבל הוריד לי כאב 

 ראש אחד. באמת שאני חושב שחות מזה שהוא מולטי טאסקינג ואנשים מציבים תמיד מלא שאלות 

 ג, עושה המון דברים, פועל גם בחברה גם וקשיים, אני באתי הפעם לפרגן, בן אדם מולטי טסקינ

 ,בסטודנטים, אכפת לו הוא מראה את זה בכל צורה אפשרית ובתור בנאדם שמתעסק בעשייה הציבורית

 אלף כל שהוא בעלים של חב רה משל עצמו שעובד במשרד מאד רציני, עם מנכ"ל מאד רציני והמנכ"ל 

 לים לסמוך עליו שיעשה את העבודה שלו בתור איש סומך עליו בעיניים עצומות אני חושב שגם אנחנו יכו 

 .שיווק ברמה הכי גבוהה שיש. אז זה, בהצלחה

 חברים, תודה רבה לאוהד לאלון , לכל מי שהשתתף בכל הבלגן שהיה פה עכשיו. בואו נעבור   -נור

 ?להצבעה שלחתי לכם כבר בווצאפ. דוד נעמת אתה עדיין איתנו או מה

 .י פהכן כן , אני אתכם אנ - דוד 

 אוקיי חברים אנחנו עדיין מחכים לא לעכב את זה יותר. טוב חברים אני סוגר את ההצבעה. יש לנו   -נור

 נגד. ירשם לפרוטוקול, דוד נעמת ברכות אתה תיכנס לתפקיד סמנכ"ל שיווק של האגודה  1בעד ו 17

 לשנת תשפ"א 

 .תודה רבה, מקווה שאשרת אתכם נאמנה - דוד 

 תודה לאוהד. אוהד סיכם את זה יפה אז באמת כל הכבוד. בואו נעבור להצבעת תודה רבה לדוד ,  -נור

 ?אמון אחרונה, לסמנכ" ל כספים. יש לנו את אילן שימונוב. אילן אתה פה? אילן

 אילן פה, תחת שם בדוי בשם מרים  - אלון

 נור תעבור הוא לא פה , אחרי זה נחזור אליו  - דניאל 

 ?במקרהאתם שומעים אותו אולי    -נור

 הוא נמצא פה בישיבה המיקרופון שלו לא עובד  - נוריאל

 אילן אחי תתארגן על מיקרופון ודבר איתי אנחנו נחזור אליך   -נור

 שינסה להתחבר מהטלפון - רעות 

 דקות לדבר  3אוקי י חברים אנחנו עוברים לחטיבת דוברות. לכל המועמדים לחטיבת דוברות יש לכם   -נור

 ?אז נעבור לשלב השאלות. אנחנו מתחילים עם לירם מרדכי לוי, לירם אתה פה ולהציג את המצע שלכם ו

 ?כן, אתה שומע אותי - לירם 

 כן אחי בבקשה דבר -נור



 
 

 

יופי מה העניינים? האמת שהכנתי   - לירם  .מצגת קטנה אשמח להציג אותה

 בטח אין בעיה   -נור

 אז אתה עושה לי אפשרות לשתף  - לירם 

 .יכול להביא לו לשתף? יאללה לירםשנייה אחת. דביר אתה   -נור

 ?יאללה. אפשר לשתף  - לירם 

  כן -נור

 ?יופי. כולם רואים  - לירם 

 כן רואים אחי רואים 

 מילים על עצמי , אני לירם, אני סטודנט בשנה האחרונה  2יאללה תודה. טוב אז קודם כל ככה  - לירם 

 נולדתי וגדלתי פה באריאל. אני עוסק בתחום לתואר בתקשורת , מתחיל השנה תואר שני במנהל עסקים. 

 התקשורת מאז שאני מכיר את עצמי בערך. תחום שמאד מדבר אלי, אני מאד אוהב ואני רוצה להשיג 

 לכם ככה את ההישגים של מחלקת תקשורת ככה בשנה האחרונה, קודם כל מבחינת חלוקת תפקידים 

 כיהנתי כרמ"ח תקשורת. הגדרת תפקידים אתם יכולים לראות את ההשפעה בין השנה הקודמת לשנה ש

 ותחומים כדי לעשות באמת תקשורת יותר חזקה והרבה יותר מקצועית. אני עובר הלאה, כמו שאתם 

 תחומים, תחום הניו מדיה והדוברות. נתחיל בתחום המדיה אתם  2יועים מחלקת תקשורת מתחלקת ל

 י שלנו פה אנחנו מתקשרים. מבחינת סימוני יכולים לראות הכנסנו לקצב את הפייסבוק כי זה הנכס העיקר

 לייק ועוקבים שגדל משמעותית, הרחבת הנכסים הדיגיטליים, היה לי מאד חשוב להרחיב אותם, אם זה

 כמובן. בידול המותג היה לי גם מאד חשוב לבדל את  ערוץ יוטיוב אם זה ווצאפ עיסקי, אתר וטלגרם 

 .עצמנו, לעשות אותנו באמת בצורה הרבה יותר מקצועית, לעשות את העיצוב שלנו בצורה יותר מקצועית

 כל המשולש הזה שאתם רואים פה אתם יכולים לראות אותו מוצג על כל גרפיקה אפשרית בערך שאנחנו 

 אחד בפני עצמו. כאן יש לנו את הקהילות, זה בעצם פרויקט שאני  מוציאים וכמובן מיתוג פרויקטים כל 

 מתחיל לעבוד עליו עכשיו, אני חושב שזה דבר נחוץ שיהיו קהילות וכמובן לוגואים שזה אני אוהב להגיד 

 לכל פרויקט יש שם, בעצם למתג כל פרויקט באמצעות לוגו ובאמצעות קמפיין, כדי לחזק כל פרויקט 

 היו הרבה לוגואים כמו שאתם רואים. אז מבחינת דוברות והסברה קודם כל זה יצירת שיוצא של האגודה. 

 שתפ"ים עם המון גורמים שנרקמו באמצעות מחלקת תקשורת ברשותי. זה כמובן רק חלק מהגורמים 

 אזכורים בתקשורת זה הישג מאד משמעותי. הצלחנו להגיע לתקשורת גם בשגרה וכמובן בזמן  22מעל 

 לערוצי תקשורת מאד גדולים כמו שאתם רואים כדי לחזק את השם של האגודה בכל המשבר. הגענו  

 זירות האפשריות. כמובן שזה כולל ניסוח הודעות לתקשורת ונאומים. ועוד כלי הסברתי מאד חשוב, זה 

 .סרטונים שגדל בשנים האחרונים ודרכם אנחנו בעצם יכולים לחזק את ההסברה שלנו מול הסטודנטים

 ים שזה מגביר את המודעות למותג וזה ממש בקצרה, היו כ"כ הרבה ואני אשמח שתתנו לי את אנחנו רוא

 האמון להמשיך בתפקיד הזה גם השנה. הובלתי את זה ביד רמה מה שנקרא ואני רוצה לעשות את זה 

 .גם עכשיו במיוחד לאור המשבר, צריך בנאדם מנוסה ומבין ובתוך העניינים. תודה רבה



 
 

 

ה רבה לירם. חברה יש  מעולה תוד -נור ?לכם שאלות ללירן

 ?כן יש לי שאלה לירם. נור אפשר  - אוהד

 כן וודאי  -נור

 אז קודם כל לירם ראיתי את העובדה שלך בשנה האחרונה, באמת עבודה טובה ואני חייב לפרגן  - אוהד

 לם של זה דבר אחד. דבר שני, בוא ככה תסביר לי, אתה דיברת פה על הרבה מונחים גם שקשורים לעו

 שיווק, עכשיו אני מבין ממה שראיתי שנה שעברה שעבדתם בממשק מאד מקביל, חטיבת תקשורת 

 וחטיבת שיווק. דיברת פה על בידול ויצירת קשרים ודברים כאלה, מה הולך להיות השנה חלוקת 

 ?תפקידים, איך אתה רואה את זה, בין השיווק ולבין התקשורת? איך הולכת להיות החלוקה הזאתי

 אוקיי אז יש חלוקה מאד מוגדרת . בסוף שיווק מתעסק בעיקר במכירות ולהביא כמובן יותר  - רם לי

 שתפ"ים לאגודה בפאן מבחינתי שה וא יותר כסף האגודה. יש לנו ממשק ישיר כמובן כי הוא צריך אותי 

 ה כדי שאפרסם את כל השת"פים שהוא עושה בהתאם. לי היה ממשק מאד חזק עם סמנכ"ל שיווק בשנ

 ?הקודמת. ענה על השאלה 

 כן תודה רבה - אוהד

 בכיף  - לירם 

 ?חברה יש לכם עוד שאלו ת  -נור

 לי יש שאלה   - דניאל 

 בבקשה דניאל   -נור

 לירם, איך שזה נראה כבר הגעת לכל ההישגים בתור רח"ט דוברות, לפחות לפי המצגת. בהחלט   - דניאל 

 במידה ותיבחר מה התכנונים להמשך? כי זה לא מרשים. עם זאת, כל זה היה בעבר, אני אשמח לדעת 

 שנה רגילה אנחנו בשנה של קורונה, התנהלות אחרת הרבה יותר אינטנסיבית. אשמח לשמוע מה אתה 

 .מתכוון לפתח במחלקה במידה ותיבחר

 נכון אז קודם כל התנהלנו החל מחודש מרץ בשנה האחרונה בצורה כזו של המשבר, ז את אומרת  - לירם 

 רי כתבים כדי להיות כל הזמן בכותרות ולהגיע כל הזמן לתקשורת וכדי להראות את הפרויקטים חיזוק קש

 שאנחנו עושים וכדי לשמור על האינטרס של הציבור הסטודנטיאל י. חיזוק קהילות זה משהו שמאד חשוב 

 הזמן הסברה לבוא ולקרב עוד סטודנטים לאגודה בצורה כזו או אחרת ע"י תחומי עניין שונים וכמובן כל 

 שוטפת כי במצב של חוסר וודאות צריך הסברה שוטפת וזה משהו ששמרנו עליו כל השנה. כל פרויקט או 

 כל דבר כזה או אחר נתנו הסברה ממש שוטפת בכל אמצעי התקשורת שלנו, נראה לי שהגענו להישגים 

 .טובים באמצעות זה ואני מקווה לעשות את זה גם השנה כמובן

 ם עוד מישהו שרוצה לדבר לשאול את לירם שאלה? אוקיי אז נחזור לדקל ילוז. דקל אתה אוקיי חברי  -נור

 ?פה

 .כן אני פה אהלן - דקל

 אהלן נעים מאד . בבקשה תציג אחי   -נור



 
 

 

 שומעים אותי -דקל

 כן  -נור

 לירם סחתי ן על המצגת קודם כל. אני לא עשיתי מצגת אני אספר לכם ממש בקצרה עלי. קודם כל  - דקל

 שנים גר ברמת גן. במקור אני מהצפון ליד הכינרת. מבחינת הניסיון  4כרגע אני כבר  28ן אני ב 

 התעסוקתי שיש לי אז כרגע הדבר המרכזי שאני עושה כבר חצי שנה, אני בעצם מנהל עם עוד בחור את 

 כל מערך הדוברות ותקשורת, רשתות חברתיות של בחור בשם יוסף חדד, יכול להיות שיצא לכם לשמוע 

 את השם שלו. אני גם קבעתי לו הרצאה בזום לפני משהו כמו חודשיים דרך האגודה. אני קודם כל מנהל 

 אלף עוקבים. מעלים לשם תוכן שוטף באופן יומי , גם באנגלית גם  42לו את עמוד פייסבוק שיש בו  

 האנשים  50בעברית. רק חשוב לי להגיד גם שוסף נבחר באפריל האחרון ברשימה מאד מכובדת שבעצם 

 שעושים הסברה ישראלית בעולם, הוא נבחר ברשימה מאד מכובדת יחד עם גל גדול לצורך העניין, עם 

 .us with stand  המנכ"ל של 

 אני בנוסף עושה כתיבת הודעות לעיתונות, זה משהו שאני עושה בשוטף. אם אנחנו עושים פרויקטים 

 בתקשורת. בנוסף פרויקט בחודש האחרון, הקמתי יחד עם חדשים אז אנחנו מעדכנים את העיתונים, 

 משתתפים שכל אחד  250-200יוסף קבוצת ווצאפ היא בעצם קבוצה הנקראת הסברה ישראלית יש בה 

 מתנדב בזמנו הפנוי ובכל פעם שיש איזשהו פוסט פייק ניוז אנטי ישראלי אנחנו מדווחים אם זה לרשת 

 .טר, פייסבורק ואפילו טיקטוק ויש לנו הצלחה מאד רצינית שםהחברתית הספציפית שהוא בהם כמו טווי

 הרבה פוסטים אנטי ישראלים יו רדים בשניות, אנחנו גם עושים פוסטים שלנו שהם פרו ישראל. בנוסף 

 אנחנו מקימים ערוץ יוטיוב, פרויקט שהשקיעו בו הרבה מאד כסף ושותפים מארה"ב שרוצים לעשוץ 

 אי מידיעות אחרונות. אנחנו ממש עושים סרטונים באולפן, מצלמים הסברה ישראלית יחד עם עיתונ

 .בתקווה להעלות את ערוץ היו טיוב עד סוף החודש. זה ככה חלק מהדברים שאני עושה בשוטף אצל יוסף

 בנוסף אני מנהל עמוד פייסבוק של המקום שאני עושה בו את ההתמחות שלי בלימודים, במרכז 

 .תעסוקתי ששוב עמוד פייסבוק אני מנהל אותו יחד עם עוד בחורהלהזדמנות, בעצם מרכז שירות 

 עוקבים כבר. הם עושים הרבה   1000עוקבים, היום אנחנו קרוב ל  800התחלנו לפני חצי שנה עם 

  פעילויות גם באוף ליין, גם באון ליין, זאת אומרת מבחינת עשייה זה מה שאני עושה כרגע. בנוסף יש עוד 

 בשבילי שאני מאד אוהב, וזה כל מה שקשור לקידום אורגני בערוצי חיפוש זה משהו שהוא גם יותר  

 דברים שאני עושה בתור עצמאי בתחום הזה. מבחינת לימודים, מתחיל עם לירם שנה אחרונה לתואר 

 בתקשורת. אני במסלול יחסי ציבור, מבחינת ממוצע מצטיין דיקן במסלול מצטיינים אז אני משקיע 

 ל מה שאני עושה מעבר ללימודים כמובן. החזון שלי לגבי מחלקת דוברות הוא מאד בציונים, משקיע בכ

 ברור. אני חושב שקודם כל כל המחלקות ברור מאד חשובות וכל עשייה היא מבורכת אבל ברגע שיש 

 מחלקת דוברות טובה שהיא בעצם הפנים, הכרטיס ביקור של האגודה, אז גם האנשים שאין להם מושג 

 ה יכולים בעצם להיחשף ולשמוע ולדעת מה האגודה עושה והאגודה עושה הרבה. אני מה האגודה עוש

 יכול להגיד שבעצם לדעתי זה כרטיס ביקור של האגודה לכן חשוב שתהיה מחלקה שעובדת טוב. אני גר 



 
 

 

באריאל זה חסרון אבל אני אישית מאד   ברמת גן וזה אולי נכון בהשוואה לגור  
 מאמין בעשייה משותפת 

 אנשים, ולהגיע לאריאל ולהיות שם ולעשות ישיבות עם עוד אנשים ולעשות סיעורי מוחות ואני עם עוד 

 בטוח שזה הדרך הנכונה לאיך שהמחלקה הזו צריכה לעבוד. חשוב לי גם להגיד שכל מה שאני עושה 

 במקביל במידה וכאשר אבחר, אז מבחינת סדר עדיפויות הם כמובן ירדו למקומות נמוכים יותר כי אני 

 אשקיע את כל מה שאני יכול מעצמי בתפקיד הזה וזהו. מבחינת ניסיון תעסוקתי אז כמו שאתם רואים מה

 .שרשום שם, כן גם הייתי סוכן מכירות, שנתיים מאבטח בשגרירות ישראל בלונדון. זהו. זה אני בגדול

 מוזמנים לשאול שאלות אם יש לכם 

 יש לי שאלה נור  - דניאל 

 תשאל דניאל  -נור

 אני אשמח לשמוע , בסוף יש את לירם שהיה שנה בתפקיד, אתם בא מבחוץ, אני רוצה שתסביר לי  - דניאל 

 ולחברי המועצה למה אתה חושב שאתה מועמד הטוב ביותר למחלקת תקשורת לעומת האחרים? מה

 ?אתה תביא שנגיד וואלה זה דקל שאני רוצה לבחור בו ולאחרים אין אותו 

 לגבי לירם אני מסכים איתו, יש לו ניסיון במחלקה הזו ואני בטוח שמבחינת  תראה אז קודם כל - דקל

 להתחיל את העבודה אצלו זה יהיה באופן די שוטף וצריך להגיד את האמת. אבל אני חושב שברגע 

 שבנאדם מגיע מבחוץ, אז יש לו ראיה והשקפה והוא רואה את הדברים שנעשים בצורה קצת אחר, באופן 

 ור לי שכשאני אתחיל את העבודה, בשלב הראשוני אני אלמד, אסתכל, אראה מה צריך פחות רובוטי. בר 

 לשפר, איפה אפשר לשפר ומה צריך לשמר. מבחינת הניסיון שלי גם עכשיו הניסיון התעסוקתי, זה לא 

 יהיה חדש לי כי זה דברים שאני עושה בשוטף. אני מאד מאמין כמו שאמרתי בקשר, סוג של לבנות 

 ם יחד עם כל עשרות אלפי הסטודנטים באמת גם להם לתת את הבמה וגם לאגודה ובאמת מערכת יחסי

 לחשוף אותם לכל הע שייה הזו באופן יומיומי. גם לעשות דברים שהם באוף ליין, לא רק להישאר 

 במקומות האלה של רשתות חברתיות שזה הכל טוב ויפה אבל בסופו של דבר נרצה להביא את האנשים 

 ם בעצם פועלים באוף ליין זהו זה הבידול שלי אני חושב באמת גם הניסיון, גם זה שאני בא ולראות איך ה

 מבחוץ ואני יכול לבחון את הדברים ולראות אותם באופן קצת ביקורתי זה באמת היתרון וזהו בגדול. אני 

 י אותו גם מבחינת מבנה האישיות שלי כמו שאמרתי אני מאד מאמין בעשייה וכל פרויקט שלקחתי עשית 

 .באמת, אני יכול להגיד בראיה לאחור שנתתי את המאה אחוז וזהו. תודה

 חברים יש לכם עו ד שאלות לדקל   -נור

 כן לי יש  - יניב

 בבקשה יניב   -נור

 אתה דיברת על לחזק את הקשר של האגודה עם הסטודנטים. בעיניי זה הדבר שהאגודה הכי צריכה  - יניב

 נחנו רואים בפייסבוק כל הזמן שאנשים לא מבינים איך האגודה לעשות בתקופה של הקורונה, בטח שא

 טובה להם ורוצים לבטל דמי תשלום לזה. איך אתה חושב שאתה באמת הולך להביא את האגודה 



 
 

 

לסטודנטים הרבה יותר ממה שהיא   ? עכשיו 

 חשובים קודם כל שאלה מאד טובה. כמו שאמרתי יש עניין כזה בשיווק ותקשורת, אחד הדברים הכי  - דקל

  השאלות האלה 3זה לדעת למה אני עושה, למי אני עושה ומה אני עושה, אני חושב שברגע שנענה על 

 נדע גם איפה אנחנו יכולים לפגוש את קהל היעד שלנו הסטודנטים. איך אנחנו מעניינים אותם בכל 

 שהאגודה גם עושה ולא רק התהליך הזה שנקרא אגודה ובעשייה שלהם. זה המפתח לגרום להם להבין 

 ,כלומר גם מבחינת סיקור, לסקר כל דבר, להרבה   360מדברת. מבחינת התשובה הכי טובה לזה זה 

 הרבה סיפורים אישיים הרבה דוגמאות. אני יכול להגיד לך שבתקופת הקורונה זה הפעם הראשונה

 אבל לא מעבר ובאמת  שנחשפתי לעשייה של האגודה, לא הייתי חלק מזה. הייתה התלהמות פייסבוק 

 למנף את מה שהתחילו שזה באמת כל מה שקשור לקחת את הפלטפורמות האלה ולעוף על זה כמה 

 שאפשר כי אתם עושים דברים ופשוט לפעמים לא רואים את מה שאתם עושים. אז ברגע שיהיה סיקור 

 .לויציגו את מה שעושים אני חושב שזה יכול לרתום עוד הרבה מאד אנשים וזהו בגדו

 ?אפשר שאלה - אלון

 טוב חברים למישהו יש עוד שאלות? אלון אתה יכול לדבר -נור

 .כן כן. תשמע דקל אמרת דברים מטורפים שאתה עושה אבל אני רוצה לשאול על מה שאתה עושה - אלון

 בסופו של דבר רחט חטיבת דוברות זה המנהל של כל הדברים. מה שעשית זה ביצועים פסיכיים שברמה 

 תה יכול פה להביא את האגודה, בוא נגיד שאם היית עוזר ללירם בשנה האחרונה יכול להיות המעשית א

 שהיה לו במצגת שלו עוד ה ישגים. אז השאלה היא האם לדעתך אתה חושב שאתה גם מנהל או שאתה

 לפי מה שהראית לנו בעיקר ביצועיסט. אם אתה רק ביצועיסט אז וואלה במידה ולא תיבחר אני באופן 

 .י מאד אשמח אם תמשיך לעבוד עם האגודה ועם לירםאיש 

 קודם כל תודה רבה . אני מבין את מה שאתה אומר , בסופו של דבר צריך לנהל צוות לבד בנאדם לא  - דקל

 יכול לעשות את הדברים האלה. מבחינת ניסיון פרקטי היה לי עבר בתנועות נוער, הייתי חלק מאד פעיל 

 , אז להיות חלק מצוות זה לא זר לי. ככה שאני מאמין שזה יהיה בסדר גם בצופים, יצאתי גם לשנת שירות

 אני מאד מאמין ובעל להאציל סמכויות ולתת לצוות לעשות דברים בפועל, תפקידים שהם באמת יעשו אז 

 זה טוב לשני הצדדים. גם הם יצברו ניסיון וגם אתה תרוויח באמת אפקטיביות מירבית לדעתי. ענה לך על 

 ?השאלה

 כן נראה לי תודה - אלון

 חברה עוד מישהו שרוצה לשאול את דקל? אנחנו חייבים להמשיך . אוקיי אז נעבור לספיר בל וך את   -נור

 ?נמצאת

 ?אהלן רואים אותי , שומעים אותי - ספיר

 רואים ושומעים, כן   -נור

 ,לומדת ניהול מערכות בריאותעוד מעט ו אני  23אוקיי אז שלום, קוראים לי ספיר בלוך, אני בת  - ספיר

 .מסיימת שנה ב מתחילה שנה אחרונה, שנה ג . אני גרה בבית אל, נשואה לעיתונאי ואיש תקשורת



 
 

 

בכנסת בעברי אצל ח"כ בדימוס יהודה   מבחינת ניסיון תעסוקתי, התמחתי  
 גליק ככה גם הייתי בתוך כל 

 .גם להיכנס לח"כים למיניהם בתור דוברת  עניין מערך הדוברות. לאחר מכן קיבלתי כל מיני הצעות עבודה

 לצערי כרגע שללתי את זה באמת בגלל כל העניין ש ל עומס ואינטנסיביות בגלל הלימודים. אני אשמח נור 

 ?אם תוכל לפתוח לי את האופציה לשיתוף, הכנתי איזה שקף. רואים את השקף שלי

 לא   -נור

 ? רואים את השקף שלי או שעדיין לא - ספיר

 יין לא עד   -נור

 טוב אז מבחינת הפרטים היבשים הצגתי את עצמי. שאפו באמת לדקל ולירם על כל הפעילות. אני  - ספיר

 חושבת שאני מביאה משהו שהוא קצת אחר, קצת חדש, דמות נשית שלא מפחדת שבעיקר מעיזה. אני 

  י העבודהחושבת שבעצם דובר טוב בסופו של דבר צריך לבוא ולבחון את השטח. הווי אומר, מבחינת

 להיות דובר באגודה זה להיות שונה באופן מהותי מלהיות דובר של ח"כ, דמות פוליטית או כל ארגון כזה 

 או אחר בגלל שבעצם בדוברות בתוך האגודה אתה צריך לפעול בשני מישורים מאד עיקריים, בעצם 

 .שהו שידוע ומוסכם לכלבמישור הלגיטימי יש לך את כל העניין הזה שלעבודה מול גורמי חוץ תקשורת מ

 מנגד אני חושבת שיש פה תחום שהוא קצת נדחק לצד ואני אומרת את זה מתוך ניסיון של סטודנטית 

 במשך שנתיים באוני' אריאל בעצם התחום של נגידות לסטודנטים. עכשיו אני כתבתי ככה כל מיני מילים 

 מעבר לתחומו. ברגע שדובר מזהה מפוצצות. דובר צריך להיות מגדיל ראש גם בתחומו וגם בדברים ש

 צורך שקיים ובאמת היכולת הגדולה של דובר זה להביא הכל לידי נגישות. מבחינתי נגישות זה אומר אני 

 עכשיו רוצה לרדת לרזולוציות. בסופו של דבר אני בתור סטודנטית לא ידעתי אולי על חצי או על רבע 

 יים והתחלתי לחקור בניו מדיה ולאחרונה גם מהפעילויות של האגודה עד שלקחתי את המושכות ליד 

 באתר ופשוט לא ידעתי על חצי מהדברים הקיימים. בסופו של דבר אני חושבת שהעבודה לא צריכה

 להתבטא רק אל מול גורמי חוץ ואל מול גורמי תקשורת על אף שזה מאד חשוב. הנגשה לדעתי היא שם 

 צם אני מדברת על קמפיין, איזושהי מילה מפוצצת המשחק. אתה בעצם פועל בשני מישורים עיקריים ובע

 גדולה. אבלכן, בסופו של דבר הייתי רוצה לבוא ולהנחית איזה קמפיין באוני'. אני רוצה להאמין שב"ה נגיע 

 ללימודים פרונטליים. מבחינתי הקמפיין מתבסס ומגיע לכל מקום אפשרי כדי לשטוף את המוח של 

 ,תבסס על שירותים של האוני' בין אם זה ברמת מחלקת תרבותהסטודנטים. הקמפיין בעצם מגיע ומ

 מחלקת רווחה וכו' בעצם סטודנט יו דע שאם יש איזו צרה ואפילו אם הוא לא בטוח אם האגודה יכולה 

 לבוא ולעזור, אני בעצם יכולה לפתוח ערוץ פתוח וישיר בין סטודנט לבין אגודה. לצורך העניין, יש לי גם 

 ,בתואר שלא תמיד מבינים מה קורה מבחינת הזכויות שלהם, חגים, אם עכשיו אני נעדרחברים ערבים 

 צום רמאדן. אני רוצה שבעצם כל הדברים האלה יהיו ברורים לכל ולצורך העניין, יום ראשון למשל, מעלים 

 י הידעת על האגודה מבחינת שירותי האגודה. יום שני, איזשהו ככה בכל הניו מדיה ורשתות, כל מינ

 דברים שבעצם באים ומראים לי את שירותי האגודה. בעצם סרטון על מחלקת רווחה. מה אני בתור 



 
 

 

מחלקת רווחה יכול להוסיף לסטודנטים   .שלי

 7 6דק ודיברת כבר  3אני צריך לקטוע אותך זה צריך להיות   -נור

 י חושבת שהכל מתנקז אוקי וואו אז אני ממש אתמצת ואגיע לסוף. אני אסכם במשפט. אז בגדול אנ - ספיר

 לתמדית. לא נשכח לרגע שבסופו של דבר תדמית זה חלק ממה שדובר של דמות מייצג. אני לוקחת את 

 .האגודה למוצר ומוציאה אותו באופן תדמיתי מושלם בעיני סטודנטים, גורמי חוץ ובתוך האוני' עצמה

 מביאה את זה לידי גביע מבחינתי ברגע שאני מערבבת את כל הדברים האלה אני מכניסה את זה ו

 והצלחה. אם יש למישהו שאלות, בשמחה גדולה 

 אני אשמח מאד לשאול שאלה  - אביעד

 ? מה השם  - ספיר

 אביעד  - אביעד

 אהלן אביעד  - ספיר

 ?אני אשאל משהו שקצת קודם כל זה, את שומעת אותי - אביעד

 כן כן  - ספיר

 ?דקות, לא שמת סטופר  3יופי, קצת ככה משהו שנדלקה לי מנורה. קיבלת  - אביעד

 .לא, לא שמתי סטופר  - ספיר

 אני אוהב את האש שלך כן? יש לך אש מטורפת אבל קצת חשוב שיהיה, כי בסוף אני רוצה לדעת  - אביעד

 שכשאת תעבדי עם המנכ"ל עם היו"ר עם הסיו"ר עם האנשים סביבך, גם תדעי לדעת לקבל ביקורת וזו 

  .שאלה שמאד מעניינת אותי

 אי אז אני חושבת שדרך של קבלת ביקורת היא דרך שכל אדם צ ריך לסגל לעצמו ואני חושבת בווד  - ספיר

 שזה משהו שהוא נלמד כל החיים ובהחלט אני עבדתי ועובדת בעיקרון אין לי שום בעיית ביקורות לפעמים 

 .אני דורשת אותה כדי לדעת איך לשפר ולהשתפר

 לי יש שאלה  - יניב

 אתה רוצה לשאול? כי אלון כבר שלח בצ'אט   רגע שנייה יניב. אלון  -נור

 כן ככה ספיר, אני גם כן אוהב את הלהיטות והראש. רציתי לשאול, אני אוהב את הרעיונות והם  - אלון

 רעיונות מעולים ולא משנה מי יבחר עדיין זה דברים שחשוב להכניס . מה יכול לייחד אותך מישהי שיכולה 

 . דבר פשוט ועם כל הרעיונות, זה רעיונות למעשים וזה מעבר משמעותילהוביל את החטיבה הזו? זה לא  

 ?אז אשמח לדעת מה מייחד אותך ומה את יכולה לתת

 אוקיי תודה רבה על השאלה. אני אחלק את זה לכמה פרמטרים. קודם כל פרמטר מאד חשוב, אני  - ספיר

 בבית תקשורת. כפי שהזכרתי  מכירה ל ארק את העבודה התקשורתית מבחוץ אלא מבפנים, אנחנו חיים 

 בעלי עיתונאי. הייתי חלק ממערך הכתבות. לקחתי חלק באופן משמעותי. מנגד בעצם מה שמייחד אותי 

 זה הנגישות לסטודנטים ולא רק לגורמי תקשורת. בסופו של דבר, זה משהו שאני מאד מאד הייתי רוצה

 שנעשה בעיניי מקסים אבל אני חושבת להנחיל, ומנגד אני מביאה איזו רוח נשית אחרת. כלומר מה 



 
 

 

חוץ וגורמי תקשורת, בשתפ"ים   שפשוט מאד התמקדו המון בעצם בגורמי  
 תקשרותיים שזה מאד חשוב 

 ?אבל פשוט מאד צריך לדעת לאזן את זה. עניתי על השאלה 

 לא כל כך , כי את ביצועסטית, הבנתי טוב מאד אבל אני רוצה להבין האם את יכולה לנהל את  - אלון

 ,החטיבה הזו, היא מאד קשה עם הרבה מאד דברים ומההיכרות שלי עם לירם הוא באמת לא ישן שניה

 הוא עבד כמו חולה נפש, השאלה אם את יכולה לנהל אותה כי להיות ביצועית זה מטורף אבל השאלה

 .אם את יכולה לנהל את הדבר 

 ער בני עקיבא, הייתי קומונרית של סניף אז מבחינת ניסיון ניהולי בעצם היה לי ניסיון בתנועת נו - ספיר

 מדריכים ואנשי צוות, חברה בגילאי נוער, גיל לדעתי מאתגר בטרוף, חברה  20מצוקה. היו תחתי בערך כ 

 גם של נוער בסיכון, לא פשוטים. מבחינת ניסיון ניהולי, הוא קיים אצלי, אני לומדת אמנם תואר שהוא 

 ולי. אני חושבת שלמדתי המון את ההבדל והחדות בין מנהיגות מערכות בריאות אבל הוא בחלט תואר ניה

 .להובלה, בעצם להיות מנהל ואני חושבת שיש לי את היכולת לבוא ולשלב בין כל הדברים

 סוגר תודה רבה - אלון

 יניב אתה יכול לדבר   -נור

 סטודנטים, כל אז ספיר דבר ראשון המון בהצלחה, אני רוצה להרים לך על הזיהוי בצורך להנגיש ל - יניב

 הכבוד. אבל מצד שני לירם הציג את הדרכים שלו כשהוא דיבר על הניו מדיה. איך את משתלבת בכל 

 ?זה

 מעולה, שאלה מדהימה. בגדול יש לי בעצם ניסיון בניהול ניו מדיה. ניהלתי בכנסת את כל הניו מדיה -ספיר

 ר של יהודה גליק. מנגד בסופו של דבר של יהודה גליק, הייתה לי גישה חופשית לחשבון הפייסבוק, טוויט

 אני חושבת שספציפית בתקופת הקורונה ניו מדיה זה איזה כלי משחק מאד מרכזי. אני בעצם נמצאת 

 בתוך הרשתות, אני מכירה את הפעילות בתוך הניו מדיה של האגודה, אני חושבת שיש לי יכולת לבוא 

 טפטוף ללא הפסקה אצל סטודנטים ולקחת את זה ולקחת את זה צעד אחד קדימה, כמו שהזכרתי, 

 ?ולהביא את זה לידי קמפיין של ממש. עניתי על השאלה

 מבחינתי כן , תודה  - יניב

 תודה  - ספיר

  אוקיי חברים   -נור

 דקות ואני מרגיש   3נור רק לפני שאתם ניגשים להצבעה אני חייב להגיד שמאד מיהרתי לעמוד ב - לירם 

 השאלות אולי. אולי למישהו יש שאלה אלי? תאתגרו אותי שלא ממש מיצו פה את 

 אז אני אשאל אותך לירם אם אפשר עוד פעם , מה ששאלתי את כולם. גם ספיר וגם דקל שמו על זה  - יניב

 דגש. סטודנטים הרגישו שהשנה לא היה קשר בין האגודה לסטודנטים זה בא גם ממה שהם אמרו, גם 

 ?תשפר את זהמהתואר שלי. אם תמשיך בע"ה איך  

 קודם כל הדבר הראשון שעשינו השנה כדי לחזק את התקשורת עם הסטודנטים זה הסברה   - לירם 



 
 

 

