
 
 

 
 

 ישיבת מועצה פרוטוקול
 אב כח' , 29\08\19 ,3 ישיבה מס'

 19:45 תחילת הישיבה:
 580414043מספר  עמותה: 

 
 אורחים נוכחים   חברי מועצה נוכחים 

 ידידה אביגד, אורח כבוד :)  X  ציון חזני
ראש   לירם מרדכי לוי, 

 מחלקת תקשורת. 
 אריאלה רקאנטי, ביקורת.  
 , תחבורה.אביאל קרמזיאן 

 . ליאל דמתי, תרבות X רועי חייק
  Xשלומי שושקוב
  X אוהד איזנברג

  
  X אביאור אברהמי

     X ישי פיטוס
  Xדניאל סולומון

  
  X הודיה אטדגי

  X דביר פסקוביץ
  Xכהן  דביר

  Xי שביטצח
  

  Xקב אליהו יע 
  Xרחל תמם

    Xמרחוםנועם 
   

   X נאור יעקובוב
 

חגי  ש, עמית ארי, טל כהן, אליסף דרומר  ,אליאור איזון, אביהוא אושרי חברי מועצה לא נוכחים:
 לביא אלקלעי.  ,פרנק

 מהלך הישיבה:

. נשתדל להגיע בזמן,  מחליף את אביהוא בתור מזכיר מועצה. תודה שבאתם, זמננו חשוב אביאור:
 רבע שעה. הקראת שמות. אנחנו באיחור של 

 השונים מה מתרחש באגודה:  נציג על מה נעבור בישיבה וקצת לחבר את הגופים

 הפנינג, מסיבה ומתנות שאושר התקציב.  - אירועי פתיחת שנה -. צפי אירועים קדימה1

 .סיור סליחות שיתבצע בזמן הקרוב. 2

 . ראש העיר שיגיע בהמשך. 3

 מחאת הדיור. . 4

 עדכוני יו"ר בהמשך והתיחסויות חופשיות למה שתרצו להתייחס. נתחיל. 

דקות יגיע ראש העיר, ייתכן וזו הפעם הראשונה שראש העיר מגיע. אתמול הוא   10עוד ב דניאל:
עבר ניתוח וככל הנראה יגיע בכל מקרה. איני יודע על מה הוא ידבר, לא נפגשנו אחד על אחד. לא  

העירייה. לאט לאט אנחנו חותרים לתפעול. מידי פעם מתנגשים  היה חיבור כמו שצריך עם
ף פעולה פעיל. כולי תקווה שזוהי תהיה יריית הפתיחה לשיתוף  תו באירועי תרבות אך אין שי



 
 

 
 

בתחבורה ציבורית, ארנונה וכל דבר   פעולה פורה שיתרום לסטודנטים  
ה מדהים. הכל מתחיל  שעולה על הדעת. ברגע בו הקשר יהיה כמו בעיריות אחרות המצב יהי 

להיות אמיתיים  , מהעירייה. כשראש העיר מגיע אני מבקש לשמור על שיח הולם ולא תקיף
 ולהדגיש מה חשוב לנו, לשים לב לניסוח השאלות, לא לתקוף. 

 אוהד: ההגעה של ראש העיר מזמינה פעולה ראשונית, מה הקווים המנחים שלנו לקשר?

 ותחבורה ציבורית. הודיה: הכי חשוב ארנונה 

דניאל: הוא לא יודע שאנחנו מכינים שאלות. לא היה בינינו תיאום ציפיות. ייתכן והוא מוכן  
לתקיפה. אנחנו נראה מה יהיה, בסוף נשאל אותו אם אפשר שאלות. דביר ישאל דבר ראשון על  

 יחד. בשילוב.  ארנונה על מסמך מוכן. אליהו ישאל על תחבורה ציבורית. הגיוני שבעיות אלו יגיעו 

דביר: אכין אתכם קצת. בכל העיריות יש מבחן שנקרא "מבחן הכנסה" שמשקלל את ההוצאות.  
חיפה) עושים מסלול מיוחד לסטודנטים. בו באר שבעמה שהעירייה יכולה לעשות (דבר שקורה ב

יש הנחות כמו שיש בכל המדינה ובנוסף מקלים את הביורוקרטיה לסטודנטים. אפשר להגיע  
ום על תצהיר עם עו"ד. אצלנו אי אפשר, צריך ללכת לביטוח לאומי ולהציג עו"ש שלושה  ולחת 

. אפשר לבקש ממנו לפתוח מסלול מיוחד  ישיר להנחה הנוכחית  חודשים אחורה כשאין קשר
לסטודנטים. בנוסף אפשר להביא עו"ד מטעמינו שיצהיר בצורה מרוכזת עבור הסטודנטים  

וידידותי לכולם. דיברתי עם שיר כהן, מנהלת מחלקת רווחה   שידרשו וכך התהליך יהיה פשוט
באוניברסיטת באר שבע, שם עורכים שבוע ביורוקרטיה לרווחת הסטודנטים. את הנתונים האלו  

 אפשר להציג לראש העיר ולשאול האם באפשרותם להציע גם פה מסלול מעניין. 

שינוי של קווים, מסלולים, שיתוף  אליהו: לגבי תחבורה ציבורית. השאלה היא האם יהיה איזשהו 
פעולה לגבי השכרת קורקינטים ברחבי העיר. להפוך אותה לפעילה. בכל זאת אנחנו אלו שמביאים  

 את החיים לעיר. בנוסף להעלות את נושא תרבות הפנאי: ברים, פעילויות לגילאים המתאימים. 

 ?זור לנו לשפר את המצבדניאל: אפשר להציג את בעיית ההתניידות בעיר. איך אפשר שהוא יע

אליהו: האופניים החשמליים לא תפסו בגלל העליות בעיר. בחיפה יש גם השכרת רכבים וברגע  
שיוצאים מהרכב מפסיקים לשלם. זה יכול לחסוך גם בפקקים בבוקר וגם על חניות. בנוסף  

וך  בטכניון יש גם עניין שהסטודנטים לא משלמים בקמפוס, מדובר בקמפוס מאוד גדול ובת
 רעיון חלופי. הקמפוס לא משלמים על תחבורה. ולמרות שמדובר על קמפוס גדול יכול להיות 

 דניאל: זה לא פרקטי. 

 ציון: אפשר לדבר עם המשטרה שיוותרו לנו על הדוחות באיזורים מסויימים. 

 דניאל: מצטרף אלינו לירם, ראש מחלקת תקשורת שיציג את עצמו. 

.  . תכף מגיע ראש העיר כמו שאתם יודעיםראש מחלקת תקשורת, לירם,  לירם: נעים להכיר
  -כשאתם פונים אליו: כבוד ראש העיר, לכבד את המעמד. אם יש שאלות שלא העברתם לדניאל

 ס מידע. אנחנו רוצים שהכל יתנהל בצורה מכובדת.עוממוזמנים לכתוב לי, שלא יהיה 

 *נכנס ראש העיר* 

ראשית חשוב    .יע וכיבד אותנו בנוכחותור אליהו שבירו שהגדניאל: לפני שנתחיל, תודה לראש העי 
אני חושב ששיתוף פעולה בין העירייה לאגודה הוא הכרחי, יכול להיות חיובי ותורם ואנו  , לי לציין

 מעריכים מאוד שהגעת. תודה רבה. 

