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שלום לכולם עידכונים לגבי המצב של   הסטודנטים באוניברסיטה 

 האוניברסיטההיינו במצב לא אידיאלי בכלל עם הנהלת 

 הפעלנו הרבה מאוד פוליטיקות חיצוניות שישנו את כל הדרך ההתנהלותית של הנהלת האוניברסיטה שהם 

 מתנהלים במצב מאוד מיושן וקשה להם לעקל שאנחנו חלק מהתהליך ואנחנו צריכים להיות שו 

 נבירסיטאות אחרות ודיברנו עם שלומי אחיאב והוא בא לשיחה עם הרקטור והדיקן הביא להם הדוגמאות מאו 

 אנחנו נחשבים כרגע עדיין למכללה 

 .אחד הבעיות הגדולות זה שהולך להיבחר רקטור חדש, יש חילופי תפקידים

 הנשיא אנחנו לא רואים אותו בא לידי ביטוי בתור נשיא לעומת נשיאים אחרים 

 רגע אנחנו בכיוון טוב ויש את המנכל שכרגע אין לנו דיבור איתו בעקבות כל האירועים שהיו במעונות אך כ

 .אחרי כל הפגישות נפגשנו עם רקטור, דיקן ושיפרה והחלטנו שמתחילים בדרך חדשה

 ?מה היעד שהרקטור והמזכירה לא הצליחו לפתור 

 לא ענו על שאלות, אמרו לסטודנטים תגשו למועד ב' שנה הבאה, יצאה הוראה במלג שרשום שחור על גבי 

 שה את המבחנים שלו עד סוף תקופת המבחנים כדי שאף אחד לא יפתח לבן שלא יהיה שום סטודנט שלא יע 

 .עוד סמסטר בגלל הקורונה

 אם האוניברסיטה אמרים לנו אין לכם על מה להתערב אנו שואלים למה אין לנו לרשום מקום זה לא מקום 

 .להתערבותכם זה לא שיח, ולכן אנו פותחים דף חדש איתם 

 אנשים במקום סגור אנחנו עדיין לא יודעים מהי עמדת   10עד   5בעקבות ההנחיה של משרד הבריאות ל

 סטודנטים אנחנו לא יודעים, מחר נדע ויכול להיות שלא   10ותשים  200האוניברסיטה אם היא תקח כיתה של 

 יהיו מבחנים פרונטלים, א 

 כל הנושא של  כל מי שנפל לו המודל היו כאלה שהמירו לעבודות והיו כאלה שהמירו להם לעובר דינרי, לגבי

 סטודנטים שפתחו קבוצה בטלגרם והעתיקו במבחן, שלחו להם  70תואר המידות, היתה הודעה שקבוצה של 

 במייל הודעה על ועדת משמעת אנחנו מקווים שהם לא יעופו לסימסטר וסמסטר זה לא סמסטר קיץ אלא 

 'סמסטר א

 בכל הנושא של מקוון אם יהיו העתקות של סטודנטים לא יהיה ציונים יהיה או עובר דינרי או יעלו לועדת 

 .משמעת את כולם

 .אנחנו הולכים לעשות הודעה לסטודנטים על כך

 הם יודעים את כל מה שסטודנטים עושים של העתקות, ולכן עדיף שידעו שהעונש לעוף לסמסטר ורק כשתראו 

 .לידכם עף לסמסטר רק אז תדעו ולכן אנחנו הולכים לצאת בקמפיין  את החבר שיושב

 לגבי ועדות משמעת : אביעד, אנחנו והיו"ר התאחדות הארצי התערב ולכן ביטלו לו את הועדת משמעת 

 חשוב לציין שכל פוסט שעולה נגד האוניברסיטה ונגד העסקים נא לפנות אלינו בשביל זה אנחנו אגודת 

 .יעצים עם עורך דין ולכן אנחנו יכולים לדברסטודנטים אנחנו מתי

 יניב סומך : מי זה דרכינו 



 

 
 

 .דניאל : מזכיר מועצה, דרך דביר, דרכי

 דביר: גם בנוגע לפוסטים אישיים לגבי האוניברסיטה, גם בבחירות ביקשתי שיפנו ויאמרו לי מה רוצים לרשום 