שלא להתמקד בגורמי חוץ זה לא נכון , כי   שוטפת, אבל זה הדבר המינימלי. להגיד  
 דרכם אנחנו מחזקים 

 שר פתחנו את הקשר עם הסטודנטים שרואים את השם של אגודת הסטודנטים אריאל בכתבה. בלי ק

 ווצאפ עסקי דבר שלא היה לנו, גם כדי להוות עוד מקום לבוא לפנות. אני יכול להגיד שאני אישית הייתי 

 על תיבת הפניות בפייסבוק ובווצאפ. רכזת שלי הייתה על הפניות באינסטגרם. היו פניות נון סטופ הרבה

 ה הקשר האישי ההדוק ביותר וכמובן יותר ממה שהיה לפני כן וכמובן שענינו והספקנו לענות על הכול. ז

 בתקופת הקורונה ניו מדיה זה לא כלי משחק, זה הקול היחידי והישיר שיש להגיע לסטודנטים, אם זה

 בהגעה לתקשורת, אם זה ברשתות חברתיות ודיגיטליות שאנחנו עובדים עליהם עכשיו ואני מקווה מאד 

 להתמקד בו כמה שאפשר, הסברה שוטפת, שלא להמשיך את הפרויקט. זה הדבר היחידי שאנחנו מנסים  

 .יהיה סטודנט שלא יבין

 הייתי רוצה אם אפשר רק להגיב ללירם, חשוב לי לציין ולהדגיש אני לא חושבת לרגע שצריך לדחוק -ספיר

 את תחום גורמי החוץ לתקשורת לצד, זה חלק מתפקיד עיקרי של דובר בסופו של דבר. כשאני אומרת 

 הכוונה שזה בעצם כלי מאד משמעותי מבחינתי קל וחומר בתחום הקורונה. והייתה  כלי משחק לניו מדיה

 .איזו נקודה שרציתי להגיב, אני כנראה אזכר בה בהמשך

 .אוקיי תודה רבה ספיר, לירם ודקל. אנחנו ניגשים להצבעה, שלחתי לכם  -נור

 אה רק שנייה נור, נזכרתי בנקודה  - ספיר

 כבר התחלנו הצבעה  -נור

 ?איך  - ספיר

 כבר התחלנו הצבעה  -נור

 אוקיי אז אני פשוט אומר ממש בשורה, אני עדיין רוצה לחזור על הנק' הזו שמבחינתי כמה שזה  - ספיר

 חשוב ונכון לבוא ולעמוד מול גורמי תקשורת, בסופו של דבר האגודה ברה לשרת קודם כל את 

 הסטודנטים 

 אנשים כבר מצביעים ספיר  -נור

 רק לציין את זה, תודה אז חשוב  - ספיר

 ,בכיף שיהיה לכם בהצלחה. טוב חברים שלחתי לכם כבר קישור לקבוצה, זה שם, תתחילו להצביע  -נור

 .אני רואה שיש פה אנשים שהתחילו. בוא נראה

 את התוצאות הסופיות תעשה שגם וועדת ביקורת יראו את זה לא רק אתה. שלח להם את  - דניאל 

 .הקישור

 ?י יכול לשאול שאלה את ספירתוך כדי אנ - אוהד

 בטח וודאי דבר   -נור

 היית מתמחה בלשכה של יהודה גליק, זה היה במסגרת השירות  2019-2018יש לי שאלה, כתוב ב - אוהד

  ?לאומי



 
 

 

ככה הגעתי ויזמתי את העניין הזה שאני   לא, לא, באופן נפרד אני בעצם    - ספיר
 אתמחה שם אחרי 

 .מבחנים, ראיונות

 ?היית נמצאת שם   19-18,מה זאת אומרת, בגיל   18ה בגיל אז זה הי - אוהד

 .,ממש לא קשור 20מה? לא ל א לא , זה לא קשור לשירות הלאומי. ניסיתי את זה כשהייתי בת  - ספיר

 סבבה  - אוהד

 ?חברים חברי מועצה כולם הצביעו? יש אחד שעוד לא הצביע   -נור

 ר שזה מי שלא הצביע נור תראה מי לא קרא את ההודעה שלך וזה אומ - דניאל 

 20מתוך  5,ספיר קיבלה   20קולות מתוך  2אוקיי אנחנו ממשיכים. אז יי רשם לפרוטוקול דקל קיבל   -נור

 ולירם ממשיך להיות רח "ט דוברות. ברכות  20מתוך  13ולירם קיבל 

 תודה רבה לכל המתמודדים  - דניאל 

 לדבר מהם מדי, כי בפסקה הזו של חטיבת טוב חברים עוד בקשה אחת לכל הבאים בתור עכשיו, לא   -נור

 דוברות אנשים התפרצו ולא הכל נקלט בפרוטוקול. אז להאט קצת בדיבורים, להוריד טונים והכל יהיה 

 בסדר 

 נור רק רציתי להגיד כמובן תודה רבה למועצה שנתנו לי את האמון גם בשנה הזו ואני בטוח  - לירם 

 .הקורונהשנעשה דברים מדהימים וננצח את 

 ?תודה רבה לירם. טוב אילן אתה פה  -נור

 ?כן, שומע אותי - אילן

 נור נראלי בגלל שאנשים פה חיכו עדיף אולי לשים את אילן יותר מאוחר כי יש פה אנשים שמחכים  - דניאל 

 .בתורות

 ?אילן אתה רוצה   -נור

 .דק' החלטה שלכם 40אני במחשב לא עבד לי, פתחתי בטלפון חיכיתי  - אילן

 סגור  - ניאל ד

 ?נסיים את זה ממש זריז, אתה רוצה להציג את עצמך -נור

 כן, רואים אותי  - אילן

 רואים את הרגליים -נור

 ?אה אוקיי, עכשיו כן - אילן

 כן רואים אותך  -נור

 ,,בשנה האחרונה הייתי גזבר של האגודה 24יופי, חברה מה קורה נעים מאד? קוראים לי אילן, בן   - אילן

 ית הנדסה אזרחית, ממשיך בשנה חמישית. אני חושב שמגיע לי להישאר בתפקיד נתתי לומד שנה רביע

 עבודה כמו שצריך. כן רוצה להישאר, כן יש לי מה עוד לתת וכמובן ללמוד בתפקיד וזהו בגדול. לא חושב 

 .שיש משהו שאני צריך לפרט יותר מדי אם למישהו יש שאלות בשמחה, וזה הכל



 
 

 

ת התפקיד  אתה יכול להסביר א  -נור ?שלך 

 בעצם סמנכ"ל כספים זה תפקיד שאחראי על כל הכספים באגודה, יחד עם היו"ר והסיו"ר וועד מנהל  - אילן

  אננו בעצם בונים את התקציב, אתם כמובן מצביעים עליו בתחילת שנה. כל הנושא של כספים אם זה

 קים לספקים לדבר עם ספקים משכורות, קבלות, חשבוניות, כל הדו"ח של הניהול התקין בעצם עלי, צ' 

 אחרי השירות , לראות שהכל בסדר שהכל תקין. וזהו, בעצם לתת את הפאן של כל הקשור לכספים 

 באגודה בין אם זה משכורות, צ'קים, העברות בנקאיות, דוחות כספיים שכנראה תראו במהלך השנה, וזהו 

 .בגדול

 יש לי שאלה אין  - אוהד

 כן  - אילן

 ?ות כזה טובאיך ההרגשה להי  - אוהד

 תגיד לי אתה כפרה עליך חחח -אילן

 אילן אני גם רוצה לשאול אותך שאלה מקצועית יותר. אתה שומר רשימה מסודרת של כל  - נוריאל

 ?הספקים שאנחנו עובדים איתם, השמות שלהם והכל 

 בצורה של כספים אז כן כלומר אין לי את הפרטים האישיים שלו אבל יש לי   אם אנחנו עובדים איתו  - אילן

 חשבון בנק, את שם העסק, אין טבלאות אקסל, זה מה שאמור להיות לכל רמ"ח בנפרד לגבי ספקים 

 שהוא עובד איתם. לכן אנחנו גם עובדים עם אמנדיי, בקרוב נוסיף מערכת שכבר הכנסנו ונטמיע יותר 

 .ושם תהיה רשימה מסודרת של כל מי שעבדנו איתו בעבר ומי שנעבוד איתו בעתידלעומק של עסקים, 

 ?אוקיי תודה רבה אילן . יש עוד שאלות לחברי מועצה  -נור

 יש שאלה פה בצ'אט, בתור מי שלמד הנדסה אזרחית מאיפה רכשת את הידע לעבוד על תקציב דוחות 

 ?בצורה פורמלית 

 ,אני מפיק אירועים , קטנים אמנם, עוסק בתחום הצילום  15יל קודם כל יש לי עסק שפתחתי מג - אילן

 והפקת אירועים, ככה שכל מי שמנהל עסק צריך לדעת להתנהל כספים וספקים. כמובן שאני עד היום 

 ,בעסק. אני גם מנהל צוותי בר בתקופת הקיץ, כרגע בגלל ה קורונה אז לא, אבל אני מנהל את הצוותים 

 ,ת שתיה וכו'. לגבי האקסלים אני לא אשקר, למדתי את זה תוך כדי העבודהעובד עם הספקים על הזמנו

 הרבה עבודה ולמדנו את זה בצורה, אני יכול להגיד שזה מאד גבוה כי באתי בלי ידע באקסל ודוחות והיום 

 .אני ממש על זה, כשאתם תראו את הדוחות ואשמח להראות אותם, אתם תראו את הדברים האלה

 ציינתי אבל רשום בהצגה שלי, העברתי שנה שעברה סדנאות התנהלות כלכלית נכונה  ובנוסף כמובן לא 

 שבעצם הסבירה על תלוש שכר, זכויות מעסיק ומועסק, מה זה מהווה והתנהלות כלכלית. יש עוד שאלות 

 ?שם בצט 

 .הקישורלא אני לא רואה . טוב בואו נעבור להצבעת אמון לאילן , שלחתי לכם בקבוצה, יש לנו את   -נור

 ?מתמודד אחד בלבד - דביר 

 .כן דביר מתמודד אחד בלבד -נור



 
 

 

יצא לבחירות מכיוון שעשינו חילוף גזבר   חשוב לחדד שהתפקיד הזה לא   - דניאל 
 לפני שנה וחלק מהחוזה 

 הוא שהגזבר יהיה לשנתיים כי עושים חילופי אגודה כל שנה, אז שיהיה מישהו יציב בעניין הכספים. זו 

 .עולה להצבעת אמון הסיבה שאילן 

 ?רגע שנייה ואילן יהיה בתפקיד שנתיים - מתנאל

 הוא כבר שנה בתפקיד וימשיך עוד שנה  - דניאל 

 .אה סבבה, בואנה שאפו כל הכבוד - מתנאל

  ?מה ההב דל בין סמנכ"ל כספים לגזבר - אביאל 

 .אותו דבר, שם רק יותר יפה - אילן

 בעד ואחד נגד   18מתוך  17טוב חברים יירשם בפרוטוקו ל הצביעו  -נור

 אוקיי תודה רבה חברה  - אילן

 בכיף ברכות לאילן , בטוח שתמשיך עם העשייה שלך   -נור

 .האחד הזה שקיבלת זה כדי שלא תהיה שאנן אחי ותמיד תדע שיש עליך עיניים - דניאל 

 ?ה אני עושה כשאני מקשיב אתה רוצה שאני אפתח את המחשב ותראו מ - אילן

 זה לא העניין  - דניאל 

 .מחלק משכורות חברה, חמישי לחודש - אילן

 רגע נור אני רק רוצה להגיד על השאלה של אביאל, גם עם השם הוספנו עוד כמה תפקידים  - דביר 

 לתפקיד לסמנכ" ל כספים מבחינת תקציבים וכו' לא חושב שצריך להרחיב יותר מדי אבל כן עוד כמה

 .חריותא

 ?אפשר להגיד משהו נור לפני שמתחילים את רווחה - דניאל 

 בטח   -נור

 מבקש לא לקחת את זה אישית, אבל גם בתפקיד של רווחה ועוד תפקידים, יש חברי מועצה - דניאל 

 .שמתמודדים על התפקידים האלה. לפי תקנון , חבר מועצה יכול להצב יע לעצמו אנחנו לא יכולים להכריח

 ו"ר האגודה אני לא יכול לחייב אני מבקש שכל מתמודד שמתמודד לתפקיד מסוים, אם אני אבל בתור י

 חבר מועצה ומתמודד לרווחה, לא להצביע לעצמו אלא להימנע. אני חושב את זה בקטע אתי, בקטע של 

 תחרותיות גם , זה לא פייר כלפי המתמודדים האחרים. זה מה שיש לי להגיד. תפקיד הכי חשוב שאפשר 

 גיד באגודה לתקופה הקרובה במיוחד בקורונה. שיהיה בהצלחה לכולם וזה מה שיש לי להגיד לה

 ?אוקיי חברים אנחנו ממשיכים עכשיו עם רח "ט רווחה . שהם שפירא את איתנו  -נור

 כן  -שהם

 ?היי שהם, מה הולך  -נור

 ?טוב , מה נשמע? שלום לכולם-שהם

 דק' אז קחי בחשבון  3רק שנייה, יש לך   -נור



 
 

 

לכולם קוראים לי שהם, אני סטודנטית   הטיימר שלי התחיל. אז שלום   -שהם
 לתואר ראשון בכלכלה

 ?ומנע"ס, מסיימת השנה שנה שנייה. אחד הדברים, כתוב לי שהאינטרנט שלי לא טוב, אתם שומעים 

 כן שומעים בסדר 

 שנה שעברה הייתי אחד הדברים שמאפיינים אותי זה שאני נורא רצינית במה שאני עושה.   -שהם

 מצטיינת רקטור. בשירות לאומי שלי הייתי שנתיים קומונרית בבני עקיבא. קומונרית אני אקביל למי שלא 

 מדריכים , זה אומר על כל גווני  40חניכים,   50מבין במונחים, זה ראש צוות בצופים. ניהלתי סניף של 

 , ארגון של כל העניין הזה. שנה שעברה קומות וכלה בהכל, פעילויות, יוזמה  4הניהול החל ממבנה של 

 ניהלתי קמפיין תרומות במשך חודשיים שהצליח מאד וזה היה ממש משמח. ובשירות לאומי ואחרי זה 

 הייתי שותפה בניהול קייטנה לילדים עם צרכים מיוחדים, בעצם זה היה ממש כזה מאפס למאה, עם גיוס 

 שוב לי לקדם אנחנו יודעים שתחום הרווחה כרגע נושא התרומות וביצוע התוכנית וכולי'. בין הדברים שח

 בוער על הפרק וכל מה שהוא אחראי עליו ומעניין אותנו מה יהיה עם הסטודנטים עוד יום ועוד יומיים. אז 

  ,בעצם אחד הדברים שנורא חשובים לי זה עניין שכר לימוד. אני יודעת שזה גם מה שתעסקים בו באגודה

 ובאיגוד בכל הארץ. אז ככה לקדם את זה, לדאוג לזה. כמובן שאני לא מתיימרת רואים את זה בפייסבוק 

 להגיד שאני יודעת כל מה שקורה כי אני לא, אני מבחוץ. כשאגיע לתפקיד אלמד אותו מהר, ככה שאני 

 מאמינה שיש לי את היכולת להסתדר עם הלמידה של הראייה הכללית וגם הפרטים הקטנים, להיכנס 

 הדברים שחשבתי עליהם מבחינת הסטודנטים והסיוע שהאגודה יכולה להציע ולקדם, מעבר לזה. אחד 

 לפרסום בארגון שזה מבורך וכמובן שואפים לרבות את זה, אז בעצם לעזור בחיפוש משרות שהיום זה 

 מה שהרבה אנשים פוטרו יצאו לחל"ת וכו' ולעזור להם למצוא את עצמם בעו לם התעסוקתי וע"י זה סיוע 

 כלי. מעונות זה נושא שבוער, אני מודה שאני לא גרה במעונות אני גרה באלקנה, אז ככה אני לא יודעת כל

 מבפנים מה העניין, אני יודעת רק מהמאבק בפייסבוק ושהאגודה כן הייתה על זה, אז להמשיך עם זה 

 להמשך זה  ולהגיע לפתרון זו שאיפה. אחד הפרויקטים שממש חשבתי עליהם גם לתקופת הקורונה וגם

 עניין מתחמי הלימוד. גם בימי למידה בספריה בשנים האחרונות שהייתי, ליצור מתחמי למידה לפני 

 ,סטודנטים יחד 4-3המחלקות. כרגע האוני' ריקה והכיתות ברובן המוחלט ריקות ככה שסטודנטים שגרים 

 אינטרנט וכו'. ועוד משהו תנאי הלמידה שלהם לא אופטימליים ואני רוצה לתת להם שולחן, כיסא, מקום, 

 שלא הזכרתי ואני יודעת שנגמר לי הזמן אז אני שנייה אסיים, ליצור שת"פ בין ספקי האינטרנט, אם 

 למשל אני בבית שלי ונופל לי האינטרנט וכו', ככה לדאוג גם למי שלא גר ומסתמך על האינטרנט של 

 . אנחנו במציאות משתנה שנלמדת כל הזמן האוני'. וכמובן האחרון שלי, ע ניין של ערך מוסף לסטודנטים

 דק' אז זהו, אם יש שאלות אני  4אז ככה ליצור פרויקטים קצרי טווח וללמוד אותם תוך כדי. אני כבר על 

 אשמח לענות ולהביא את עצמי בשנה הקרובה, אז היכולות והידע שלי 

 תודה רבה, למי יש שאלות   –נור 

 ?יש לי שאלה, שומעים אותי - אלון



 
 

 

 כן אני שומעת -שהם 

 .היי , שוב אותה שאלה כמו ששאלתי את החברה הקודמים, הרעיונות מדהימים הכיוון מדהים - אלון

 השאלה איך את חושבת שאת יכולה לנהל את התפקיד הזה והדבר השני בקטנה, רעיון תכנית ההשמה 

 .ומטורף אבל איך את רוצה להתחיל אותו? כי הוא לא היה קיים באגודה עד עכשי

 ?על מה דיברת שקיים באגודה, אני לא שומעת   -שהם

 לא קיים, התכנית שדיברת על השמה - אלון

 מתחמי לימוד  -שהם

 לא, סוג של פרויקט השמה, של למצוא משרות לסטודנטים  - אלון

 אוקיי   -שהם

 ה אני קורא לזה פרויקט השמה כי בסופו של דבר, אז איך את חושבת להתחיל אותו כי הוא לא הי - אלון

 קיים עד היום באגודה? זה פרויקט חזק ועצום שחשבתי עליו עם חבר לפני שנתיים אבל לא הוצאנו לפועל 

 .כי לא היה לנו את העזרה והכלים המתאימים

 אוקיי נתחיל לענות על ההשמה, בעצם אני חברה כיום בקבוצות אם זה פייסבוק של מחפשי   -שהם

 ,מחפשי עבודה וכאלה שאני חושבת שהרבה נמצאים שםעבודה, סטודנטים מחפשי עבודה, פתח תקווה 

 ואם זה ווצאפ, כל מיני קבוצות כאלה. אם זה משרה זמנית ואם קבועה שמתפרסמת שם, אני חושבת 

 שזה משהו מאגד. לצורך העניין האוני' מוציאה בעצמה איזה מייל אחת לכמה זמן שפורס משרות, אז אני 

 וכבד, שתהיה קבוצת ווצאפ טלגרם פיסיבוק מסוים שרק שם רצות לא רוצה משהו בקטע הזה כי זה רציני  

 משרות המיועדות לסטודנטים, שמיועדות לתחומי תעסוקה לסטודנטים. אני חושבת שכל כלי המדיה 

 עומדים מולנו, כל הזמן ולכל אחד אז זה לא משהו שאמור להוות בעיה. השאלה הקודמת ששאלת על 

 ,אנשים 40צגתי את יכולות הניהול שאמרתי קודם, ניהלתי צוות של יכולות הניהול שלי. אני חושבת שה

  וזה כלל ממש באמת את כל תחומי הניהול, עמדתי מול רשות בתפקיד שלי בשירות הלאומי. מול עיריית

 .פתח תקווה ומול צוות מחוז שניהל אותי מבחינת הנהלת הסניף. מול הורים של הסניף שלי באותו הזמן

 .של אנשים זה משהו שדי בטבע שלי, אז אני לא חוששת מהתחום הזה  עבודה מול ארגון 

 סבבה תודה רבה  - אלון

 ?יניב   -נור

 .אז דבר ראשון שיהיה המון בהצלחה שוהם. יש לי שתי שאלות שמבחינתי אני אשאל אותן אם כולם - יניב

 את תחום בתור סטודנט לעבודה סוציאלית, כבר מכיר את התחום, והיה חסר לי ממש שלא הזכרת  

 הרווחה הנפשית. יש המון סטודנטים שזקוקים גם לזה ובעיני זה חלק שאסור לו להיפרד בשום צורה

 מתחום הרווחה. איך את מתכוונת מבחינת מערך שלם, לאוני' יש פסיכולוג אחד שניים, כן להקים מערך 

 שלא ירגישו לבד, שהם בודדים, בין במעונות, בין  או ליצור שת"פים בנושא הזה, כאילו לעזור לסט ודנטים

 בכל מקום אחר. ודבר שני, דביר ועוד כמה חברי מועצה ואנשים שמתמודדים ובגלל זה אני לא אומר 

 .שהם עשו הם הצליחו לעזור לאותה סטודנטית  שמות, עסקו בסטודנטית שנשרף לה הבית ודרך שת"פים



 
 

 

שת"פים שברגע שיש מקרה חירום של   איך את בתור רח"ט רווחה מתכוונת ליצור  
 .סטודנט לעזור לו

 אוקיי אז קודם כל איך בפועל באותו יום, זה משהו שאני מאמינה שאני אלמד עם התפקיד, מה   -שהם

 ,'וצה ליזום ולקשור קשרים נוספים אם זה מול האוניהכלים שעומדים לרשותי, מה היה היום ומה אני ר 

 מול עיריות מחלקות רווחה שם של סטודנטים שלנו מטופלים שם. מה שאני רק אגיד זה שאתה צודק ולא 

 אמרתי את זה, זה רשום לי בכל מה שרשמתי לעצמי שחשוב לי להזכיר אבל הזמן קצר מלהכיל את כל 

 י שזה יהיה אחד הדברים שחשבתי עליהם, זה שצריכה להיות איזושהי חלומותיי ורעיונותי י. ככה שברור ל 

 בעיני תיבת פניות. יכול להיות שהיא קיימת ככה שאני לא רוצה להסתבך עם מי ששמה. איזו תיבת פניות 

 או יומיומית או חודשית, משהו שעוברים עליה כל הזמן, שסטודנט במצוקה יכול לפנות אליה, זה לא רק 

 דיברנו על פאן פסיכולוגי מה שהזכרת, אבל אני חושבת שכל מצוקה, אינטרנט שלי בבית מצוקה נפשית, 

 נופל, איך אתם יכולים לעזור לי? אם אנחנו שנייה חושבים על סמסטר מקוון למרות שאמרו בהתחלה 

 שהוא לא מקוון, אלוהים גדול. ככה שאני מאמינה שאם יהיה איזושהי תיבה, אני לא יודעת לקרוא לזה 

 בת פניות זה מעצבן אבל כתובת זמינה תמידית וגם צריך להגיד את זה, כאילו אם אתה אומר שיש תי

 פסיכולוג לאוני', אבל לא ידעתי שיש את זה כסטודנטית פשוטה. מה שכן אני כן רוצה להגיד על כל 

 ,הוריםהאוכלוסיות האלה, זה שאחד הדברים שחווינו בקורונה שבזכותם היו גם הקלטות זה כל עניין ה

 אנשים נשואים, הורים לילדים, זה תחום שאני כרגע בלי ילדים, אבל זה משהו שחשוב לי שיהיה לזה 

 מענה. ניסיתי להתבחבש כזה בימים האחרונים איך בדיוק אבל יש בע"ה אם תתנו את האמון אז יהיה גם 

 יוחדות אני יודעת שיש את כל הדרך לפני למשהו קונקרטי אבל זה משהו שגם נורא חשוב לי. אוכלוסיות מ

 ביקוש לזה, צרכים מיוחדים, תמכיה, פרויקטים של דיור, כל הדברים האלה מבחינתי זה רק להמשיך 

 ?ולקדם אותם עוד הלאה. עניתי

 ,כן, לא בקטע הפסיכולוגי אבל בסדר כי זה כן רווחה חברתית - יניב

 ?אתה יכול לחדד אז את השאלה  -שהם

 'סטודנטים במצוקות. ואני כן מתעכב על הנפשיות והדברים האלה, שהאוניכן אני אחדד. יש הרבה   - יניב

 .בקושי נותנת לזה מענה. אמרתי פסיכולוג אחד זה בושה זה משהו שצריך להתפתח בעיניי הרבה יותר

 איך כן בתור תחום רווחה אפשר לקדם ואיך את חושבת שאפשר לקדם דבר כזה 

 שאמרת פסיכולוג אחד. זה שאני נוכחת כרגע לדעת שזה המצב אני קודם כל, עכשיו הבנתי למה    -שהם

 מאמינה שגם האגודה יכו לה להעסיק פסיכולוגים באיזושהי צורה, לא יודעת עוד משכורות וכאלה אםיך 

 הדברים עובדים אבל חד משמעית צריך להיות לזה מענה ועוד יותר מענה כשאנחנן לא נפגשים פה פניפ 

 יאירו את העיניים. אני לומדת עכשיו ומוכנה ללמוד גם בהמשך וכולי', זה משהו אל פנים ואין אנשים ש

 שיהיה ח ייב להיות מטופל ואם באמת לאוני' יש רק פסיכולוג אחד, אז אם זה לעבוד מולם שהם יעסיקו 

 עוד פסיכולוג ואם הם לא יתנו את המענה, אנחנו ניתן את המענה כמחלקת רווחה, זה חד משמעית צריך 

  ות, וצודק אין לי, לא חולקת עליך להי



 
 

 

 מעולה תודה רבה  - יניב

 .אוקיי חברים, לעוד מישה ו יש שאלות לשהם? אביאל לא שכחתי אותך אתה תשאל בסוף את כולם  -נור

 כן סתיו 

 לפי מה שאמרת את עובדת במחלקה של משאבי אנוש, עכשיו התפקיד של רווחה, כל העולם הזה  - סתיו 

 ?כה המון זמן זה דורש הרבה זמן ומשאבים. כל התפקיד הזה יש לך את הזמןבמיוחד רח"ט, את צרי

 אז אני אדייק. אני לא עובדת במחלקת משאבי אנוש. בשנה האחרונה עשיתי התמחות מטעם   -שהם

 הלימודים שלי בעצם במחלקת משאבי אנוש באלומה. אני מסיימת עם זה ממש עכשיו באוגוסט וכל שנה

 ה הזו שאני מתמיינת אליה ומחכה לכם. אני לא עובדת באלומה ושנה הבאההבאה שלי מופנית למשר

 מוקדשת לזה. אני יו תר מזה אגיד אני לומדת שנה הבאה רק יום ועוד שעה שבועית, אז הזמן שלי והרצון 

 .שם

 אוקיי תודה שהם, אנחנו נמשיך למועמד הבא   -נור

 תודה לכם, בהצלחה לכולם  -שהם

 ?מאיה כהן את פה -נור

 ,גרה ביוחאי  22שומעים אותי ורואים? אוקיי היי כולם, מה שלומכם. קוראם לי מאיה כהן, בת   -איהמ

 שירו ת לאומי שנתיים, שנה בעמק יזרעאל, שנה בדרום אמריקה. לפני שהתחלתי ללמוד עשיתי גם 

 תעודה של תזונה ונפש. השנה התחלתי ללמוד תקשורת, אני מסיימת שנה א פה באוני'. ממש כבר 

 .בתחילת שנה השתלבתי באגודה, הייתי פעילה במחלקת דת, בשבת שהייתה בסמסטר א, בשיעורים

 ואיך שהתחילה הקורונה ממש אם אתם זוכרים, הודיעו לנו יומיים לפני שהלימודים בזום והרגשתי שיש 

 קבוצה כבר חוסר וודאות ממש גדול. פניתי לדביר הסיו"ר ופתחנו קבוצה עם בר פולו, דבר, שי, עכשיו זו  

 ממש גדולה שקוראים לה מובילי המאבק. גם נור בקבוצה. ובאמת העלנו רעיונות וח שבנו יחד ועשינו זום 

 וגם סתיו כמובן ויש פה עוד המון. ועשינו זום וחשבנו איך אפשר לבאר לסטודנטים את הסיטואציה לעזור 

 והנושא הזה  20להם, עזרה כלכלית בנושא אקדמי, בנושא הקרוואנים. התראיינתי לערוץ  להם להנגיש 

 ,באמת כל מה שהוביל אותי בתקופת הקורונה זה הרווחה. יש פה סטודנטים עם מצוקה כלכלית

 אקדמאית, אני באה לרווחה מהפאן הבאמת כמו שיניב אמר, הנפשי, אנשים שידעו שיש להם טלפון 

 נסה לעזור בכמה שאפשר. דיברתי עם אליהו שהיה לפני ברווחה, הבנתי שזה תפקיד להתקשר אליו נ

 ,מאד אינטנסיבי. שנה הבאה התואר שלי יחסית פנוי ואני באמת רואה בתפקיד הזה כשליחות

 שסטודנטים שיצטרכו את המענה הזה ידעו שיש להם לאן ולמי לפנות ובמובן מאד רחב, כלכלי אקדמאי 

 ואם יש לכם שאלות אני אשמח  חברתי וכו'. וזהו 

 ?אוקיי מאיה תודה רבה למישהו יש שאלות למאיה באופן ספציפי  -נור

 כן למאיה. יש לי שאלה, ברור שאת תותחית ו ביצועי סטית אבל אני שואל דווקא את השאלה שאלון  - יניב

 ?עצמך מנהלת   תמיד שואל. איך את בניהול, כאילו לנהל מערך כזה זה לא פשוט כ"כ. איך את רואה את

 תלמידים, ואני דוגלת ממש בעבודת צוות. נכו   250נכון, קודם כל בשירות לאומי שלי ניהלתי ממש  -מאיה



 
 

 

שלם שיהיה מאורגן שצורה נכונה וכל   שיש בראש אבל אני חושבת שיש מערך  
 אחד מביא את הדעה שלו 

 ני באה להוביל צוות שלם שביחד והכוחות שלו. ויש שוב מנהל בראש, אז זה הדרך הנכונה בעיני לפעול, א

 .נפעל וננסה לייעל את כל החטיבה הזאתי ולהיות מקום לסטודנטים

 תודה המון בהצלחה  - יניב

 תודה   -מאיה

 ?ת ודה רבה . לעוד מישהו יש שאלות? אוקיי נעבור לרפאל בגוונוב. רפאל אתה פה -נור

  אהלן מה נשמע - רפאל 

 ?מה הולך -נור

 ?אפשר לשתף מסך  - רפאל 

 ?בטח בוודאי, דביר   -נור

 ?יש  - רפאל 

 רק שנייה. דביר תאשר את רפאל רגע. דביר? יאללה רפאל אתה יכול לשתף כבר. חברה יש לי רק   -נור

 שאלה קטנה, כשאתם שואלים שאלות תהיו עדינים ודברו לאט לאט כי אנחנו לא מספיקים לרשום את כל 

 .את זה ולבקש שידברו לאט  הפרוטוקול וזה ממש חשוב. דנה יש לך סמכות לעצור

 .סבבה מקבלת, למרות שאני יודעת שהם מוגבלים בזמן אז אני לא יכולה לעכב אותם באמת -דנה

 ?רואה אותי  - רפאל 

 כן אחי  -נור

 ,סטודנט להנדסת מכונות שנה ב. קצת על  26אז ככה אני אציג את עצמי. אני רפאל בגוונוב, בן  - רפאל 

 עמותות, ביניהן עמותת אחרי, ובנוסף עמותת מקום בלב שעוזרת למשפחות עצמי, התנדבתי במספר 

 ,נזקקות. אני נחשף לכ"כ הרבה דברים שהסטודנטים עוברים

 רפאל מההתחלה, לא שומעים   -נור

 שומעים אותי? אני סטודנט להנדסת מכונות שנה ב. העמותות שהתנדבתי בהן זה מקום בלב - רפאל 

 ת אחרי. איזה ערך מוסף אני יכול לתת לאגודה? קודם כל אני נמצא שעוזרת למשפחות נזקקות ועמות

 בהרבה מעגלים חברתיים, אני נחשף לכ"כ הרבה בעיות ויש פער בין האגודה לסטודנטים ואני רוצה לגשר 

 .עליו. יותר מזה אני אגיד, אני נמצא בצד השני של המטבע. אני במקום של מצב סוציואקונומי נמוך

 ידעתי איך להשתמש בכלים כלכליים וזו המטרה. אני רוצה להנגיש את הכלים האלהבמסגרת הלימודים  

 לסטודנטים. בין הבעיות הגדולות שרווחות כרגע אצל סטודנטים זה מצוקה כלכלית, שלפי סקר של 

 מהם הכנסתם  %58שח והסקר מצא ש 5447ההוצאות של סטודנט הן   2019התאחדות הסטודנטים ב

 .שח 4000פחות מ

 רפאל אחי אתה ממש מקוטע. אני מנסה להתקשר אליך ולסדר את זה. לא שומעים אותך בכלל   -נור

 ?אתם שומעים  - רפאל 



 
 

 

 כן עכשיו יותר טוב  -נור

 ?אוקיי באמת מצטער על העיכוב. אני יכול להמשיך מפה - רפאל 

 כן בטח  -נור

 אז אני אומר לא צריך להיות גאון כדי להבין  - רפאל 

 .עדיף מההתחלה לא שמעונראה לי  - סתיו 

 ,סטודנט להנדסת מכונות שנה ב. קצת רגע על עצמי התנדבתי   26אהלן אני רפאל בגוונוב, בן  - רפאל 

 בכמה עמותות בעמותת אחרי ועמותת מקום בלב העוזרת למשפחות נזקקות. אני רוצה לתת ערך מו סף 

 יים, אני נחשף לכ"כ הרבה בעיות לאגודה. בין הדברים שאני חזק בהם, אני נמצא בהרבה מעגלים חברת

 ויש פער בין הסטודנט לאגודה, יש חציצה ואני רוצה שברגע שאני אקבל את התפקיד לגשר עליו. יותר 

 מזה אני אגיד שאני נמצא בצד השני של המטבע, אני בא מהמצב הסיוצו אקונומי נמוך, אני יודע איך 

 הצבא וגם הלימודים, תמיד ידעתי להשתמש לתפעל את המקום הזה, גם במסגרת אזרחות, גם במסגרת 