שנעשה את  אליהו: בשמחה רבה, ברצוני לאחל לרכם הצלחה רבה בשנה זו. אני יכול להבטיח לכם 
 על העיר?  המקסימום כדי שנוכל לעשות שיתופי פעולה. שנעשה לכם סקירה

 קודם אגיד כמה מילים עלי ולאחר מכן אדבר על העיר אריאל, כוונותינו, וחזונינו. 

שבירו, יליד באר שבע, דוגמה מצוינת לשילוב בין עיר לאוניברסיטה. את רוב חיי   הושמי אלי 
ילדים, אני   3יש לי  גולני במקור השתחררתי בדרגת סגן אלוף.  הבוגרים העברתי בצבא, איש 

. לאחר שחרורי ניהלתי את אגף הביטחון בעיריית אריאל והחלטתי  85מתגורר באריאל משנת 
שאני צועד לפוליטיקה. התמודדתי לראשות העיר וניצח אותי רון נחמן זכרונו לברכה ונפטר  

 קדנציות.  2אני בראשות העיר כבר לקראת סוף הקדנציה ומילאתי את מקומו ומאז 



 
 

 
 

נכסים אסטרטגיים. בחלק המערבי     2ל יש עיר אריא אני תמיד אומר של
יש את פארק התעשיות שנמצא בהתפתחות גדולה. בחמש השנים האחרונות שילשנו את כמות  

יש לנו פה בעצם דרישה   - דונם. אם אתם שואלים 1,350המפעלים אנו חותרים להרחיב אותו בעוד 
גדולה להקמה של מפעלים. יש מפעלים שממש עומדים בתור. ישנם מפעלים בטחוניים,  מאוד 

פלדה, בטון טקסטיל. מגוון רחב של מפעלים. בפארק התעשיות פועלים יהודים ופלסטינאים  
. גם הפארק שלנו וגם הפארק של ברקן מייצר לנו שקט  )פלסטינאים בקירוב  5,000בשילוב (כ

ת הפיגועים שעברו ניתן להבחין כי המפגעים לא הגיעו מאיזור זה,  בטחוני יחסי. אם מנתחים א 
 אותם דפוסי מפגעים שפועלים במקומות אסטרטגיים (תל אביב, ירושלים וכו').

 עליו נרחיב עוד רגע. הוא אוניברסיטת אריאל. שהנכס האסטרגי השני של העיר ישנו  בצד השני 

המערבי ריק לחלוטין מלבד פארק התעשיות. החלק  העיר אריאל בנויה על רבע משטחה. החלק 
תושבים   17,000המזרחי ריק מלבד האוניברסיטה. תקופה מאוד ארוכה היינו בהקפאה. היינו  

למעלה מעשור. נתנו לנו לבנות כשהיו פיגועים ואירועים בטחוניים אך מלבד זאת לא שחררו בנייה  
אפשר   אגלל המניעות של ממשל אובמה שלולא נתנו אפשרות לתכנן שכונות חדשות. זה כמובן ב 

תושבים ואני לא   20,000קיבלנו היתרים. השנה חצינו  מידו התפתחות. לאחר שחרור הממשל 
יחידות   839מדבר על הסטודנטים שלא נמנים במניין התושבים. אנחנו בונים שכונה חדשה של 

דיור במחיר למשתכן   60%- זו הגבעה שנמצאת אחרי הכיכר של רמי לוי. חלק גדול מהםדיור. 
מהם בעדיפות לתושבי העיר אריאל. זו הסנונית הראשונה. אנו מתכוונים להמשיך   50%כאשר 

יחידות דיור ויכולים להביא את אריאל למאה אלף תושבים תוך   16,000ולבנות. אנחנו מתכננים 
 שנים.  10

מקום מגורים מחפשים  שנים עברנו משבר גדול במערכת החינוך. זוגות צעירים שמחפשים   6לפני 
מערכת חינוך ברמה גבוה. היינו עיר מזדקנת ורמת החינוך ירדה כיוון שלא הגיעו תושבים 

אחוזי בגרות. במעבר מגן חובה לכיתה א' הייתה בריחה גדולה לפתח תקווה   61%צעירים. הינו ב
נוך.  ולמקומות שונים באיזור. עם כניסתי לתפקיד הצבתי כיעד מרכזי לעשות רפורמה בחי

החלפתי כמעט את כל המנהלים. החבר'ה הקרביים שבינינו יודעים שבבוחן גדוד יכול להיות  
כישלון גדול וכשמתחלף המפקד המצב יכול להשתנות. מי שמוביל את המערכת הוא זה שיכול  

 לעשות שינוי. 

ומבחינתי זהו  בגרות. אין ספק שזו עבודה קשה  95%היום התבשרתי שבשנה האחרונה הגענו ל
ההישג הגדול ביותר. לסטודנטים כמובן יש חלק נכבד בהישגים שלנו. ערכנו חיבור עם 

האוניברסיטה וסטודנטים עורכים פעילויות במערכות החינוך השונות. הכנסנו המון פרויקטים  
שונים, למשל רובוטיקה מגן חובה ועד יב'. עצם העובדה שילדים מגיל גן חובה חשים מהי  

 זהו איזשהו סמן שאליו צריך להגיע ולשם אנו חותרים.ה יד ,אחריות ולמסיטהאוניבר 

המון   רכיםהאוניברסיטה מבחינתי היא משאב מאוד חשוב ברמה האסטרטגית של העיר. אנחנו עו 
ה.  העם בית הספר לעבודה סוציאלית. כמות העובדים הסוציאלים בעיר היא לא גבו   שיתופי פעולה

העובדים הסוציאלית לא   תחבר העמים, אמהות חד הוריות, כמוהמון מהתושבים הם יוצאי  
מספיקה. חיבור שלנו לבית הספר מאפשר עזרה נוספת. פרויקט בשם "מעגלים מתרחבים" מציע  

  2דבר שמאפשר מענה טוב יותר לתושבים. אלו הן  -לסטונדטים לעשות סטאז' בעיר עצמה 
 רסיטה.דוגמאות נפלאות בהן יש לנו שילוב נהדר עם האוניב

החזון שלי הוא לראות את הסטודנטים משולבים ומעורים יותר בעיר. יש לנו מרכז צעירים אגב  
. הוא נבנה בתרומה של משפחתה של אישתי ז"ל שניתנה לטובת  חדששנמצא במרכז המסחרי ה

.  18-35בניית מרכז הצעירים בניסיון לפנות לאוכלוסיה שלא מקבלת מענה. המרכז מיועד לגילאי 
 לוסיה זו יש חור שחור אליו נכנסו ואנו עורכים פעילויות. באוכ

תהיה עבודה קשה אבל   ?איך אנחנו יכולים לחבר את הסטונדטים לעיר עצמה ,אני חוזר ואומר
השאיפה שלי היא  שבסופו של דבר יהיו סטודנטים שיתאהבו בעיר ויחליטו להשתקע פה ולבנות  

אז כעת   פה את המשפחה שלהם. זה בכמה מילים על העיר אריאל, בטח יש לכם עוד ישיבה ארוכה
 , עליהן אענה בסוף בצורה מרוכזת.אשאיר זמן לשאלות שלכם

י המון בתחום התרבות בעירייה ואני רוצה לציין לטובה את ראש היכל  שנה שעברה עסקתנעם: 
התרבות שהוא בן אדם מדהים. ישנן מספר בעיות בהן נתקלתי: נושא התחבורה במקומות הבילוי.  