 שהייתי חבר מועצה אף אחד לא רוצה לפגוע אביעד: זה משהו שנגע בי בתקופה עם שאשא שהיו מקרים 

 בזכות הדיבור של אף אחד אבל קחו בחשבון שאתם תוקפים אוניברסיטה קחו בחשבון שאנחנו מייצגים את 

 .אגודת הסטודנטים גם פעילים של האגודה שפותחים פוסט אז הם צריכים לבדוק

 היינו מתייחסים אליו ככה ולכן הם  דניאל: בדקנו אביעד לא היה חבר מועצה אם הוא היה חבר מועצה לא 

 .ביטלו את זה

 רחל: יש לי שאלה בקשר למבחנים הקטע של העובר בינרי איך הם מחליטים אם יש עובר בינרי? היה לנו 

 .מבחן שרק אחרי המבחן אמרו לנו שיש עובר בינרי

 שמעת דניאל: העתקות אך אם הם יאמרו את זה אז הם צריכים לעלות את הסטודנטים לועדות מ

 .ומטה או שעושים עובר בינרי  85מתנאל : הם מתערבים בממוצע גבוה ואז או שעושים 

 אני מבין את הבאסה שכל השנה עובדים קשה ובונים על הציונים האלה ובסוף נותנים לנו עובר בינרי מבין את 

 .התסכול אך חוץ מחיבוק אין לי מה לעשות

 ד א' היה ציון ומועד ב' היה עובר בינרי אני לא מבינה איך רעות חדד: לגבי ארכיטקטורה במדעי המחשב מוע 

 ?זה אפשרי האם הכל בא לידי החלטת המרצה 

 אביהו : אני חושב שכדאי לעבור על זה באגודה היה לנו מקרה כדי לעבור את ההחלטה של הלקין הם הביאו 

 . שעות 17לנו עבודה/ מבחן של 

 . חן שזה בכלל מבחן אלון : יש כאלה שנותנים להם עבודה במקום מב

 . אביהו היה מזכיר מועצה שנה שעברה ולכן אנחנו נשמע ממנו על הנושאים

 אביהו: נא לא להיכנס לדברים של האחר 

 יאיר : יש דיבור על מבחנים מועד ב' מתמטיקה הם חסמו את זה שאנחנו יכולים ללכת למבחן אם קיבלתם ציון 

 רוצים העתקות הם מנעו מאיתנו לקבל ציון מספרי. דיברתי עם אלכסנדר מספרי מועד ב' יהיה בינרי כי הם לא 

 הוא הראש מחלקה והוא אמר שהוא לא יכול לעזור 

 דביר: יש לנו מערך מלא שיכולים לעזור לכם ולכן אנחנו מעדיפים שדברים כמו מבחנים, דיבורים מול ראש 

 ר לדבר איתנו ואנחנו נדבר גם עם הדיקן אם המחלקה להעביר לנציג שנתון, נציג פקולטה ואם לא הצליחו לסד 

 .צריך. ככה זה עובד הכי טוב

 דידי: מה שחשוב לומר מה שדביר אמר כרוחבי אחת מההטבות שהביאו לנו זה שיהיה הציון הטוב בין השניים 

 .ומה שהעלו פה זה שאמרו שנבטל את זה ואז נעשה בינרי

 אביעד: הם עשו קומבינות 

 רואה את התגובות של המרצים אפשר לדבר על זה אחר כך אלון: אני עובד במוקד ו 

 ,דביר: לגבי המיונים ישבנו עם יועץ אירגוני והמטרה היא להביא כמה שיותר אנשים אייכותיים למשרות אגודה

 אנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר אנשים ולהטיס את האגודה עם נבחרת חלומות, מקבלים מיילים ונקבע 



 

 
 

פסיכולוג שישב איתנו במיונים, נעשה   רוצים להביא גם  בימים הקרובים אנחנו 
 מקרה בוחן נניח אנחנו מדברים

 .על רכז תקשורת נביא להם סוג של מבחן קטן לגבי התפקיד ונראה איך הוא מתנהג

 אנחנו רוצים לעשות גם מבחנים אשר אנחנו רוצים לדעת אים הם מבינים את הדרישות של התפקיד בשביל 