  בזכויות המגיעות לי ובנוסף רכשתי כלים שאותם אני רוצה להעביר לשאר הסטודנטים. בין הבעיות

 הענקיות שאני רוצה להתמקד בהן זה מצוקה כלכלית בקרב הסטודנטים. עפ"י סקר של התאחדות 

 %58שח בזמן שההכנסות של  5447,ההוצאות של הסטודנט הממוצע עומד על   2018הסטודנטים ב

 שח. לא צריך להיות גאון כדי להבין שיש פה ירידה משמעותית וברגע  4000מהסטונדטים היא פחות מ

 שנגיע למצב שאנחנו נישאר במשוואה הלינארית הזאתי, גם בתקופת הקורונה אנחנו פשוט נרד מהנכסים 

 בשני שלבים. שלב ראשון הכנסה ושלב שני שלנו. הדרך שלי לפתור את הבעיה, קודם כל אני אגע 

 ההוצאות. א' ליצור שת"פים עם מלגות וקרנות שלא עובדות עם האוני' הכוונה יש מלא מ לגות כמו קרן 

 ?אלף שח בשנה לסטודנט, לכל סטודנט ואנחנו לא עובדים איתן. מה הסיבה  20רוטשילד שיכולות לתת 

 וק של האגודה ובעזרת נציגי אוני' נוכל לשתף פעולה עם אין באמת סיבה. אני בעד שבעזרת מחלקת השיו 

 ,הקרנות האלה כי זה באמת חשוב. ככל שנגדיל את מספר המלגות נוכל לעבו ר את המשבר הזה. בנוסף

 חשיפה של כל המלגות הקיימות ע"י יריד מלגות. זה תמיד היה, לא המצאתי את הגלגל אבל מה? בחיים 

 את זה בתוך הזום, נוכל לעזור לסטודנטים שפתאום מגלים דברים זה לא היה בזום. ברגע שנמחיש  

 ומתעכבים עם מלגה, שלא מתזמנים את הכניסה למלגות כמו שצריך וב רגע שנחשוף אותם לשאר 

 המלגות, נחסוך את הבעיות. חיסכון, איך נחסוך. קודם כל הקמת קורס ייעוץ לחיסכון ע"י האגודה. אין מה

 נרטי שנוכל לעזור לשאר הסטודנטים איך לחסוך בזמן הקורונה. בנוסף, אני להרחיב על זה, קורס אינט

 רוצה להוזיל את סל המזון בכל בית באחוזים משמעותיים. איך נעשה את זה? יש המון שווקים כמו רמי 

 'לוי, יינות ביתן פה באריאל. אני רוצה להגיע למצב שנעבוד בשיטת חבר. כמו שחבר עובדים עם מס

 ץ לאריאל נעבוד עם מס' שווקים ונוכל להוזיל את המחיר להרבה יותר נמוך משאר החברות גורמים, מחו

 ,ולמה שנעשה את זה? כי ברגע שנעבוד את החברות הלאה ונוריד מחירים, שאר המקומות כמו רמי לוי

 צטער על יינות ביתן, גם ירצו להוריד מחיר בהתאם לנו וירצו לעבוד איתנו בסופו של דבר. זה הייתי אני, מ

 .כל התקיעות והבלגנים. אני הייתי רפאל ואני אשמח לענות על שאלות



 
 

 

 תודה רבה רפאל  -נור

 אני אשמח לשאלה 

 ?רגע אביאל קודם. אביאל אתה פה   -נור

 כן אני פה  - אביאל 

 קח   -נור

 אהלן אני אביאל, הייתי רכז תחבורה של האגודה. השאלה מופנית לכל אחד ואחת מכם, כי ראיתי  - אביאל 

 שלא התייחסתם לתחום הזה. אני לא יודע אם זו החלטה מלמעלה או שלכם אבל אשמח לשמוע גם על 

 עניין התחבורה שב"ה המכרזים בעניינים האלה נפתרו. האם יש לכם איזשהו תכנון להתייחס לתחום הזה 

 תם בתחום בכלל? כי כולכם דיברתם על מצוקות כלכליות, מאד חשוב, ענייני דיור ומעונות אבל לא עסק

 .הזה

 אני רוצה להגיד שאנחנו מתכוננים לשנה הבאה זה באמת במחשבה שלי, זה באמת לשנת המשך   -שהם

 קורונה כרגע. מה שהרגשתי בתקופה עכשיו, שנה וחצי שהיינו בקמפוס זה שבאמת יש לזה יחס ותשומת 

 לב, אם זה השוברים של הדלק שמופיעים לפעמים והקארפול שמאד מקדמים בעניין התחבורה. במידה 

 .ונחזור לזה, כמובן שנתעסק גם בתחום הזה

 אני אשמח לענות. אני עד לפני שנה הייתי נוסע בטרמפים באופן קבוע. יש מלא קבוצות טרמפים  - רפאל 

 לפלטפורמה אחת ביחד ולהכניס את כל הקבוצות   באריאל ואני בעד להנגיש את זה ולהפוך את זה

 לאפליקציה/ אתר ולהנגיש את זה לסטודנט הפשוט, כי בתכלס קשה לי, לא שמעתי על סטודנט שנוסע 

 .לתל אביב או לעכו או לדרום. רוב הסטודנטים כיום או שיש להם רכב או שהם נוסעים בטרמפים  בתחב"צ 

 ברגע שננגיש את זה ונהפוך את זה לדרך הרבה יותר קלה נגישה ושיתופית, ככה נוכל לעבור את 

 .המשבר הזה בצורה הכי טובה שיש

  צ והיא די גרועהרפאל אני חייב לתקן אותך, המון סטודנטים נוסעים בתחב" - יניב

 נכון וזו הסיבה שנוסעים בטרמפים  - רפאל 

 ?רפאל אני יכול לשאול אותך שאלה - אוהד

 בוודאי  - רפאל 

 שאלות בעצם. האחת זה דיברת על שיתוף פעולה להוזלת סל מוצרים   2אחלה. טוב אז ככה,  - אוהד

 על זה שהם רוצים לעשות   באופן משמעותי. אני חייב לדעת, כל מי שהיה פה בשיווק אני מניח, דיברו

 שיתופי פעולה עם רמי לוי, אף פעם לא הייתה להם הנחה משמעותית לסטודנטים. מה אתה הולך להביא 

 ,כדי באמת לגרום לרמי לוי להוריד מחיר באחוזים משמעותיים, זה דבר אחד. דבר שני יש לי עוד שאלה

 חד מאיפה הכסף לאפליקציה, ושתיים דיברת על לאחד את כל קבוצות הטרמפים לפלטפורמה אחת. אז א 

 למה לעשות את זה? ניסינו לעשות את זה עם הווייז קארפול ולדעתי נכשלנו כישלון די חרוץ. לא יודע 

 השאלות  2כמה כסף זה עלה לאגודה אבל עדיין הקבוצות טרמפים היו יותר בשימוש. אפשר שתענה על 

 .האלה



 
 

 

הראשונה לגבי רמי לוי ולגבי   השאלה אוקיי אני אענה קודם כל לגבי   - רפאל 
 שאר המקומות שירצו לעבוד 

 איתנו כביכול. אני באמת מאמין שברגע שנפנה ישר לשווקים ולחברות החיצוניות, נוכל להוזיל מחירים 

 אלף סטודנטים. כל גוף ירצה לעבוד איתנו אנחנו  20ברמה שנהיה כ וח קנייה גדול. בסופו של דבר אנחנו 

 ע שנציע לשוק מסוים, למקום סיטונאי שירצה לעבוד איתנו וזה בהתחלה בטוח יהיה כוח קנייה עצום. ברג 

 קשה ונעבור כמה חנויות וברגע שנגיע למצב שיש לנו חשיפה ענקית, יש לנו את הכוח בידיים וגם רמי לוי 

 יכול להתקפל לחצי. נכון זה נשמע מילים גדולות אבל אני באמת מאמין שברגע שנעשה את זה בצורה 

 טובה והאוגדה תפתח אתר ייעודי כמו חבר שנותנים לדוגמא הנחות למוצרים וחברות מסוימות, גם רמי 

 לוי יעבדו איתנו בסוף. לגבי הטרמפים, אני אגיד לך את האמת אני לא רוצה סתם לשלוף לך תשובות 

 זה ואני  מהמותן. אני מאמין שברגע שניכנס לתפקיד אני אהיה יותר חכם ואדע בדיוק איך לעבוד עם

 .באמת רואה את הטרמפים כרגע באריאל כאלטרנטיבה גם בקבוצות ווצאפ בלי קשר לאפליקציה

 טוב תודה רבה  - אוהד

 אני גם רציתי לשאול שאלה  -שני

 כן בבקשה שני  -נור

 לגבי המלגות, איך זה באמת יתבצע בפועל, אני מרגישה את זה ממש שיש הרבה מלגות שזה קטע   -שני

 באריאל וזה משהו שחורה לי מאד. אז איך באמת תעשה את זה ועוד שאלה. מבחינהפוליטי שהן לא 

 ניהולית איך אתה חושב שתוכל בעצם לנהל אנשים אחרים 

 קודם כל לשאלה הראשונה שלך, דיברת על מלגות קיימות או אלה שאנחנו עדיין לא עובדים איתם  - רפאל 

 אריאל. יש המון מלגות כאלהמלגות קיימות כמו רוטשילד שהן לא עוזרים ל  -שני

 אני ממש מסכים איתך כי לפני חודש ניסיתי לשתף פעולה יחד עם קרן מסוימת, שלחתי להם  - רפאל 

 בתור נציג מועצה הודעה לשת"ף, סירבו לי אבל אני באמת מאמין שכשנבוא כגוף אחד ונעבוד על זה כמו 

 לו נציג מהאוני' עצמה יעזרו לנו, נוכל ליצור שצריך עם מערכת השיווק שלנו וכמובן שאם היו"ר שלנו ואפי

 .שת"פ ולעבוד איתם בלי שום דעה פוליטית

 שנים 5אני יכול להגיד לך שקר ן הזו הם שמאלנים, אני גם הגשתי אליהם בקשה לפני  - אלון

 .אין בעיה, אתה יודע כמה מלגות יש כאלה באינטרנט? יש מלא - רפאל 

 ם אני לא רואה שיש מקום לדיון בנושא הספציפי הזה. אנחנו חייבים טוב חברים אנחנו חברים לסיי -נור

 .להמשיך

  ?רק שיענה שנייה על השאלה השנייה אם אפשר   -שני

 ?מה השאלה השנייה? לגבי ניהול - רפאל 

 כן  -שני

 אוקיי אני לא מפחד מניהול. ניהלתי צוות שלם בגולני, הייתי סמל מחלקה, ניהלתי הרבה עם  - רפאל 

 ין לי הרבה מדי ניסיון כמו המתמודדים האחרים. הייתי גם אחמ"ש, אני יודע לעבוד בתחומים אנשים. א 



 
 

 

יודע לעבוד מול אנשים ואני לא מפחד   מסוימים ולתפעל את כל הדברים. אני  
 להיכנס לתפקיד הזה. אני 

 באמת מאמין שברגע שאכנס לתפקיד אעשה את זה על הצד הטוב ביותר כי אני באמת הולך לתת לא 

 מעצמי כדי להצליח בתפקיד. וזהו תודה רבה %150אלא   %100

 תודה רבה. חברה שלחתי לכם כבר לקבוצת ווצאפ את הקישור. אני מבקש שתעשו את זה זריז כי  -נור

 אין לנו באמת זמן 

 .מזכיר חברי מועצה לא יכולים להכריח, אבל מבקש שתמנעו אם אתם מתמודדים לתפקיד - דניאל 

 נור, דניאל, שאלה קטנה בזמן שכולם מצביעים. אני חדש בעניין של האגודה. אשמח  - ברזילאי דביר 

 לדעת את כל החברים פה שהם מתמודדים על הראשי חטיבות. מי הצוותים בעצם שעוזרים להם ועוטפים 

 ?אותם. סטודנטים? אנשים חיצוניים? או שהם עושים את כל העבודה בעצם הרוב לבד 

 יר , אני דביר סיו " ר האגודה . תוכל לחדד את השאלה אני לא כ"כ מבין היי דב - דביר 

 .כל הזמן שואלים פה לגבי ניהול צוותים, אנשים - דביר ברזילאי 

 עובדים וזה העובדים שלו, כל אחד  4 -2הבנתי. אז בעצם לכל רח"ט שנבחר היום מיועד צוות בין  - דביר 

 .לפני זה על התחבורה. אז ברווחה יהיה רכז תחבורה ראשי תחום שלו. אני גם אענה לאביאל ששאל 

 .ובעצם צריך לנהל את הצוות הזה שמתחתיך. עובדים בשכר כמובן וכל מחלקה מגייסת לעצמה פעילים

 השנה ממש עשינו את זה בתור קמפיין רציני מתחילת שנה, דיברנו עם הרח"טים יח ד עם ליאור הוא 

 תר פעילים גם כדי להגדיל את האוזניים שיש לאגודה כדי יספר לך. התפקיד שלכם לעשות כמה שיו 

 שכמה שיותר ישמעו, גם שייקחו חלק וגם שיעזרו בכל המשימות. מקווה שעניתי 

 הבנתי טוב, תודה רבה  - דביר ברזילאי 

 טוב חברה אני מבקש שתסיימו להצביע. ירין עמרם, קיסר ואביעד ניסים. אתם פה? טוב שזה יירשם  -נור

 .שהם חסרים, אביעד, ירין עמרם וקיסרבפרוטוקול  

 קולות לשהם שפירא. שהם  9למאיה כהן.  3ו 18קולות לרפאל מתוך   4. 18נמנעים מתוך  2יש לנו 

 .ברכות, את רח "ט רווחה הבאה

 תודה רבה על האמון  -שהם

 ?באמת כל הכבוד, חברה אפשר למחוא לה כפיים. אוקיי בואו נמשיך הלאה. תרבות, זיו את פה -נור

 ?כן. רגע אני אחזיר את הוידאו. שלום, טוב מתחילים  - זיו

 כן תתחילי זיו  -נור

 ,סטודנטית לתקשורת מסלול רדיו שידור והפקה. עובדת כאחמ"שית  24טוב אז אני זיו זגורי, בת   - זיו

 בג'פניקה פה באריאל. גרה כאן שנתיים, חווה את ההוואי הסטודנטיאלי וחיי החברה של האוני'. בעבר 

 תי קומונרית בסניף בני עקיבא בקיבוץ בארות יצחק במשך שנתיים, אז יש לי ניסיון גדול עם יצרית היי

 תוכן כל הזמן לפי זמנים שונים בשנה, הפקת אירועי תרבות, ארגון טיולים ארוכים, סדנאות וגם ניהול 

 דאות, אנחנו כסף. אני חושבת שבתוך התפקיד של רח"ט תרבות השנה, בגלל שזו שנה שמלאה בחוסר וו



 
 

 

כל הזמן, לחשוב מחוץ לקופסא, להמציא   כן חייבים להיות סופר גמישים ויצירתיים  
 את עצמנו מחדש 

 ,ולהיות קשובים להנחיות וכמובן גם לסטודנטים שלנו. יש לי הרבה חברים מכל מיני מעגלים, גילאים

  מכירה מגוון ענק של סטודנטיםסגנונות שונים, אם זה מהעבודה, חברים טובים מהתואר, ובאמת אני 

 באריאל ומבינה שיש פה צרכי ם שונים וצריך להגיע לכמה שיותר אוכלוסיות כל הזמן. אנשים שמחפשים 

 ליצור קשרים חברתיים, להגיע לערבים יותר רגועים של כיף, יש אנשים שמחפשים הרצאות ולשמוע 

 השטח, לדעת מה הצרכים ואני מצפה דברים שיותר יעשירו אותם אז באמת צריך להכיר מקרוב את 

 מעצמי ליצור אווירה טובה, להראות שאנחנו באמת פה בשביל זה ולהגיע למצב שהאגודה היא בית פתוח 

 לכולם ללא הבדלי דת גזע ומין. יש לנו תקציבים וכוחות ויש לנו אחד את השני פה באגודה ואני מקווה 

 .שנרים את אוני' אריאל למרות ועם הקורונה

 ?אוקיי חברים, למישהו יש שאלות לזיו   -נור

 לי יש   - דניאל 

 כן דניאל  -נור

 איזה דבר את רוצה לעשות בעצם בתרבות, תרבות צריכה להמצי א את עצמה מחדש. איזה - דניאל 

 .דברים יצירתיים את הולכת לעשות בקיץ הקרוב במידה ואת נכנסת לתפקיד

 .נחיות כל הזמן, לראות מה מותר ומה אסור לעשותאז שוב, כמובן שצריך להיות ממש קשובים לה - זיו

 הדבר הר אשון שחשבתי עליו הוא לעשות אירועי תרבות בהם אנחנו מחלקים את הקהל שלנו למחלקות 

 או פשוט לפי מספר מוגבל של אנשים, לפי סגנונות מסוימים של תכנים ושל ערבים מסוימים. אם זה

 וט לחלק את זה לדברים יותר ספציפיים שיגרמו לנו להגיע הופעות בזום, אם זה סדנאות, ערב ג'ם, פש

 .לקהל ספציפי אבל לקהל מצומצם יותר

 אוקיי חברים. לעוד מישהו יש שאלות? אני גם מבקש לאור הזמנים הלחוצים שיש לנו פה, זה רק   -נור

 ?השאלות הם לחברי מועצה בינתיים. לעוד חברי מועצה יש מה לשאול 

 נור אשמח  - אלון

 בבקשה   -נור

 אני לא רוצה שתגידי לי בדיוק מה את רוצה לעשות אלא מה צורת החשיבה שלך לעשות, כי בגלל  - אלון

 שזה קורונה אז הופעות בזום ניסינו נראה לי לעשות במהלך החודשים האחרונים וזה לא צלח כ"כ. כן היה 

 יבה יצירתית, לחשיבה מחוץ מקום לפרויקטים ורעיונות מטורפים שעלו, אבל השאלה אם יש לך דרך חש 

 לקופסא שאני יכול להגיד וואו, יש פה על מה לדבר 

 לא שמעתי מה אמרת שלא צלח  - זיו

 ההופעות בזום שזה רצו לעשות גם כן, אבל זה לא יצא לפועל פשוט, אני לא יודע למה. היו רעיונות  - אלון

 ים וזה יצא לפועל בצורה מדהימה, נגיד סתם, קבלת  ותכנונים שהיו, דביר הסיו"ר הביא רעיונות מטורפ 

 ,שבת יום שישי שזה היה מפחיד, כל מיני רעיונות של שילוב סטודנטים, חברה ששרים שירי שבת וכאלה



 
 

 

אז סתם, לראות אם יש לך משהו מחוץ   עשו א יזה מיקס יפה יחד והעלו את זה.  
 לקופסא, אפילו דרך 

 הגיד שיש לה משהו שלא ראיתי אצל מישהו אחר חשיבה לא משהו ספציפי שאני יכול ל

 אז מה שאני הבנתי מהניסיון שלי לפחות בתקופת הקורונה, בבית ספר לתקשורת נתנו לנו לארגן  - זיו

 מסיבות בזום וזה באמת פחות צלח, זה פחות עבד שכל בנאדם היה בבית שלו, הבאנו די ג'יי אבל זה 

 חסר בקורונה זה משהו לעשות עם הזמן. אז מה שאני פשוט לא עבד. אז חשבתי, מה שכן היה מאד 

 .חושבת זה אולי אפילו להשקיע יותר בסדנאות של כתיבה, של שירה, ערבי ג'ם בזום יכול מאד להצליח

 סדנאות אוכל קליל לאנשים שלא יודעים לבשל או אין להם זמן, מדיטציה. יש הרבה כיוונים שאפשר 

 .לקחת את זה

 תודה רבה - אלון

  וקיי חברים, לעוד חברי מועצה יש מה לשאול? אוקיי ממשיכים, תודה רבה זיוא  -נור

 תודה - זיו

 ?עומרי אתה פה  -נור

 ?פה פה. אפשר להתחיל - עומרי 

 כן אחי תתחיל  -נור

 ,,במקור מחשמונאים, גר באריאל כבר שנה 25אוקיי אז מי שלא מכיר אהלן אני עומרי רוזנפלד בן   - עומרי 

 ן, מסיים עכשיו שנה ראשונה. כל החיים שלי עסקתי בתחום של הפקת אירועים וניהול לומד הנדסאי בניי 

 בין אם בצבא כשהייתי רס"פ, בין אם זה שליחות שעשיתי בגרמניה, מפגשים לסטודנטים, נגד אנטישמיות 

 ברחבי אירופה, כל מיני דברים כאלה ואחרים. עב דתי בהפקות אירועים במסיבות, ובנוסף במהלך 

 נה בתור סטודנט שגר פה, הרגשתי שנחנקים מלימודים ואין איפה להשתחרר ברמה שגם שקלתי הקורו

 מסיבות לכלל הסטודנטים, שבסוף  2לעזוב את האוני' כי אין מה לעשות באריאל. אז ארגנתי אצלי בבית 

 ותר דק' אני אעשה את זה י 3לא יכולתי להמשיך עם זה אבל מאמין שכולם נהנו והיה טוב. בגלל שיש 

 תמציתי לגבי מה התוכניות שלי להמשך לקורונה. קורונה זה דבר שלא יצא מהעולם. מבחינתי תרבות 

 בזום הוא לא בר ביצוע ואי אפשר לחוות ת רבות בזום כמו שצריך לקבל אותה. יותר לעבוד במסגרות 

 רכבים, או בין אם  קטנות, בין אם לעשות רייבים ולהכניס זמר שיופיע וישיר או סטדנאפ שאנשים יבואו עם

 זה תחרויות ספורט, באריאל פתחו מתחם נינג'ה שאני מתאמן בו, אז גם דיברתי איתו על זה והוא מאד 

 ,בעניין ומאד רוצה לעשות תחרות של נינג'ה בין הסטודנטים באריאל עם פרס בסוף או משהו כזה ואחר

 סטודנטים שאין להם כסך ויש להם הרבה או תחרות כדורגל, כדורעף. בנוסף יש פה קהל מאד רחב של 

 כשרונות. יש הרבה דברים שאפשר למצא את זה, אם זה אחד שמכין אוכל ואפשר למכור, אז יש בעיות 

 כשרות ומשרד הבריאות, כשנגיע לגשר ונעבור אותו. אבל יש הרבה חומר גלם פה שצריך להשתמש בו 

 ני' שלנו. אני כל החיים בזה, זה הריגוש ולהפיץ אותו וככה אפשר בעצם להכניס תרבות חזרה באו

 וההנאה שלי, אני אוהב לקחת משהו ולעשות אותו בצורה הטובה ביותר, פרפקציוניסט בראש. אני חושב 



 
 

 

 .דק'. אשמח לשאלות 3שעברו ה

 חברים מי רוצה לשאול אותו שאלה. טוב תקשיב, מניסיון, בשנה שעברה סתם למשל, אני לא יודע   -נור

 בתרבות, הייתה ליאל. אני לא יודע אם אתה מכיר אותה, ומן הסתם ליאל בטח עשתה בתפקיד הקודם 

 עבודה ממש מדהימה ואני מצדיע לה, אבל שמתי לב שליאל ממש עמדה בלחצים מטורפים. אתה יכול 

 .יצא לפועל 90לעמוד בלחצים כאלה? אני אתן לך דוג'. כל אירוע שהתקיים, כמעט התבטל ורק בדקה  

 ?מסוגל לעמוד בדבר כזה ולהתמודד עם זהאתה 

 ככל שהדרך יותר קשה, ככה זה הרבה יותר מעניין ומספק, אבל אני חושב שזה לחץ, כן אז יש  - עומרי 

 סטודנטים שיכולים להיפגע ולא להגיע לאירועים שהם היו צריכים להגיע אליהם או אלף ואחד מסיבות 

 תית יותר היא להתעסק באיך מוצאים פתרונות להחזיר כאלה ואחרות. אני חושבת שכרגע הנק' המשמעו 

 את התרבות לאוני' בתקופה הזו לפני שכולם בורחים לנו. לחצים, בתור רס"פ בצבא היה לי מסדרים ואלף 

 דברים ועבודה עם הרבה יותר כאב ראש, מאמין שיהיה בסדר. כמובן שהכול לפי ההנחיות 

 אנשים ובדיוק באמצע המסיבה, שאנשים   4000סיבה של אני נותן לך עכשיו סיטואציה. תכננו מ  -נור

 נכנסים, הגיעה משטרה אמרה לנו תקשיבו אין לכם אישור לכ"כ הרבה אנשים ועצרו את הכניסות. ממש 

 שכבר קנו כרטיסים. מה אתה הולך להגיד לאנשים שכבר לא   4000באמצע, נכנסו איזה אלף מתוך 

 ?נכנסו

 אנשים והגיעו  100פרקטית. עשיתי מסיבה אצלי בבית והגיעו  אני אקח את זה ברמה יותר - עומרי 

 אנשים ששילמו כסף להיכנס למסיבה שלי ושילמו אוכל או לא   100משטרה ואני היחידי שדיבר מולם, וזה 

 משנה מה, המשטרה באו וסגרו אותה. אז כמובן שזה באסה כן? אבל עברתי אחד אחד, רואים את 

 נשים לא נעולים, הכל אם אתה מסביר נכון ובדרך הנכונה, הכל בר המצב, מבינים את הסיטואציה, א

 .פיתרון

  נור אני רוצה לשאול שאלה - אליאור 

 בטח בבקשה אליאור   -נור

 קודם כל נור אתה חושב כמוני, בשנה הראשונה שלי הייתי רכז תרבות של נועם, שהוא חבר   -  אליאור 

 מאד טוב שלי. אז קודם כל אני רוצה לחדד את העניין של הלחץ ולהעביר אותו גם לזיו. אם אתה רוצה 

 האירועים  עומרי להוסיף אז בכיף, אני חושב קודם כל, לשניכם אין רמת ניסיון גדולה יותר מדי בתרבות. 

 אנשים, הם אירועים של אלפי אולי עשרות  100בסוף שאתם הולכים להתעסק איתם הם לא אירועים של 

 ,אלפי אנשים. את האירועים אנחנו גם לא מקיימים בקמפוס, את הגדולים. בסוף, כמות הלחץ היא אדירה

 , התפקיד השני המתעסק כמות אמוציונלית אדירה, אתה עובד, אני חושב שזה אולי התפקיד חוץ משיווק

 ?עם ספקים חיצוניים ונחשים מהשורה הראשונה. איך אתם יכולים להתמודד עם זה ועם כל הלחץ הזה

 .אז אם אתה רוצה להוסיף סבבה, וגם זיו אני רוצה שתעני על זה

 אז אני אגע בקטנה ואעביר את זה בחזרה לזיו. כל החיים שלי התמודדתי עם הדברים האלה, עם  - עומרי 

 אנשים שמנסים להוציא ממך מידע או כסף או דברים כאלה. אני חושב שיש לי את היכולת לראות את 



 
 

 

להגיד לו. יש דברים כמובן שהם קו אדום   הבנאדם, להבין מי עומד מולי ומה נכון  
 שלא חורגים מהם, ואם 

 נו בהם, מדברים דברים. ברור, באירועים שלא נגע 1001צריך להחליף ספק, מחליפים ספק. אם צריך, יש 

 פה על אלפי אנשים, על מערכת גדולה, אבל כמובן שיש לי גם מעטפת שתעזור לי ותתמוך בי והכל אבל 

 .אני בטוח בעצמי ומוכן למשימה

 ?תוכל לחזור בבקשה על השאלה בקצרה עבורי  - זיו

 צריך להיות כן בוודאי. תפקיד שהוא בין הקשים ויש בו הרבה נחשים והרבה מכות בגלגלים,  - אליאור 

 לחצים, איך את  400החלטיים ולראות את התמונה הכוללת ולהסתכל מה האינטרסים של הצד השני. עם 

 ?מתמודדת עם זה

 .אני חושבת שמהניסיון שלי אני יודעת על עצמי שאני מורגלת לסיטואציות כאלה לפעול בצורה שקולה - זיו

 ואחרת ואני יודעת מה זה להתמודד עם אנשים אני לא נוטה להתבלבל מאנשים שמדברים אלי בצורה כזו  

 שמרימים גבה ויש להם אינטרסים נסתרים. עבדתי בזה הרבה שנים, גם בתור קומונרית, ואני יודעת 

 .להתמודד, גם עם לחץ גם עם ביקורת, הכול בסדר ואני לא לוקחת דברים קשה

 ?אוקיי, עידן יש לך מה לשאול -נור

 ?ומעים אותי טובכן יש לי שאלה לעומרי. ש - עידן

 כן  -נור

 אוקיי מעולה. אז עומרי אמרת בעצם שבגלל המצב זום זה לא אופציה אידיאלית, לא האופציה  - עידן

 האידיאלית בשביל אירועי תרבות. השאלה היא האם אתה רוצה לעשות אירועים מצומצמים ברמת לעמוד 

 וב לי ואני בט וחה שלכולם חשובה בתקנים של משרד הבריאות. אני בתור מישהי שלומדת סיעוד מאד חש

 הבריאות. איך אתה תעשה את זה בפועל? אם זה אירועים מצומצים אז תצטרך לעשות המון אירועים 

 אלף סטודנטים. איך תיגע בהרבה  15בהיקף מאד מצומצם להרבה מאד אנשים ואנחנו בסופו של דבר 

 ?סטודנטים בדרך הזאת

 כל, אפשר לקבל תרבות בזום, יש הרבה תרבות שאפשר לקבל בזום כמו דוג'. אלף  2אז אני אתן  - עומרי 

 'לימודים. יש כאלה שיותר מתחברים ויש כאלה שפחות מתחברים אבל את זה נשאיר כל אחד לגופו. לדוג

 סטודנטים שמעוניינים בדבר הזה ואני קובע איתו שעתיים  200 100נינג'ה הרעיון שהעלתי, אם אני לוקח 

 דקות שלו במסלול ואני עושה  4איש לפי התקנון למתחם שלו וכל אחד נותן את ה  30יס סיום שאני מכנ

 באים מראשון עד חמישי, כל פעם אנשים אחרים ובסוף יש מנצח, אז אני גם   30לוז מפורט של כל פעם ה 

 עומד בתקנות וגם מכניס תחרותיות ותרבות לסטודנטים. בנוסף, זה דבר שאני עוד לא סגור אצלי בראש 

 כי יש לי בעיה בנושא השינוע, אבל אם את שואלת אותי מה החלום הגדול, זה בעצם לעשות את החניון 

  דוכנים של סטודנטים המוכרים את האוכל שלהם, שמוכרים תכשיטים 20 12ליד המגרש כדורגל, עם 

 טה ובין אנשים שנרשמים מראש, בין אם זה לפי הפקול 20שלהם, תמונות ובעצם מתחלקים לקבוצות של 

 אם זה דירות, בניינים, חברים, ובעצם עושים לוז מפורט של מעבר בין העמדות. לפי העמדות שהבנאדם 



 
 

 

עמדה מרמת אפס אני אעשה את זה.   רצה ולפי הנהלים, ואם אני צריך לחטא  
 חייבים להכניס פה תרבות 

 .בחזרה שלא יעזבו אותנו

 נה רביעית, הייתי בכל המסיבות, כל הליינים, כל יש לי עוד משהו קטן, שאלה. אני פה מתחילה ש - עידן

 ימי הסטודנט. זה אחד מהדברים שממש מייחד את האוני', כאילו אנחנו ובאר שבע בערך באותו ליין ולהם 

 יש את הפורום אז אי אפשר להשתוות אליהם. אבל איך אתם עומרי וזיו מתכוונים אחרי כל הקטע של 

 לזה ברמת התרבות. מה אתם הולכים עכשיו לעשות עם תקציב של הקורונה, איך אתם הולכים להשתוות 

 מסיבת פתיחת שנה ופורים במידה שהקורונה לא תחלוף מהעולם או שיהיה חיסון בזמן הקרוב 

 אוקיי אז אני יכול להגיד לך שבתור בנאדם כשאני מגיע למקום בין אם זה מסעדה או בין אם זה  - עומרי 

 יבות של אריאל לפני שהייתי סטודנט פה. אבל תמיד אני רואה מה אני אירוע, אני ספציפית הייתי במס

 לוקח לעצמי, מה היו הדברים החיוביים והשליליים באירוע. כמובן שקונספט של האיר ועים זה אותם 

 אירועים. אנחנו מדברים פה על יום הסטודנט, על סמסטר, על פורים, על מסיבות באוני', הפסקות 

 ם. זה הציפייה, זה מהות התפקיד. אני בשאיפה שנגיע למקום הזה שנוכל באמת דברי 1001פעילות, יש 

 לארגן את האירועים לאלפים האלה ולעשות אותו בצורה הטובה ביותר עם כל ההדגשים על מה נכון ומה 

 .לא נכון ושכולם ייהנו

 ?תודה רבה עידן. יניב ואוהד יש לכם שאלות -נור

 יש לי שאלה  - יניב

 נעשה את זה קצר וקולע אחי כי אין לנו זמנים בוא   -נור

 השנה מחלקת דת נכנסת לתרבות וזה אומר גם תרבות דתית שלנו פה במעונות או בדברים אחרים  - יניב

 וגם המגזר הערבי מתבטל לו הרכז, שהןא גם נכנס למחלקת תרבות. איך אתם מתכוונים להתייחס לשני 

 ?המגזרים האלה 

 ך שאני אישית באתי מהמגזר, לא רוצה להגיד דתל "ש או משהו, אני דתי על אני יכול להגיד ל  - עומרי 

 הרצף, אחד מהם. ויש זיקה ויש קירבה, ברור שגם הערבים פה צריכים לעשות את התרבות שמגי עה 

 להם ושלא יהיה שום דבר של השוואה או זה מקבל יותר וזה מקבל פחות. אני לא יודע מה התקציבים 

 י בשאיפה שיהיה רכז דת, כן אז אני רכז תרבות ודת אבל יש אנשים מתחתיי. אפשר והאפשרויות אבל אנ

 .לסדר דברים

 ?אפשר לענות גם - זיו

 כן זיו בבקשה  -נור

 אז אני כן מגדירה את עצמי דתל"שית, אני מכירה את העולם פחות או יותר ויודעת. אבל בלי קשר אני  - זיו

 המגזרים או יותר, ואפילו בסגנון של קבוצות  2פעילים מ  2נו חושבת שהדבר הנכון לעשות יהיה לגייס אלי

 .מיקוד פשוט לשמוע את הצרכים ולהכניס את זה ללוז שלנו כל האירועים ולענות על זה בהתאם

 .כן זה תפקיד משותף. תרבות דת כשזה ביחד צריך ללכת בשני הזרמים - עומרי 



 
 