חלק מהסטודנטים לא יכולים להתנייד לאיזור התעשיה הישן למשל. היינו עושים המון שיתופי  
הבעיה השניה היא הביקוש למבנה עירוני לשימוש הקהילות   .פעולה וקשה לנייד את הסטודנטים



 
 

 
 

השונות בו יתאפשר לארגן אירועי   . 2,000תרבות רבי משתתפים, מעל  

אליהו: שלום כבוד ראש העיר, אני ראש מחלקת רווחה. המון פעמים נתקלתי בבעיות בתחבורה  
. מנים בעייתים וכו'..בז  אוטובוסים לא מגיעים, קווים לא נוחים מקרים בהםהציבורית למשל 

 סטונדטית סיפרה לי שקשה מאוד להגיע מהמעונות לקופת החולים.  -למשל

דביר: אני אציג דבר לפני אחרון. אני חבר מועצה. קודם כל אני רוצה לומר תודה שבאת. כולנו  
עצם הישיבה המשותפת מאפשרת לנו  מרגישים שהחיבור בין העיר למועצה לא מספיק טוב. 

 ם לשאר הסטודנטים. להעביר רשמי

דיברת מקודם על עניין הדיור. קצת לפני אפשר לעזור ולהקל על הסטודנטים בעניין פעוט. כמו  
קל על הסטונדטים בהנחות בארנונה (בדיקת הכנסה וכו'..). פה בעיר  אפשר לה  -בבאר שבע וחיפה 

להקל עליהם ולעזור  זה כרוך בהמון ביורוקרטיה. אפשר להקל על הסטודנטים שירגישו שרוצים 
 . על המסמכים רך דין שיבוא ויחתוםנביא עו להם. אנחנו מבחינתנו

דניאל: כמובן שעניין הארנונה הגיע בעקבות מצב של ביקוש והיצע. הסטודנטים צמאים לדירות  
ובעלי הדירות יודעים את זה ומעלים את המחירים בצורה לא ריאלית. הדרך היחידה להוזיל את  

 יכשהו להוזיל את זה בארנונה. העלויות היא א 

 . ציג את הצד שליאליהו: תכף אתייחס וא

סמנכל שיווק באגודה. חלק מתפקידי בשנה האחרונה היה לחבר בין העיר ללקוחות. זו  דביר פ: 
אנשים שרוצים לעבוד בעיר. נתקלנו לא   17,000עבודה חשובה מאוד כי כמו שאתה מבין יש פה 

. הם לא מבינים את החשיבות של 1-4קים שסגורים בין פעם בקשיים בין אם מדובר בעס
להבין    -הסטונדטים ככוח קנייה. איך גורמים דווקא לעסקים הקטנים שיש להם הרבה מה להציע

 את החיבור לסטונדט.

חברת בנייה בראש העין רוצה לפגוש אותי לגבי מחירים של יחידות בראש העין  ש עניין נוסף הוא
ות מסוכן למגורים בעיר. יוקר המחייה פה גבוה מאוד ואם נצליח לשנות  ואני חושב שזה יכול להי

 נוכל לשנות את המצב.  ,היצע של דיור ותעסוקה -את המצב

  אין לי תשובותכרגע אליהו: אשיב. על חלק מהדברים אני חושב שנצטרך לשבת ולחשוב ביחד כי 
 שאפשר להתבסס עליהן. אעבור נושא נושא: 

ות יזם פרטי שמחליט להקים אולם אירועים. אם יהיה יזם שיבין ויעשה  אולם אירועים צריך להי
רשות לא יודעת להקים אולם   -תוכנית עסקית בה הוא יכול להרוויח. אם הוא לא יעשה כזה דבר

צריך  התרבות אם אתם רוצים לעשות אירועים בהיכל אירועים בו היא יכולה לעשות אירועים. 
 פעולה. אם תשיגו יזם אני מוכן לחפש שטח. לראות איך עושים שיתופי  

יך עושים אירועים כדוגמת "לילה לבן" בעיר  דניאל: אם זה יקח כמה שנים, אפשר לראות א
 שיתסיסו את הנוער והיגלאים הרלוונטיים. 

אליהו: המקום היחיד בו אפשר לילה לבן זה באיזור המלאכה. אם נעשה את זה באיזור מיושב  
 ת לבנים" מהתושבים. וכאן שוב נצטרך לשבת ולעשות חשיבה מעמיקה. אני אקבל הרבה "לילו

לגבי שילוב בין בעלי העסקים לסטודנטים, צריך להקים וועדת חשיבה ואנחנו נקבל וניישם את  
 חלקם. בואו נחשוב על זה יחד.

שמי לירם מרדכי לוי, ראש מחלקת תקשורת, תושב העיר לפני סטודנט ועובד במרכז לירם: 
רוני. אני יכול לומר לך שמדובר בפורום בו העלינו  ו . ישבנו בוועדת חשיבה עם רמי, דבירהצעירים

 המון רעיונות יפים שיתרחשו בהיכל התרבות וכן יש את התמיכה וטוב לשמוע את תמיכתך. 

אליהו: לגבי תדירות האוטובוסים: מדובר באופן כללי בתדירות גבוה. יחד עם זאת זה תחום  
זה לא שמדובר במצב האידאלי. אם יש לכם קווים נוספים שאתם חושבים  . שניתן לשפר אותו

שצריך לעשות או להעלות תדירות של קווים קיימים אז אני מוכן יחד איתכם ללכת למשרד 
התחבורה ולראות איך אפשר לקדם את זה כי אין ספק שאתם צרכנים מאוד גדולים של 

התחבורה, עם הקודם היה לי קשר נפלא (ישראל  התחבורה הציבורית. אני לא יודע מי יהיה שר 
אם תבדקו את  תעבור פה רכבת. אבל כרגע אני מוכן ללכת איתכם ולקראתכם.  2025כץ), אגב, ב

תדירות האוטובוסים, בנוסף לקו הפנימי שיש פה, כל אוטובוס שיוצא מהעיר עובר סיבוב בתוך  
אפשר להביא את   - יש קורקינטיםהעיר. יש נושא שאפשר לחשוב עליו כמו בתל אביב, כמו ש



 
 

 
 

ולתושבי העיר.  שירות לסטונדטים  רה הזו לפה שיהיה שילוב בין  והחב
 קודם צריך לבדוק כמה סטודנטים רוצים.