 .נשים אייכותייםלהביא כמה שיותר א

 עוד משהו שעלה בגלל הקורונה עד היום לא נתנו יותר מידי צומת לב להנדסאים, וזה נפל לנו בתקופת 

 הקורונה, הולכים לבנות מערך בעזרת ירון ריכטר, קול קורא של רכז שיבנה מערך ( כמו נציג שנתון אבל של 

 רוב שנוכל לעבוד ביחד הנדסאים) אני אעשה זאת במשך חצי שנה ונעשה את זה בזמן הק 

 ?יניב סומך : מה המערך הזה אומר? לדוגמה מה אפשר לעזור להם

 .דביר: אין להם נציגי נתון שמתאימים לכך ולכן אנחנו רוצים לקבוע פגישה כדי שגם שם יהיו נציגי שנתון

 .דניאל : יש מקומות שיש להנדסאים אגודה משלהם ולכן צריכים להיות איתם עד הסוף

 ?.ירון ריכטר: האם נציג יכול להצטרף עדיין למועצה

 דניאל : כן אפשרי מזכיר המועצה החדש צריך לעשות זאת עם ועדת ביקורת ועורך דין 

 אביהו: בקשה ממני גם כמזכיר המועצה שיוצא תעשו טובה לעצמכם ולסטודנטים שאתם מייצגים אתכם, לא 

 זה ניגוד ענייניים ולכן אני רוצה שהמועצה תהיה הרבה צריך להיות בעלי תפקידים שהם במועצה ובאגודה 

 .יותר חזקה מהמועצה שיוצאת 

 דניאל לגבי הסקר מה לעשות עם כספי הסטודנטים ? זה כסף צבוע לתש"פ במיוחד שזה אירועים שחיכו להם 

 החלטנו שרק אחרי סטודנטים זה כסף שיגיע לנו בפעימה האחרונה, ואנו   750במיוחד שזה סטודנטים שעלו ב

 שעשינו את הסקר והכל 

 דביר: אני שמח שעדיין לא הזמנו את מתנות תחילת שנה מכוון שהרבה סיורים 

 יש הרבה פרוייקטים שאנחנו נצא עם קורות חיים מסובסדים, כולנו מחפשים עבודה במיוחד עכשיו 

 שקלים. זה  20עד   10זה בשקלים לסטודנט, אנחנו הבאנו את   400ל  350הפלטפורמה הזו עולה בשוק בין 

 .השירות הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות לסטודנטים

 שקלים לסטודנט אנחנו הבאנו סטודנט מצטיין שיעשה קורס  1000קורסים כמו מטלב שעולה באוניברסיטה 

 שקלים  200יעלה לו 

 .השתמשו בו 102קורס אוטוקד שבעיקר מדבר לבניין וקיבלנו ש 

 קורסים של מטלב ושל   2סיף קורסים למדעי החברה והרוח, אנחנו מדברים על אוהד: אני חושב שכדאי להו 

 אוטוקד 

 העניין הוא שמהלך השנה כל נציג שנתון יבקש קורס למחלקה שלו והם יקבלו 

 ,דניאל : היה קורסים נוספים

 .לדביר: השנה אנחנו נשפר את המרתונים נשאל את הסטודנטים איך היה, וככה נגלם את המחיר של המתרג 

 .סטודנטים  5000שקלים כרגע אנחנו עומדים על  10מרתון עולה 



 

 
 

במיוחד בזמן הזה שיש דוחק ברמה   גמ"ח הבאנו מוצרים שהעצימו את הגמח  
 ,הכלכלית הוספנו מקדחה

 רמקולים, מחשבים וכו' הוספנו לגמח שבת שולחנות, אנחנו חשבנו שאולי נעשה ערכת קנטה, שירות שעולה 

 .נים, ציליה, מחצלות, רשת כדורעף וכו' וזה יהיה בעלות סמליתשקלים , מקרופו 2000

 .תציעו רעיונות אנחנו מוכנים ושמחים לשמוע וליישם את זה 

 .אביעד אמר שיהיה אופציה לשריין, זה יהיה מערך אינטרנטי ונכניס את זה

 דנט מה קורה אם אנחנו הכנסנו מערכת לאגודה של מה עשה כל סטודנט, ככה אנחנו יכולים לבדוק עם הסטו