 

 ?אוקיי חברים אוהד  -נור

 רי. קודם כל אמרת שאתה דתי על הרצף, דתל"ש, גם אני, אני מניח שעוד שאלה אחת קצרה לעומ - אוהד

 4המינים, אני שנים שמכרתי גם  4אנשים כאן, אין לך מה להתבייש דבר אחד. דבר שני, אמרת לגבי 

 המינים? לא הבנתי 4המינים, לא הפקתי אירועים אבל רציתי להבין מה מהלך המכירות בשוק 

 ת חיים, זה דבר שהייתי בבי"ס אצלי, היה לנו חברה שלא היו מסוגלים לממן מה שרשמתי בקורו - עומרי 

  המינים לתושבי חשמונאים כדי לסבסד 4מסע לפולין, אז אנחנו חברה כל שנה עושים שוק פורים ומוכירם 

 את המסעות לפולין למי שלא יכולים לשלם. אז באמת לקחתי על זה אחריות והקמנו שוק פורים מאפס 

 ,,ודיברנו עם ספקים. לילות וימים מיינו אתרוגים, מגיעים לשם   800המינים מכרנו קרוב ל 4וכנ"ל גם 

 .אלף שקל והטסנו חצי מהישיבה 60מוכרים, מאלף ועד תו את הכל ובסוף הגענו ל

 ?אלף שקל 60הגעתם מהמכירה ל - אוהד

 סטים  800המינים, על  4ב יותר מאלף שקל משוק פורים. אג 30אלף שקל ועוד   30לא, הגענו ל  - עומרי 

 .,המוכר עשה לנו שמח אבל לא נורא לומדים  17,עזוב, עשינו לנו בתור ילדים בני   35הגענו ל

 .אוקיי חברים, תודה רבה לעומרי ולזיו  -נור

 תודה רבה לך נור  - עומרי 

 .בכיף אח שלי  -נור

 התרבות מחדש ונשאיר את באמת תודה רבה על ההקשבה, מקווה שנקדם ונחיה פה את  - עומרי 

 .הסטודנטים קרוב ללב

 יאללה חברים מחכים לתוצאות. טוב חברים יש תוצאות. יירשם בפרוטוקול קיסר ויאיר עמרם לא   -נור

 קולות לזי ו זגורי. אז ברכות   4לעמרי רוזנפלד ו  15קולות יש לנו  19הצביעו בכלל, לא נמצאים. מתוך 

 , אני בטוח שתעשה עבודה מעולה וכל הכבוד אח שלי. זה הזמן עומרי על התפקיד החדש , רח"ט תרבות 

 .למחיאת כפיים חברה

 כל הכבוד לזיו ולעומרי, בהצלחה  - דביר 

 תודה רבה לכם  - עומרי 

 .טוב חברה אנחנו ממשיכים לוועדת ביקורת. קצת הסבר כללי על וועדת ביקורת של המועצה שלנו-נור

 נבחרו כבר בי שיבה הקודמת, תסתכלו בפרוטוקול של חברי מועצה ש  2וועדת הביקורת מורכבת מ

 מתמודדים  3חברי וועדה חיצוניים שנבחר אותם היום. בעיקרון יש לנו  2ועוד  7.19הישיבה הקודמת ב

 אז אתם מצביעים   3מתוך  2שהגישו מועמדות ועברו את שלב המיונים ועוד משהו חשוב, היום בוחרים 

 יצוני שיקבל את מירב הקולות יוכרז ביו"ר וועדת ביקורת, מן אנשים ולא רק לאחד, והמועמד הח 2ל

 הסתם הוא חייב להיות חיצוני ולא מתוך המועצה. בואו נמשיך. כמו שאמרתי ירין אוחיון ושני שרמן נבחרו 

 אנשים שנבחר אותם היום. דביר ברזילאי אתה   2בישיבה הקודמת ועזרו מאד בשלב המיונים ונשארו לנו 

 ?נמצא פה

 כן  - 'דביר ב 



 
 

 

 בבקשה אחי אתה יכול להתחיל   -נור

 ?אוקיי שומעים אותי טוב - דביר ב'

 דק' אני מקווה שזה יהיה כמה שיותר מקוצר  4בעיקרון יש לך    -נור

 ,אשתדל לקצר. אוקיי, אז קודם כל אני אציג את עצמי. קוראים לי דביר ברזילאי מאשדוד במקור - דביר ב'

 נט בשנה א' לתעשייה וניהול. אין לי יותר מדי ניסיון תעסוקתי גר באריאל, שנה הבאה במעונות. סטוד

 בתחום ביקורת או ביקורת פנים כלשהי. לפי דעתי זה קצת תמוה ואבסורדי לקחת אנשים כ"כ צעירים 

 ולשים אותם כמבקרים של מישהו אחר, אבל מישהו חייב לעשות את זה. אני מאד רוצה להיות חלק 

 לאחרונה, כולנו מרגישים במיוחד במדינה את כל הכאוס שהו לך מהדבר הזה כי קל באמת לראות  

 בממשלה, וכולנו תמיד שואלים איפה הכסף? מהם עושים? לאן כל הדברים הולכים? איך הם באמת 

 עוזרים לנו. ופה באמת אני חושב שאני יכול לבוא לידי ביטוי במיוחד בתור בנאדם שבא מבחוץ, סטודנט

 והנפשות הפועלות, מגיע בצורה הכי פרשית שקיימת. כמובן, לא מצורה שיפוטית שלא מכיר את האגודה  

  כדי לשים מקלות בגלגלים, או באמת לבטל איזשהם אנשים, אלא באמת להגיע ולייעל את עצמנו ובאמת

 לראות שהכול מתנהל בצורה מאד אתית, כמו לדוג' כל הדברים שנאמר בתחילת הישיבה, אולי דברים 

 מקומות אחרים. זה באמת מה שאני בא להביא. אני באמת רוצה להנגיש יותר בצורה הגיעו קצת ל

 שבאמת מתאפשרת, הייתי אומר, לא מבחינת ביטחון מידע אבל דברים שבאמת אפשר להנגיש לרוב 

 הסטודנטים מה באמת עושים ואיך אנשים נבחרים ומה הפיקוח על כל העניין הזה, זה דבר שמבחינתי 

 הוא בראש ובראשונה במיוחד שעוברים פה תקציבים מאד גדולים, ויש פה אנשים שקיפות זה דבר ש

 שסה"כ כל הסטודנטים בחרו אתכם כנציגים והיו שמחים לדעת מה אתם עושים ואיך הדברים מתנהלים 

 ולאן הכול הולך. וזה דבר שמאד הייתי רוצה להסתכל עליו וכמובן גם לתת את הפידבקים והפירגון 

 אמרתי בהתחלה, שאני חושב שזה דווקא יתרון שאני בא מבחוץ ולא מכיר, אני בא לשאול כשצריך. וכמו ש

 את השאלות, אני בא לעבוד בצוות, לקבל את הביקורת עם עצמי, לגבש את השאלות למי שצריך וסה"כ 

 זה מה שאני רוצה לעשות. אני מאד חושב שאני מתאים לתפקיד הזה, בגלל זה הלכתי ושיניתי מגמה 

 ים ממדעי המחשב למשהו שאני אוהב קצת יותר את עניין הביקורתיות והייעול, לכן עברתי בלימוד

 ?להנדסת תעשייה וניהול ומקווה שתיתנו לי את האמון לתת לאנשים אחרים את האמון באגודה. שאלות

 .לי יש שאלה  - דניאל 

 כן  - דביר ב'

 .מעוניין להיות בוועדה? זו שאלה ראשונהאתה מעוניין להיות ראש וועדת ביקורת או שאתה   - דניאל 

 אוקיי, עוד שאלה או שאני אענה על זו  - דביר ב'

 לא תענה ואז אני   - דניאל 

 אוקיי אז אני אענה לדניאל. אני רוצה להיות היו"ר של הוועדה ובאמת להביא את מי שאני ואת  - דביר ב'

 יות גם חלק, כי בסופו של דבר אני הדברים ואת הקווים המנחים אותי בדברים האלה. כמובן שאשמח לה

 בא להתנדב, לייעל, אז אין פה ענייני אגו ומי לוקח מה, אשמח מאד שזה יהיה אני שיוביל, זה הכול לגבי 



 
 

 

הדבר הזה. עניתי על השאלה או לחדד   ?משהו

 לא בסדר גמור, אין לי עוד שאלה  - דניאל 

 ?למישהו יש עוד שאלה - דביר ב'

 ?לות? חברי מועצה אתם רוצים לשאול את דביר ב' שאלותחברים לאנשים יש שא   -נור

 אני רוצה לשאול אותך נשמעת לי מקוטע, אני לא יודע למה זה מקוטע, אמרת שאין לך ניסיון בזה  - יאיר 

 אז מה המודל שלך, איך אתה רואה את עצמך שאתה כן תוכל להיות? כן לעשות את העבודה הזו על 

 ?המיטב שלך בשונה מאחרים

 קודם כל יאיר אני חושב כמו שנראה לי הזכרתי, אני אחדד שוב, אני חושב שטיפה אבסורדי  - דביר ב'

 שאנשים כ"כ צעירים יעבירו ביקורת על תפקיד שהוא לא עשה, בד"כ ביקורות פנים זה דברים שנעשים 

 ת ולשפוטע"י אנשים בעלי ניסיון, בסדר? בארגונים נגיד גדולים כלשהם, לכן קצת קשה לקבל ביקור

 אנשים בדיוק באותו מקום שלך, אני להפך אני לקוח את זה כיתרון. בתור בנאדם, סטודנט מאד חדש 

 ורוצה להבין איך דברים עובדים ולשאול את השאלות שאנשים שלפעמים אני רואה שנמצאים שנתיים 

 ה לשלול את הדברים בתפקיד או קצת תמוה לי איך הוא הגיע לתפקיד הזה אם אין לו ניסיון כלשהו, אז ככ

 האלה שאולי יש דברים שהם קצת קומבינות או כל מיני דברים כאלה, ובאמת מה שאפשר, כמה שיותר 

 להנגיש את זה לאנשים שיראו את הפעילות של האגודה ושהיא נקייה ולא פעילות שהיא מה שנקרא חס 

 וחלילה מושחתת או שיש לה איזשהם עניינים נסתרים. עניתי על השאלה 

 כן תודה - ר יאי

 ?עוד משהו  - דביר ב'

  ?לעוד מישהו יש שאלות לדביר? טוב אנחנו עוברים, ממשיכים הלאה, שני את פה  -נור

 כן אני כאן  - שני ר'

 ?היי מה שלומך  -נור

 ?היי מה נשמע? שומעים אותי - שני ר'

 .דק', שיהיה לך בהצלחה 4כן. טוב שני יש לך  -נור

 ,גרה בענפי מנשה. למדתי תואר ראשון באוני' אריאל  26ני, בת תודה רבה. טוב אז אני ש - שני ר'

 בכלכלה משאבי אנוש ומשפט, הוספתי גם לימודי תעודה וביקורת פנים. הציעו לי את זה במסגרת התואר 

 ודי התלהבתי מכל הרעיון. היום אני סטודנטית לתואר שני בבר אילן, סטודנטית למשפטים ועבדתי 

 ,ת בתחום אלא מתעסקת בתואר השני בלימודים. עבדתי בשני משרדיםבתחום, כרגע אני לא עובד

 משרד אחד עבדתי בביקורת תקציבית, בקרת תקציבית יותר נכון שזה חלק מביקורת פנימית והמשרד 

 הולצמן, בגדול זה משרד שהוא מקום רביעי בארץ  - השני שעבדתי בו והוא הגדול יותר, שנקרא רוזנבלום

 ן ביקורת אם זה עמותות, חברות גדולות כמו קבוצת דלק, מפעל הפיס, עמותות לביקורת, עשיתי שם המו

 שונות קטנות, לא יודעת אם תכירו, אבל גם במקורות ומכבי שירותי בריאות. מעבר להתנהלות שלי 

 .בביקורת הפנימית שם, עסקתי בכל מיני תחומים אם זה דוחות כספיים ולמע"מ של כל מיני חברות



 
 

 

לתפקיד הזה. אני חושבת שאני יכולה   מאד חושבת שאני מתאימה  בגדול אני 
 לתרום מהניסיון התעסוקתי 

 שלי, לדעת איך אני משפרת תהליכים באגודה, איך לתת המלצות ישימות, לנהל את התהליכים. כמובן 

 ?לשמור על טוהר המידות, וזהו בגדול. יש למישהו שאלות 

 ?ד הזה זאת אומרת באריאל כן רק שאני אבין, איך הגעת לתפקי  - דניאל 

 ?לאיזה תפקיד - שני ר'

 לתפקיד של הביקורת באריאל   - דניאל 

 ראיתי פרסום בפייסבוק ושלחתי קו"ח. חשוב לי לציין שגם בעבר ניסיתי להתמודד וקו"ח שלי  - שני ר'

 התפספסו במייל אז זה לא יצא לפועל וכשראיתי שוב את המודעה אמרתי אני חייבת לנסות. כרגע גם 

 בגלל שאני לא עובדת יש לי את הזמן להשקיע, לתרום מהידע שלי, ללמוד מהעבודה שם. חשוב לי מעבר 

 ללימודים, התנסיתי קצת בעבודות, אני יכולה לתרום מתוך ההנהלה של הארגון שזה גם משהו שאני 

 ?חושבת שהוא מאד חשוב. עוד שאלות

 כאן, אז זה אומר שהידע שיכול להיות לך לגבי מה אני לא כ"כ מצליחה להבין. את כבר לא לומדת  - שני ש'

 שקורה, אני לא יודעת אם זה בכלל אפשרי בתקנון, את זה אני אבדוק אח"כ. את למדת כבר את כבר לא 

 ?לומדת באוני', אני מבינה את זה נכון

 .נכון, אני לומדת בבר אילן - שני ר'

 מבחינת תקנון והשאלה היא למה בעצם ואיך   אוקיי אז קודם כל צריך לבדוק אם זה בכלל אפשרי  - שני ש'

 בעצם תגעי מה קורה פה כשאת לא לומדת כאן, זה סיטואציה שאני קצת לא מצליחה להבין 

 אני מבינה את השאלה שלך. קודם כל אני עדיין נמצאת בפייסבוק של האגודה, עדיין יש לי חברים  - שני ר'

 דברים, זו לא הבעיה, אני כן יכולה לדעת מכל  סטודנטים, אני מכירה הרבה אנשים באריאל. אז לדעת 

 מיני מקורות וזהו 

 ?אבל למה בעצם שתעשי תפקיד במקום שאת לא לומדת בו? את מבינה מה אני אומרת  - שני ש'

 כן אני מבינה, גם בשבילי, בשביל הניסיון שלי, כן הייתי שמחה להיכנס לוועדת ביקורת ולנסות  - שני ר'

 ישי למדתי את התואר הראשון באריאל. כן חשוב לי שלסטודנטים הבאים להשפיע וחוץ מזה בפאן הא

  יהיה את כל מה שהם צריכים ושההתנהלות תהיה תקינה גם במצב של היום עם כל הקורונה

 שההתנהלות היא באמת מאד מסובכת, חשוב שהכל יהיה בצורה הנכונה ביותר וכן הייתי זו שרוצה 

 .להשפיע

 ?ש שאלות? עוד חברי מועצה שרוצים לשאול את שני עוד משהוטוב תודה רבה שני, י -נור

 האמת שזה פחות שאלה זה יותר תמיהה, אני מבולבל רצח, אני מבין לגמרי למה את רוצה לע בוד  - אלון

 ?באריאל זה באמת מקום מאד חם טוב, אבל למה לך 

 במשפטים גם אם היא לא עשתהאני חושב שאפשר להסביר את זה, בסופו של דבר היא למדה תואר  -

 .את זה ויש לה ניסיון בביקורת והאמת פחות אכפת לי מאיפה היא



 
 

 

 אני איתך  - אלון

 היא בטח עושה את זה בשביל הקורות חיים שלה, אבל זה לא אמור לעניין אותנו אם היא כזו מקצועית -

 'ויכולה לעזור לאוני

 משפטים בבר אילן זה פלוס, אבל למה? אני פשוט  אני מסכים איתך לגמרי וזה שהיא לומדת עכשיו  - אלון

 מבולבל 

 אלון אחי   -נור

 אני גם לא רואה בזה בעיה, אני דווקא רואה בזה מחמאה שמישהו חיצוני כביכול רוצה לבוא  - דניאל 

 ולבדוק אותנו. אני חושב שזה הדבר שהכי טוב כביכול לקרות למערכת, שהוא לא בתמונה הזו בכלל ובכל 

 וא ולנסות ולא עכשיו בעל תפקיד. אני לא מכיר אותה כן? אבל חייב להגיד, סתם מדעה זאת רוצה לב

 .אישית שלי

 גם אני חושב שזה יתרון גדול כי זה לא מישהו שנמצא מכאן והוא ניטרלי ויכול לבדוק לעומק, בלי שום -

 פינה ורגש בכלל, אז אל תיקחו בחשבון את המקום 

 י את זה כי חשוב לדעת שלא סתם זה נופל בין הכיסאות אני מסכים איתכם, אני הצפת - אלון

 תרשו לי לבאס, אני מצטער, לפי התקנון של העמותה צריך להיות חבר אגודה, כלומר סטודנט - דביר 

 .הבנתי, אוקיי חבל לי ממש רציתי לתרום - שני ר'

 אוקיי מצטער  - דביר 

 שני באמת כל הכבוד  - אלון

 חה. ביי ביי תודה רבה, אז שיהיה בהצל - שני ר'

 ?אוקיי, טוב אז חברים בוא נמשיך, יאיר אתה פה  -נור

 ?שומעים אותי  - יאיר זיני 

 כן שומעים אותך אחי דבר -נור

 .'טוב אני יאיר זיני, סטודנט להנדסה אזרחית שנה שנייה, מנתניה במקור, גר במעונות האוני - יאיר ז' 

 טוב  יאיר אני מבקש שתגביר את הקול שלך, לא שומעים   -נור

 ?אוקיי, התקרבתי יותר למיקרופון שומעים אותי יותר טוב  - יאיר ז' 

 לא שומעים אותך אחי   -נור

  שומעים אותך - אלון

 טוב אז אני סטודנט להנדסה אזרחית שנה שנייה, גר במעונות, למדתי בישיבת הסדר, שירתי  - יאיר ז' 

 בחו"ל, כשחזרתי מהשליחות התחלתי את בגבעתי וכמו שאתם רואים לפניכם יצאתי לשנת שליחות 

 הלימודים באוני' ובמקביל בעקבות התעניינות גדולה שלי מאד בנושא הכלכלה, הייתי כתב לענייני כלכלה

 , ,זה היה במשך חצי שנה, ואחרי זה התחלתי לעבוד כעוזר ודובר של חבר מועצה בירושלים  0404באתר 

 בחודש הקרוב. אז אני אגש לעניין עצמו של הביקורת, בשנהבעיריית ירושלים , שזה תפקיד שאני מסיים 

 האחרונה אני מקווה שכולם נתקלו גם בביקורת שהוטחה באגודה ובאופן כללי בגלל שהזמנים קשים אז 



 
 

 

גם הכנסת והממשלה כמובן, גם אם זה   כל הגופי הציבוריים הוטחה בהם ביקורת.  
 ,בנושא הבחירות

 המדינה ועוד כל מיני דברים כאלה. אני לא בא לקחת פה איזה צד או  התנהלות תקציבית, גם מול רשויות

 משהו כזה, אני רק רוצה להגיד שבעצם להבנתי הנכס החשוב ביותר שאולי הכי חשוב שהאגודה צריכים 

 לבחור לשמר זה האמון שהבוחרים נתנו בה, כל פעילות תתנהל בצורה ישרה ושקופה, וגם אם יהיו 

 ,חים ומשהו לשיפור, ובמיוחד כשאין גוף שמשמש כמו אופוזיציה בתוך האגודהתקלות אז ייקחו מהם לק

 אז זה המקום של וועדת הביקורת שלמשבצת הזו אני רוצה להיכנס, כי בכל שלב בחיים שהייתי תמיד 

 .עניין א ותי להיות מעורב גם בהבנה לעומק של התהליכים הארגוניים הקורים מסביב וגם בשיפור שלהם

 ם לי והביא אותי להעמיק בקריאה ולהגיע בעצם לרמת הבנה, כלכלה למשל שמאפשרת לי זה מה שגר

 להתעסק בעיתונות שהיא גם מבקרת, שאח"כ כחבר מועצה באופוזיציה, אז רוב התפקיד הוא באמת 

 ביקורת י. התעסקתי בהכנת חומרים לקראת דוחות, צריך לעבור על תקציבים ולראות איזה כסף עובר לאן 

 ם יש חריגות מיוחדות. לכתוב שאילתות ומאמרי דעה שאח"כ התפרסמו בכלי התקשורת הגדולים ולמה, א

 במדינה, ישראל היום, גלובס וכו' ובשביל להצליח בעבודה הזו אני חושב שצריך להיות באמת קשוב 

 לביקורת שעולה גם מהשטח וגם אולי מחברי מועצה, לדעת לסנן אותה, לאתר כשלים ולהיות מסוגל 

 לות אותם בכתב וגם בפניכם חברי המועצה שמקבלים החלטות בצורה בונה, כי בסופו של דבר אני להע

 מאמין שכולם פה כדי לעשות דברים יותר טוב. במסגרת העבודה שלי בעירייה כתבתי גם דו"ח ביקורת 

 ת מפורט ורחב ועבודה מאד רצינית בנושא המדיניות של הממשלה ושל העירייה לכן אני מאמין שבאמ

 המסלול שעברתי מכשיר אותי לעשות את התפקיד על הצד הטוב ביותר ואני אשמח שתתמכו בי. תודה 

 רבה ואשמח לשאלות 

 .מעולה, תודה רבה לך יאיר -נור

 נור אני אשמח רגע  - אלון

 רגע חברים   -נור

 ?אני אוכל לשאול שאלה בינתיים - סתיו 

 בטח סתיו דברי   -נור

 היית שם את הדגש שלך בתפקיד? מה חשוב לך? לא שומעים אתה על על איזה דברים ככה  - סתיו 

 השתק 

 אז מההסתכלות שלי והמעקב אחרי וועדת הביקורת, ניסיתי לעשות שיעורי בית. אני לא יודע מה  - יאיר ז' 

 היה בתקופה שקדמה, אני יודע שבדו"ח האחר ון של וועדת ביקורת שפורסם לציבור לפחות, לפני לפחות 

 ול להיות שזה קרה, אבל זה שלא הצלחתי למצוא את זה, זה כבר בעייתי, זה משהן שאמור שנים, יכ 4

 להיות מפורסם לציבור. יש הרבה אי סדרים שיכולים לקרות במיוחד בגוף כמו האגודה המנהלת תקציב 

 הלים של מאות אלפים ואולי גם יותר. יש הרבה אי סדרים שיכולים לקרות גם כי זה גוף גדול וגם כי יש מנ

 וחוקים ויש תקנון ולא כולם בקיאים בתקנון, כמו למשל מה שקרה עכשיו שהיה בטעות, יכול להיות שאם 



 
 

 

מישהו היה שם לב לזה, שבקיא בתקנון.   היה איזושהי ביקורת ראשונית אז אולי  
 ואני חושב שזה התפקיד 

 ות שקוף לסטודנטים שלי, וועדת ביקורת, להיות בקיא בתקנון ולראות שקורה משהו כמו שצריך. להי

 ובמיוחד להיות קשוב לביקורת ולסטודנטים וגם בין חברי המועצה אם יש דברים שלא מקובלים על חברי 

 מועצה והוא חושד שדברים לא מתנהלים בצורה הכי נקייה אז זה המקום שלי לבוא לשפר. אני לא מקבל 

 ניות זה התפקיד שלכם, אבל אני את ההחלטות במקומכם, אתם נבחרתם ע"י הציבור, אני לא מתווה מדי

  .בא להצביע על כשלים שאולי יכולים לקרות ולתת את הביקורת הבונה שלי

 ?יאיר, קודם כל אחלה, ממש מצוין שאתה, רגע אני יכול לדבר או שיש אנשים בתור - דביר 

 כן  - סתיו 

 סליחה   –דביר 

 ,בתשלום ולשמש כיו"ר וועדת הביקורתמה המניע שלך בעזרת התפקיד הזה, זה תפקיד שהוא לא  - סתיו 

 ?למה שנבחר דווקא בך 

 קודם כל אני חושב שבהתחשב בכל מה שאמרתי בתפקידים שעברתי, זה מאד טבעי אצלי לבוא   - יאיר ז' 

 ולחפש, להבין את הגוף שמנהל אותנו בצורה עמוקה והרבה פעמים לתת ביקורת בדברים שאני מצביע 

 זה ב עצם מדד  - ר נכון, אני אגיד ככה. יש אולי מדד שנקרא מדד חירותשאני חושב שצריכים להתנהל יות 

 המדרג את כל הצעות החוק שמעבירים חברי הכנסת ומדובר באלפים כל שנה וזה מדרג את כל החוקים 

 לפי פרמטרים שנוגעים לחירות האזרח ועוד כל מיני פרמטרים. לא ציינתי, אבל אני גם חלק מהחבורה

 מדד הזה, שמתפרסם אח"כ בישראל היום, טלוויזיה וכדו', וזה דורש הבנה בהמון שעורכים בעצם את ה

 תחומים. כל תחום שעולה על הכנסת, שזה אומר רווחה, תרבות, כלכלה ובעצם כל הדברים שגם האגודה 

 מתעסקת בהם. מתוך זה שאני מעורה בדברים האלה כל הזמן, יש לי את ההבנה בספקטרום הרחב 

 ואני יכול לתת את הפרספקטיבה שלי בצורה שיכולה רק לתרום ולעזור. אז זה ממש חלק שאתם עושים 

 מהתשוקה שלי ודרך אגב גם בעירייה המשרה היא לא חלק גדול אבל זו עבודה שאני אוהב ועושה 

 .מהנשמה

 ?אוקיי חברים, לעוד מישהו יש שאלות   -נור

 , השנה הייתה לנו וועדת ביקורת ובימים אלו אפשר להגיד משהו, לא שאלה? כי חשוב מאד לציין  - דביר 

 ,הם מסיימים דו"ח ביקורת וזה יפורסם. שנה שעברה לא הייתי אגודה לצערי אז כן בימים הקרובים

 .סליחה עובדים על זה, לקראת סיום

 אני לא, אני עוד לא וועדת ביקורת  - יאיר ז' 

 לא לא, סבבה, שתכיר. חשוב שגם חבר מועצה יכיר   - דביר 

 בסדר גמור  - ר ז' יאי

 אוקיי חברים, ניגשים להצבעה. אני מזכיר לכם   -נור

 .נור חכה שנייה עם ההצבעה, שנייה חברים. אנחנו שנייה נוודא משהו עם העו"ד  - דניאל 



 
 

 

 ?שני שרמן את פה  -נור

 יש לי שאלה רגע לפני ההצבעה  - שני ר'

 שני רשתי, כן בבקשה   -נור

 פה באמת כתוב שאני לא יכולה להיות יו"ר וועדת ביקורת אני יכולה לראות בתקנון אי - שני ר'

 אנחנו ממשיכים עם   30:21,ב  7דקות, בעצם קחו  5כן שנייה, טוב חברים אנחנו יוצאים להפסקה של  -נור

 .התפקידים הבאים ונסגרים על כל העניין של וועדת ביקורת 

 בבקשה לחזור בזמן חברים  - דניאל 

 רגע להמשיך לתפקיד הבא אבל בינתיים שני רשתי ביקשה לראות את טוב חברים, אנחנו נאלצים  -נור

 התקנון, איפה אומרים, אז לבקשתך, יש לנו איזה חוק עמותות, שנייה רגע. זה חוק עמותות, מי שאינו 

 ,חבר עמותה לא יכול לכהן כחבר הוועד או כחבר וועדת הביקורת , זה לא משהו שקשור לאגודה ספציפית

  .ה כלליזה חוק האגודות ז

 ?אני מבינה, עכשיו רק סטודנט יכול להיות חבר אגודה - שני ר'

 מי שמשלם דמי רווחה הוא בעצם חבר רווחה  -נור

 ?אוקיי זאת אומרת אני כן יכולה לשלם דמי רווחה ולהיות חברת עמותה נכון  - שני ר'

 זה רק לסטודנטים  -נור

 חברת אגודה סליחה - שני ר'

 לסטודנטים הדמי רווחה רק   -נור

 ?מה מה - שני ר'

 .הדמי רווחה תלויים רק לסטודנטים -נור

 ?הבנתי, טוב אז בכלל אין לי סיכוי  - שני ר'

 .לצערי לא, זה נפל בין הכיסאות כל העניין הזה, איתך הסליחה ונאחל לך בהצלחה  -נור

 אני לא שומעת אותך  - שני ר'

 הצלחה בהמשך הדרך, אני בטוח שתפציצי לצערי לא, אין סיכוי להמשיך את זה, שיהיה לך ב  -נור

 במקומות אחרים 

 .טוב תודה רבה - שני ר'

 טוב חברים, אנחנו מדלגים רגע על וועדת הביקורת כי אין לנון זמנים ונחזור לזה תכף, אנחנו -נור

 ?ממשיכים לסמנכ"ל פרויקטים. בר אתה פה? בר פולו 

 ?אותה זה אפשרייש לי פה פשוטו מצגת, אם אני רוצה להציג  - בר

 ?בטח בוודא י, דביר  -נור

 ?יש נור  - בר

 כן, יאללה אחי בהצלחה  -נור

 תודה רבה. טוב אני בר פולוביאן, מכירים אותי בתור בר פולו, לא אאריך כ"כ על עצמי, אני אספר  - בר



 
 

 

יש פה הכנה לקראת אירוע גדול, זה   לכם קצת על התפקיד שעשיתי השנה. אז  
 המסיבה של פתיחת שנה 

 ל האוני', זה המסיבה של פורים, כמו שאתם רואים לקחתי פשוט את הדגל של המסיבה לחרמון, עשיתי ש

 שם סקי, כל זה היה בשביל יחצון. ליין בג'פניקה זה פרויקט הרמתי מאפס, אתם יכולים להסתכל, כל 

 ,בוע גדלפעמים, כל ש  10האנשים בחוץ עומדים בתור, הליין הצליח ברמה גבוהה, התקיים משהו כמו 

 ובאמת היה שם מאד מוצלח. יש פה ירידה לפרטים כמו שאתם רואים. תסתכלו בצד שמאל למטה, יש 

 פה, כל אחד הייתי לוקח שם שלו, מספר אנשים, שם על שולחן, כל אחד שהיה מגיע הכל היה בצורה 

 הל העסק יום מסודרת, מפיות, בקבוקים, אתם יכולים לקרוא, ירידה לפרטם. שיחת שיפור שימור עם מנ

 לפני, כל פעם הייתי מגיע למנהל העסק ביום שלישי לפני הליין, יושב איתו מה היה טוב, מה פחות, מה 

 יותר, וככה משתפרים מפעם לפעם. זה לא הייתי מגדיר כפרויקט, זה היה ערב פיפא, אבל גם התחיל 

 השגתי מדיפ של שופטים  מאפס מרעיון שלי, זה היה באמת ערב מאד מוצלח, עוד פעם ירידה לפרטים,

 אמיתיים, כרטיס צהוב, אדום, משרוקית להרים את האווירה, לוח משחקים, כמו שאתם רואים שמתי את 

 זה ככה בגדול עם השמות של כולם, היה ערב מאד מוצלח. הקמתי את מתפנקים במבחנים, שיתוף 

 לשתף איתנו פעולה, לא יצא בעלי עסקים שרצו  10עסקים בעיר, בסמסטר ב' זה עלה ל  7פעולה עם 

 שנים  3לפועל בגלל הקורונה. יש פה שיחת ווצאפ שלי עם בעלים של דיקן הפיצה שרשמה לי שהיא פה 

  ופעם ראשונה שמישהו עושה משהו כזה ותופס, היה כיף לשמוע. עוד פעם ירידה לפרטים, שיווק 

 סקים עצמם, לשאול את הסטודנטים בפרסום, בכל רחבי הספרייה , גפם מועדי א גם מועדי ב, סיבוב בע

 אם הם מנצלים את המבצע או מכירים אותו בכלל , ושליחת תמונות לבעלי עסקים, כל בעלי העסקים היו 

 מבסוטים מהפרויקט הזה וכמובן גם הסטודנטים שזה בסוף המטרה העליונה. סוף סמסטר א קיבלתי 

 המאבק מול האוני' לתושביי המעונות. בנו סף הצטיינות על התפקיד. במהלך הקורונה הייתי אחד ממובילי 

 למאבק הקמנו קבוצה שתגרום לסטודנטים לגור בלי להתחייב לחוזים כאלו ואחרים וגם בעלי הדירות 

 ,שלא היו באריאל, שיהיה להם מה לעשות, פתחתי את הקבוצה הזו , סאבלט אריאל לסטודנטים בלבד

 בבעלותי אלא בבעלות האגודה. זהו, חושב שאני יכול חברים. עכשיו היא כבר לא  600כיום היא מונה 

 להביא לתפקיד כישורים חברתיים מאד גבוהים, יכולת ניהול, סדר, יצירתיות, ירידה לפרטים, מוטיבציה 

 ושמחת חיים, שיהיה בהצלחה לכולם. חברים יש שאלות לא להתבייש, אני מכיר את רובכם, אל תגרמו 

 .ת שלכם אלילזה להשפיע על החלטות ועל השאלו

 ?חברים למי שיש שאלה ל בר   -נור

 ?מה היית רוצה לקדם השנה? מה כרגע נמצא בראש מעיינך  - סתיו 

 האמת שלא חשבתי על פרויקט מסוים, אני גם לא אשלוף לך עכשיו משהו, בעיקרו אני רוצה להמשיך  - בר

 ר קדימה, עירייה, לחזק לחזק את הקשר עם כל בעלי העסקים בעיר ואולי אפילו לקחת את זה קצת מיות

 ממש את הקשר עם העירייה ולראות איזה פרויקטים אפשר לעשות ביחד. לא יודע, חשבתי על איזה רעיון 

 קטן, לא יודע כמה זה ריאלי. לדוג' ללכת לראש העיר או למישהו מהעירייה, לראות כמה עולה לעשות 



 
 

 

ר, לקחתי  את זה בשבילו בחצי מחי פינת כלבים, לקחת הצעת מחיר, לעשות  
 סטודנטים, אנחנו האגודה 

 נקנה את כל הציוד, סטודנטים שיודעים לבנות ואוהבים ויש להם את זה יוכלו לעשות שעות ולקבל עליהן 

 נק"ז, ולעשות גינת כלבים פה ברחוב במוריה ככה שיהיה שת"פ בין הסטודנטים לתושבים ולחזק את 