דביר פ: כבר ערכנו בדיקה, יש ביקוש מטורף אבל העליות פה מאוד מאוד מאתגרות וקורקינטים  
 להשכרה. ולא מוצעים  4,000שכן סוחבים בעלייה עולה 

אליהו: כל חברה מסתכלת בראייה עסקית. אם יהיה ביקוש טוב יש חברה שתרצה את זה. זה  
רווחי. כי אני לא מוצא פיתרון אחר בתוך העיר. הבעיה היחידה היא שעות הערב. אני יכול לנסות  

לדבר עם משרד התחבורה על תחבורה בשעות הלילה אבל נשאלת השאלה האם זה יהיה רווחי.  
 לכם בקרב הסטודנטים יוכל להיות יעיל. סקר ש

עורך סיבוב גדול  ש 286: סקר שערכנו מציג רצון בכלים דו גלגליים. אך קווים כדוגמת  אביאל
גיעו  קווים שלא ה 3איחרתי לפה כי רציתי לעלות על שלא עורך סיבוב גדול במיוחד.  283בניגוד ל

 או היו מלאים עד אפס מקום.

בוא איתי למשרד התחבורה ונקדם את העניין הזה. אבל כדאי  אליהו: אתה רכז התחבורה? 
במשרד התחבורה מופיע היצע נדיב של קווים ואת העובדה הזו הם יציגו בפנינו. המון  שתדעו ש

משרד התחבורה על קווים שלא מגיעים או בעיות  אתר אנשים לא יודעים שאפשר להתלונן ב
לי יהיה יותר קל להילחם במשרד התחבורה  בתחבורה. ברגע שתציפו את העניין הזה בתלונות 

בעניין הזה. כך יראו שיש תלונות. תושבים אומרים לי שלא נעים להם להיכנס ולהתלונן.  
 לתושבים המבוגרים יש קושי אבל אתם צעירים! תתלוננו!

מקודם דיברתי על פארק התעשיות אריאל מערב, אבל כדי שתדעו שמאחורי האוניברסיטה בונים  
דבר שיכול להציע המון מקומות תעסוקה לסטודנטים. אפשר לעשות יריד ולהציג   -הייטקפארק 

מקומות תעסוקה. מי אחראי אצלכם על תעסוקה? אתם תמצאו מישהו ונקדם את זה יחד. אפשר  
 לערוך יריד במרכז הצעירים ונעשה משהו שיגדיל את התעסוקה לסטודנטים. 

ה לסטונדטים לא מספיק. דיברתם על הנושא של יוקר  דביר אני גם מרגיש שהחיבור בין העיריי
במרכז המסחרי הישן ואחד איפה  סופרים. מגה  2עד לפני שנתיים באריאל היו רק   -המחייה

שהיום יינות ביתן. ברגע שרמי לוי פתח ומגה הבינו שלהישאר רק מגה זה לא משתלם והכניסו את  
אוד גדולה. אני מעריך שככל שאתם תקנו  יינות ביתן ולאחר מכן נפתח שופרסל והתחרות היא מ

המחירים ירדו והשירות ישתפר. כך גם עם תחנות  יותר ותהיו כוח קנייה גדול שיכול להשפיע 
ככל שהתחרות יותר  הדלק, ברגע שפז ייפתח לסונול וטן לא תהיה ברירה אלא להוריד מחירים. 

 גדוה והעסקים בעיר פורחים השירות בעיר ייטב. 

תושבים כאמור יש   20,000אנחנו עומדים. מעבר ל  פההנחות בארנונה, אני רוצה שתבינו אילגבי 
סטונדטים. העיר הזו חיה ממענקי איזון, הסטודנטים גרים בעיקר בפיצולי דירות. העומס   5,000

הוא הרבה יותר גדול    -על התשתיות העירוניות ומה שאנחנו צריכים לתת כמו למשל פינוי אשפה
. לצערי אין שום רשות במדינת ישראל שיש יחס כזה בין כמות התושבים לבין כמות  ממקום אחר

אלף סטודנטים שחיים בעיר   5-6הסטודנטים. בכל מקום שתבדקו היחס הוא הרבה יותר נמוך. 
זה בעייתי. יש המון בתים שהם קוטג'ים שם יש  -ולא רשומים ואני צריך לתת להם שירותים

דות דיור ואנחנו צריכים לנסות לתת את השירותים. כל מי שחי  יחי   2משפחה שגרה בנוסף ל
 אני לא מכיר בו כי הוא לא חוקי בכלל.  -ביחידת דיור 

הקלה בביורוקרטיה. ההנחה היא בהתאם  דביר: אני לא מדבר על הנחה מיוחדת, אני מדבר על 
 להוצאות הדירה. זו הנחה כללית ולא ספציפית לאריאל. 

 ות תסבירו לי על זה לעומק, זה רק תלוי בהיקף ההנחה. אליהו: בואו נשב בהזדמנ

  הפתיחה של יחידות הדיור שיבנו בקרוב יכולות לפתור את הבעיה של יוקר המחייה שנוצרה.
ת באריאל מערב היא שיש מטע זיתים שיושב על קצה של הדרך ולכן  והבנייה של היחיד  הבעיה עם

חדש וברגע שהיא   אבוהחלופית מחכה לאישור טאי אפשר להגיע לשם בדרך המקורית. הדרך 
 תאושר נוכל להתחיל לשווק את הגבעות. 

אריאל בנויה רק על אדמות מדינה, אין כמו שהיה בעמונה או בעפרה שהיו צריכים להרוס חלק  
מהבתים. אין בניה אם היא לא באדמות מדינה. מטע הזיתים הוא מטע של פלסטינים, לכן היינו  

. ברגע שיהיו יחידות חדשות זה ייצור שינוי  ולעקוף את המטע לדרך  אבווי טצריכים לערוך שינ
אני מעריך שאני יכול לשבת פה עוד הרבה זמן, כיף לי אבל אני   מהותי בכל מה שקשור לאריאל.



 
 

 
 

יש נושאים שתרצו להעלות ספרו לי   מעריך שיש לכם עוד סדר יום. אם 
 ואשוב לפה לאחר שנערוך שיעורי בית. 

 ר שנעשה תמונה? דביר: אפש

 : אפשר דף עם אנשי קשר רלוונטיים?דניאל

 אליהו: בטח ובטח. 

 *עוזב את הישיבה* 

אמן   -אליאור: נמשיך בישיבה. אנחנו צריכים לערוך הצבעה על הוספה של מורשי חתימה. למשל
 .  שהזמנו שצריך לשלם לו. כרגע יש שלושה מורשי חתימה: יו"ר, ס"יור וגזברית

מורשי חתימה. אנחנו רוצים להוסיף את   2הגזברית התפטרה זה אומר שכיום אנחנו דניאל: 
הגזבר החדש. הבאנו את סיוון שהיתה הגזברית הקודמת. ערכנו ראיונות לשלושה מתמודדים  

אדם המקצועי ביותר לתפקיד. גם מבחינת הערכים שהוא מביא איתו  הואילן נבחר, לדעתנו הוא  
גודה מהיום הראשון שלו באוניברסיטה. אתם לא הייתם פעילים  לתפקיד, הוא היה פעיל בא

בתהליך הזה אבל אני יכול להבטיח לכם שאתם יכולים לסמוך עלינו בעיניים עצומות. אז קודם  
 אבל קודם תציג את עצמך.  נצביע על מורשי החתימה.כל ברוך הבא אילן. עכשיו  

עתיקות. הייתי ספק של  , פה מקדנציות  שנים 4אני באוניברסיטה   , הגזבר החדש:אילן שמעונוב
, הפקות אירועים ואטרקציה, אני מעביר הרצאות  15שנים. אני מנהל עסק מגיל   3האגודה 

בהתנהלות כלכלית נבונה. יש לי ידע נרחב עם כספים, אני יודע להתנהל מול רואי חשבון ועורכי  
אני כן פה כדי ללמוד ולהבין   דין, דוחות עבודה. נכון שאין לי התמקצעות בתחום הגזברות אבל

 לעומק.  