 .'יש לו מענות טענות וכו

חוברות אגודה: בגלל השנה אנחנו חוסכים לא מעט בגלל שאין אירועים, משהו שעלה מכלל הסטודנטים?  
 למה

 אנחנו צריכים לשלם על חוברות אגודה? אנחנו רוצים לעבור לאינטרנט את החוברות אגודה, אנחנו נותנים 

 זה כסף אבל זה משרת על הסטודנטים בצורה מיוחדת וזה תוכנית  להם גישה, נכון אנחנו מפסידים על

 .שנעשה זאת בזמן הקרוב

 לפני שנוריאל יגע בשינוי מבנה אירגוני, אני רוצה לומר שאני הייתי מנכל והתעסקתי בדברים שלא צריכים 

 .להתעסק אז ניסינו לעשות שינוי שיהיה הרבה יותר קל לעבודה

 ? אביהו: האם יש שאלות 

 נור: שאלתי היא קורסים אמרתם שיש מטלב ואוטוקד יש המון מקצועות שדורשים לקורסים האלה כחובה 

 האם אנחנו יכולים לקבל את הקורסים האלה כפטור למחלקה? אני למשל עשיתי קורס במקום אחר וקיבלתי 

 .עליו פטור

 דניאל ודביר: אנחנו נבדוק באהבה

 : אני חושב שהרעיונות מאוד טובים, לגבי הקנטה, לגבי כל המערכות, רציתי לשאול לגבי החובורות אני אליאור 

 חסיד של קמפוס ירוק ואני יודע כמה הכנסות החוברות נותנות לאגודה וברגע שאנחנו עושים את זה מה

 עושים כדי שזה לא יהיה 

 ם פרונטלי, אמרנו בכל מקרה יש לנו עלות של למה לי להיות באגודת הסטודנטים שעכשיו אאנחנו לא עובדי

 אלף חוברות של אנחנו לא רוצים לייצר הדפסות, אנחנו הולכים למכור את החוברות ולהרוויח באינטרנט  100

 שקלים ולא תוכל להוריד את החוברת אנחנו יודעים שיש אנשים שיעשו העתק מסך ויעבירו אבל  5זה יעלה 

 .אפשר לעשות עכשיו בחוברות

 יר: בשורה אחרונה חד משמעית ההכנסות יפגעו אך אנחנו רוצים לעשות את זה אך ורק לטובת דב

 .הסטודנטים

 מתנאל: דניאל ודביר כל הכבוד ליוזמה של לעבור מחוברות לעולם דיגיטלי אני חושב שיש לנו הזדמנות של 

 .זה יכול לעזור לכלל הסטודנטיםניהול ידע, לכל מחלקה יש קורס בזום, אולי נוכל לעשות שייר פוינט של הזום 

 .דביר: אני לא אמרתי אבל במרתונים אנחנו ניקח כל מרתון ונשים במאגר



 

 
 

 מתנאל: זה לא יעלה לנו כסף 

 אביהו: זכויות יוצרים 

 דביר: זה בעייתי מאוד אבל אנחנו נבדוק את העיניין 

 ההנהלה הולך למרצים  אביהו: לא לצלם, לא לעשות דברים כאלה זה תביעה נורא גדולה, אני במקום 

 .ומבקשים את זה באופן חוקי, אני מכיר מלא אנשים שירצו לעשות את זה

 .מתנאל: זה יכול להיות מקפצה לכלל סטודנטים שהם הורים וכדומה, גם בטכניון, במכללה למנהל

 .אביהו: תדברו עם המרצים אני מאמין שזה יכול להיות אפשרי

 :נוריאל

 נות סמנכל תפעול של האגודה אנסה להעביר לכם כמה שיותר טוב את מה שמי נוריאל בשנתיים האחרו

 שאנחנו החלפנו במבנה האגודה

 לפני למעלה משנה הבנו שהאגודה לא מתנהלת בצורה יעילה ואפקטיבית ברמה האירגונית יש יותר מידי 

 'מנהלים ומחלקות, איכות באירועים משתנה וכו

 ומצאנו שיש קשר בין סטודנט שהוא ראש מחלקה ועובד בעוד עבודה כי בתקופה הזו אני ואביעד בדקנו 