 ו שבא עם התפקיד. אין לי איזה רשימת דברים הקשר בין הסטודנטים לעיר. חוץ מזה, זה משהו כאיל

 .שחשבתי שאני ארצה לעשות במהלך התפקיד, אבל יש תמיד רעיונות יצירתיים

 ?אוקיי חברים, למי יש עוד שאלות לבר   -נור

 אני אשמח  - יניב

 בבקשה יניב   -נור

 הרבה דברים פה קודם כל גילוי נאות, בר חבר זה לא סוד. אתה מגיע מתחום של הרמת באמת  - יניב

 בעקיר בתחום המסיבות והפנאי. אתה מתמודד לתפקיד שהוא שדרוג מאד רציני, לסמנכ"ל, כרגע השינוי 

 המבני זה הסמנכ"ל היחידי שהוא סמנכ"ל פרויקטים, איך אתה רואה את עצמך מתפקד מהשדרוג הגדול 

 ?הזה מבחינת הגדלת ראש, דברים כאלה 

 'מהפרויקטים שהצגתי במצגת לא היו בכלל חלק מהתפקיד שלי, לדוגאני אגיד לך את האמת, חלק  - בר

 כל הרעיון של מתפנקים במבחנים זה משהו שלא היה קשור בהכרח לרכז תרבות כי הוא לא אמור 

 להתעסק עם הדברים האלה, זה היה מבחינתי הגדלת ראש של רצון טוב לעשות איזה פרויקט טוב 

 י את הדבר הזה, הרמתי ת אזה מאפס, זה נראה לי הדוגמא הכי שיהיה פה משהו טוב לסטודנטים. לקחת

 טובה שאני אוכל לתת לך בקשר להגדלת ראש, זה דבר ראשון. דבר שני, גם כל המאבק במעונות, כל 

 הפוסטים, זה שבאתי להפגנות, עוד פעם, היו הרבה בעלי תפקידים באגודה שלא בהכרח היו בולטים 

 אחד זה בסדר, אני לא אומר משהו, אבל אני אישית זה משהו במהלך המאבק הזה, לא מאשים אף  

 .שחרה לי ונכנסתי לזה בכל הכוח. זהו

 ?יש לי גם שאלה, אם אפשר בבקשה נור  - אלון

 כן  -נור

  כן אני שומע  - בר

 מה קורה בנאדם? ככה, השאלה שלי כזאת, בגלל שאנחנו בתקופת קורונה, זה הולך להיות  - אלון

 עבוד ולהביא פרויקטים באגודה. צריך להיות ממש עצמאי ויצירתי, השאלה שלי ממשמעותית יותר קשה ל

 היא מה התחומים שאתה רוצה להרים בהם פרויקטים? ברמת הפעילות ומבחינת סטודנטים בליינים 

 ובאירועים ופינוקים ודברים כאלה, אני עפתי על זה רצח אני חושב שזה מטורף שהרמת את הכפפה

 חסר בזמנו. אבל נגיד עכשיו בתוך תקופת הקורונה, למרות שדניאל אמר הזאתי, באמת זה היה 

 שסמסטר א הולך להיות פרונטלי, מה הכיוון היצירתי שלך, לאן הוא לוקח אותך בפרויקטים מסוג אחר 

 ?גם

 באיזה פאן של תרבות אתה מדבר איתי עכשיו  - בר



 
 

 

א רעיונות לרווחה  לעזור לרווחה או להבי לא הפוך, אפ זה אקדמי, לא יודע,   - אלון
 ,או להביא משהו בתחום

 מיליון דברים, תפוס את הראש ותעוף קדימה, סתם, כיוונים כלליים, לא משהו ספציפי, אפ יש לך רעיונות 

 ?או משהו בקטנה שסתם קופץ לך בראש 

 מבחינת רעיונות תשמע לא יודע. אני בתור רכז פרויקטים מה שבאמת הייתי רוצה זה לחזק את  - בר

 של הסטודנטים בעיר, אז הייתי מנסה לעשות לדוג' כמו עם הקבוצה של הסאבלט, קבוצה מסויימת הכוח 

 עם כל מיני בעלי דירות בעיר, ללכת לעירייה לראות שם עם מי אפשר לדבר כדי לעשות כל מיני שת"פים 

 בין הסטודנטים לעירייה לבין תושבים בעיר. לא יודע, אפ זה התנדבות מסוימת בשביל נק"ז, למרות 

 שכבר יש את הדברים האלה, זה תפקיד של מעורבות חברתית כן? אבל אני חושב שיש לי את היצירתיות 

 הלימודים כדי להרים דברים כאלו ואחרים, לשלוף ככה מהמותן האמת יותר קשה לי, אבל עוד פעם, אם 

 לא היו פרונטליים והכל היה דרך הזום, אני לא כ"כ מאמין בזום אבל אני עדיין חושב שאפשר לעשות 

 דברים. סתם זורק לך עכשיו, סדנא עם מישהו שעשה קורס ברמנים ויעשה סדנת אלכוהול פשוטה וקלה

 בסד נה כזו או  להכנה, אני מאמין שהרבה אנשים, זוגות צעירים או כל סטודנט היה רוצה להשתתף 

 אחרת, אבל זהו, לא חושב יותר מזה. אני חושב הרבה באמת שיתוף פעולה עם בעלי עסקים, זה משהו 

 .שאני הייתי רוצה לקדם. זה האני מאמין שלי לתפקיד

 תודה - אלון

 ?בכיף . עוד שאלות חברים מישהו  - בר

 ?למישהו יש עוד שאלות   -נור

 ?מועצהנור אפשר לשאול שאלה אם אני לא חבר -

 כן בבקשה, אבל זריז  -נור

 אוקיי אז אני אשאל שאלה מאד מהירה לכל מתמודד, סמנכ"ל פרויקטים בהרבה פעמים יכול להיות -

 בלבול, הוא יכול להשתלט במרכאות על פרויקטים של מחלקות אחרות ויכול להיווצר אי נעימויות. זה גם 

 ים לוקחים ואתה לא ממדר מחלקה אח רת שאלה וגם הערה, שצריך לשים לב קודם כל איזה פרויקט

 .שאמונה על הפרויקט הזה ואיך אתם מתמודדים במצב כאלה

 איך אני מתכוון להתמודד עם דבר כזה? יחסים, אתה יודע, אני בא לרח"ט תרבות אומר לי איזה  - בר

 וקת פרויקט אתה רוצה להרים, או שאנחנו עושים ביחד או שאתה נותן יותר דגש השנה על משהו, חל 

 ,תפקידים, חלוקת משימות, זה הפרויקט שלך אתה רוצה שהשם שלך יהיה עליו, אתה רוצה להרים אותו

 אין בעיה תן לי לעזור לך ואתה תעשה את כל השאר. לא רואה בזה בעיה, להפך, אין לי בעיה עם 

 ערב  שתפ"ים, גם בשנה שעברה בתפקיד שלי בתור רכזת תרבות עשינו שת"פים בין מחלקות. לדוג' 

 פיפא היה הכול רעיון שלי, ראיתי שיש גם את רמ"ח ספורט שגם התעניין ואמר שהיה לו פעם רעיון כזה

 אז אמרתי לו יאללה בוא נעבוד יחד. בוא ניקח תקציב ממך, אני אביא את זה ונעשה את זה והסתדרנו 

 .האחרון שאני מפחד ממנווהיה אחלה ערב. אני לא חוש בשיש לי בעיה עם זה אלא להפך זה הדבר 



 
 

 

אוקיי חברים שאלה אחרונה נוריאל.    -נור  תשאל זריז

 אני אשאל מהר מאד, התפקיד לסמנכ"ל פרויקטים הוא חדש בארגון. הוא תפקיד הפועל במודל  - נוריאל

 מטריצה ודורש ראייה מאד רוחבית על הארגון. תן לי דוג' לפרויקט מסוים ואיך אתה משתמש בארגון 

 בצורה המיטבית עבור פרויק ט זה? אשמח שגם המתמודדים האחרים בהמשך יענו על שאלה זו 

 ?עוד פעם? אתה יכול לחזור - בר

 בשמחה. תפקיד הסמנכ"ל פרויקטים הוא תפקיד הפועל במודל מטריצה ודורש ראייה רוחבית על  - נוריאל

 ?צורה המיטבית עבור פרויקט זהכל הארגון. תן לי דוג' לפרויקט מסוים ואיך אתה משתמש בארגון ב

 .דקה - עוד פעם, שאלה ששאלו אותי, דוג' לפרויקט. יהיה לי קשה לענות לך, אני אצטרך חצי דקה - בר

 שמע לא יודע, באמת, אני לא אענה לך על השאלה הזאתי, אין לי את זה ככה, זה פשוט משהו שצריך 

 שהו ואני פשוט מוציא את זה לפועל. אני נותן לבוא, פחות או יותר אני רואה שיש חסך מסוים וחוסר במ

 דוג' לדברים שעשיתי כי זה פשוט באלי. כל הרעיון של המתפנקים במבחנים היה בישיבה שעשינו. היה 

 את הליין של הג'פניקה, אמרנו אוקיי מה נעשה הלאה? ימשיך לא ימשיך? אני אמרתי חברה, תקופת 

 לי במיטה לפני השינה וחשבת י איזה מענה אני נותן עכשיו מבחנים לא נראה לי שזה ילך, ישבתי בחדר ש 

 לסטודנטים שיהיה להם מה לעשות בתקופת מבחנים חוץ מהליין הזה. אמרתי בואו ניתן להם לצאת 

 לברים, נעשה להם הנחה או משהו ואז קידמתי את הפרויקט הזה. כל המאבק השהיה לגבי המעונות 

 פה סטודנטים שהם לא יודעים מה קורה איתם, כן באים לפה לא והדירות בעיר, אמרתי יש פה בעיה, יש 

 באים לפה, באים לשבוע, לשבועיים, יש בלגן עם החוזים של האוני', יש בלגנים עם בעלי דירות בעיר, מה 

 עושים? בוא נפתח קבוצה לסאבלטים, אתה יוצא מהחדר, אתה נכנס, תעזרו אחד לשני, זהו. ככה אין לי 

 ,וט חושב, זה משהו שבא לי כזה תוך כדי דברים שחסרים, שאני רואה שאפשר לשפרלהוציא לך, אני פש 

 הייתי בא ועושה את זה 

 תודה רבה ועוד פעם, הכול בסדר שלא ידעת לשלוף זו לא הייתה הכוונה. השאלה הייתה איך  - נוריאל

 הוא לא  אתה משתמש בארגון, אתה מבין? בתור מנהל בארגון איך אתה בא לוקח אנשים, הפרויקט

 הרלוונטי, זה איך אתה משתמש בארגון, החשיבה של המטריצה זה מה שמעניין אותי 

 חלוקת תפקידים, אתה בא, עושה ישיבה מסוימת עם כל הרח"טים, אנחנו עכשיו הולכים במהלך  - בר

 החודש חודשיים הקרובים לקדם את פרויקט מסוים, בגלל שאתה רח"ט תרבות אני רוצה שתהיה אחראי 

 ב' ג'. במה אתה יותר טוב? יש משהו שתרצה לעשות אולי במקומו? אתה תעשה א' ב' ג'. מחלק  על א' 

 .משימות בצורה מסודרת, הכול אני רושם על דף, סוג של קבלה מסוימת של מה כל אחד צריך לעשות

 ברגע שאני מחלק משימות לאנשים, אם זה למשל פרויקט של חודש חודש וחצי אז במהלך כל התקופה 

 י נותן לכל אחד את החופש פעולה שלו אבל מצד שני אני כל שבוע שבועיים שלוש מוודא איתו מהאנ

 קורה, אם יש התקדמות, אם צריך עזרה, רואה שבעלי התפקידים פחות או יותר כל אחד עושה את מה

 ודברים כאלה, חיכוכים, שזה משהו שקורה בדר"כ בכל   שהוא צריך לעשות. אם יש בעיה עם שת"פים

 .ארגון, מנסה להשכין שלום ול סדר הכל, זהו



 
 

 

בר, תשובה יוצאת מן הכלל תודה   - נוריאל רבה

 .בכיף אחי - בר

 ?תודה רבה בר. טוב אנחנו ממשיכים אודם את פה -נור

 כן אני כן  - אודם 

 ?היי אודם מה הולך -נור

 ?מצויין מה שלומך - אודם 

  דקות   5מעולה בבקשה יש לך  -נור

 טוב אז ערב טוב לכולם. אני אודם בריזלי, סטודנטית להנדסת תעשייה וניהול שנה ב, מתמודדת  - אודם 

 לתפקיד סמנכ"ל פרויקטים. אני במקור מירושלים, בוגרת מכינה קדם צבאית "רוח נכון", הייתי מקימי 

 בתחום הרווחה והתרבות. לאחר מכן התגייסתי המיכנה מחזור א, הקמתי במהלך המכינה פרויקטים 

 קורסי חובשים, בין לבין יצאתי  4לתפקיד מפקדת ומדריכת חובשים קרביים בחיל הרפואה. הדרכתי 

 לעזור לפצועים והתמודדתי במצבי קיצון. לאחר מכן התחלתי ללמוד הנדסת תעשייה ניהול. בחרתי 

 תהליכים ולהמציא את עצמי בכל יום מחדש. בשנה  בתחום הזה כי יש לי רצון להרים פרויקטים, לייעל

 האחרונה הייתי רכזת קורסים ומפעילת תוכנית שמטרתה להכשיר סטודנטים לשוק התעסוקה . אני רוצה

 .להראות לכם סיכום קצר של מה שהיה בשנה האחרונה. נור אני אשמח אם תאפשר לי לפתוח מסך

 בבקשה אודם   -נור

 ?רואים אוקיי, אתם   –אודם 

 כן  -נור

 מצוין  - אודם 

 כן, רק טיפה יותר לאט אודם  - אלון

 רגע שנייה אלון   -נור

 ?אוקיי  - אודם 

 אודם כן תמשיכי   -נור

 סבבה, אז במהלך השנה האחרונה ארגנתי מגוון קורסים כגון אקסל, פייטון ועוד מתוך מטרה לתת  - אודם 

 בודה דיברתי עם ספקים ארגונים וחברות לסטודנטים כלים שיכשירו אותם לשוק התעסוקה. במהלך הע

 וניהלתי משא ומתן על מנת לסטודנטים את הקורסים המוזלים ביותר ואף חינם. היה לי חשוב להנגיש 

 לסטודנטים כמה שיוד=תר ידע מעבר לתואר בשביל להכין אותם ליום שאחרי. אני נמצאת כאן היום כי 

 .זמן, המציאות דינמית ואיתה גם צרכי הסטודנט משתניםחשוב לי לענות את הצרכים של הסטודנט בכל 

 התחלתי לזהות בכל זמן, עכשיו יש קורונה, מחר אי אפשר לדעת מה יהיה, לענות על הצרכים של 

 הסטודנט ובעצם להנגיש להם פרויקטים שיתנו להם את המענה. אני רק אסגור את המסך. יש מגוון 

 בחלק מהם. אחד הפרויקטים שחשבתי עליו זה פרויקט פרויקטים שחשבתי עליהם. אני אשתף אתכם 

 שאני רוצה להביא נציגים מעולם התעשייה מכל מיני תחומים, גם מהבנקים, מחברות היי טק ועוד שיבואו 



 
 

 

עבודה, מה דרישות התפקיד, איזה   ויסבירו לסטודנטים איך מתנהל יום  
 תנאים יש להם, איזה דברים 

 גם מעכשיו ולבוא מוכנים. עכשיו בתקופת הקורונה והמצב הכלכלי לא הסטודנטים צריכים להתכונן אליהם 

 טוב במדינה חשוב שהסטודנטים ידעו לאן הם שואפים ולהכין עצמם כבר מעכשיו. אחד הדברים שפעלתי 

 עליהם עד עכשיו זה בעניין הקורסים ולתת להם את הידע המקצועי אבל חשוב לי שבאמת יהיה להם גם 

 בעתם מה מחכה להם, לאן הם צריכים לשאוף. הפרויקט השני שח שבתי עליו זהידע מעבר לזה וידעו 

 בעצם נוגע בנק' מאד רגישה, שזה נושא הדיור באריאל. חשוב לי ליצור פרויקט שבעצם יוריד את מחירי 

 הדיור באריאל, ברמה שבעצם כמו בכל דבר, השלב הראשון של הפרויקט זה תכנון. אני רוצה לבנות 

 גית עסקית ובה בעצם נוביל לירידת מחירי הדיור. אני רוצה ל יצור טבלה מסוימת ובה תכנית אסטרט

 המידע על כל בעלי הדירות יהיה חשוף שם, זאת אומרת כל המחירים שהם מציגים והמחירים שיהיו 

 לאחר שת"פ איתנו. בעצם זה שהטבלה תהיה משותפת ושקופה לשאר הסטודנטים זה יעזור להם מכמה

 דם כל ליצור השוואה מבחינת מחירים כי כרגע יש המון פוסטים על כל מיני דירות, וסטודנטים בחינות. קו

 לא ממש יכולים לבצע השוואה כי הם רואים פר דירה וברגע שתהיה טבלה מסודרת שיהיו בה את כל 

 המחירים, הסטודנטים יוכלו לדעת בעצם מה עומד לקראתם ומה באמת הם יכולים לבצע את ההשוואה 

 ורה טובה יותר. בנוסף, ברגע שהטבלה תהיה מפורסמת ויראו על כל בעל עסק ובעל דירה מה המחיר בצ

 החדש הוא מציע, יהיה אפשר לקדם בעלי עסקים ולאפשר להם ביקוש גדול יותר ובכך זה גם יוביל 

  הכוחלהורדה במחירים של הסטודנטים. חשוב לי לענות על צרכי הסטודנט, יש לי יכולת להביא דברים מ

 לפועל, אני מגדילה ראש ויודעת שהסטודנטים כרגע במצב של חוסר וודאות וצריכים אותנו מהום יותר 

 .מתמיד וחשוב לי להיות שם בשבילם

 אוקיי תודה רבה אודם. למישהו יש שאלות לאודם? בואו נעשה את זה צ'יק צ'ק אנחנו בעיכוב בזמנים   -נור

 אני רוצה  - דניאל 

 בבקשה דניאל   -נור

 ?הבאת פה וואחד פרויקטים חבל על הזמן, מבורך, את ח ושבת שהפרויקטים האלה ישימים  - ניאל ד

 אני מאד מאמינה שכן, כמובן שאני רוצה להגיד לך את הכן המוחלט הזה אחרי בדיקה ולא באוויר  - אודם 

 התקציבים. בהתאם כי בסופו של דבר צריך תכנית מסוימת ולבחון את הדברים, לראות ניהול סיכונים ומה 

 לזה לראות איך אפשר לשנות או לייעל את מה שאני חושבת אבל זה השורש של הדברים של מה שאני 

 ?רוצה להרים ושתפ"ים נראה בהמשך איך אפשר לקדם את זה בצורה הטובה ביותר. עניתי לך

 כן תודה רבה  - דניאל 

 תודה לך  - אודם 

 ר על השאלה של נוריאל, שהתפקיד סמנכל פרויקטים פועל אני גם רוצה לשאול שאלה. אחד אני חוז  - אלון

 במודל של מטריצה, ודורש ראייה רוחבית של הארגון. תני דוג' לפרויטק מסוים ואיך את משתמשים 

 ?בכלים של הארגון כדי להביא את הפרויקט הזה לידי ביצוע 



 
 

 

נושאים הוא נוגע. לצורך העניין אם זה   זה תלוי באיזה   באמת כל פרויטק  - אודם 
 משהו שקשור לדיור אז 

 זה קשור גם לרווחה, והפרויקט של המנטורים מאד קשור לשיווק כי זה מאד משה איך אנחנו מציגים 

 ומפרסמים את הפרויקט. זה צריך לעבוד בשת"פ מסוים. אז זה כן משנה איך אני עובדת מול המחלקות 

 אני רואה שיש איזה פרויקט שיש לו איזה ממשק עם מחלקה מסוימת אז אני אדבר עם אותה  השונות ואם 

 מחלקה ואראה איזה כלים אולי הם יכולים לתת לי או אלי משהו שאנחנו יכולים ליצור ביחד או לחוד 

 ובאמת לשלב את הדברים בצורה הטובה ביותר 

 גם טיפה לפרגן. אני יודעת שהרמת, התחלת אוקיי תודה רבה והשאלה השנייה שלי, אני רוצה  - אלון

 ,להרים פרויקט מטורף של בתחום האקדמי יותר, של כל הקורסים החיצוניים של ידע הוא כוח ואקדמיה

 זה משהו שהוא מטורף בתחום האקדמי. השאלה אם את רוצה להמשיך בכיוון ההזה או לפרוץ דרך חוץ 

 ור לשיווק, וגם לעשות דברים אחרים בתחום מדיור שקשור לרווחה וחוץ מעסקים ומנטורים שקש 

 התרבות, תחום הפעילות חברתית, או פרויקטים שיכולים לעזור להנהלה לצורך העניין 

 אוקיי, אז קודם כל, התחום האקדמי זה התחום שאני שמה עליו בעיקר דגש כי בסופו של דבר  - אודם 

 י כן רו צה לגעת בכל המחלקות כי אני סטודנטים הגיעו לכאן במטרה העיקרית ללמוד ולצבור ידע, אנ

 חושבת שיש קשר ישיר בין כולן. גם אם סטודנט הכי טוב ברמה האקדמית אבל אין לו כסף והוא צריך 

 לעבוד, ואם סטודנט שלומד אבל קשה לו מבחינה חברתית, זה ישפיע עליו ולא יעשה לו טוב. אז יש קשר 

 ן ולמצוא את הממשק בין כולן. אז לא רק במחלקה ישיר בין כל המחלקות לכן חשוב לי לפעול בכול

 ספציפית כי אני באמת רואה את הקשר בין כולן ומבחינתי גם אם המטרה הכי בסופה של דבר היא העניין 

 .האקדמי אני רואה קשר ישיר בין כולן ומכנה משותף

 סבבה תודה רבה  - אלון

 ?אביתר אתה יכול לעלות רגע אוקיי חברים לעוד מישהו יש שאלות לאודם? אוקי   -נור

 כן  - אביתר

  .תעשה את זה זריז אחי -נור

 אז אודם הייתה רכזת שלי בשנה האחרונה, ואני מבקש ממכם לא לבחור בה כדי שתישאר רכזת - אביתר

 שלי גם שנה הבאה. יש לזה סיבות מאד טובות. אודם באמת יש לה אמביציה מטורפת, היא מוכשרת 

 זמן. היא הרימה פרויקט שמבחינתי היה מאד חשוב לי שלא היה קיים ולא קיים בטירוף, חרוצה חבל על ה

 גם במקומות אחרים. היא הרימה אותו לרמה מאד גבוהה, הביאה קורסים מאד טובים ואיכותיים, ואחרי 

 .סקר שוק מאד נרחב שהיא יודעת לעשות סקר שוק, כי היא יודעת לבוא ולעבוד מול ספקים ומול אנשים

 ת לפנות מטריצות שדיברתם עליהם לפני כן ותהיה לכם זכות אם היא תהיה סמנכ"לית היא יודע

 .פרויקטים ואני אשמח אם לא

 תודה רבה  -נור

 אפשר לשאול שאלה רגע את ההנהלה הבכירה שלנו? חשבתם לחלק את הסמנכ"ל לשניים ולעשות  - אלון



 
 

 

 ? אותו 

 .ובסמנכ"ל פרויקטים הם תותחים אחד אחד  אני אענה לך שעוד לא שמעת את המועמד השלישי, - דניאל 

 תודה רבה אודם, שיהיה לך בהצלחה  -נור

 תודה  - אודם 

 ?נדב אתה פה -נור

 ?כן שומעים אותי -נדב

 שומעים ורואים   -נור

 ,סטודנט שנה ראשונה, תעשייה וניהול. יותר ממה שרשום בקו"ח אין לי  27הרווחתי. ככה, נדב, בן   -נדב

 עובדים תלוי בגודל האירוע. מבחינת  30-15הל, היו תחתיי בעבוד האחרונה בין מה להרחיב, עבדתי כמנ

 האידאל, תמיד בדעה שלי אני מאציל סמכויות ורותם את האנשים שעובדים איתי לטובתי כי אני חושב 

 שככה אני ארוויח. העליתי בעיה פה שמפריעה לכולנו כסטודנטים שהיא הדיור כמובן וזה עלה לפני. איך 

 כסטודנטים מייצרים כוח? באמצעות המצגת תיכנסו קצת לראש שלי ותבינו את החשיבה, מה אני  אנחנו

 רוצה לעשות. קראתי למצגת מרעיון למציאות כי זה משהו באמת שדובר הרבה, הנושא הזה, היה גם 

 דברים שעשו, הרוב לא יושם כי באמת לא הצלחתם לרתום את הסטודנטים, כולנו לא הצלחנו להירתם 

 .ה. מבחינת הרעיון זה באמת לפתור את משבר הדיור. לנו צריכה להיות ההשפעה לפתור את זהלז

 התנאים האולטימטיביים עבור הסטודנטים, למה זה חשוב? אני חושב שאין מישהו שלא מכיר חבר או 

 שלנו היה שזה לו עצמו קרה, כל עניין הדיור, בעלי בית וכו'. איך אנחנו עושים את זה? כרגע הבעיה 

 שהביקוש עולה על ההיצע. אין מה לעשות יש הרבה יותר סטודנטים מדירות פנויות וא בעלי דירות. אנחנו

 לקוחות שבויים, אין ברירה, לא נלך לגור ביישובים רחוקים כי בגלל זה אנחנו גרים פה וזה יוצר מחירי 

 שני. יש היום המון שיטות לבנייהשכירות שהם באמת גבוהים. מה שאני רוצה ליצור זה מודל מגורים חד

 קלה ומהירה בין אם זה מכולות ואני לא מדבר על המכולות של האוני', אני חושב שאפשר להביא מכולות 

 ברמה הרבה יותר גבוהה, בסטנדרט הרבה יותר גבוה, בסביבת למידה מדהימה, יצירת מערכת 

 לכם מכירים את הדירות המחולקות בנווה משפטית. אני כסטודנט ששכר פה דירה נכווית י מבעל דירה, כו 

 שאנן, סליחה על המילה אבל חיינו שם כמו פליטים במחירים מאד גבוהים. הייתי צריך לערב עו"ד פרטי 

 ,כדי לצאת מבית עם נזילה. למה? כי אנחנו לקוחות שבויים. לצורך העניין, אתה סטודנט, הוא בעל דירה

 לטרנטיבה. מה זה אומר כוחנו באחדותנו? פה נכנס עניין אתה תלך, יבוא מחר מישהו אחר כי אין א 

 האצלת הסמכויות. אם כולנו מתאחדים ואני כסמנכ"ל פרויקטים רותם סטודנטים, את כולם, לטובת הדבר 

 ,הזה, אני יוצר סוג של זיקה לדבר הזה, פותח קבוצות פייסבוק שרק מי ששוכר בתנאים שאנחנו קובעים 

 ירצו לפרסם לצורך העניין אצלנו, יהיו מחויבים ואני לא יודע אם לקרוא לזה נכנס אליהם, בעלי דירות ש

 איזה "עבר נקי", אבל שאנחנו יודעים שבעלי הדירות פיקס. השכר דירה, אנחנו צריכים ליצור חוזה אחיד 

 ,שח, סטודנט לא אמור לשלם את זה 1600וככה אנחנו יוצרים קרטל, אף אחד לא יכול לשכור חדר ב

  .רים באריאל לא במרכז הארץ. זה לא סכומים שאמורים לשלםאנחנו ג 



 
 

 

רוצה לדבר ולהציג את עצמך קודם לפני   נדב אחי אני אקטע אותך רגע, אתה   -נור
 ?הת וכניות שלך

 ?רציתי דרך התוכנית שתכירו אותי, מה זה שווה אם אני אדבר על עצמי ומפאר את עצמי  -נדב

 אוקיי, כי אתה מוקצב בזמן  -נור

 ,אין בעיה אני מסיים ואציג את עצמי כמה שיותר, אנחנו באמת יכולים לפתור את השינוי בענף הדיור  -נדב

 יש לנו קבוצה חזקה ואנחנו נהיה כולם יחד. סטודנט שלא יהיה איתנו, יש לנו המון סנקציות להפעיל, בין 

 ה חלק מהמון דברים וככהאם זה לבעלי הדירות, בין אם זה לסטודנט. הוא לא יקבל ייצוג משפטי ולא יהי

 גם בעלי הדירות. זה העניין שלי, אני באמת רואה את הדרך לפתור את הבעיה, זה גדול, זה קשה, זה 

 אפשרי כי נרתום את הסטודנטים בעצם ולא רק אני הולך ועושה את זה. כולם יספגו את האש וכולנו 

 פשוט נושא שכואב לי ובוער בי ואני  נעשה יחד. מבחינת להציג את עצמי, סליחה שחרגתי מהזמן קצת זה

 באמת רוצה לעשות את השינוי. זה הדבר הכי חשוב לי בכל התפקיד הזה. אם אני עושה אותו, עשיתי את 

 שלי מבחינתי. להציג את עצמי, מבחינת הדברים הקשורים לתפקיד, כמו שאמרתי בעבר ניהלתי 

 שלי להיות סמנכ"ל פרויקטים הרבה יותר  פרויקטים, הייתי מנהל אירועים בחברה מאד רצינית. הדרך 

 קלה כי עשיתי הרבה דברים המתקשרים לתפקיד הזה בין אם זה באירועי תרבות, בין אם זה קשר 

 לספקים ולסנכרן בין אנשים שונים שהגיעו לאותו אירוע וצריך לעבוד כמנגנון יחיד. בצבא הייתי רס"פ שזה

 ,במכירות הרבה זמן, עבדתי מול גופים מאד גדולים. וזהו בגדולגם מתקשר, מי שהיה לוחם יודע. עבדתי 

 .זה אני

 ?או קיי חברים למישהו יש שאלה לנדב   -נור

 כן  - אלון

 בבקשה אלון   -נור

 שנים להרים פרויקט דומה, היה פה בלגן, שיחות, היה ממש מה  4 3מה קורה? ככה, ניסו לפני  - אלון

 יולי מנדלסון היה בזמנו חלק מהדבר הזה, ניסו בכל צורה שנקרא הזיה, זה היה משהו שקשור לדיור. 