דניאל: לאחר ראיונות עומק התייעצנו בכובד ראש ובחרנו את אילן. מרגע כניסתו לתפקיד  
הדברים מתנהלים הרבה יותר טוב ונעים. כחלק מהגדרת התפקיד, זה דבר חדש, אילן מחוייב  

תדעו שיש   -האגודה, לסטודנטים להנהלת ,  להגיע ליומיים מלאים באגודה כדי לתת מענה למשרד
 גזבר לאגודה. 

 אילן: ואני זמין במייל ובוואטסאפ. 

 להיסגר. דניאל: יש גזבר פעיל, התקציב עומד 

 הצבעת חברי מועצה, הפיכת אילן למורשה חתימה. 

 15: נוכחיםחברי מועצה 

 האם יש התנגדות להצבעה גלויה? לא. 

 0נגד: 

 0נמנע: 

 15 בעד:

מורשי החתימה אני רוצה לומר שלפחות מהצד שלי ההיענות של ראש העיר  לאחר שסיימנו עם 
היתה נהדרת ומרגשת לראות. נקודות שרשמתי לעצמי הן מלבד עניין הקשר התמידי עם העירייה:  

לראות מי אנשי הקשר של העירייה בכל תחום וליצור הלימה בין אנשי הקשר שלנו לבין אנשים  
והתחבורה, אם בעניין הלילה הלבן וההוואי. עניין קווי  אם בעניין הרווחה   הקשר שלהם.

אם עכשיו אנחנו תולים קאפות עם ברקוד לסריקה לתלונה, אפשר לדחוף את  -התחבורה
 . הסטונדטים להתלונן ולקדם את הרפורמה. ראש העיר צודק, אם לא נקדם את זה זה לא יקרה

העניין הזה זה יהיה מדהים. הכוונה שלי  אביאל: אם יש מישהו שמבין בתכנות ויוכל לסייע עם  
 היא שיהיה מעקב על פניות הסטודנטים גם לאגודה.

זו הפעם הראשונה שראש העיר מוזמן ומגיע לישיבה של אגודת   -דניאל: אם לא שמעתם את זה
 הסטודנטים. 

יריד תעסוקה לסטודנטים הוא גם נושא שאנחנו מנסים לקדם. פגישה לגבי הארנונה    -עוד דבר



 
 

 
 

שמח שהפגישה הזו קרתה ונוכל   יבת לקרות עד תחילת השנה. אני  חי
 להמשיך לקדם עניינים. 

 נושא הבא, עדכונים שלי:

מי שלא יודע, עשינו הגדרות תפקיד לכל תפקידי האגודה. יש את כל הקבצים אצל רחל, מי שרוצה  
האחריות   היא יכולה לשלוח לו את הקבצים. אם יש למישהו שאלה בתור חבר מועצה מהו תחום

 הכל מאוד ברור. מלבד תיקי חפיפה שהיו רק לרמחים היום יש גם להנהלה. - של כל אחד

מיליון מאתיים. הוא גדל בערך  3לגבי תקציב, עשינו עוד ישיבת תקציב. יהיה תקציב של  
 שקל משנה שעברה. מדור רווחה צריך להעביר את הדרישות שלו.  300,000ב

. קיבלנו אותו בחזרה מרשם העמותות. טלי קיבלה אותו ואמרה  שלחנו תקנון חדש -לגבי התקנון
שהיא לא מצליחה לראות איך מעבירים את התקנון. רשם העמותות סותר את עצמו בהמון  

סעיפים. אנחנו קצת תקועים פה ונצטרך לדבר עם עו"ד וההתאחדות וועדת הביקורת איך  
 מאשרים את התקנון החדש.

הסרטן, הוא היה  עידן כהן אורגד נפטר לאחר מאבק במחלת    -עוד דבר שחבל שלא פתחתי איתו
ד, רקטור, מנכל וכו'. זאת  ינגיד האוניברסיטה. בסולם ההיררכיה יש את הנשיא, מתחתיו הנג 

באוניברסיטה נפטר לפני יומיים. זוהי אבידה גדולה לאוניברסיטה. הוא היה   2אומרת מספר 
האגודה לחצה עליו להיפגש. הוא נפגש עם דביר פ ואיתי לפני  תותח, עובד שעות על גבי שעות. 

וחצי, הקדיש לנו מזמנו ושמע את כל מה שיש לנו לומר. למרות שהיה תשוש. חשוב שתדעו   שבוע
 ה בלעדיו. שהוא היה אדם גדול וקשה לחשוב מה האוניברסיטה תעש

 טה. ההספדים בלוויה היו על כמה הרבה הוא עבד שלבסוף פונה מהאוניברסי

אושרו נקודת זכות למעורבות חברתית. נבחרות הספורט בשנה הבאה יקנו נקודות   -נושא נוסף
הכל תלוי  זכות נבחרות הכדורגל והכדורסל יזכו בנקודות זכות. בשאר הנבחרות נפעל לקבלה. 

דמית  קהנקודות יהיו גם על שנה שעברה רטרואקטיבית. בנוסף הגשנו לועדה הא  במה יש ליגה.
היא   -להעניק נקודות זכות לנציגי שנתון. כיום יש את הפרויקט בהובלתה של הודיה שברצוננו 

תהיה רכזת נציגי שנתון, להחליף את לי קרליץ ולהיכנס לנעליים גדולות. להעלות את המוטיבציה  
 של נציגי השנתון ושיקבלו עליו תגמול. 

: פעילות של אסף דוניו,  סבטלנה - , מייל מראש מנהל פקולטהאשתף אתכם במייל שקיבלתי היום
 משבחת ומפארת את היוזמה שלו.  - נציג שנתון

 מגיע תגמול לנציגי השנתון, כרגע זה עוד בחיתולים, אני מקווה שנצליח, רק מעדכן אתכם.

אנחנו רוצים לפתוח מסלול בו  נק"ז להשתתפות בנבחרת הדיבייט.  -עוד דבר שאנחנו רוצים לעודד
 ל."ישהו באמת ילך עם זה רחוק נוכל לשלוח אותו לחונוכל להתחרות בתחרויות. אם מ

אוהד: אני במודל הזה של הדיבייט והיכולת שלנו לקדם את התחום ולפתוח את האוניברסיטה  
תחרות דיבייט) אם נגיע רחוק עם זה נוכל להראות את   -לעולם זה אירועים כאלה (מודילום

עורכים אימונים מספר פעמים בשבוע כדי  האיכויות שלנו במקומות אחרים. בתל אביב למשל 
 להתמקצע עם הדיבייט. 