 .המשכורת שלו לא מספיקה לרצינות ולאיכות שהוא מתנהל בתפקיד

 לאחר מה שעשיתי בלימודים שלי נוכחתי לדעת שיש מבנה אירגוני יותר טוב לאחר שדיברתי עם דניאל אנחנו 

 .החלטנו שאני אצא לדרך ונעשה זאת

 .שיש לי אישור נתחיל להוביל את התוכנית שליאמרנו שברגע 

 יאמר לפרוטוקול שמה שאני הולך להציג בפנייכם עכשיו זה תוצר סופי שכל הבניה הסופית שלו היתה עם יו"ר 

 .סיו"ר , מנכל , מנכל שיווק וועדת ביקורת ויועץ אירגוני דוקטור רוני מש שעשה זאת בחינם ,

 :לשים פה את מבנה האגודה

 ש כאן את רוני מש שהוא דוקטור באוניברסיטה ואני רוצה לומר תודה רבה זה פעם ראשונה שמצה דניאל: י

 .מגיע למועצת הסטודנטים אז תודה רבה

 קורסים ולכן זה בסדר  2רוני: תודה רבה אני מסמיק, נוריאל פשוט צריך לקבל ציון על 

 מעניינות אותי השאלות אז קדימה 

 :שאלות חברי מועצה

 דניאל: חשוב מאוד לומר שנוריאל עבד הרבה מאוד אבל היו הרבה אנשים שעבדו על זה אז תודה רבה לכל 

 ההנהלה הקודמת מהפסקואים לרחל, דביר, ותודה לכולם 

 :שאלות

 אביהו: מה לגבי נגישות.? אני חושב שאני אישית שהדבר הראשון לדאוג זה לדאוג לכלל הסטודנטים 

 נוריאל: זה חלק מרווחה 

 ביהו: אני לא חושב שאחד יכול לעשות זאת תשקלו מחדש האם בן אדם אחד יכול להיות על זהא

 דביר: אנחנו חשוב לנו בטירוף עיניין הנגישות, מבחינתי אין וויכוחים, אני ודניאל ישבנו על זה והבנו שחובה 



 

 
 

 .שיהיה רכז נגישות

 ים שלושה בשבוע שכולם יעבדו ביחד וירצו דניאל: אנחנו מתכננים לעשות סביבת עבודה שאנשים יעבדו יומי

 .להתחרות על המשרות, נשדרג את הכל ויוצרים סביבת עבודה כמו שצריך

 אביעד: לגבי המבנה האירגוני זה ברמה מאוד גבוהה כל הכבוד, אני מניח שהשנה נבין אם הוא ישים ועד כמה

 אני מעריך שיהיו שינויים לכאן ולכאן 

 ? צל לא נכנסתי לעומק מה המשמעות של מנהל שיווק האם זה סטודנטלגבי מנהל שיווק: אני מתנ

 דביר: כן זה יהיה תפקיד של סטודנט שאנחנו רוצים למנף אותו כמה שיותר אנחנו רוצים שמנהל שיווק יהיה

 אביעד: מנהל שיווק צריך להתעסק בכסף מבחוץ 

 דביר: מבחינתי הוא לא צריך להיות פה יותר מידי אלא ללכת החוצה ולהביא שת"פים ולהביא כסף. בדיוק כמו 

 .שאביחי סבג

 אביעד: דבר נוסף אני רואה שצימצמו הרבה בעלי תפקידים אשמח ממך נוריאל כמה שעות נחסכו וכמה

 :אנשים נחסכו

 ומשהו שעות בגלל שאנחנו  200נו חורגים בבעלי תפקידים, שעות הקטנו את השעות ואנח 15דניאל:  

 .אנחנו לא הולכים לבחור רמ" ח ספורט כי יש את הקורונה ואנחנו במענה אינטרנטי

 אביעד: האם אנחנו חוסכים בשעות או חורגים בשעות ? לפעמים להוסיף עוד שעות זה לגרום לאאגודה להיות 

 .יותר יעילה

 לא לחרוג יותר מידי המטרה הינה לא לחסוך כסף אלא להגיע נוריאל: אני רוצה להבהיר אנחנו משתדלים  