 לבוא ולעשות איזה מחשבון דיור לפי כמה קריטריונים, אני יכול להפנות אותך אליהם כדי לשאוב מהם גם 

 השראה. אבל השאלה העיקרית היא סמנכ"ל פרויקטים תפקיד מאד רוחבי. זאת אומרת נושא הדיור כואב 

 שנים ורואה את כל הדברים מסביב וגם בגלל   5ד כבנאדם שגר באוני' כבר גם לי באופן אישי, במיוח 

 סכומי הכסף שמשלמים לשכירות נשארתי בקרוואנים. השאלה שלי היא האם כסמנכ"ל פרויקטים תוכל 

 ?לגעת גם בנושאים שונים גם כן

 ,ישהו פה מעורבקודם כל כן, אני מכיר את הפרויקט שנכשל, ראיתי אותו קצת. לטעמי, סליחה אם מ  -נדב

 הוא לא באמת היה יסודי כי ברגע שאתה נותן אור ירוק ל בעל דירה שהוא בסדר אבל אור אדום לבעל 

 דירה שהוא לא בסדר אבל בתכלס לא יצרת פתרון אמיתי כי יש פה מצוקת דיור, לא יצרת פתרון, אז בואו 

 .ניתן דירוגים. זה נחמד ויפה אבל בפועל לא עושה שינוי

 ?איך אתה רוצה לגייס אותםאז  - אלון



 
 

 

בשומרון, יש לך פה שטחים אין סוף   בקלות. אתה לצורך העניין גר    -נדב
 'דק  20 10במרחקים של בין 

 .אנשים שאטל ונגמר הסיפור 5מהאוני'. אני בעד הפרטה, אל תתבסס על תחב"צ, יש לך שאטלים. תיקח 

 אני מראש אומר, אני לא מתבסס על אף אחד. תתבסס על הגדולים, תאכל אותה כי יש להם כוח, תחב"צ 

 פעמים ביום בכפר שגרים  4 3אנשים לגייס  5מה שהיא רו צה היא עושה, היא לא תלויה בך. שאטל של  

 חברהסטודנטים זה לא בעיה. יש פה את מועצת השומרון שמאד תומכת בהתיישבות. אנחנו  200בו 

 ייחודיים, אקדמאים שיכולים רק לתרום לסביבה. אין מישהו בראייה שלי שיסרב לזה וגם אם כן נדע איך 

 להתמודד עם זה. מבחינת זה שיש לי את הדבר הזה, איך אני מתעסק בעוד דברים. אני לא חושב שזה

 ציגו אותי בתור מי יגביךל אותי. כמו שאמרתי אני מאד תומך בהאצלת סמכויות ולהעביר כוח. אז לא י 

  שעשה את זה, אבל זה קרה תחתיי, הייתי אחראי לזה, הייתי שם, האצל תי סכמות. אדרבא, שיתפתי עוד

 גורמים באגודה בדבר הזה. אז מה אכפת לי? הרצתי פרויקט שבעיניי הכי חשוב ועל הדרך עשינו עוד 

 .פרויקטים זה מבורך ויש לנו שת"פים כמובן

 קיבלתי. ואני רוצה לשאול אותך את השאלה שגם נוריאל שאל, אני אוהב את זה שאתה אוקיי   - אלון

 מאציל סמכויות אבל התפקיד הזה בתכלס שלו הוא עבודה עצמאית, בתורה שאתה חושב מחוץ לקופסא 

 מעבר למה שהרח"טים עושים במישור שלהם. איך אתה לוקח את הכלים של הארגון ומשתמש בזה

 ה כמה שלבים קדימה לטובתך ומביא את ז

 תראה בגלל שבאתי מבחוץ אני באמת ובתמים אומר, אני לא בדיוק יודע מה כל אחד באגודה עושה  -נדב

 או איזה כלים יש ברשותי. אין לי ספק שברגע שאכנס אני אבין מה הכלים שעומדים לרשותי, אני אדע 

 לא באמת יודע מה קורה מאחורי למנף את זה. כרגע אני יכול להגיד דברים אבל זה לא באמת כי אני  

 הקלעים ומי יכול להרים פרויקט מסוים שארצה לגבהים חדשים, אני ל א יודע, זאת האמת. אני כן 

 .אשתמש בכל הכלים העומדים לרשותי

 ?אוקיי תודה רבה אלון, מי רוצה לשאול שאלה זריזה ונעבור להצבעות  -נור

 ולאודם. בהתחשב בזה שפרויקט הדיור הוא פרויקט כן אז בדומה לשאלה של בר, נפנה אותה גם לבר  -

 ,שבסופו של דבר במציאות מבחינת המעונות יש איזה חוזה שכירות ובזה כנראה לא נצליח להוריד

 ובהתחשב שבדירות מדובר בשוק פרטי, מה האלטרנטיבה שאתם מציעים או איך אתם מציעים לתפור 

 ?את הבעיה

 קטוע רגע  אפשר רק לחזור על הסוף? היה לי   -נדב

 כן בטח, אמרתי שבסוף מחירי המעונות הם של קמפיין מסוים ואין אפשרות להוריד ומחירי הדירות -

 הפרטיות הוא שוק פרטי ובעצם שם גם לא בטוח עד כמה אפשר להתערב אז איך אתם מתכוונים לפעול 

 בעניין המחיר מעבר ללוח דירות שהאגודה עשתה בשנים האחרונות 

 יש לך את כפר הסטודנטים למטה, מתחת לעיר, אז אתה עושה שת"פ עם העירייה אפשר לענות?  - בר

 ואתה מנסה לפתוח עוד אחד למעלה. אני אישית שמעתי על כפר סטודנטים שנמצא למטה אבל בגלל 



 
 

 

לגור שם כי תמיד רציתי להיות בקרבת   המיקום שלו אף פעם לא חשבתי ללכת  
 האוני'. אם היה כפר 

 המוריה או משהו כזה, פצצה. האינטרס של העירייה זה לקדם דברים כאלה כי סטודנטים באזור רחוב 

 .ברגע שאתה עושה כפר סטודנטים אז אתה עושה פרויקטים בעיר

 האינטרס של העירייה זה לקדם ספציפית את האזורים למטה, הנחשלים יותר ולא האזורים היקרים יותר -

 .של בעלי הדירות להשקעה שזה המוריה

 חשלים, מוחלשים לא נ - אלון

 טעות שלי -

 אז אתה פותח עוד כפר סטודנטים באזור מוחלש אחר. אני לא חושב שיש מה לעשות עם בעלי דירות  - בר

 פרטיים, כל אחד גר במקום אחר בארץ, יש פה בעלי דירות מכל הארץ וגם סטודנטים תחשבו שבכל דירה 

 ,אחר, לכל אחד יש בסוף את האינטרס שלויש מס' סטודנטים שתמיד מתחלפים, כל אחד מגיע ממקום  

 הוא רוצה את המיטה שלו את החדר שלו, שיהיה לו לתקופ ת מבחנים, שיהיה לו קרוב לאוני', אין לו עכשיו 

 וויזן לראש בואו נעשה משהו, נתאחד כל הסטודנטים. בסוף כל אחד מסתכל על המיטה שלו, אז אני לא 

 אפשרי, אבל אם כבר לנסות ולעשות איזה משהו גדול   חושב שלעשות משהו עם אנשים פרטיים זה

 .שבאמת יבוא וישפיע, זה לקדם דברים עם העירייה. זה מה שאני חושב

 אני דווקא חושבת שאפשר לעשות את זה עם בעלי העסק הפרטיים, דווקא בגלל כמו מה שאמרתי  - אודם 

 לטובתם, אם עכשיו נוריד את   לגבי פרויקט המעונות, ברגע שאתה נותן להם איזה מענה מסוים שגם

  .המחיר הביקוש אצלם יהיה יותר גבוה, אז זה בעצם עונה על איזה אינטרס משותף

 ?אפשר לענות? סיימת סליחה  -נדב

 כן  - אודם 

 . 20:22בוא נעשה דבר כזה, תן כמות שאלות, תן כמות זמן לכל מתמודד, אנחנו כבר ב  -  אליאור 

 אנחנו ממשיכים להצבעה חברים. כל חברי המועצה   -נור

 .אפשר לענות רק לפני? יש לי משהו מאד חשוב בנושא הזה להגיד של בעלי הדירות הפרטיים  -נדב

 זריז אחי  -נור

 שיו, כי ברגע שנגיע למצב שההיצע משתווה לביקוש הם אוטו' יורידו אני באמת חושב שהם לא האי  -נדב

 מחירים, לא תהיה להם ברירה. הם לא פקטור פה אנחנו לא צריכים להתחנן אליהם, זה בדיוק מה

 שאנחנו אומר, אנחנו לא כוח מוחלש. כסטודנטים התאחדנו, אנחנו קובעים את הטון, אבל צריך לדואג 

 אלף סטודנטים   10ל הביקוש. אנחנו לא צריכים להתכופף, אנחנו סדר גדול של לעניין הזה של ההיצע מו 

 שגרים פה ושכירויות, אנחנו כוח עצום. אנחנו צריכים לרתום אותם לא להתחנן לאף אדם פרטי. זה לא 

 ?,מה אתה גר בלב ת"א  %8יעשו עליהם תשואה של  1400הגיוני שדירות שישכרו ב 

 ות כי אנחנו פשוט ממש קצרים בזמנים אנחנו נעבור כעת להצבע   -נור

 .אפשר להתערב שנייה? שלחו במקרה את הקישור הזה, הייתי בעבר באגודה בפרויקט הדיור  -פינטו



 
 

 

סליחה שאני מתערב לכם כן? אני שנה   לא באגודה אבל אני חייב להגיד 

 סלח לי שאני קוטע אותך, אנחנו חייבים לעבור נושא, אנחנו סיימנו   -נור

 שניות אחי. השורה תחתונה היא שאפשר להוריד מחירי דירות באריאל, עובדה עשינו את זה  20 -פינטו

 כבר בעבר. אנחנו מול האנשים הפרטיים ועשינו את זה בקיצור וזה אפשרי, אל תתייאשו. להוריד את 

 המחיר זה דבר שהוא אפשרי ותעשו את זה , תנו בראש זה אפשרי. בהצלחה 

 ?נור כמה הצביעו  - דניאל 

 12 -נור

 בינתיים שאנשים מצביעים, לגבי ביקורת אני סוגר אתכם עכשיו. מה שהוחלט זה מיד אחרי  - דניאל 

 סמנכ"ל פרויקטים נעשה הצבעה על ביקורת. כל חבר מועצה יצביע על אחד מחברי וועדת הביקורת. מי 

 מועמדים, יקבל מחר  2רק שיקבל את מירב הקולות יהיה יו"ר וועדת הביקורת, הבחור השני מכיוון שיש 

 תשובה האם הוא נכנס גם לוועדה או לא. סליחה על אי הנעימות, היה קצר עם העו"ד שאנחנו רוצים 

 .לברר את זה לעומק. זה המצב כרגע, תכירו, כל חבריי המועצה מכירים, חשוב גם שהמועמדים יכירו

 חלט כרגע לגבי ביקורת. לאחר הכוונה שלנו כמובן זה לעשות את הדבר הטוב ביותר אז זה מה שהו

 הפרויקטים נצביע להם 

 אוקיי אלון סתיו כהן, אני מחכה שתצביעו   -נור

 הצבעתי כבר  - אלון

 אני גם לא הצבעתי אני מצביע עכשיו  - דניאל 

 ?אוקיי. טוב אז להתחיל ממקום שלישי או ראשון מה אתם אומרים   -נור

 שלישי, תעשה את זה מותח  - אליאור 

 ,אודם עם  21קולות מתוך  7,בר אתה עם  21קולות מתוך    4במקום השלישי נדב אתה עם אוקיי אז   -נור

 ,אז אודם ברכות על תפקיד סמנכ"לית פרויקט ים, שיהיה לך בהצלחה בטוח  21קולות מתוך  10עם  %47

  שתעשי את התפקיד כמו שצריך

 תודה רבה - אודם 

 אז אנחנו בין דביר ברזילי ליאיר זיני אני שולח לכםאוקיי חברים אז אנחנו חוזרים לוועדת ביקורת.    -נור

 את הקישור רגע. אוקיי הקובץ כבר עורך ומוכן זה ביקורת, אני מבקש שתכנסו ותצביעו שזה יהיה כמה

 .שפחות זמן

 קולות קודם כל יירשם בפרוטוקול שרפאל בווגנוב ומתנאל לוי לא נמצאים  19אוקיי חברים, אז מתוך 

 נמנעו  5ועוד   19קולות מתוך   4,דביר ברזילי עם  19קולות מתוך   10איר זיני עם בהצבעה. תוצאות, י

 .מלהצביע. ובזה יאיר ברכות אתה יו"ר וועדת הביקורת החדשה

 חשוב לי להגיד לגבי דבי, אתה עדיין יתכן שתיכנס לוועדה, נחזיר לך תשובה מחר לאחר  - דניאל 

 חברי וועדה חיצונית. תודה  2או מישו אחר, בנושא של שהמועצה תדון שוב, בלי קשר אם זה היית אתה  

 .רבה ונעדכן אותך



 
 

 

 תודה רבה לכם - דביר ב'

 ?בכיף, ובהצלחה יאיר. אנחנו ממשיכים. סוף סוף למנכ"ל. נוריאל אתה פה  -נור

 דק' שנוכל לעבור על החוות פסיכולוג   2נור תן רגע  -  אליאור 

 הייתם אמורים לקבל את חוות הדעת לפני ונתתי לכם זמן לפני  -נור

 חוות פסיכו' לא נתתי זמן מצטער  - אליאור 

 ?אוקיי אז אתם רוצים אין בעיה   -נור

 נור אם אפשר עכשיו להקפיד על זמנים  - ירין 

 דק  2דק', זה לא סיפור זה   2ת עצמם, כולה עדיף עכשיו לפני שמציגים א - רעות 

 נור חוות פסיכו' נשלח עכשיו במהלך הישיבה. תיתן כמה דק' לעבור על זה  - אליאור 

 דק' תעברו על זה למרות שהבאנו לכם תקציר כבר לפני   2חברה אני מבקש קצת שקט, אתם רוצים   -נור

 לא סתם עשיתי הארכה בסמנכ"לים חצי שעה בזמן שביקשתם הארכה של כמה דק' בסמנכ"לים, אני  

 דק' תעברו על זה אנחנו ממשיכים. נוריאל אתה יכול להתחיל להציג את עצמך   2עכשיו. בבקשה קבלו 

 אוקיי אני אשמח  - נוריאל

 דק' תנו שקט תנו לנו לקרוא. חצי שעה זה היה אבל  2אני רוצה לשמוע כמו שצריך את נוריאל,  - אליאור 

 .ל מה שאני עושים. אנחנו לא מולטי טאסקינגאתם רוצים גם שנשמע את כ 

 נור אתה שם מנהל את הישיבה תעשה מה שאתה מבין אחי -

 .אני אשמח לעשות את העבודה שלי בשקט, תודה. נוריאל אתה יכול להמשיך בלהציג את עצמך  -נור

 ?בטוחים? סגורים על זה חברים - נוריאל

 ר? עכשיו או בסוף מתי אתה רוצה לתת את הזמן לחוו"דים נו - אליאור 

 אתה יכול להתחיל לקרוא אחי   -נור

 'דק 2אני לא קורא במהלך שמישהו מדבר מצטער, תן  - אליאור 

 אחי כבר לא הספקת לקרוא, גם כן נכנסת מאוחר, אני לא יודע מה להגיד לך אחי   -נור

  'דק 2באמת נור, השיח הזה מיותר, זה כולה  - רעות 

 30:22השעה  -נור

 זה כולם יכלו לסיים כבר לקרוא בזמן ה - רעות 

 אתם מתעכבים סתם, תתחילו לקרוא   -נור

 דק' זה מה שמבקשים ממך  2אבל בוא  - רעות 

 דק', אתם רוצים להתחיל לקרוא כבר עכשיו? תסיימו עד שנוריאל מסיים   2אין לנו -נור

 אתה מבין שזה לא פייר - רעות 

 אתם מורחים את הזמן עכשיו   -נור

 ?דק' אתה רציני איתי 2נור זה  - רעות 

 תן לנו שניה לקרוא את זה ואז נשמע כל מתמודד כמו שצריך, אי אפשר לעשות את זה ביחד זה - סתיו 



 
 

 

 תפקיד סופר חשוב 

 בסדר אז שנור יחליט אם הוא נותן את זה עכשיו או בסוף, למה צריך להשתגע  – ירין 

 זה המשקל שהוא הכי גדול  - סתיו 

 דק' וסיימו את זה כבר עכשיו   2 סי ימנו דיון? קחו לכם  -נור

 .תודה רבה - רעות 

 ?טוב חברה אנחנו ממשיכים, נור אתה יכול לתת שליטה לנוריאל-

 .'דק  5דביר תן שליטה לנוריאל. אוקיי נוריאל אתה יכול להתחיל אח שלי. יש לך   -נור

 ?לפני שאני אתחיל אתם רואים את המצגת  - נוריאל

 דף לבן, כן   -נור

 בוא נראה שזה עובד. מעולה, אז לפני שאתחיל אני מקווה שאצליח לסדר את האווירה. אז   שנייה, - נוריאל

 .אני יכול להתחיל

 רק קצת יותר לאט  - אלון

 ,תרשמו  26יהיה לי קשה לדבר לאט. טוב אהלן לכולם אני נוריאל גייסמן, בספטמבר אהיה בן  - נוריאל

 שפות. אשמח אם תכבו מיקרופונים. כיום אני  3ואני דובר  2002לכם. אני מכפר יונה, עליתי מצרפת ב

 סיימתי ללמוד תואר ראשון בסוציו' ארגונית עם התמחות של משאבי אנוש. והיום אני לומד תואר שני 

 חודשים  3במנהל עסקים, עם התמחות של ניהול והתנהגות ארגונית. עברתי באגודה שלוש קדנציות, 

 חודשים  4שיים סגן רמ"ח אקדמיה, שנתיים סמנכ"ל תפעול ופעיל במחלקת רווחה תחת יוני מנדלסון, חוד 

 סטודנטים בעזרת רחל ואביאל. כיום אני גר בקמפוס במעונות ומחובר מאד לתושבי  150נציג שנתון של 

 המעונות. מעורב חברתית עם כלל הסטודנטים באריאל ללא הבדל דת מין גזע או אידאולוגיה. הישגים 

 שותף פעיל שבהקפאת הסעיפים שמנעו יציאה לשירותים. שותף  - לתפקידי בארגוןמשמעותיים מחוץ  

 פעיל בנושא חובת פתיחת המחברות, ליווי סטודנטים שחווים קשיים משמעותיים מול המערכות השונות 

 באוני', יוזמת הרעיון של סמינר אגודת הסטודנטים, אחד ממובילי המאבק בתקופת הקורונה, בניית 

 עדיין בתהליך ושינוי ארגוני עבור האגודה, כפי שאתם יודעים מישיבה  - ט הקהילותתשתית לפרויק

 הקמת משרד רח"טים, בניית מערכת יחסים מול האגף  - קודמת. הישגים משמעותיים בתוך התפעול

 הטכני של האוני', ביצוע רכש של מערכת הגברה ורכש של מיתוגים ועוד, סידור מחסנים וניהול מלאי 

 גבוהה, מכולה חדשה עבור האגודה, בנייה ותכנון אירועים ברמה איכותית וגבוהה ולבסוף הדובדבן ברמה 

  עובדים 3סטודנטים, מנהל,   22הקמת אגף תפעול, משפחה שמונה כ -שבקצפת והפרויקט היקר לי מכל

 וות מתנדבים. אז קצת על התפקיד כסמנכ"ל ואגף התפעול. אל האגף נכנסתי ללא חפיפה, ללא צ 18ו

 וללא כל עזרה, מחסן מבולגן, ציוד רעוע, ביקשו ממני לבצע משימות בלתי אפשריות, לאחר חצי שנה של 

 .קשיים הצלחתי לבנות קשרים מצוינים עם האגף הטכני של האוני' ולקבל ציוד שרק יכולתי לחלום עליו

 כל אחד מהם מוכן בניתי מחסן למופת והקמתי את הצוות הכי מקצועי והכי חברתי שיכולתי לבקש, ש

 לתת את המיליון אחוז שלו עבור הסטודנטים של האוני' ללא כל תגמול. זה הצוות שאני רוצה לבנות 



 
 

 

בדיוק זה מה שאני רוצה להקים ולהוביל   כמנכ"ל באגודת הסטודנטים והרח"טים.  
 כמנכ"ל האגודה. אז מה

 צריכה להעלות את ההכרה אחד האתגרים המרכזיים שלנו באגודה? לא מכירים בנו מספיק, האגודה

 המועדות והנוכחות שלה בעיני הסטודנטים. אנחנו צריכים להיות אבא, אמא ואח גדול של כל הסטודנטים 

 באוני' אריאל. אז איך עושים את זה? יש שלל פרויקטים מתוכננים שיחזקו את הסטודנטים ומטרתם 

 והדבר  %50תפים באירועים ב הגברת המודעות כלפי האגודה אצל הסטודנטים והגדלת כמות המשת

 ,.מפאת הזמן אני לא אעבור על הפרויקטים %30היקר לי מכל, הגדלת אחוזי הבחירות לקדנציה הבאה ב 

 .תוכלו לשאול אותי בזמן השאלות. צורת עבודה מול יו"ר סיו"ר, י"ור סיו"ר בונים חזון והתניית מדיניות

 אותם ביחד בעבודה צוותית עם הרח"טים לתוכנית  המנכ"ל גוזר מתוך כך יעדים כמותיים, והוא מעביר 

 פעולה. אז קצת כלים לעבודה ככה מקצועית. שיטת ניהול איכות כוללת, יצירת מחויבות הנהלה להנהגה

 ייחודית כוללת, הנחלת תרבות ארגונית בין הנהלה לכל עובדי הארגון, הדרכת עובדים ועידוד העובדים 

 ,מתמיד של תהליכים בארגון, חשוב מאד. התמקדות בסטודנטים שאתםליזום, עידוד עבודת צוות, שיפור 

 .שאנחנו ביחד מייצגים אותם. שת"פ עם גופים באוני' תוך שמירה על הזכויות והאינטרסים של הסטודנט

 שימוש במדדים כמותיים ואיכותיים למדידת תהליכי שיפור. שימוש בנתונים סטטיסטיים ואיכותיים לבקרת 

 הבא, כלי כמותני להערכת מצב ארגוני וקבלת החלטות, חזקות, חולשות, איומים  תהליכים. המודל 

 והזדמנויות. ניהול לפי יעדים, זה עבודה ישירות מול הרח"טים. ניהול פרויקטים נעשה דרך הגדרת יעדים 

 מדויקים ומוגדרים היטב, פרק זמן מגדר להשגת היעד ומתן משוב על תפקוד העובד. פירמידת הצרכים 

 מ סלו, זה מבחינתי צריך להיות לכל עובד באגודה, מיו"ר, מחברי מועצה עד לרכז ועד למתנדב. אני של 

 אעבור על זה בהמשך אם תרצו לשאול אותי שאלות עליו. זה חייב לעבוד על כל הסטודנטים. חברי 

 להביא מועצה יקרים, אצלי תמצאו דלת פתוחה, לפחות פעם בשבוע בזמן מוגדר כדי להעלות רעיונות ו 

 את עצמם יותר ע"י ביטוי. אם אתם רוצים להשתתף, לרצות להיות חלק, מבחינתי אני חושב ואנחנו 

 מסכימים כולם, שלשמור רעיון טוב לעצמך זה פשע. בואו תיתנו, בואו תחלקו, הדלת שלי תמיד תהיה

 בהצלחה, תודה על פתוחה, שיהיה בהצלחה לכולם בבחירות וכל המתמודדים אתם חזקים מאד, שיהיה 

 .ההקשבה, הצביעו והשפיעו

 ?נור אפשר לדבר - דניאל 

 כל הכבוד  - רעות 

 .בטח בבקשה דניאל  -נור

 אני רוצה לפרגן באמת לנוריאל על כל העבודה שהוא עשה. אני הולך לפרגן פה לכל המתמודדים  - דניאל 

 את זה, עד אז זה לא היה  בצורה כזו או אחרת אבל חשוב לי להגיד שאגף תפעול הוא הבנאדם שהפעיל 

 קיים באגודה. בנוסף, כל הנושא של השינוי הארגוני, בא הרבה מיוזמתו של נוריאל, אז כל הכבוד אחי 

 .ובהצלחה

 תודה רבה לך  - נוריאל



 
 

 

 ?נור אני יכול לשאול שאלה - אלון

 בוודאי בבקשה   -נור

 ,קים אותהככה נוריאל, אתה יודע שאני אוהב אותך, עבדתי איתך בתפעול לה - אלון

  חד משמעית - נוריאל

 ,זה הבייבי שלך, ואני מפרגן מכל הלב וכל הכוח שאני יכול כי באמת זה שלך אחי. אבל שאלה לי - אלון

 זה כבר עליית מדרגה, זה משהו מעבר, אז אמיתי עם יד הלב, אני באמת קשה לי, למה לבחור  מנכל"ל

 ?דווקא בך שאלה ראשונה, ולא ציינת את זה כשהצגת את עצמך, אבל מה עשית בצבא 

 3אני מכבד את השאלות. אני אשתדל לענות כמיטב יכולתי. תשמעו, אני נמצא באגודה כבר  - נוריאל

 אותה היטב, ובטח שאני מכיר את המבנה הארגוני מבחינת השינויים שביצעתי בו שנים, אני מכיר  

 בעבודה שעשיתי כבר. מבחינת האוני', זאת אומרת אני מכיר את כל בעלי התפקידים שעברו, האופי של 

 העבודה, הנהלים, ההתנהלות, הדברים שצריך לשפר ולהזיז קצת, אבל לגבי האוני' אני מכיר את רוב 

 ידים הבכירים ביותר באוני' והם מכירים אותנו, יש לנו יחסים מסויימים, בין אם זה היה קשור בעלי התפק

 לתפקיד שלי ישירות או לא ישירות, אני אגיד כמו ליה ועומר ראסי, יוסי, מירב, שפרה, בועז, אני יודע עם 

 שנים יושב פה  3מי אני מנהתל, הם מכירים אותי, אני מכיר את הארגון כמה שיותר טוב ואני כבר 

 ומסתכל איך אני יכול לשפר תהליכים. עכשיו שזו השנה החאורנה שלי שאני יכולה להשקיע בה הכי 

 הרבה, ועוד בתואר שני של מנהל עסקים, אני לומד רק חמישי בערב ושישי, אז אני חושב שזו ההזדמנות 

 ,לגבי הצבא, הייתי לוחם בכפירשלי לתפקיד הזה, אז בגלל זה אני חושב שאני מתאים לתפקיד הזה.  

 קיבלתי אותות מסוימים, הייתי מצטיין של חטיבת כפיר, בהמשך יצאתי לקורס לוט"ם חיר, קשרים 

 לוחמים, נכנסתי למחלקת קשר בגדוד כסמ"ל מחלקה, והקצין לא תפקד כמו שצריך והמג"ד נתן לי את 

 ,אם זה ניהול עובדים, פרוקיטים, תאג"דים תפקיד הקצין, אז כן ניהלתי גם אם זה ציוד, אחסון ציוד, גם 

 כל מיני צורות חשיבה, ישיבות בלי סוף מול בעלי תפקידים הבכירים ביותר בגדוד שזה המפ"ים והמג"ד 

 ?ולפעמים גם פגישות עם החטיבה. היה עוד משהו? או שעניתי על הכל? אלון 

 כן אחי תודה, בעיקרון הבנתי שידך בקודש, אתה עושה המון  - אלון

 תודה רבה  -נוריא ל 

 אוקיי אני רוצה לשאול אותך שאלה נוריאל, בוא תגיד לי מה החזון שלך כלפי האגודה ומה החזון   -נור

 שלך כלפי הסטודנטים באוני', שבסופו של דבר אתה משרת אותם כן? אז בוא ספר לי מה החזון שלך 

 ?עכשיו בתפקיד? בעבודה בכללי? מה אתה הולך לעשות 

 ,מח שאת ם שואלים אותי לשאלות בומבסטיות, זה ככה מאתגר, אני אוהב את זה. טובאני ש - נוריאל

 החזון הפנימי של האגודה וזה הדבר החשוב לי ביותר ו אנחנו מנסים לעבוד על זה כבר שנתיים ושי לנו 

 אתגרים משמעותיים. החזון הפנימי של האגודה זה לעבוד בצורה המקצועית ביותר אך תוך כדי שמירה 

 ערכים של הארגון ושל העובדים ורמה חברתית. כמו שאמרתי קודם, עבודה טובה זה עבודה חזקה  על 

 ויציבה. אני רוצה להעלות את רמת החברתיות של העובדים ורמת המקצועיות ויישור קו כמה שיותר 



 
 

 

כל העניין באגודה ואנחנו לא מצליחים   גבוה. לא ייתכן שיש סכסוכים בין עובדים,  
 זה גם לעבוד. בגלל 

 לקחתי את הסלוגן לעשות יותר ולדבר פחות, שזה אגב שייך לדביר כהן, בגלל שאנחנו כל הזמן עסוקים 

 בדיבורים, בוויכוחים, וזה משהו שאני רוצה לשנות בהקדם האפשרי, לגבי החזון החיצוני של הארגון, עוד 

 ד, חד משמעית יש פה פעם, לא עברתי על הפרויקטים אבל הסברתי לכם מה המטרות ולמה אני מתמוד 

 המון מטרות, המון עבודה לעשות אבל חד משמעית המרכז הבלעדי זה חיזוק משמעותי של הקשר בין 

 הצבעה. לא יכול להיות שאני  %10הסטודנט לאגודה. לא יכול להיות שאנחנו מגיעים לבחירות ויש לנו 

 בל מה הא גודה עושה? לא מסתובב במעונות וסטודנטים אומרים אתה עובד קשה, אתה ישן מאוחר, א

 יכול להיות מצב כזה. אנחנו צריכים לשפר את כל המערך שלנו, ללא ספק אנחנו אחת האגודות סטודנטים 

 מקום שני שלישי אחרי בן גוריון והבן תחומי, רווחה  - בפער מכולם, בתרבות - הכי טובות בארץ, באקדמי

 ש פה עבודה ושיפור לעשות שניתן לעשות את יש לנו עבודה, אנחנו ברמה גבוהה, חבל על הזמן. אבל י

 .זה היום, עפ"י יעדים, צורת עבודה מקצועית וחברתית ביותר. אני מקווה שעניתי על השאלה

 אני רוצה להעיר משהו נור. אני מבקש להגביל אותם לפי זמנים, לעקוב אחי, גם מבחינת זמני  - אליאור 

 .זמן במהשאלות. בסדר? אני רוצה שלכולם יהיה אותו 

 זה לא החלק הכי קריטי פה -נור

 זה החלק הכי קריטי, להגביל זמני שאלות, אין לי בעיה שישאלו אבל להגביל בזמני שאלות  - אליאור 

 אליאור, תן לי לנהל את הישיבה ותודה רבה, באמת, אני אקח את זה, בסדר   -נור

 לאכוף את זה  - אליאור 

 אני אקח את זה, תודה רבה  -נור

 ?ר אפשרנו - יניב

 כ ן בבקשה יניב  -נור

 בהצלחה דבר ראשון. דבר שי יש לי שאלה שהיא מחבינתי לכולם אבל אתה ראשון אז אני אשאל  - יניב

 אותך. בישיבת מועצה הראשונה הצגתי את זה וזה לא סוד, אני חושב שגם עידן אם תרצה לשאול היא 

 מנותקות לגמרי. לא מכירים ב עבודה סוציו', עידן אמרה תסכים איתי. יש תארים שהזכויות שלהם מהאוני' 

 .שזה גם היה בקשר אצלהם שהם בי"ס לאחיות, יש עוד תארים קטנים כאלה שהם עושים מה שבא להם

 האיך אתה בתור מנכ"ל באגודה כן מתכוון להכניס את כל התארים ביחד תחת מטריה אחת ולא שכל 

 .ב"יס יעשה מה שהוא רוצה

 .י, שאלה מאד חשובה. אני גם דיברתי ככה קצת בקצרה על סה עם חברי מועצה בהיכרותאוקי - נוריאל

 זה חד משמעית אתם תראו את זה פה, ניתוח מיקרו של פרויקט נציגי שנתון ובאמצת נציגי השנתון זה 

 הפרוקיט הכי גדול באוני' והמוביל בארץ, פה באגודת הסטדונטים אריאל, אבל זה פרויקט שהוא שנתיים 

 בתנופה מטורפת ושי עוד מהון עבודה לעשות עליו. באמת כל הכבוד כל מחלקת אקדמיה אבל יש צורך 

 לעשות ניתוח מיקרו משמעותי מאד וחזק מאד על כל מחלקה, בעזרת מחקלה אקדמיה כמובן. על כל 



 
 

 

האם הוא עושה עבודה מספיק טובה,   מחלקה ומחלקה, להבין מי נציג השנתון,  
 ,האם יש נציג שנתון

 ,להתערב ברמת ההנהלה איפה שבתי הספר לא עושים שיתוף פעולה כמו עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה

 .קלינאות תקשורת וכו' שיותר קשה, ובכלל הנדסאים אני לא נכנס לזה, יש לי גם פרויטק רשום איפשהו

 אני רוצה שחברי דבר נוסף, שחשוב לי לציין, רשמתי אותו פה פרויקט נציגי הסטודנטים וחברי המועצה.  

 המועצה, כמובן אם הם ירצו בכך, יעברו שיחות זום מול הנציגי שנתון של הפקולטה, הנציגי שנתון יעלו 

 את הטענות בפני הסטדונטים ואתם תעלו את זה לנו להנהלה, ועל סדר יום של המועצה, כדי שנוכל 

 .גודה בנושא האקדמי, בכל נושאלהיכנס כמה שיותר במיקרו. שכל סטודנט באוני' ידע שיש לו גב של הא 

 .הנושא האקדמי יהיה תמיד לפנות ולא יהיה מצב שאנחנו נופלים בין הכיסאות. מקווה שעניתי נכון

 אוקיי חברים אנחנו ממשיכים למועמד הבא   -נור

 אבל שנייה יש לי גם שאלה. שאלה רלוונטית, פשוט עד עכשיו  - רעות 

 בבקשה   -נור

 נוריאל, אז אני ממש אשמח שתיתן לי אי זו דוג', שאלתי את זה גם אגב אנשים אוקיי ככה  - רעות 

 שהתקשרו אלי עוד לפני ורק הציגו את עצמם כמובן כן? דוג' למה באמת אני צריכה לבחור דווקא בך 

 לתפקיד של המנכ"ל ודוג' מהחיים שלך שתיתן לי באמת להבין סיטואציה מהחיים שתיתן לי להבין 

 .ת היכולות להיות מנכ"ל, לא סמנכ"ל ולא חלק מהתפקידים האחרים, מנכ"ל של האגודהשבאמת יש לך א

 ?יש לך איזושהי סיטואציה מהחיים שאמרת וואלה, פה באמת התנהגתי בצורה הזאתי

 חלקים ועניתי ברוחביות על חלק אחד אז אני חושב  2יש לי כמה סיטואציות. חילקת את השאלה ל - נוריאל

 ?על עצמי. שאלו אותי למה לבחור דווקא בי כמנכ"ל, האם לחזור על זהשאני פשוט אחזור  

 לא, לא, דרך הסיטואציה עצמה אני כבר אבין  - רעות 

 ,אחד באגודה והשנייה בתנועות נוער. אני לא יודע   2אוקיי אז לגבי סיטואציה אני חושבת שיש לי  - נוריאל

 ס אותי לאגודה ויוני מנדלסון והתמיינתי שנים, אביעד הכני   3איך לתאר לכם את מצב האגודה לפני 

  פעמים, כי רק הייתי פעיל, הייתי חדש וזה באמת ראיתי את המצב של המקום 3לתפקיד סמנכ"ל תפעול 

 ואמרתי זה המון אחריות. מהמקום שהתחלתי למקום שהגעתי אליו, אני לא אשקר לך, עם הרבה דחיפות 

 י, עם הרבה דחיפות ומשוב, הגעתי למקומות שהם היו של המנכ"לים שלי, של היו"רים והסיו"רים של

 מתוכננים אבל אני חד משמעית חייב להגיד לך שהופתעתי מעצמי. וזה מקומות שאני מוצא את עצמי 

 בחיים חוזר אליהם כל הזמן 

 תביא לי רק סיטואציה אחת, זה מה שאני רוצה לשמוע  - רעות 

 ה בפעם הראשונה כסמנכ"ל תפעול, ומבקשים ממני אין בעיה, הגעתי למצב, אני נכנס לאגוד - נוריאל

 משימות בלתי אפשריות, להזיז ציוד מנק' א לנק' ת', ציוד כבד, בלי עזרה, רק נראה לי אלון עזר לי אז 

 בזמנו. אני מדבר איתך על ארונות, זה היה פרויקט של הקוקולה, להעביר את כל הדבר הזה לקח לי 

 לום, לא היה עובדים ולא מתנדבים. לא הייתה אגודה. לפני תקופת ימים. לא הייתה עזרה לא היה שום כ



 
 

 

שניהלתי והנהגתי צוות, שלא משנה מה  הקורונה, אני גאה להגיד שהגעתי למצב  
 יקרה אחרי הישיבה

 הזו, זה תמיד ולעולם יהיה הפרויקט היקר ביותר לליבי. הרמתי קבוצת אנשים מרשימים ומדהימים ואתם 

 אול את כולם וחלקם גם נמצאים פה איתנו, שפשוט הצלחתי להוביל אותם למקום יכולים לדבר איתם ולש

 שהם רצו לעשות את זה בעצמם, חלק מהפעמים, את יודעת, הם פשוט רצים על זה עפים על זה וצוחקים 

 והצורה שהקמתי את הדבר הזה שקוראים לו אגף תפעול ברמה המקצועית והחברתית, ללא תמורה של 

 ,מתנדבים, איפה ראינו דבר כזה לפני זה באגודה? ללא תשלום 18מתנדבים, כן היה צ'ופרים אבל  18

 שבאים ועושים מרצון עצמם ומחכים שאגיד מה שאגיד ואני באמת אותם 

 אוקיי נוריאל תודה רבה - רעות 

 הפסיכו' שנשלח כתוב יש לי שאלה ממש קצרה אליך נוריאל ואני אחלק אותה לשניים. בניתוח  - אביעד

 בסוף, זה משהו שהיא שאלה שמאד מעניינת אותי 

 שנייה אביעד, עם כל הכבוד, יש פה אנשים שאולי לא חלק מחברי המועצה. לא מפרטים  - רעות 

 צודקת, אני אעבור לשאלה הבאה, איך אתה בתור נוריאל כנוריאל בתור מנכ"ל, רואה את עצמך  - אביעד

 בצע את משימותיהם בפועל? איך תעשה את זה? תן לי סיטואציה של משהו מוביל את בעלי התפקידים ל 