גם  נק"ז במקום מורשת) למשל אם אדם עושה   2דניאל: כחלק מעניין של מעורבות חברתית (היא 
הדברים אלא רק על אחד והשני יוכר    2הם לא מקבלים נק"ז על  -מילואים וגם נבחרת כדורסל 

 כמעורבות חברתית.

אפשר לקבל עליו בנק"ז שידבר עם נעם מ. או עם אליאור, או איתי. אתם  אם למישהו יש רעיון ש
מוזמנים זה יצירתי ויכול להשפיע על כל השנה. גם חברי מועצה יכולים להציג רעיונות, לכו רחוק  
עם המחשבה. כחלק ממעורבות חברתית יש עניין גם של התנדבויות בעמותה ולקבל עליה נקודות  

 פים שאפשר להציע ואין מה להפסיד.זכות. הכל זה רעיונות י 

אם יש עמותה שאתם מכירים ויודעים עליה, תציעו אותה למעורבות חברתית. אם זו עמותת  
"רימון" או "בית הגלגלים" או "לתת", דברו עם העמותות, תציעו להן להגיש מועמדות לקבל  

 נק"ז. 

ת הרוח מאחורי  ת בוואטסאפ, תשקיעו מחשבה ומאמץ להציג אצעונעם: אל תשלחו לי ה



 
 

 
 

קשה לי לשווק את הרעיון   -העמותה בלי הסבר מפורט. 

דניאל: העמותה צריכה להציג דרישות. במקום לרדוף אחרי מתנדבים יהיו סטודנטים שיעבדו  
 בחינם. 

 נק"ז.אוהד: למשל כפר הסטודנטים פועלים כל הזמן לרווחה, מגיע להם 

 נעם מ: נדבר על זה באופן אישי.

 הבא, מסיבת פתיחת שנה. ליאל, תציגי את עצמך.דניאל: נושא 

תרבות. למסיבת פתיחת שנה רצינו לחשוב על משהו שונה שלא יהיה כמו   לקתחאש מ ליאל: ר
שנים קודמות ברויאל גארדן. חשבנו לעשות מסיבה בקמפוס כזו שמשלבת גם הפסקה פעילה וגם  

כשנצטרך לכבות   11ועוד הרכב. באמנים  2מסיבה. הרעיון היה לאחד את הכל בצורה כזו שיהיו 
באוקטובר מה שאומר שאין לנו הרבה    27את המוסיקה נתפצל לשני מוקדים. השנה מתחילה ב

זמן ונהיה בעייתי מבחינת מזג האוויר. לא נוכל לקחת את הסיכון הזה אם אנחנו מחליטים  
יות שלא נוכל  שעושים את המסיבה ככה זה אירוע מאוד גדול בקמפוס ואם ירד גשם מדובר בעלו

.  , מכיוון שזוהי פתיחת השנה של ההנדסאים3.11לכסות. התאריך שחשבנו עליו לא אושר ה 
 בשני תאריכים בעייתים. 18:00-23:00ן  האוניברסיטה אישרה לנו הפסקת לימודים בי

דניאל: הנושא עלה לפה כי ליאל ואני חשבנו לעשות את המסיבה בקמפוס. קיבלנו כבר אישור  
מאוד. יהיה סולד  שות פה מסיבה מסיבה. אני חושב שזו אווירה שהסטודנטים יאהבו אלכוהול לע

, כל  6אאוט. חשבנו לשלב את זה עם ההופעה של הצהריים, נעשה הפסקת לימודים בשעה  
נגמר ועוברים לליינים של טכנו ופופ.    11מסיבה, עד   ךהסטונדטים מקבלים אמן שווה, אחר כ

אבל בגלל שזה היום הראשון של ההנדסאים   3.11ו לעשות את זה בהקאץ' הוא מזג האוויר. רצינ
. המצב הוא שאפשר להעביר את  י לערוך את המסיבה בתאריך זהויש מבחנים למכינה, לא אפשר

  .7.11המסיבה ליום חמישי. אני חושב שאם זה בקמפוס המקום יהיה מפוצץ. התאריך הוא ב
. כמה שרצינו לא יכולתי לקבל את הזההבעיה היא שבשבנים האחרונות יש גשם בתאריך 

ההחלטה. הרגשתי שזה לא הצבעה של מורשי חתימה. אני רוצה לשמוע בהרמת יד אם אתם 
 או ללכת על הרויאל גארדן שוב. רוצים לקחת את הסיכון

 היה אוהל (ברויאל גארדן) אני שואל אם במקרה ויש גשם אפשר לפרוס גאזיבו.  58דביר: מחוץ ל

 השאלה היא האם רויאל גארדן והופעת צהריים או את המסיבה המתמשכת בקמפוס. דניאל: 

 ? שלומי: האם שווה לשפוך את הכסף על המסיבה בקמפוס או להשקיע אותו

 דניאל: העלויות בדוקות, העניין הוא מזג האוויר.  

 ליאל: מהנדס בטיחות לא מאשר את הגדלים של האוהלים לאנשים. 

נעם: מבחינת פרוצדורה ההוצאות של אבטחה וכו' לא מוגזמות כל כך. לדעתי מסיבות בקמפוס  
פורים) לעשות  אפשר בתקציב כזה (כמו מסיבות שבסגנון יום הסטודנט וכאלה היא קצת מיותרת. 

 שבוע שלם של אירועים לסטודנטים. אם יהיה גשם והאירוע ידפק נצטרך לפצות את הסטודנטים.  

 בכניסה לעיר מצד ימין יש אוהל עצום.  אילן: אפשר להציע משהו?

 דביר פ: יש גורמים מארצות הברית שלא רוצים לעשות אירועים לאנשים כאלה.

דביר (אורח): בקמפוס מעניין ונשמע מלהיב. אני חושב שמראש אפשר לעשות בחוזה של אותו  
אולי   כמה ימים קודם לכן דוחים. -, אם יורד גשם אז כן סוגרים איתו אבל לתאריך קרובאמן

 אפשר גם באותו מועד לבדוק עם כמה אולמות בפ"ת. 

 דניאל: אין אולם שמכיל כל כך הרבה סטונדטים.

 דביר (אורח): אולי אירועים שמתבטלים רגע לפני, האולם הופך לזמין. 

 דניאל: אי אפשר להסתמך על זה. 

 לוקחים הימור ואני בעד הימורים. כל יום סטודנט שקורה אנחנו  דביר פ: 

 הודיה: צריך לבדוק האם ההפסד שווה לנו. 



 
 

 
 

פתיחת שנה נמכרו פחות כרטיסים:   ציון: כמו שאמרת שבמסיבת 
 נוכחים. אם המסיבה תהיה בקמפוס יהיה יותר 

ליאל: אמנים מוכנים לדחות תאריך. מבחינת הגברה יש סעיף של מזג אוויר. יש רק מדא 
 ומשטרה. 