 .למצב של ניהול עובדים

 דביר: עשינו תהליך ארוך חסר תקדים כל המטרה היתה לא לחסוך כסף אלא לעשות את האגודה יעילה 

 .ושירותית שהרמחים והרכזים יהיו יותר יעילים אך ורק באגודה

 .הזה ואני מקווה שזה יצליח וירים את האגודה נוריאל רוצה להודות לכל מי שהשקיע במבנה

 אביהו: המשך שאלות יהיו בסוף

 : נעבור להצבעות 

 מזכיר מועצה: אני אביהו אושרי היתי מזכיר מועצה תפקיד הינו כמה תפקידים אחד הוא לדרוש על סדר 

 ועצה לגבי במועצה, צריך לדאוג שאף אחד לא יתפרץ אחד לשני, תפקיד נוסף צריך לבדוק עם הנבחרי מ 

 בעיות ומענות של הסטודנטים על דברים שיעלו למועצה, הרבה פעמים התייעצתי עם ההנהלה מה לעלות ומה 

 .לא , מזכיר מועצה חייב להיות בכל ישיבת מועצה אלא אם כן יש בלת"מ

 ים להתנהל מול המייל או הווצאפ. עדיפות למיילים. להיות אחראי לפני כל ישיבת מועצה ולארגן את הדבר

 מהחשיבות הגבוהה ביותר ועד החשיבות הנמוכה ביותר. אתם צריכים להיות בקשר עם ועדת ביקורת אל 

 'תקחו אישית את הדברים אם באים אליכם וצועקים וכו

 .חובה לדעת את התקנון, להבין מה צריך לעשות

 .אחראים עליולכל ישיבת מועצה יש פרוטוקול, בסופו של דבר הפרוטוקול עובר לסטודנטים אתם 



 

 
 

קלדנית, נועה בן מנחם או נועה קובלסקי,   קלדנית: אחד מהדברים צריך למצוא  
 אבל תמיד תמיד תמצאו מישהי

 .שתרשום

 :מזכיר מועצה

 לומד עבודה סוציאלית שנה שניה, מי שהתמודד במדעי החברה ראה את כל העבודה הקשה  26יניב סומך בן 

 מתמודד ראוי כי אני התמודדתי כדי להיות בתפקיד משמעותי בהצלחה שעשיתי כדי להיבחר, אני חושב שאני 

 .לכולם

 נור אבו מוח שנה שלישית באדריכלות , אני בן אדם שחשוב לו תרבות דיון, אני מייצר הזדמנות לדבר, אני 

 רוצה שהקולות שלכם בכל ישיבה יהיו שקולים, לא ילכו לפח אתם מייצגים את הסטודנטים שבחרו בכם ונתנו 

 בכם את האמון אז חשוב לי מאוד בכל ישיבה שתרבות הדיון תהיה מסודרת, זה הגורל של הבוחרים שלכם 

 תחשבו עלי כאח הגדול עם האוזן הקשבת אני אשמח שתבחרו בי לכל שאלה אתם מוזמנים לפנות אלי 

 .ושיהיה בהצלחה

 .יאיר עמרם לצערינו הוא בישיבה נוספת שצריך להיות בה

 נטית שנה שלישית סיעוד, אני שנתיים מתנדבת בתור פעילה באגודה סטוד  -עידן נחמן 

 אני נראת נחמדה אני יכולה להיות הבאד גיא חשוב לי שהכל יתקתק כמו שצריך וחשוב לי לתת יותר מעצמי ,

 ואני מרגישה שזה תפקיד שאני יכולה לעשות ברמה גבוהה אני לא איחרתי מאז הצבא אז אני מקווה שתבחרו 

 בי תודה 

 .שני שרמן ויאיר אוחיון - מתמודדים לועדת ביקורת 2יאל: יש לנו דנ

 'נעים מאוד שני לומדת תקשורת שנה ב - שני שרמן

 נכנסתי לאגודה אחרי המאבק של הקורונה הרגשתי שיש הרבה מה לעשות ולפעול ולקחתי את זה צעד 

 שאין מספיק שקיפות , לדוגמה קדימה ונכנסתי לאגודה, ממש חשוב לי להיות בוועדת ביקורת כי אני חושבת 