 .שצריך לקרות ואיך הוא התבצע

 ,אתה רוצה שאתן לך סיטואציה - נוריאל

 ?זו לא אותה שאלה שרעות שאלה לפני שנייה - אלון

 לא אני שואל שאלה ספציפית. תן לי סיטואציה איך אתה מבצע משימה שצריכה לקרות שאתה   - אביעד

 ?מקבל מיו"ר סיו"ר ואני אפילו אוסיף וגם אם אתה לא מסכים עם ההחלטה שלהם 

 .אני לא חושב שהבנתי כבר את השאלה - נוריאל

 קיבלת משימה לבצע, אתה לא מסכים איתה ואתה צריך לבצע איתה, איך היא תצא לפועל   - אביעד

 נכ"ל והם קובעים את החזון. אם לעניות דעתי, מבחינת ארגון היו"ר והסיו"ר הם הבוסים של המ - נוריאל

 ,קורה משהו באגודה לטובה או לרעה, זה על הראש שלהם וגם על ראשי כבעל תפקיד מרכזי אני יודע

 אבל זה על הראש שלהם, זה ייזכר להם , אז אני בתור בעל תפקיד שאמור להגדיר יעדים כמותיים עפ"י 

 להביע דעתי ו להצי ע את ההמלצות שלי, אבל החזון וההחלטות שלהם והאידאולוגיה שלהם, יש לי מקום  

 בסופו של דבר אני חייב לפעול לפי מה שאמרו לי, ואיך אני אפעל? בדיוק כמו שהצגתי בצורה 

 נוריאל תקצר  -נור

 בכלים מוגדרים היטב עם הגדרת זמן ואיכות ומשוב בסוף, עפ"י הפרויקט שנדרש. אני מקווה  - נוריאל

 שעניתי לשביעות רצונך 

  תודה רבה - אביעד

 בבקשה  - נוריאל

 אוקיי אנחנו ממשיכים   -נור



 
 

 

ת ודה רבה לכל חברי המועצה,  -נוריאל בהצלחה לכולם ולמתמודדים 

 בהצלחה גם לך - רעות 

 תודה רבה - נוריאל

 ?נוי בוחניק, בבקשה, את פה -נור

 להגיד שלא הכרתי שנייה אני רוצה לפרגן לכל מתמודד בהתחלה, שזה יהיה פייר לכולם. אני יכול   - דניאל 

 שהכרתי אותה בתור יו"ר הפורום, בחורה מאד  80-20את נוי לפני המיונים, יכול להגיד לכם מלבד ה

 מקצועית, רצינית, לפי הקו"ח ולפי מה שיצא לי להכיר אותה מהמיונים. החיסרון כביכול שאני פחות מכיר 

 צא לי להכיר אותה, כמו שנוריאל אותה לעומת שאר המתמודדים, יש כאלה שיקראו לזה יתרון. ממה שי

 עשה דברים מדהימים, אני חושב שגם היא יכולה לעשות דברים מתאימים בהתאם ליכולות שלה ושיהיה

 .המון בהצלחה

 ,תודה רבה, אני אשמח לשתף מסך. אז ככה, אני אתחיל מלהציג את עצמי, נעים מאד אני נוי בוחניק   -נוי

 וגם בשנה הבאה. מסיימת שנה שלישית בלימודי תעשייה וניהול ,אני שוכרת דירה באריאל   25אני בת 

 בהתמחות בדטא סיינס בהצטיינות, ואני עובדת בחברת אדווייס אלקטרוניק היום, מתנדבת בכמה

 80-20מקומות, אני כבר אפרט על הכול. מבחינת מקצועיות יש לי ניסיון ארוגני, אני יושבת פורום 

 תעשייה וניהול שהוקם בבאר שבע והתפתח למס' אוני' בארץ. זה  באריאל שזה פורום לסטודנטים של

 ארגון שהקמנו ומיסדנו כגוף עצמאי רק בשנה האחרונה באוני', באמצעותו יצרתי קשרים עם מעורבות 

 חברתית, עם דיקן האוני' , עם המחלקה אקדמית, התעסקתי בתקציבים הוצאנו כל מיני פרויקטים 

 דרת ונחלנו הצלחה רבה. בנוסף, הקמתי קבוצת התנדבות עם ניצו לי שורה ותוכניות והכל בצוקה מאד מסו

 בעיר בתחילת השנה. זה איזה חלום שהיה לי עוד מזמן והחלטתי שאני לוקחת אותו בידיים, יצרתי לבד 

 קשרים עם העירייה, בדקתי מה אחראי על ניצולי השואה בעיר. במקביל יצרתי קשר עם עמותת מטר 

 תי שאחראי על הפקרויטק פה באזור והצלחנו להקים קבוצת התנדבות של שהיא הגורם הממשל

 סטודנטים להקים כל מיני פעילויות בפועל, בין אם זה לדאוג לדרישות שהם צריכים כמו תנורי חימום, ובין 

 אם זה להפיג את הבדידות ומתנדבים שבאמת ילוו אותם במהלך כל התקופה. מבחינת ניסיון צבאי, הייתי 

 מ"מ טירונים עצמאית בחיל הרפואה, זה אומר שהייתי מ"מ בתפקיד של גם סמ"פ ומ"פ, במסגרת 

 ,התפקיד זה פיתח אותי בהמון תחומים, עצמאיות, פיקודיות הובלה ועוד. ועד היום אני משרתת במילואים 

 וד מול ימי מילואים בשנה, אני מפקצ"ית בהכנה לקצונה, אני מלמדת את החיילים איך לעמ  20עושה כ

 קהל, איך להעביר מסרים בצורה נכונה, תשדורת בלתי מילולית, העברה וקב לה של ביקורת, כל מה שהם 

 צריכים בשביל באמת לפקד על אנשים בצורה נכונה וטובה. דבר שני, טכנו' וחדשנות, כולכם בטח מבינים 

 ל יש לי שליטה טובה שאנחנו בתקופה לא קלה, הקורונה, שדורשת מאיתנו התאמה טכנו'. אז קודם כ 

 במערכות מחשוב, וכמובן הקורונה זה מצב משתנה שדורש מאיתנו להתאים את עצמנו ולקבל החלטות 

 ודורשת קליטה מהירה שזה משהו שאני יכולה להעיד על עצמי שיש לי קליטה מהירה, יכולה לשלב כמה 

 לחשיבה מחוץ לקופסא, אי אפשר להיכנס דברים במקביל וללמוד מהר, ובנוסף הקורונה מחייבת אותנו 



 
 

 

יצירתית, חיי בים חוסר מקובעות, לא   לתבניות ולשגרה, חייבים פה חשיבה  
 שגרתיות ולהתמודד בצורה 

 טובה עם האתגרים החדשים בשביל זה אני פה. בנוסף אני יכולה לציין שמבחינת חדשנות עצם זה שאני 

 י, אני יכולה להביא איתי זווית ראייה חדשה, בעצם לא באה מתוך האגודה ולכן רובכם לא מכירים אות

 להעשיר את הידע ולהביא זווית חדשה לחלוטין. מבחינת תכונות אישיות, מוטיבציה ואהבה למקצוע יש לי 

 ברמות, אני בוחרת בתפקיד הזה על פני קידום בעבודה שלי בגלל התשוקה שלי למקצוע והרצון שלי 

 אני תמיד יורדת עד לפרטים הכי קטנים, מדקדקת , לא מוותרת על  לחזור להתעסק בניהול. הגדלת ראש, 

 שום דבר וחושבת כמה צעד ים קדימה. שאפתנות, תזכרו את השם שלי בע"ה אני עוד אגיע רחוק וגם 

 ,שלי בתפקיד, אני כמובן אתפטר מהעבודה הזאת, ההתנדבויות   %200פרפקציוניסטיות, אני אתן את ה

  את כל כולי בתפקיד בשביל להגיע להצלחה ובאמת לשרת את האגודהאעשה מה שצריך בשביל לתת 

 בצורה הטובה ביותר. יכולת ניהול זמן, באמת יש לי את היכולת הזו בין אם זה לשלב את הדברים 

 ,הבסיסיים שזה משפחה חברים, בן זוג ובין אם זה לשלב את המעבר, לימודים, עבודה קבועה

 ודה לאל לא פגע לי בשום דבר, מצליחה לשלב את הכול בצורה התנדבויות בכמה דברים במקביל ות

 טובה ואין תלונות. ערכים שמובילים אותי ושאני אדרוש אותם גם ממי שיהיה מתחתי, קודם כל זה הגדלת 

 ראש, אני ורצה אנשים שיעבדו איתי שיגדילו ראש ויוכלו לחשוב קדימה ואני לא אצטרך ללמד אותם את 

 וא מבפנים. עמידה ביעדים כמובן, להציב יעדים ולעמוד בהם ביחד, יוזמה זה, זה משהו שצריך לב

 ויצירתיות, משהו שמאד חשוב לי במיוחד בעידן של היום, עבודת צוות ויחסי אנוש שמבחינתי זה באמת 

 .ערך מוביל ביחסים בין אישיים, מוטיבציה וערך מוסף, אני דורשת המון ובאמת שהכול תוך דוג' אישית

 .דק' ואני פנויה לשאלות חברים 5פה בשביל לעמוד ב אני אסכם

 ?גלעד רצה לשאול שאלה, לא  - רעות 

 .לי יש שאלה, ירין תתחיל  -אלו ן 

 אני אגיע לזה גם, כן  - ירין 

 בבקשה אלון   -נור

 לא שיניב יתחיל  - אלון

 רי סבבה אז דבר ראשון המון בהצלחה. דבר שני נוריאל דיבר שהוא משאיר דלת פתוחה לחב  - יניב

 מועצה או אחרים שיכולים לבוא ולהשמיע רעיונות, איפה זה פוגש אותך? לבוא ולשמוע גם מאחרים חברי 

 .מועצה, רעינונות איך לקדם דבריפ בעבודה באוני' לטובת הסטודנטים

 חד משמעית בגלל שאני לא באגודה, לא באתי מתוך האגודה אני אתחיל בזה שאני אלמד אותה   -נוי

 אעשה ישיבות אישיות עם כל אחד כדי באמת לשמוע מה יש לכל אחד להגיד. מתוך הניסיון ואח"כ אני 

 שלו, אני בטוחה שיש לי פה המון מה ללמוד מאחרים והמון מה להעניק להם אז כמובן שתמיד תהיה דלת 

 ם פתוחה, בשביל זה אני פה, בסופו של דבר אני באה לנהל את האגודה ואני צריכה להיות ה בשביל כול

 ?אנחנו עובדים ביחד. אז חד משמעית זה הוחך להיות יחסים הדדיים. עניתי 



 
 

 

 אוקיי אביעד   -נור

 לודה רבה על המצגת, מאד מפורטת ותמציתית, זה לא הוחל ביחד המשפט אבל פירטת אותם   - אביעד

 מאד יפה והמצגת עצמה הייתה תמציתיי. אני אשאל שאלה שלא קיבלתי עליה כ"כ תשובה, על הניסיון 

 כמובן שלמנכ"ל חייב כמנהל לנהל את התקציבים שיש לו, שעובר במועצה בתחילת שנה והוא צריך לנהל 

 את התקציבים. אני רוצה לדעת, האם יש לך ניסיון תקציבי בהיקפים גדולים כמו של האגדוה? או היקפים 

 ?מבחינת כמות דברים שנוגעים בהם תקציבית 

 יבים כאלה גדולים, אבל זה לא משהו שאי אפשר ללמוד, זה ךא משהו לא, בכנות אין לי ניסיון עם תקצ   -נוי

 שאני לא יוכלה בקלות להיכנס לתוכו, ללמודף להתמקצע, גם אם זה ידרוש ממני לקרוא מאמרים ולללמוד 

 ולעשות ישיבות ולקבל קצת מהניסיון של מי שמעלי. אבל אין עם זה שום בעיהף בפורום כן התעסקתי עם 

 .תקציבים ודברים כנ"ל דם בצבא, אבל לא בסדר גודל מן הסתם של האגודה

 .מדהים תודה רבה קיבלתי תשובה - איבעד

 ?אוקיי אלון אתה רוצה לשאול   -נור

 כרגע אני איתך, לא עולה לי שאלה  - אלון

 ?חברים מישהו רוצה ל שאול את נוי שאלה   -נור

 טוב אז אם אפשר ברשתוכם אני אעבור גם על השקופית האחרונה שלי שזה דברים שמבחינתי חשוב  -נוי

  לי להכניס באוגדה, כמובן שאנ יבאה קודם כל ללמוד ואני אשקיע ימים ולילות ומה שצריך, זה לא מאיים

 את התפקיד בצורה הטובה ביותר ואני אתרכז כל כולי בו. בנוסף, כן יש עלי בשום צורה, בשביל לעשות 

 דברים שהם חשובים לי כמו שהראית י לכם בשקופית הקודמת, הדרישות שלי מעצמי וממי שמתחתי אז 

 בנוסף כן יש דברים שחשוב לי שיהיו, כמו סדר יום מובנה, מבחינתי צריך לעבוד מתוך משרדי האגודה 

 יחסים בין אישיים ונוכל באמת להפיק את המיטב מתוך העבודה שלנו. נהלי עבודהבשביל שיהיה לנו 

 ברורים וליישם אותם וגם חלוקת אחריות, תחומי אחריות ברורים, זו שאלה שעלתה כאן מקודם, של איך 

 נדע להבדיל, הפרויקטים מתערבב עם זה, כמובן צריך לעשות סדר בהכו ל, שכל אחד ידע מה התפקיד 

 .המסכות שלו, שידע מה הוא יכול לקחת על עצמו ואיפה הוא יכול להתפזר ואיפה הוא עוצר שלו ומה

 וכמובן תוכניות עבודה ברורות שבועיות חודשיות, בניית מטרות ויעדים, הכול עם מדדים כמותיים כדי 

 .האישישנוכל באמת למדוד את ההצלחה שלנו בס ופו של דבר ושכל אחד מאיתנו ירגיש את הסיפוק 

 ישיבות שבועיות כדי שנוכל לדרבן אחד את השני ולהציב לנו יעדין חדשים וכמו שאמרתי, דגש על עבודת 

 צוות וגיבוש שמבחינתי זה גם ערב שאני לא מוותרת עליו 

 ?אוקיי תודה רבה, למישהו יש עוד שאלות  -נור

 יש לי שאלה קצרה  - אלון

 בבקשה   -נור

 ס, כמנכ"ל זה משהו שלדעתי אפשרי והוא לא מסובך יותר מדי אבל ללמוד להכיר את האגודה מאפ - אלון

 השאלה היא האם יש אפשרות ברמה הבסיסית, זה אפילו פניה להנהלה, אם זה באמת אפשרי ללמוד 



 
 

 

הבאה לדעתי שמתכנסת ישיבת מועצה   את התפקיד הזו בתקופה קצרה? כי פעם  
 צריך כבר הצבעת 

 ני אני מפחד שזה יכול להוות איזה גורם מעכב ולכן איך תקציב לשנה הקרובה. אני מקווה ומצד ש

 ?לדעתכם זה אפשרי

 ,אז אני אתחיל בלענות ואח"כ דניאל או דביר, אני יכולה להעיד על עצמי שאחד הדברים שרשמתי פה-נוי

 כל נק' שרשמתי עומד מאחוריה סיפור וזה לא, נגעתי פה ממש בתמציתיות מפאת חוסר זמן, אבל יש לי 

 ,הירה תודה לאל, הציונים שלי, קיב לתי הצטיינויות ולא זמן, אני לא יושבת וחורשת כל הסמסטר קליטה מ

 מקומות במקביל ומובילה אותם והכל במקביל לזמנים  2אני עובדת בעבודה קבועה, אני מתנדבת ב

 אישיים שאני לא מוותרת עליהם ונחלתי הצלחה בהכול. אני באמת מאמינה שאני יכולה ללמוד את 

 ,תפקיד גם אם זה בפרק זמן קצר, ושוב, מבחינתי אני אקדיש את כל מה שצריך, שעות, לילות כימיםה

 .זה לא מהווה אתגר בעיניי

 ?אוקיי תודה רבה, דניאל, דביר - אלון

 כן אני אענה, באמת שאלת שאלה מצוינת. זה יפה מאד ששאלת אותה ואפילו רצוי. אלף אני שמח  - דניאל 

 שהיא אמרה כי אני לא הכרתי את זהלשמוע את נוי ומה 

 אני שומע את זה פעם ראשונה כמוך. אני חושב באמת שיש לנו, אנחנו בימים האחרונים בתקופ הקורונה

 עובדים כל יום עד השעות הקטנות של הלילה, הוועד מנהל סובל אותנו מספיק והולך להיות פה יעדים 

 ישהו לא יעמוד בסטנדרט הוא לא יה יה פה. אם משיהו מאד רציניים ואני אומר את זה חד וחלק, במידה ומ

 לא יהיה טוב הוא יסיים את התפקיד שלו וזה נכון לגבי כל בנאדם, אז זה חד וחלק מה שיש לי להגיד פה 

 .לכל המועצה

 אוקיי בסדר גמור, תודה רבה  - אלון

 הדברים האלה לא אז ככה אני אוסיף דבר אחרון, אנחנו ככה באמת בתקופה שהיא מיוחדת, כל   -נוי

 מהווים אתגר בעיניי ולהפך אני רוצה אתגרים וכמה שיותר לאתגר את עצמי. בתקופת הקורונה באמת אני 

 חושבת שאנחנו צריכים יציאה משיגרה ואני חושבת שזה מה שאני יכולה לתרום פה. באמת להביא זווית 

 האגודה בהצלחה, כמובן בשילוב ראייה חדשה לחלוטין, אנרגיות חדשות ראש חדש ובאמת להוביל את 

 .עם הניס יון של מי שמעלי, ואפשר ללמוד את זה ביחד

 ?תודה רבה נוי, שיהיה לך בהצלחה. אנחנו נעבור למתמודד הבא. אביאור אתה פה -נור

 - אביאור

 שנייה לפני שהוא מתחיל, רוצה להגיד שאביאור מכלום, מאפס למאה הפך להיות סמנכ"ל  - דניאל 

 האגודה, באמת בזכות כל היכולות שלו והמקצועיות שלו, כל מה שהוא עבר לפני זה מהניסיון הצבאי גם 

 שתרם מאד לתפקיד. ואני יכול להגיד שהוא בחור מאד עצמאי, מאד יזום, עשה פרויקטים גדולים וחשוב 

 .בהצלחהלפרגן לו על זה מאד ואתם רואים לבד כבר את כל מה שרשום כאן. אני אאחל לו המון  

 תודה רבה - אביאור 



 
 

 

 .בבקשה אביאור, אני פותח שעון  -נור

 ?כולם רואים? שומעים אותי נור - אביאור 

 שומעים   -נור

 ,על הכיפאק, קודם כל בהצלחה לכולם ותודה רבה על הזמן וההקשבה. אני אביאור אברהמי - אביאור 

 יום גר באריאל ובמקור אני ממושב מתמודד לתפקיד מנכל, סיימתי עכשיו שנה שנייה בהנדסה אזרחית. כ

 זרחיה, אני חבר מועצה שנה שנייה ונציג שנתון גם שנה שנייה. כמובן בראש ובראשונה אני לא הולך 

 להצביע לעצמי ובמידה ותיתנו בי אמון אז כמובן שלא אהיה חבר מועצה זה בראש ובראשונה. ערכים 

 וערכיות , מקצועיות, ירידה לפרטים, לדאוג   שמובילים והובילו אותי תמיד זה בראש ובראשונה יושרה

 לאנשים שמתחתי ומקבילים אלי זה אחד הדברים שאני מאד מקפיד עליהם ותמיד אני אשאף לשפר 

 וללמוד כמה שיותר, למען התפקיד למען הארגון שאני נמצא בו. קצת עלי מה עשיתי בחיים, אז אני 

 בסיירת גבעתי, לאחר מכן מ"פ בקורס מכים ועוד  שנים בצבא, מלוחם עד מ"פ   8שנתיים משוחרר, הייתי 

 כמה תקפידים אתם יכולים לקרוא. בסוף הניסיון שרכשתי בצבא עזר לי לנהל מערכות גדולות מאפיון 

 צרכים וללמוד תכנית עבודה אם זה תוכנית עבודה לטווח קצר ואם זה לטווח ארוך, ניהול תקציבים ורכש 

 רגע שהשתחררתי נכנסתי לעמותת השועל ומאד חשוב לי עשייה ובאמת כל הבקרה על מערכות כאלה. ב

 חברתית, בכל סיטואציה בחיים שהייתי תמיד שאפתיע להשפיע אם זה בתנות נוער ואם זה בסביבה

 שהייתי חי בה ולומד בה ונמצא בה. ושנתיים אני מסיים עכשיו את הקדנציה פחות או יותר של ניהול 

 מכת ומסייעת לבוגרי סיירת גבעתי ואני בעצם הייתי אחראי על כל עמותת השועל. זה עמותה בעצם שתו

 המערך שם, זה עמותה קטנה, משפחתית, יעדים וגיוס יעדים ומשתחררים שזה מעבר חד מהצבא שזה 

 פקודות ומשימות וזה מעבר כאילו, אני מבין את האזרחות, חד משעמית זה לא צבא ואין פקודות וחיילים 

 וצריך לרתום את האנשים לסיטואציות ולעבודה. ושם למדתי בעצם את כל העניי ן של ניהול עמותות, ניהול 

 ,,ניהול תקין, גיוס תרומות וכו' ופירטתי על כמה דברים שקידמתי ועשיתי שם  46פיננסי מול רו"ח, סעיף 

 תרומות לחו"ל שיצא פעם  אם זה ערב יום הזיכרון, וכו'. הוצאנו פרויקטים רבים ונוספים, מסע גיוס 

 ראשונה והצלחנו להוציא אותו והגעתי לאגודת הסטודנטים בקדנציה הראשונה של גיא הציע לי להצטרף 

 אליו ונבחרתי להיות חבר מועצה. ביקשו שאני אהיה וועד מנהל מהידע שלי בעמותות, הייתי תקופה 

 לעזוב, והחליטו שצריכים להשקיע קצרה וועד מנהל, ואחרי זה היה קצת שינוי בעלי תפקידים שרצו 

 בעצמם בדברים אחרים, אחרי העשייה שהם עשו. ביקשו שאכנס למנכ"ל, אני לא הסכמתי מזיבה אחת 

 פשוטה שמבחינת יושרה אי אפשר לאכול את כל העולם, הייתי גם שנה שנייה עמוסה מאד בהנדסת בניין 

 יד סמנכ"ל ומה שהייתי אחראי בתוך וגם בעצם היה לי את עמותת השועל אז העדפתי להישאר בתפק

 סמנכ"ל זה מחלקת דת ומעורבות חברתית ובנינו תכנית עבודה והוצאנו מלא אירועים ובאיכות טובה 

 ורמה גבהוה מאד. כמובן הרבה הערכה לרמ"חים המעולים, זכיתי לארגן ולנהל את זה אבל הם עשו 

 דה, בין פתיחת שנה, שבת מעונות, יריד הרבה מאד. מה שבעצם עשינו בנוסף, אירועים מרכזיים באגו 

 אקדמי וכמובן הרבה אנשים סייעו ועז רו בזה. הייתה לי את הזכות לנהל את זה, אם זה מערך הסעים לכל 



 
 

 

האגודה וכל האחריות על הביטחון   המשחקי ספורט והדברים למסיבות של  
 והבטיחות שהייתה שם, הייתי 

 . בנוסף כל גיוס העובדים הזמניים ניהלתי, זה גם עבר אחראי על רכש, היום זה עבר לסמנכ"ל כספים

 היום לסמכות סמנכ"ל הכספים, הייתי אחראי על מערך החוברות שעשינו שם קפיצת מדרגה מאד 

 חוברות חדשות ועדכון ישנות, ויש עוד בדרך עוד הרבה מאד חוברות. סט שלם  17משמעותית, מעל 

 והכנסנו מערך אינטרנטי וחוברות עד הבית וכמובן פתיחות להנדסאים, והרגשנו את הצורך והשינוי שהיה 

  וקבלת סטודנטים שרצו להוציא אירועים, אז עזרנו להם אם בכספים והקצאת משאבים ואם זה ברמת

 התכנון ושהיה צריך גם אז ברמת הביצוע. מה אני נותן כערך מוסף לתפקיד? ולמה אני מבקש שתיתנו בי 

 את תפקידי האגודה, הייתה לי הזכות לעזור בכתיבת הגדרות התפקיד של אמון, אז קודם כל, אני מכיר  

 חלק מבעלי התפקיד, בעיקר על מבנה לקראת השינוי של המבנה הארגוני. ניסיון רב בניהול אם זה בצבא 

 פתוח לשמוע עצות, יודע לסייע, מכיר את התחום הפיננסי  - אם זה בעמותה ובאגודה, יחסי אנוש טובים

 ולקדם את האגודה ואת התפקיד ומבחינתי  %300עמותות, חד משמעית אני כאן בשביל בדגש על 

 האידאל זה לתת שירות מקסימלי אנושי לכל הסטודנטים וכל בעלי התפקידים באגודה. תודה רבה על 

 .הזמן וההקשבה, אשמח לענות על שאלות

 אוקיי תודה רבה לך, בהצלחה קודם כל   -נור

 יש לי שאלה  - אביעד

 ?חברים מי רוצה שאלות  -נור

 אני אני  - אביעד

 כן אביעד  -נור

 אביאור, כל הכבוד על המצגת והניסיון שאתה מציג פה. ללא ספק זה נראה טוב מאד, אבל יש לי  - אביעד

 שאלה, אני מצטער על הרעש אבל שאלה ממש קטנה, אתה מתחיל שנה שלישית בהנדסה אזרחית 

 כנון  - אביאור 

 ?ה את עצמך משלב את זהאיך אתה רוא - אביעד

 חד משמעית בגלל מה שאמרתי בפתיחה שפסקו ודני שביקשו שאהיה מנכ"ל אז לא הסכמתי  - אביאור 

 בגלל שהייתי בשנה שנייה והיה לי עומס, אגב אם נרד לפרטים אז אני לא בחרתי במסלול תיכנון, זאת 

 בהנדסה אזרחית, משתחרר הרבה אומרת אין לי קורסים יותר כבדים. מי שקצת מכיר אחרי שנה שנייה  

 מהלחץ וכמובן כמובן יש סדר עדיפויות ואם אני לוקח על עצמי את האחריות של להיות מנכ"ל אז אני 

 לוקח את כל המשמעויות שאם אני אצטרך אני אעשה קורסים בשנה הבאה או בקיץ, או שאני אפתח שנה 

 מה צריך לעשות וחד משמעית אני בא  של קורס או משהו כזה. ואני מבין לגמרי את המשמעויות ואת

 .בשביל לתת את כל כולי בעבודה

 תודה רבה, קיבלתי תשובה  - אביעד

 שאלה אם אני יכול לשאול, ככה זה נשמע שאתה באמת משכמך ומעלה ואני באמת, שאפו על מה 



 
 

 

שקצינים ככה יבואו ויתנדבו באגודה, אז   שעשית בצבא, זה לא ברור מאליו  
 ציתי מאד מעריך את זה. ר

 לשאול, זה היה נשמע שהרזומה שלך מאד מרשים ו במה אתה חושב שאתה יכול להשת פר? אני יודע 

 ?שזה שאלה קצת טריקית אבל חשוב לשמוע איך אתה וראה את עצמך משפר את הדברים שלך

 אני מודע למה שאני פחות טוב ואני משתפר בזה ברמה האישית עם עצמי. אז אחד, יש לי רושם  - אביאור 

 ראשוני שהוא לפעמים מטעה. יכולים להסתכל עליי בתור בנאדם קצת עייף או לשדר איזה חוסר 

 מוטיבציה כזו או אחרת, ומי שהכיר אותי ויעבוד איתי ידע שחד משמעית זה לא ככה, ואני גם לא איש 

 יש מכירות, אני איש של עשייה ועבודה, פחות פוליטיקה ודברים כאלה, אני יודע מה צריך לעשות,  

 התוויית דרך ואפשר להיות בראש שקט ואני אשמח שיבדקו מה שעשיתי כן? אם קיבלו ממני ראש שקט 

 בתחומי האחריות שהוגדרו לי, אם אנשים שעבדו תחתי קיבלו חניכה, יחס אנושי טוב, קיבלו יכולת 

 .הקשבה, פתיחות, תבדקו. כל מה שאני אומר מגובה. אני לא ממציא דברים מעצמי

 .אחי תודה, קיבלתיסבבה  -

 ?חברים מי עוד צריך לשאול  -נור

  ?אביאור, למה לבחור דווקא בך  - אלון

 אני חושב שפירטתי את זה ואני אחדד את זה עוד פעם. אני איש עבודה, אם היית רוצה איש  - אביאור 

 להיות שלא שיווק יכול להיות שאני לא הייתי הראשון שהיית בוחר בו. ואם היית רוצה איש פוליטי, יכול  

 היית בוחר בי. אתה רוצה איש עשייה, שמישהו יארגן וינהל את הארגון והגוף הזה שנקרא אגודת 

 .הסטודנטים בצורה ישרה, בצורה טובה ויחס טוב, במקצועיות וירידה לפרטים. אני חושב שזה אני

 תודה - אלון

 א, תודה רבה אביאור, שיהיה לך אוקיי חברים, למישהו יש עוד שאלות? אוקיי אז נעבור למתמודד הב   -נור

 .בהצלחה

 תודה - אביאור 

 כל הכבוד אביאור  - רעות 

 ?אפשר להתחיל - דידי

 כן חכה שנייה, דידי, רוצה להגיד לו באמת כל הכבוד גם לו, וגם לנוי על זה שהיא כביכול שניהם  - דניאל 

 יט לקחת את הצעד מחוץ לאגודה. הוא בא ולמרות שפחד הזה שכביכול הוא לא מהאגודה ואתה מחל 

 הזה, אני חושב שרק זה מוכיח פה באמת על איזה משהו מעבר, על כוח רצון, מוטיבציה של באמת 

 לשנות ולעזור לסטודנטים. דידי באמת הוא בנאדם שיגיע לכל חור שאתה רוצה אם זה בירושלים ואם זה 

 ן הסטודנטים ממה שיצא לי להכיר אותו אז באמת פירגון שמגיע לו וגם למען כל העשייה  באילת למע 

 שהוא עושה. שיהיה מלא בהצלחה 

 תודה רבה דניאל, באמת קפצתי כמו שאתה אומר ככה למים כי זה ממש הסטודנטים הם דבר  - דידי

 .שנוגע לליבי. אני אשמח אם אוכל לשתף את המצגת



 
 

 

 בטח שנייה אחת   -נור

 ?סבבה, אתם רואים נכון  - דידי

 כן כן  -נור

 , 25אחלה, אוקיי זו ההצגה. קודם כל כאן זה הקו"ח שלי אני אגיד אותם בקצרה, אז בעקרון אני בן  - דידי

 סטודנט למדעי המחשב ומתמטיקה שנה שנייה, זהו, לפני זה הייתי במכינה, לגבי כל הניסיון התעסוקתי 

 אני הולך להמשיך לדבר. בכללי עלי, אני חושב ש אני יחסית בחור שלי וכל ההתנדבויות זה בדיוק מה ש

 חכם, יצירתי, לומד מהר, יכול להסתגל בקלות לסיטואציות חדשות. כיום אני גר באריאל, אני חושב שזה 

 ממש קריטי בטח לתפקיד מנכל וכמובן עם רכב. תעסוקה שלי כיום, אני אחראי על פיתוח תשתית במנהל

 ,משרדי ממשלה, אני אעבור, בעיקרון מה שאני עושה זה לפתח מערכת ולהטמיע אותההפיתוח עבור 

 ,"הבאתי לכם דוג' של כל מיני דברים שתבינו מה זה, אני יודע שהאגודה עובדת עם מערכת ה"מונדיי

 .חשוב לי שתראו ותבינו את הרמה ודברים שאני יכול לעשות. הסתרתי את מה שהיה אסור לי להציג

 כמובן בנינו שם כל מיני דאש בורדים, יש לנו את התוכניות, איך זה בא לידי ביטוי הנתונים, כל אחרי זה 

 עניין שמירת הידע. זה כבר הולך לכם לרשות מסוימת, זה אחרי זה איך אנחנו מציגים את זה לכולם, אם 

 ה זה בעצם רוצים לראות את זה תושבים. ומה שאני עכשיו עושה היום בעבודה,ף עברנו שלב אחרי ז 

 הבינה העיסקית, זה לצערי לא יכלתי להראות לכם, זה לוקח את כל הנתונים שראיתם ויוצר מהם דברים 

 חכמים יותר ואם אתם מבינים בבינה מלאכותית אז זה תוכנות שעושות לבד, אז אותו דבר לעסקית, זה

 חלטתי ללמוד בתואר דברים כאלה. החלטתי למרות העבודה הטבוה שלי ולמרות שאני בתוך התחום שה

 ובשבילו הגעתי לאריאל וב"ה הצלחתי להתקבל לעבודה ממש טובה בתחום, החלטתי שמתוך אהבה ואני 

 חושב שמה שאני יכול לתת לסטודנטים הוא לעשות, דיברתי על זה עם הבוס שלי כמובן והכל כדי לבוא 

 ף הייתי יור של תא אם תרצו לסטודנטים. אז ככה, הפעילות שעשיתי השנה חוץ מהעבודה והתואר כמובן

 באריאלף אני מתנדבר בכפר הסטדונטים באריאל גם ובאגודה גם כן התנדבתי בכל מיני מקומות. לגבי 

 פעילים, כולל אני ואמרו לי בוא, תהיה יור התא, היית הכי פעיל  9אם תרצו, אני הגעתי למקום שהיה שם 

  פעילים. מה שקרה, החלטתי 80נחנו באזור הותמיד מגיע והכל. קבילתי מקום בלי אף פעיל, היום א

 לקחת את זה כפרויקט כזה, הייתי היו"ר, לא היה לי בהתחלה אף דבר, אף אדם, היה לי דף פייסבוק עם 

 לייקים, משהו כזה. היה לי כמובן את הסיו"ר אוהד, במקרה הוא גם חבר מועצה פה, החלטתי  300אולי 

 ?שאתם רואים פה, לקחתי התחלתי לקחת אנשים, שומע אחילבוא ויצרתי סוג של מערך ארגוני, מה 

 צריכים אותך בוא, תהיה אחראי על הכספים, תהיה אחראי על התקשורת, תוכנית למחשבה ציונית 

 ,והרצאות באוני' שאנחנו עושים, גם כן ראיתי בחורה שהיית ה מתעניינת וגייסתי אותה. גייסתי מתנדבים

 נקז, כמובן קיבלנו. גיוס תרומות כמו שאתם רואים, לא היה לי  2קבל החלטתי לשלוח בקשה בקול קורא ל