 ני אשמח לשמוע מה דעתכם. אני חושבת שירד גשם אבל אני רוצה לשמוע דעה. דניאל: א 

 . 15 בעד קמפוס:

נושא הבא: מי שלא יודע, עשינו סמינר אגודה בה הוצגו נהלי העבודה והתפקידים. היה  דניאל:  
 סמינר טוב מאוד, גיבוש, איך עובדים עם כספים וכו'. זהו דבר שצריך לשמר. 

מאוד, אני אומר את זה בפומבי. עניין השירותים. כיום בתקנון כתוב שבשעתיים  עוד נושא רציני 
מוקפא. עשינו בדיקה מול  מדובר בחוק הראשונות אי אפשר לצאת לשירותים. זה כתוב בתקנון ו 

דיקן הסטודנטים  באף אוניברסיטה אחרת חוץ מבר אילן.  קורהאוניברסיטאות אחרות וזה לא 
  45אילן יש את הסעיף הזה והוא אינו מוחל ובפועל אפשר לצאת אחרי   אישר את זה. כרגע רק לבר

דקות פעם אחת אבל בפועל הם יוצאים כמה פעמים שהם רוצים. פניתי במכתב לנגיד 
האוניברסיטה זה לא כל כך עניין אותו. הלכתי למזכירות האקדמית, אמרתי להם שאנחנו  

ודיקן האוניברסיטה  רקטור האוניברסיטה מתכוונים לצאת עם זה לתקשורת. דיברתי עם דיקן ו
הראה לי בתמורה את התקנון של בר אילן. הן בעצם לא רוצים להיפגש איתנו, אנחנו ביום ראשון  
הולכים להפיק סרטון שמציג סטודנטים עם טיטולים בזמן מבחן ולאחר מכן סטודנטים מעשנים  

ויראו מה הדברים החשובים   עם טיטולים כי הם כבר רגילים. נשמח שהסטודנטים יעזרו בזה
באמת. לא משנה מה יהיה, ההתאחדות תתמוך בנו, העיקר לשנות את הסעיף הזה. במידה והעניין  

אלף שקל. אנחנו נילחם על הזכויות שלנו    40-50התקשורתי לא ילך לנו נלך להליך משפטי שכרוך ב
 שלא ידרכו עלינו. כדי 

 הנושא הבא הוא קמפוס ירוק.

רא קמפוס ירוק. זהו תקן שמסביר על הנושא הירוק, קידום פרויקטים  נעם: יש תקן שנק
סביבתיים. תודעתי ופנים ארגוני. מדובר בתקן של איכות הסביבה, אנחנו האוניברסיטה היחידה  

שלא קיבלה אותו. השנה אנו מנסים שוב, מתייחסים ברצינות לעניין. נכנסתי עם ליאור לצוות  
ור חוברות וספרי לימוד. הוא מקדם המון פרויקטים במקביל.  חזיהזה, ליאור בנה מדפים של מ

הוא מדבר בצורה מאוד יפה וקיבלנו בשעה טובה את התקן קמפוס ירוק, זהו תקן פוליטי בעצם. 
 שהוא תקן נחשב ומדהים. מדובר בהישגים יפים מאוד לאוניברסיטה. ISOיש לנו את תקן 

מנ"כל, אנחנו מאוד אוהבים אותו, היינו מאוד  דניאל: למי שלא יודע, נעם עוזב את תפקידו כס
רוצים שהוא ימשיך, הוא נתן מעל ומעבר לתפקיד. עשה ימים כלילות למען האגודה והסטודנטים.  

אני קראתי לו להגיע לאגודה, ראיתי כמו הוא השקיע בבחירות ולא נבחר ועשה   - מי שלא יודע
נעם נכנס  מאוד כדי להגיע אליו. מהפיכות מדהימות. הוא פיתח רף שליאל תצטרך להתאמץ 

לפרויקט אדיר בחוברות גם, הוא יסיים את תפקידו בתום החודש הבא, יסיים את פרויקט  
החברות עד אז. יהיה סמנ"כל חדש שיחליף אותו. החלטתי שלא להעלות את זה להצבעה, על פי  

לסמוך על האדם   לי ירהתקנון אני לא צריך להעלות הצבעה מעבר לרמ"ח. אני חושב שמקומי מות
 אביאור אברהמי עוזב את הועד המנהל וייפתח מקום.  שאני בוחר. 

נעם מ: אני אוהב את האגודה והמקום, זה בית. החלטתי שמסיבות שלא אפרט התפקיד פחות  
מסתדר לי כרגע באורח החיים שלי ונגזלים יותר מדי דברים ממנה ברמת חרב המונחת על צווארי.  

פעיל ואעזור לקדם תחומים. חשוב לי שתתמכו גם באביאור שיחליף אותי. אני  אהיה חבר מועצה 
סומך על דניאל בעיניים עצומות. חשוב שנשמור על שקט תעשייתי ולכידות של ארגון כדי שהצעד  
הזה יתנהל בצורה חלקה וטובה. אם יש לכם שאלות ותהיות תעלו אותן ותקבלו מענה. תודה לכל  

 יכול כלום בלי החיוך של האנשים. תודה לכם. מי שעזר לי, לא הייתי 

אביאור: בראש ובראשונה תודה לדני וגיא, הופתעתי מאוד. כמובן שהייתי בהלם מזה שנעם עוזב,  
זה הפסד לארגון. אני נכנס לנעליים עצומות. המכלול השלם נלמד בדברים הקטנים. מבחינת  

  -ועיים הקרובים, עושה סימסטר אביב, אני צריך לסיים מבחנים בשבתזמנים נעם עדין בעל הבי 
כמובן שהכל מתואם. אני פתוח לכל רעיון, עיצה וכמובן שלדעתי אחד הדברים המשמעותיים  
ביותר הוא ניסיון. אני צריך ללמוד את החלקים הקטנים של גוף האגודה וזהו הדבר שבראש 

 מעיני כרגע. 



 
 

 
 

מ.פ  . בין תפקידי קבעשמונה שנים ב השתחררתי שנה שעברה לאחר 
דבר שמקנה לי ניסיון בניהול. זה לא   -וסגן מפקד יחידה ברימון. אני חבר בעמותת יוצאי גבעתי 

אלף וזה טיפה בים   150אותו סדר גודל כמו אגודת הסטודנטים. המחזור השנתי של העמותה הוא 
לעומת האגודה. אבל לכל עסק יש קווים מנחים וכן באתי מהשטח ומהשניה שהגעתי לפה אני  

 ונקי לעזור לסטודנטים. חובת ההוכחה עלי, אשתדל לעשות כמה שיותר. תודה על האמון.  טהור

דביר פ: אני רוצה לומר מספר מילים לנעם. זה רגע לא קל, עבדתי איתך המון זמן ואתה תותח  
רציני. היה לי העונג לעבוד איתך. אני מקווה שכל אחד מכם ילמד לפחות איכות קטנה של מרחום  

 אליו.  וייקח אותה

 חדר כושר וכספי עודפים. מחאת הדיור.   -נושאים אחרונים לישיבה 2דניאל: 

חדר כושר: כפי שאתם רואים יש הרבה פוסטים באוויר, תהיה האם החדר כושר עבר או לא.  
אלף   30לאוניברסיטה היה תנאי לפתוח את החדר כושר עד תאריך מסויים או שיקבלו קנס של 

, מלוכלך, אין מוסיקה, חסרים המון מכשירים, חדר הציוד מפורק. זה  ןבמכו שקל. חסר המון ציון 
 נראה רע מאוד גם עבורנו וגם עבור הסטודנטים שציפו לקבל מוצר איכותי.