 מה קורה עם הכסף של הסטודנטים במהלך הסטודנטים ? אני מאוד מעריכה את האגודה אך לפעמים יש 

 דברים שאינם ברורים ויכול להיות שיש שימוש בכח , אני רוצה לשים לב לדברים הקטנים המטרה שלנו 

 .משותפת וזהו

 לה ומנהל עסקים, אני מתחיל לימודי קיץ , פעם ראשונה שאני שנה ראשונה בלימודי תואר כלכ - ירין אוחיון 

 נמצא באגודה ורציתי להגיע לועדת ביקורת כי אני בעד שקיפות ואני לא אוהב את זה שעולה לאנשים שעושים 

 לעצמם דילים ואני רוצה להיות מעורב בכל דבר אני ממש הולך להתערב כי זה כסף של אנשים לא שלנו וזה 

 . ה ומה אתה זה לא שלך. ולכן אני אהיה שם. מאמין שיהיה טובלא משנה מי את

 חיצוני שיהיה  1אנשים מהמועצה ועוד   2יש   -דביר 

 לא היה קול קורא לועדת ביקורת אני לא הספקתי לראות ואני רוצה לבדוק, אחד מועדת ביקורת חייב   -דידי  

 בר מועצה מתמודדים האם חייב להיות ח  10להיות חבר מועצה, אם נניח ויהיו 

 .מהמועצה 1חייב להיות לפחות  - אביעד 



 

 
 

 : הצבעת אמון 

 : ועד מנהל

 אני רוצה לברך את כל המתמודדים, שנה שעברה  -אליאור איזון  

 2,אשקלון, מדעי המדינה מזרח תיכון שנה  24בן 

 הייתי רמ"ח מתחילת הלימודים בסמסטר ב' נכנסתי לאגודה הייתי פעיל תרבות ולאחר מכן רכז תרבות, 

 מעורבות חברתית (התפטרתי מחבר מועצה) השנה החלטתי שאני רוצה להיות הרשות המחוקקת ולא 

 המבצעת שבסוף חבר ועד מנהל שיהיו רק , עידכונים, פרוטוקולים, מה צריך לעשות, צריך לפרט צריך מה 

 שלא עזרו לי אז אני כן רוצה הנקודות שיהיו, הרבה מאוד דברים גם כבעל תפקיד וגם כחבר מועצה הבנתי  

 שזה יהיה.אני רוצה להמשיך את העשייה ולסגור מעגל 

 אגודות חלקכם דיברתי חלקכם לא רוב התפקידים   5אלון קנד סטודנט שנה חמישית באוניברסיטה הייתי כבר 

 וחצי שנים הייתי   4שלי היו בתפקיד שטח, עמכה לראות, ללשמוע הייתי מזכיר מועצה שנתיים במשך 

 ועצה, הייתי נציג שנתון ולאחר מכן נציג שנתון של מדעי הבריאות, אני רוצה להיות בועד מנהל שהוא אחד במ

 התפקידים היחידים שלא חשבתי עליהם עד שנתקלתי בבעלי התפקידים בתפקוד איתם וראיתי לנכון שאני 

 לנו זה אחת האגודות מוצא את עצמי בתפקיד של ועד מנהל כדי שיהיה יעול ושיפור באגודה, כי אגודה ש

 .החזקות באגודה, אני מקווה שתראו בי נציג ראוי ויכול לעלות את היכולות שלנו כמועצה ותבחרו בי

 סטודנטית שנה שניה קמינולוגיה ופסיכולוגיה הצטרפתי לאגודה במאבק הקורונה 25סתיו כהן בת 

 עצמי כבעלת ראש גדול, אני רוצהוהתאהבתי, חשוב לי לבוא ולשנות, אני בעלת אחריות ואני מגדירה את 

 לבוא ולהביא לשינוי אמנם אין לי רזומה כמו לכולם הייתי חופלת חיילים וטיפלתי בתיקים אישיים שלהם ואני 

 .ממש רוצה את התפקיד ואשמח אם תבחרו בי

 י אביעד ניסים, אני מניח שרובכם מכירים אותי מהפעילות באגודה בשנים האחרונות שבאתי בשנה א' ראית 