 ,שום ידע מה עשו בשנה שעברה, מה עשו לפני. עכשיו יש לי את הכל, יש דרייב מסודר, הכל באקסלים 

 פעילים, הכל מסודר באקסלים, כל דבר שצריך, הכל. אז ככה, זה ההרצאות למשל שקיימנו השנה, כמו 

 כל האנשים האלה, הרצאות שחתמנו אותם לסמסטר ב וסגרנו איתם מחירים והכל  שאתם רואים למעלה



 
 

 

ואותם אנשים לא היו מוכנים לעשות את   אבל לצערי הם התבטלו בגלל הקורונה  
 זה בזום. עמית סגל 

 שעשה את זה לבד וכל אחד עם החוזה שלו לאנשים. אתם יכולים לראות, רון פרושאור זה שגריר האו"ם 

 ,בר. אמרתי, אם אני מביא אותו לאריאל יש בזה משהו מטורף. אז זה בתחום האירועים של ישראל לשע 

 זה ההרצאות, אם אתם רואים היה לנו אולמות מלאים. זה אם אתם רואים פה, מנכל האוני' בעצמו הגיע 

 ,פה עשינו שת"פ עם   93מלא, אירועים קבועים, עזרא יכין שהבאנו, בן   להרצאות שלנו, גם פה הכל

 האגודה. כמובן אני הכי אוהב את האגודה לכן תמיד אמרתי לוגו, כל מה שאני יכול לעזור לאגודה אז 

 באהבה. זה בעניין ההרצאות, פעילויות שזה כבר התפעול תקראו לזה והפעלת מתנדבים, תוכלו לראות 

 ויקטים, ההפעלות של אנשים אם זה לעזור לחקלאים בקורונה, אם זה נוער בסיכון פה פתיחה של פר

 שצבענו להם מקום, חלוקה לחיילים ופה זה טקס שערכנו לבד כי לא היה טקס השנה בגלל הקורונה, ליום 

 ,הזיכרון. כל זה כמובן הקמתי לבד, יזמתי לבד את כל הרעיונות האלה, אף אחד לא אמר לי אף רעיון 

 ,בודדים הרעיונות שאמרו לי, כל התנועה עכשיו בכל הארץ לוקחת את הפרויקט של חיילים שהקמתי

 מדליקים נירות זיכרון ביום הזיכרון וכו', יצרנו קשרים עם כל מיני בעלי עסקים כדי לגייס מהם תרומות 

 לחתי להגיע לכל שיתנו לנו תמיד לחיילים, ויצא לנן מצב שהיום מתקשרים אלינו. בנוגע לתקשורת, הצ 

 את הלייקים בדף הפייסבוק. אתם יכולים לראות שיש לי  4מיני ערוצים ומקומות שתראו, הכפלתי כבר פי 

 .והנה עוד  19,תורידו אותי ואוהד זה   21מתנדבים במשפחה ובפעילי ההתנדבות יש לנו עוד  69היום פה  

 ,כל הפוסטים האלה אתם   400,5,  200,6מקום, גם פה אתם יכולים לראות לכמה התפוצה שלנו הגיעה, 

 יכולים לראות זה מהתקופה האחרונה. הסברה שעשינו ולחימה, נלחמנו שנשיאת אוני' בן גוריון לא 

 תיבחר למועצת המל"ג בגלל שהיא הייתה בחרם נגד אוני' אריאל אז לחצנו עליה, תוכלי לראות את זה 

 'הלכתי קלטתי שאוני' ת"א החרימה את אוניבכתבה, היה על זה פרסום מאד גדול. גם זה אתם רואים,  

 אריאל שבשומרון, קלטתי את זה, נלחמתי והפניתי את זה למחלקה המשפטית שנו וכמובן גם פה הם

 שינו את הנוסח. דיברו על זה בישראל היום, שהרבה מפלים את אריאל. זה לגבי כפר הסטודנטים, אני 

 ,תלוי בפעילויות. כאן זה התנדבויות שלי באגודהשעות זה קצת משתנה,  8ל 4מתנדב כל השבוע בין 

 תמיד הייתי זמין לאגודה, בכל דבר שביקשו שרצו הייתי הראשון גם אם אני מפסיד אגודה, בעיני היא 

 הייתה מאד חשובה לי. בתרבות הייתי אחראי תחרות תחפושות, במסיבת פורים. בתפעול הייתי חלק 

 יתי מגיע לכל האירועים, אם לא הגעתי לאירוע זה פשוט כי לא פעיל, אין לי כ"כ תמונות אז בתפעול הי 

 הייתי באריאל אבל אם הייתי באריאל או באזור תפעול האירוע הייתי הראשון שמגיע מהמתנדבים, זה 

 היה בראשות נוריאל שגם מתמודד למנכ"ל ובאמת כל הכבוד לו על מחלקת התפעול. במעורבות חברתית 

 כל מה שיכולתי, אם זה בחנוכה שהוא היה צריך אנשים, הבאתי איתי מלא גם הייתי תמיד עם אליאור ב

 אנשים והכל, וכמובן פה במאבק הקורונה וכל מה שהיה ואם זה בבחירות למועצה, שנה שעברה 

 ,התמודדתי למועצה, חשוב לי להגיד את זה. לא נבחרתי למועצה ולכן החלטתי שלמרות שלא נבחרתי

 ם שכן בחרו בי והגעתי לכל ישיבות המועצה, גם השנה הגעתי לכל ישיבות הרגשתי חובה על כל המצביעי



 
 

 

התפקיד להגיע תמיד לישיבות מועצה כי   המועצה. אני אשתדל גם אם אקבל את  
 בעיני זה דבר חשוב והכי 

 חשוב זה המועצה ושתהיה כמה שיותר נקייה ושקופה והכל. החזון שלי בתפקיד הוא כמובן לקדם את 

 ,הסטודנטים על הצד הטוב ביותר, לפתח פתרונות גם בזמן משבר הקורונה עבור כלל הסטודנטים

 לדאוג שהאגודה תרוויח מקסימום כספים מאירועים, חסויות, תרומות ועוד ואני יכול להגיד  - הכנסת כספים

 רויקטים את זה כי יש לנו הרבה כסף ואני מאמין שאפשר לעשות איתו המון דברים, שהאגודה תעשה פ

 שהיא גם מרוויחה כי היא סוגרת עם עסקים דברים כדי שהאגודה בסוף תהיה גם דבר שבסוף התקציב 

  שלה גדל ונהיה גדול. אולי זה קצת חלום גדול שלי, פשוט גיסי למד בייל וזה מה שהם עשו, הם פתחו שם

 ו יורק עם חמש קומות ומלא אגודה של יהודים ועשו אירועים וחסויות ונוצר מצב שיש להם כבר בניין בני

 הכנסות, לא שלו, כמובן של האגודה שם, נטו בגלל דברים שהם עשו. כמובן כבר אמרתי זה ליצור שתופיי 

 פעולה עם ארגוני ם פרטיים, הצבת יעדים לרח"טים, ראיתי איך עובדים בכל מיני חברות, יש הרצאה של 

 לראות דברים כאלה. מציבים יעדים איפה אתה   טד אני מזמין אתכם לראות, אחד הדברים שאני אוהב זה

 רוצה להיות ולהגיע, מה אתה עושה עכשיו וכל מיני דברים כאלה ורק ככה מגיעים ודוחפים קדימה, כמובן 

 הכל גם בחיוך ואהבה ביחד, כמובן אם מישהו לא עושה את זה אז מדברים אתו כמו שצריך. גידול 

 ה גם בריאיון מול דניאל והפסיכו', זה אומר שאני הולך מעורבות הסטודנטים באגודה, הסברתי את ז

 ,במעורבות סטודנטים. אני חושב שצריך לעבור בקרוואנים בערבים, לשבת עם סטודנטים, לראות אותם 

 לשאול אותם מה הם מרגישים שהקשיים, מה חסר להם, מהם צריכים שהאגודה תעשה. ברגע שאתה 

 .ה ורוצה לראות איך זה מטופל ואיך הוא יכול לעזור לטפל בזהאומר לו ככה, הוא ישר נהיה חלק מהאגוד

 מתנדבים לפחות, אני חושב שזה ממש ריאלי אם אני כארגון שלא קשור  150השאיפה שלי היא להגיע ל

 לסטודנטים לא   %100.אין ספק שאגודה שעובדתי    90לסטודנטים ולאגודה הגעתי למספר של כמ עט 

 קבוצות טרמפים  3רתי כבר, התחב"צ אני אישית בשכונה שלי יש מתנדבים. כמובן אמ 150תגיע ל 

 לנסיעה לאוני', זה פסיכי לגמרי, אם יהיה אוטובוס אחד זה יקל גם על אלה ששוכרים דירה כמוני באריאל 

 והם לא ישכירו דירה ואז זה יוריד את מחירי הדירות בסופו של דבר, זה הכל מתחבר יחד, כי אריאל זה 

 ן זה בעיה אז אנשים משכירים דירה. אם נקדם תחב"צ שעכשיו זה הזמן שיש שקטחור, להגיע לכא

 יחסית ואין הרבה לחץ, אפשר בינתיים לפעול מול חברי כנסת, שר התחבורה וכו', אני אישית יש לי קשר 

 אישי קרוב לשרת התחב ורה שזה מירי רגב, קיצר חבר שלי העוזר שלה. בכל מקרה בעיני זה אחד 

 .י רוצה לקדם כדי שאחרי הקורונה כשכולם יחזרו ללמוד לכולם יהיה קל להגיע ויש דרכיםהדברים שאנ

 הורדת מחירי הדיור אמרו את זה קודם, זה הרעיון שחשבתי עליו, לדעתי אם אפשר ללכת למנהל ולמי 

 ,לראותשאחראי על האזורים באיו"ש, לבדוק את הדברים, לראות איפה יש שטח שהאגודה יכולה לקבל,  

 לא משנה, להשיג איכשהו, לקבל מהמנהל, דברים כאלה אין סיבה שלא יהיו לנו פה, ולבנות מכולות, תוך 

 .שנייה מאחסנים סטודנטים במחירים טובים, תוך שנה וחצי גג מכסים את עלות המכולה. בדקתי את זה

 .קודם. תוך שנה וחצי מכסיםהיראתי את זה כמובן לאילן שהוא הגזבר ומנהל כספים, שבחרתם בו גם  



 
 

 

 דידי   -נור

 כן אני מסיים בדיוק, רגע. וזהו, כמובן הדבר שאני רוצה זה לעבוד ביושרה למען הסטודנטים, לקח  - דידי

 לי הרבה זמן ואני מתנצל, בגלל שלא עשיתי טלפון לאף אחד, ידעתי שאף אחד לא מכיר אותי פה מכל מי 

 רז פתוח ולא הרגשתי שזה ישר בכלל לבצע שיחות לפני הדבר שהייתם, בעיניי זה צריך להיות כמו מכ

 הזה וכבר להגיד לכם ולדבר איתכם, בטח שזה יכול להיות לפני עיוור לא תיתן מכשול שאני בעצם גורם 

 לאנשים לבחור, אז רציתי להציג את עצמי פה, אז סליחה שלקח לי יותר זמן כי אני מבין שזו היכרות 

 .ראשונה שלי עם הרבה מכם

 אני רוצה לשאול שאלה  -נור

 חופשי  - דידי

 שמתי לב עכשיו שהצגת את העבודה והחזון שלך, אתה התפזרת המון, מלא. ואתה הגעת למצב   -נור

 שאתה מדבר על בניינים בניו יורק למשפחות, שלא באמת היה מובן. אתה בטוח שבתפקיד שלך המטרות 

 ,לך ימינה ושמאלה? איך אני אסביר את זהשלך, אתה לא תחרוג מהם? אתה תהיה ממש חתום ולא ת

 ?אתה לא תסתובב כזה ולא תעוף

 אז אני אסביר לך, קודם כל אני בטוח שאני לא, דבר שני אם אני אעוף אני אעוף קדימה ובעיניי זה - דידי

 יהיה מטורף וכמו שאומרים עדיף לחלום להגיע לירח, בסוף תגיע לכוכבים, אני לא עכשיו ציפיתי שלאגודה 

 'שנה אחת יהיה פה עכשיו בניינים באריא ל. מכולות זה לא יקר, זה זול כמו שהסברתי. גיסי בייל זו אוניב

 עשירה כמובן והכל הוא ועוד אחד עשו לבד 

  פוליטיקות שונות 2אתה משווה בין ייל לאריאל, אני לא חושב שיש פה מקום לדיון הזה, זה   -נור

 אני לא עושה דיון  - דידי

 י אשאל אותך שאלה אחרת טוב אנ -נור

 אני לא עושה השוואה חס ושלום, אתה אומר לי דברים חשוב לי להבהיר אותם כי הבנתי שהם לא  - דידי

 הובהרו נכון. אז אני לא עושה השוואה לניו יורק, אני לא חושב שאנחנו כאגודה עכשיו מסוגלים בתקציב 

 מאד זול, בטח שאפשר לעשות כמה. קודם  שלנו לקנות דברים כאלה, בניינים. אבל מכולות שהן במחיר 

 כל לדעתי הבעיה הגדולה במכולות היא שזה יוצר בעיה פוליטית בלהשיג את השטח וצריך לעשות דברים 

 בשביל להשיג את זה. הכסף של מכולות זה לא העניין 

 שאני מכיר אותך אתה בנאדם שממש נכנס לאמוק ומשקיע את העבודה שלך עד הסוף, אני לא  מאיך  -נור

 יודע איך תתפזר בסוף, אבל אתה משקי ע עד הסוף וקורע את התחת. בזה אני בטוח. איך היית מרגיש 

 אם מישהו משבש את העבודה שלך עם פרסום מטעה כזה או אחר? פוסט בפייסבוק או משהו, מוציא 

 ?מועה, איזה דיבור לא נכון, פרסום מוטעה אפשר לקרוא לזה, איך היית מרגיש עליך ש

 אוקיי אז קודם כל שמעתי אותך, בגדול אין לי בעיה עם ביקורת, גם כשהי אלא נכונה אני אחד  - דידי

 האנשים שמקבל את זה הכי באהבה. אני כמובן אברר איתו מה קרה ומה הגורם, אם זה לא נכון כמובן 

 ר לו את הדברים ואבין למה הוא הבין ככה, כמו שעעשיו לא הבנת אותי עלך ניו יורק אז הסברתי אני אבהי



 
 

 

אקבל את זה באהבה, ברור לי שיש גם   את עצמי שוב. זהו, זו התשו בה שלי, אני  
 דברים כאלה, אני לא 

 מיתמם, זו לא פעם ראשונה שתהיה בעתיד אם יגידו עלי דברים כאלה 

 לבנאדם שכתב עליך פוסט כזה? סתם למשל היית נותן אמון   -נור

 אני אישית כן, אני יכול להבין אותך למה אתה חושב שלא, אני יכול להבין שחל ק מהאנשים לא, אבל  - דידי

 בסופו של דבר אמרתי לך אני אברר איתו מה היה ולמה הוא עשה את זה. אם אני אבין שזה בא מכוונה 

 שה, נניח הסטודנטים שאני מגיע לאגודה, אם אני אבין שהיהטובה וזה בא מתוך אכפתיות למה שאני עו

 אכפת לסטודנטים והיה פה דברים והכל, בטח שאני אקבל את זה 

 אוקי תודה רבה  -נור

 להפך, אולי הייתי באמת גם מקרב אותו להראות לו דברים יותר מקרוב ויבוא לעזור כי אני יודע  - דידי

 שאכפת לו 

 ה הזו אני שמח לשמוע את התשוב  -נור

 נור אני אשמח לשאול שאלה -גיא 

 .בינתיים זה רק לחברי מועצה, כי אין לנו זמן אנחנו חורגים בזמנים  -נור

 ?נור אתה יכול לשמור לי חסד נעורים ולתת לי לשאול שאלה בבקשה  - גיא 

 .אבל זה רק לחברי המועצה, זה גורף לכולם גיא פסקו - רעות 

 ?.כן חברי מועצה מי רוצה לשאול אלות  12זמנים אנחנו כבר ברבע לגיא סלח לי אבל אין לנו   -נור

 אני רוצה לשאול  - אליאור 

 כן בבקשה אליאור  -נור

 המתמודדים, אני מכיר את כולכם, עבדתי עם כולכם 4קודם כל השאלה שלי מופנית לכולם, ל  - אליאור 

 ם. אני רוצה לקחת את תפקיד ברמה המקצועית בשנתיים האחרונות ואני חושב שכולכם מתמודדים ראויי

 המנכל מחברה מקצועית, לעמותה. אני רוצה שתגידו לי איך אתם עושים את הבאלנאס עם זה שיש 

 היררכיה שצריך לקבל של וועד מנהל, של מועצה, של וועדת ביקורת, של יור וסיור במקרה הזה, עד 

  התקפידים האחרים שלכם? זה היהאמצע השנה, ואיך אתם יודעים לעשות את השילוב גם מול בעלי 

 אחד הפערים, לבוא ולעשות את הניתוב בין העניין המקצועי לבירוקרטי ואני אשמח שתענו כמה שיותר 

 שניות. ואני פה עם סטופר   45ממוקד, גג 

 .האם אתה יכול לחזור שנייה? לא הבנתי אותך במאה אחוז - דידי

 ת של עמותה? איך אתה עושה את הקישור, מקבל בקיצור מנכל של חברת היי טק מול חבר - אליאור 

 היררכיה ואיך אתה מעביר את זה לפקודים שלך 

 אוקיי, אני ראשון סבבה? אז ככה, קודם כל אני בנאדם, אני חושב שתמיד כשעבדתי אך פעם לא  - דידי

 נחנו הייתה לי בעיה עם בוסים מעלי, להפך תמיד הם היו איתי הכי בהבנה וראו בי יד ימינם וראו שא

 האחוזים. יותר מזה גם אלה שהיו תחתי כמו שאתה אומר, היררכיה בכל  %100עושה את העבודה ב



 
 

 

הבעלים לא היה כבר מגיע לאירוע, אני   מקום שהייתי, ניהלתי גם קייטרינג,  
 הייתי לבד באירוע אחראי על 

 היה מביא רב   הטבחים הזמנות, מלאי, אחראי על כל המלצרים מנהל את כולם. כשהוא היה מגיע, הוא 

 מלצרים, כשאני הייתי נמצא, לא היה רב מלצרים. באמת ברמה עד הסוף, כנ"ל בצבא בכל מקום המ"פ

 שלי ידע אתה יכול ללכת יש לך הכל לפלוגה לא יהיה חסר כלום. ברשותך אני אשתף מסך אם אנחנו כבר 

 לא בסדר אין בעיה. תודה   - אליאור 

 לי מה הוא כתב עלי ומה החיילים שהיו תחתי כתבו עלי. יש לך פה אתה יכול לראות על מי שהיה מע  - דידי

 הציונים בקטגוריות  %100גם הערכת מפקד מה הוא אמר ופה מה כתבו עלי אם אתה יכול לראות,  

 .הגבוהות. אף אחד לא נתן לי ציון נמוך

 ?תודה רבה, חברה יש עוד שאלות לדידי או לשאר -נור

 ?רגע, נורי  - אליאור 

 כה, אני חושב ששאלו את השאלה הזו במתכונת אחרת קודם, יש פה עניינים של תקשורת בין כ - נוריאל

 ההנהלה הבכירה לבין עצמם, הדברים הם חד משמעים, יש מנהלים, נור אתה יכול לכבות את 

 המיקרופון? אני שומע את עצמי פעמיים פשוט. יש פה עניין של תקשורת, יש פה מנהלים מעלי ודעה שלי 

 חשוב ובגלל זה אני נבחר ע"י המועצה אבל בסופו של דבר עלי לבצע את מה שנתנו לי מלמעלה  שהיא כן

 גם אם זה לא מוצא חן בעיני. לגבי חברי וועד מנהל, וועד ביקורת, כמו חברי המועצה תמיד תהיה להם 

 מנהל יש דלת פתוחה וברורה, ואופציה לדבר איתי אבל כמובן שהבוסים שלי זה יור והסיור, גם לוועד 

 משקל מאד רציני על התפקוד שלי, ואני בטוח שאקבל את מיטב הביקורת והפרגון לפי הצורך מהנהלה

 .הבכירה, מהיור והסיור

 אני אשמח גם לענות, ככה. אני אגע בקצרה אם הבנתי נכון את השאלה שלך, אז קודם כל מבחינת  -נוי

 ביותר להכניס מנכל חדש ורוח חדשה היא במצב הממונים מעלי, באמת אני חושבת שהאפשרות הטובה  

 כזה שבאמת הממונים מעלי הם כבר בקדנציה שניה. בנוגע למי שיהיה מתחתי בע"ה, אז בשביל ההבדל 

 כמו שביקשת בין היי טק לבין עמותה, שזה באמת דורש ממני להצליח לדרבן להצלחה ויסודיות מאד 

 מעצמי את המקצועיות ברמה הכי גבוהה כדי שיעריכו גבוהה, אני חושבת שאני קודם כל צריכה לדרוש 

 אותי מקצועית ויוכלו לבוא ולהתייעץ איתי על כל מה שצריך. דבר שני, זה לחבר אותם למשימה בשביל 

 ,שיהיה להם את הרצון לתת מעצמם את הזמן הנוסף והערך המוסף, ולתת את התוצאות הטובות ביותר

 הם אחריות בידיים והם יוכלו להוביל תהליכים, הם יראו את ודבר אחרון זה אחריות. ברגע שתהיה ל

 הסיפוק האישי שלהם וזה שווה הכל. תודה 

 על הכיפאק. אליאור אתה יכול לחזור עוד פעם על השאלה בבקשה? ולהגיד לי כמה זמן יש לי  - אביאור 

 לענות 

 שניות, איך אתם מתמרנים בין עניין של המלעלה למטה ואיך אתם עושים את ההפרדה בין  45 -  אליאור 

  עבודה מק צועית לזה שזה בעצם עמותה? בקיצור מקבלים מרות ויודעים להעביר אותה גם הלאה



 
 

 

במקום היררכי, מרות אני יודעת לקבל גם   אוקיי אז אני בתור אחד שגדל   - אביאור 
 ,אם אני לא מסכים

 .תמיד אני אביע את דעתי אבל בסוף אם יש מצפן ויש רמה למעלה ואני כפוף אליה אז אני אעשה את זה

 בנוסף, לגבי עבודה כפופה מה שנקרא, זה טוב שזה בא ממך ספציפית ואני, תישאלו את כל מי שעבר 

 בדו תחתי תחתי איזה יחס הוא קיבל, אם הייתי קשוב, הייתי פתוח לרעיונוות, לאו דווקא אנשים שע

 ספציפית סטודנטים כלליים שבאו וביקשו סיוע, אם זה הקצאת משאבים, אם זה עזרה במרצים להביא 

 אנשים שיודעים למה אני מתכוון. בנוסף אני צריך  4לכנסים שהם רצו לעשות, ויש פה אפילו בפורום הזה 

 עמותה, בשונה מעסק, שמרוויח  להגיד, כל עניין הסנכרון בין וועד המנהל ולוועד ביקורת, צריך להבין שזה

 כסף ובעל הבית עושה מה שהוא רוצה. עמותה זה גוף ללא מטרות רווח שעדיין מוסיף ומכניס כספים 

 ובגלל זה יש עליו אקסטרה ביקורת, מוועד מנהל עד לוועדת ביקורת ורו"ח וניהול תקי ן וכו'. בגלל 

 כמו שאנחנו נותנים מענה לסטודנטים, אז שמבינים שזה גוף ציבורי שצריך לענות על מענה לציבור,  

 עמותה לחולי סרטן לא עלינו, נותנת מענה לחסך שיש בחברה. בשביל למנוע מעילות, וכל מיני דברים לא 

 חוקיים, יש כל את כל הביקורת הזו ומי שבקיא בפרטים יודע לדוג' שיש אחוז מסוים בתקציב שיכול לצאת 

 .ובאגודה   %22בה או מעילה ודברים כאלה. אם אני לא טועה זה למשכורות, שלא יצאו בקטע שיש פה גני 

 כמו שאני מבין, תפקידנו לתת שירות ואם משימה זה לתת שירות, אם זה בהוצאת אירוע או לכתוב 

 חוברת או יחס למישהו שיש לו לא יודע מה, וועדת משמשעת וצריך לסייע ולעזור לו, זה תפקידנו. אני 

 .אעשה את זה על הצד הטוב ביותר, כמו שהשתדלתי וישבתי לעשות עד עכשיויכול להתחייב שאני  

 אשמח לשאול גם כן שאלה. נור בסדר? טוב אז אני אשאל. השאלה שלי מופנית לדידי, בוא נהיה  - רעות 

 שנייה מציאותיים. אני עושה תואר במדעי המחשב וגם אתה עושה תואר במדעי השחב. ההבדל ביני 

 המנהל, אני פורסת את התואר במצב נתון, ואתה עובד בתואר בצורה רגילה, ממה לבינך שאני בוועד 

 שידוע לי עד עכשיו. מאד אשמח לדעת איך אתה הולך לשלב את התואר של מדעי המחשב מהניסיון 

 האישי שלי, שהתואר הזה לא קל, אם התפקיד הזה של מנכל. זו שאלה שפשוט דורשת ממני

 תענה בקצרה רק  -נור

 אז אני אענה בקצרה באמת, קודם כל ברור שחשבתי על דבר כזה, זה לא שהייתי נכנס לנעליים אם  - דידי

 , 00:21אנחנו לא יכול לנהל את הזמן. אז היום אני גם עובד בתפקיד, דרך אגב הייתי בטוח שנעלה ב

 את התואר אז  להגיע לעבודה ותוך כדי אני מצליח  30:5ונספיק להגיע לאריאל ואני עדיין בעבודה. קמתי ב

 תאמיני לי שאני די בטוח, ראית כתבו עלי גם חרוץ. אני די בטוח שאעמוד בזה, עדיין לא הייתי בזה אז אני 

 לא יכול להגיד שזה וודאי, אני מאמין באמת שאני אעמוד בזמן הזה, בטח כשאני מוותר על העבודה יהיה 

 צו, הקדשתי את כל זה עם העבודה, עם לי את כל הזמן שהיום אני מקדיש לעבודה. תראי גם את אם תר

 .הדברים, אני לא זה

 כל מה שהדגשת בהרצאה שלך, עשית את זה? אתה לא פורס את התואר ולא שום דבר  - רעות 

 ב"ה לבינתיים לא, כמובן אני לא יודע מה יקרה בתפקיד אבל בינתיים אנ י חושב, כרגע אני לא צריך  - דידי



 
 

 

מאד  לפרוס תואר והממוצע שלי גם ב"ה  .גבוה, בעיקר השנה

 אוקיי, תודה  - רעות 

 ?חברים יש למישהו עוד שאלות ממש בקטנה? ונעשה את ההצבעה ונסיים כבר  -נור

 .נור, בוא נצביע 12השעה  - אלון

 ,חברים סוף סוף הגענו לרגע הזה  -נור

 ?עדין מה רצית להגיד  - אלון

 ים, לא ברור מאליו, חייב להגיד שאתם רק רציתי להגיד לכל המתמודדים אתם רביעייה של תותח - עדין

 מרשימים וכל אחד ואחד פה ראוי לתפקיד 

  ?יש לי שאלה אפשר  - אביעד

 חברה אנחנו מחכים כבר לתשובות, אני מבקש, תיכנסו כבר ללינק   -נור

 איזה מתח משוגע  - דניאל 

 .יאללה חברים  -נור

 רגע זה לא קל, החלטה קשה  - אביעד

 מצביעיםתוודא שכולם  - דניאל 

 ?יש זה נור - אלון

 לא עוד לא. חברים אני מבקש, כולכם תצביעו, אני רואה שכולכם ראיתם את ההודעה אבל אין לי פה   -נור

 .אחוזי הצבעה

 אנשים מתלבטים -

 .תתלבטו, תתלבטו - דניאל 

 ?מתנאל לוי ועמרם, איפה אתם -נור

 מועצה הבאה. אני מאד אשמח שיהיו וועדות אביאל לשאלתך, אפשר להעלות את זה בכיף בישיבת  - אלון

 .כאלה, ואם אתה רוצה אני אעלה את זה גם בעצמי

 ?איזה וועדות  -נוי

 .וועדות בכל התחומים, בכל החטיבות - אלון

 .נור, מי שלא בחר תגידו לו, מי שחסר - עדין

 ?חברה יאיר עמרם, מישהו יודע איפה יאיר  -נור

 לא, לא נמצא  - אלון

 י כמעט כל הערב. אני רוצה להגיד כל הכבוד לכולם, לא שאלתי שאלות כי ראיתי את לא דיברת  - דביר 

 כולם בראיונות, שאלתי אותם מה שאני רוצה לשאול ויצא לי להכיר אותם במהלך הראיונות. מאחל לכולם 

 ם בהצלחה, כולם נראים לי ראויים ו אני מאמין שבקדנציה הזאתי ניקח את כולם יחד, עם חברי המועצה וע

 .התפקידים החדשים , את האגודה שלב אחד קדימה, תבחרו חכם ושהטוב ביותר ינצח. נשיקות לכולם



 
 

 

בהצלחה לכולם ושהטוב ביותר    -נוי .לאגודה ינצח ואני עוד אפתיע אתכם

 , 2חברה אני מחכה עדיין ל-נור

 .שלא הצביעו כל הערב, זה מתנאל ויאיר אז חבל על הזמן שלנו  2זה אותם  - דניאל 

 לא הם הצביעו בסוף על השאר   -ורנ

 בינתיים בגלל שמחכים, עשינו ביום שישי האחרון ישיבת וועד מנהל ראשונה, לחודש יולי, כמידי  - אליאור 

 חודש מינימום פעם אחת. יש לי את הפרוטוקול, גם מתכוון להוציא לכם את זה, אבל נראה לי שבגלל 

 שתעלו שאלות, תעלו דיונים, בכל מקרה העניין של  השעה אוותר על זה. אני אשלח לכם בקבוצה, אשמח 

 אלף שח שדני העלה, צריך לקבל החלטה עד מחר, ניקח את הכל ונעשה החלטה מקצועית בתור  450ה

 נציגי הסטודנטים 

 את זה, שכחתי מזה לגמרי, מה הסטנדרטים הנמוכים ביותר של   שאלה אליאור, אם כבר העלת - אלון

  ?הכסף הזה? זה לנזקקים

 למען העצמת הסטודנט בגלל הקורונה, אז ניקח את הרעיונות הכלכליים, נעשה הצבעה, ואז כבר   - אליאור 

 .נראה את הקריטריונים

 לא מבוטל. זה יכול להיות או   אני אגיד לך למה אני שואל. זה סכום שהוא לא מאד גבוה ומצד שני - אלון

 אלף שקל בתקציב שהיה אמור להיות ליום הסטודנט, ולחשוב על רעיונות כאלה או  450חלוקת, כמו ה

 לחשוב על זה ממקום של אוקיי, אנחנו לא לוקחים את כל הסטודנטים שכולם דמי רווחה אלא להביא 

 .רעיונות שלדעתכם יותר חשובים לנזקקים לתרומות

 שח לסטודנט, עדיין אפשר  5.28משלמי דמי רווחה זה יוצא  1700,15ני מסכים, לחלק את זה לא - אליאור 

 להוסיף תקציבים ולנפח את המענק אבל בכל מקרה, בגלל זה יש את הרעיונות, אנחנו נקבל את 

 ההחלטה, נראה מה עושים, אפשר לחזק סטודנטים שחלשים כלכלית, לא מעט הגישו, אפשר לעשות 

 .כמו שההתאחדות גם עשוסינון כזה 

 .סטודנטים הגישו בקשה לתמיכה מהאוני' בפעם הקודמת 400 - אביעד

 ?וקצת לאחד  1000סטדונטים זה בסביבות ה 400אם זה  - אלון

 נור, רגע חכו שנייה, בוא נתרכז שנייה בזה. מי עוד לא הצביע, בוא תגיד נתקשר אליהם - עדין

 ידוע אחי הוא ראה את ההודעה ולא הצביע יאיר עמרם תתקשרו אליו. והשני לא   -נור

 נור תקשיב אם הם לא עונים בדקה הקרובה נראלי שתעשה אותם נמנע אלא אם כן זה לא נופל  - דניאל 

 .על קול אחד, שני קולות

 יאיר עמרם לא עונה בטלפון 

 אז אם זה לא נופל על קול אחד אפשר לפרסם  - דניאל 

 .תכף, יאללה אני רק מחכהטוב חברים אנחנו מתחילים תוצאות  -נור

 קולות  14קולות יש  20קולות לדידי אביגד . חברה מתוך ה  3לאבי אור אברהמי,  1נמנעים, קול  2

 .נוי כל הכבוד באמת בטוח  %52קולות מובילה ב 10קולות לנוריאל גייזמן ונוי בוחניק עם  4שהתחלקו, 



 
 

 

בהצלחה, מה נגיד חוץ  לזה ושיהיה לך  שתעשי עבודה מעולה את באמת ראויה  
 .מזה

 .תודה רבה על האמון בי ואני לא אאכזב אתכם  -נוי

 , אנחנו נסכם בקצרה את כל הערב. סיכום בחירות : רח " ט אקדמי נבחר אביתר כהן בהצבעת אמון   -נור

 סמנכ"ל שיווק דוד נעמת נבחר בהצבעת אמו, סמנכ"ל כספים אילן שמעונוב נבחר בהצבעת אמון , עם 

 כריע נבחר רח"ט דוברות לירם מרדכי לוי וממשיך לשנה השנייה שלו, רח"ט רווחה שהם שפירא הרוב המ

 שיהיה לה בהצלחה היא תותחית ברמות , רח"ט תרבות עומרי רוזנפלד , אני בטוח שיעשה פה עבודה

 וועדת טובה, הוא אחד התותחים שהכרתי פה במיונים וגם אודם ברזילי שיהיה לכם בהצלחה. יו"ר 

 .ביקורת יאיר זיני יחד עם ירין אוחיון ושני שרמן וכמובן נוי בוחניק שיהיה לך בהצלחה

 ?חברים, עוד מישהו שרוצה להגיד משהו לפני שאנחנו מסיימים   -נור

 אני רוצה להגיד משהו  - רעות 

 .בבקשה  -נור

 ת את הדברים, אני משהו בשביל נוי, הרשמת אותי אישית לחלוטין, נטו מאיך שדיברתי והצג - רעות 

 בטוחה, ואני מאד מצפה לעבוד איתך וזהו 

 תודה רבה, גם אני, לגמרי   -נוי

  חד משמעית - אלון

 .בהצלחה לכולם  -נוי

 .כל הכבוד נוי מזל טוב, מזל טוב לכולם. לילה טוב תודה רבה, בהצלחה לכולם - אלון

 