אלף   120אמור להיכנס למכון ציוד בשווי  1.10החוזה מול האוניברסיטה נחתם היום סופית. עד ה 
רק מי שמשלם רווחה יוכל להיכנס למכון, תוצב קרוסלה בכניסה והכניסה תתאפשר   -ש"ח. בנוסף

הציוד החדש שיגיע נבחר בהתייעצות עם  עם צ'יפ. הצ'יפ יתפוס גם במכון החדש וגם בקאנטרי. 
 ספורט הישן והחדש. רמ"ח 

מחוץ למכון תיפתח גם קפיטריה בריאה. בנוסף הולך להיפתח חדר חוגים שיתופעל על ידי האגודה  
חוגים בחינם. על    2אלף ש"ח. כחלק מהחוזה עם הקאנטרי מגיעים לנו גם  30עם ציוד בשווי  

ת שיש  האוניברסיטה. כל בעיות ותקלוהתפעול השוטף אחראי רמ"ח ספורט, קאנטרי והנהלת 
 תפנו אלינו ונעדכן. 

 הקאנטרי פתוח עכשיו בחינם לכל הסטודנטים בגלל עוגמת הנפש של המכון החדש. 

 נעם: איך הולך להיות בנוי הסטודיו? יהיה שיפוץ? 

האגודה   .350מיליון   דניאל: כן. עכשיו נדבר על כספי העודפים. כמשלמי רווחה אל הקאנטרי מגיע
אלף שקלים מתחלק חצי חצי   30רי יפתח בבוקר. קאנטדי שהאלף בשנה כ 450משלמת לקאנטרי  

אלף שקלים לפיתוח הספורט   50בין האגודה והאוניברסיטה. בנוסף האוניברסיטה מקציבה 
 אנחנו מקדמים את תחום הספורט עם הכסף הזה ודוחפים קדימה למצויינות.   באוניברסיטה.

והגיעו אלינו פניות לגבי המעונות והדירות. יש  נושא אחרון: עניין הדיור. התחילו המון פוסטים  
הבנות שמפעילות את זה קיבלו    3סטודנטים שנקראת מחאת הדיור.  250קבוצה בוואטסאפ של 

שיחת טלפון והצעתי פגישה. אני שמח לראות שזה עולה מהסטודנטים. הם רצו לעשות   יממנ
שיש צורך ללכת על עניין נקודתי.   מעונות יחד. אמרתי להןו  דירות -בלאגן אטומי על כל הנושאים

צריך לעשות מחשבון דיור, לוח דירות. מצב בו אנחנו מנהלים את הפייסבוקים ואין פרסומים של  
דירות, אנחנו רוצים לשלוט על השוק. אם אתה רוצה לפרסם דירה, זה יהיה רק בדף של האגודה  

נוכל לשלוט בשוק ולהחליט מה  אנחנו נפעל לניהול כל דפי הפייסבוק כדי שורק בתקציב נסבל. 
 המחיר הסביר. זה פרויקט צדדי של האגודה, אליהו לגמרי על זה.

שם המלחמה שלנו. הבנות רצו שהאגודה תוציא פוסט. לא הסכמתי כי אני חושב   -לגבי המעונות
ביום הפתוח   -דבר ראשוןשכל עוד אין מספיק רעש מהסטודנטים אני לא אעשה לעצמי פאדיחה. 

סטודנטים ומעלה אני מוכן להעלות פוסט. אם לא תהיה היענות אני   50אם יהיו גנה. לעשות הפ
 לא עושה מעצמי צחוק. 

 אז מה אתם אומרים? הם מבקשים ממני רוח גבית, אבל באיזה מחיר? 

הודיה: בעלת הדירה שלי אמרה שהיא מתאימה את עצמה לשוק. המעונות מעלים מחיר אז גם  
 היא. 

אם לאנשים חשוב מחירי הדיור שיבואו ביום הפתוח   לחם במחירי הדיור?דניאל: איך אפשר להי 
 להפגין. 

 נעם: ביום הפתוח זה לא מתאים, בהפנינג פתיחת שנה יותר לגיטימי. 



 
 

 
 

דניאל: בבוא הרגע נעשה סרטון   . ויראלי

אליהו: אני גם לא חושב שכדאי להוביל את המחאה הזו כי זה ידפוק אותנו לאורך כל השנה מול  
 בעלי התפקידים. 

 שלומי: אבל אף אחד לא יילחם איתך אחרי שהוא סגר דירה. 

ואני מודע בתור אחד שעובר לגור בכפר, גרתי שנה שעברה בגבעת האוניברסיטה ידידיה: 
וייתכן וזה באמת אומר  בעמוד המחאה בפייסבוק אנשים  20למחירים, מופתע לשמוע שנרשמו 

 שאין צורך להתערב עכשיו. 

 רחבה יותר היא תגיע ליותר אנשים. גע שלמחאה תהיה תפוצה אביאל: בר

 דניאל: אם הסטונדטים לא נרתמים בעצמם אנחנו לא יכולים להירתם.  

 נעם: אנחנו בתור נציגים של סטודנטים צריכים לתפור מצבים.

הרשמה זה מספיק   אנשים ואני נותן לזה יד. 50בפנים.  דניאל: על ההתחלה אני אהיה שם
 מבחינתי. צריכים ללכת על זה עד הסוף. 

פגשתי את שר המשפטים, הצגתי לו את עניין השירותים. הוא היה בהלם על הסעיף.   -דבר אחרון
שאלתי אותו אם הוא יהיה עם האוניברסיטה והסטודנטים, הוא אמר שהוא יהיה איתנו לגמרי.  

 בא איילת שקד תהיה במרכז הצעירים ואפנה אליה את השאלה באופן פומבי.שבוע ה

ידידיה: לגבי המבחנים, אמרו לי לבקש מהאגודה שבספרייה יהיה פרויקט בו יהיה משהו שיעזור  
 לשקט בתקופת מבחנים. 

 הודיה: יש רול אפים. 

 נעם: זה פשוט לא עוזר. 

 לספרנית. עשינו סקר והרוב לא רוצים ספרייה שקטה.הודיה: אם למישהו יש בעיה שילך 

 תשמעי יש שם רעש ממש.ידידיה: 

 . אני יכולה להסביר לך לפרטי פרטיםהודיה: 

 

 22:23  סיום הישיבה:


	פרוטוקול ישיבת מועצה
	ישיבה מס' 3, 19\08\29, כח' אב