 את הפעילות באגודה ומאוד אהבתי והתחלתי להיות פעיל הייתי יחצן של דניאל סלומון, מכרנו כרטיסים והגענו 

 עד לבתים של אנשים וככה התחלתי את דרכי בבאגגודה עם השנים הייתי נציג שנתון רכז מרתונים, חבר 

 ה עם יוני ואור ולאחר מכן הייתי עם מועצה, רצתי עם אור ויוני מנדלסון ונבחרנו לאגודה הייתי מנכל במשך שנ

 דניאל וגיא, ועזבתי בתחילת שנה , אני שמח לראות פירות של חלק מהדרכים שהתחלתי ואני רוצה לקבל את 

 התפקיד של ועד מנהל כדי לראות אותם ב 

 אני מניח שניסיון שלי אי אפשר לקנות אותו בכסף ואשמח להביא אותו הלאה 

 ,פקולטה למדעי הטבע, מובילה פרוייקטים עם הכנסות והוצאות של החברהמייצגת את ה 26רעות חדד בת 

 ..... אני

 עבדתי עם אנשים ממדינות זרות, למשל מקסיקו, ברצלונה במהלך  HPלפני כן עבדתי בתעשייה אווירית וב

 רוצה עבודות שונות שעבדתי בהם נתקלתי בהתמודדויות ונתנו לי כלים ולראות סיטואציות בעין שונה, אני  

 לייחס חשיבות לידיעה שבכל מקום שעבדתי למדתי כל פעם מחדש בעבודת צוות חשוב שבעלי המועצה יהיו 

 .בדילמות שנוצרות, המטרה השניה לעקוב באופן גורף לגבי הכספים ולאן הוא ממוטב



 

 
 

 תודה רבה 

 

 : שאלות

 הנכונות שלכם לתפקיד  רציתי לשאול את כל מי שמתמודד לועד מנהל מה הלו"ז שלכם ומה - נור אבו מוח

 ולמה לבחור בכם 

 עשיתי שיעורי בית בסופו של דבר תחקרתי גם חברי מועצה של השנים הקודמות וועד מנהל של  - רעות 

 השנים הקודמות לקחתי בחשבון את מה שרציתי לשנות, וגם לעקוב אחר כל הקטע של הכספים ושמעתי על 

 לא אחראי לבוא ולומר אני אעשה ככה וככה וככה בלי לבדוק דברים שקרו לפני כן ויותר מכן אני חושבת שזה  

 מה התפקיד, אני רוצה להיכנס לתפקיד ואני יודעת בוודאות שאני יוכל להניע את התפקיד ולהמשיך את 

 .התהליך הלאה

 הדבר הראשון והכי חשוב שלדעתי הוא מאוד משמעותי שהועד מנהל יהיה מנותק  -לגבי ועד מנהל   -אלון  

 ה כי בשונה משנה שעברה כל החברה של תעשיה וניהול היו שנה שעברה בניהול גם בועד מנהל מחברי הנהל

 וגם בניהול האגודה וזה לוקה בחסר 

 וההתנהלות כוועד מנהל וכביקורת זה לבוא ולהחליט מול הנהלת האגודה תקשיבו יש דברים כל הכבוד ויש 

 שנים אחרונות ואני יכול לומר מי עשה טוב ומי  5דברים שצריך לשקול מחדש. הכרתי את חברי הועד מנהל ב

 עשה פחות ולכן אני חושב חוץ מהידע שיש לי אני חושב שאני יכול לייצג ברמה הגבוהה ביותר וגם ברמה 

 .המנותקת מההנהלה

 שנים האחרונות אני  4בגדול מה שקרה בשנים הקודמות כמו שאלון מציג אני מכיר את האגודה ב - אביעד

 מכיר את הכל הועד מנהל שהיו 

 בגלל כל הדברים שלקחתי בהם חלק אני מכיר את התהליכים השלבים ואני אוכל לתת את המענה ה 

 ,שקיפות אנחנו הנציגים שלכם ואתם תראו שהמועצה לא תהיה מחוברת להנהלה ואנחנו החיבור  -אליאור 

 תקציב אנחנו צריכים לאשר תקציבים גבוהים 

 על מה   אנחנו צריכים לבדוק

 אני רוצה להוסיף על הדברים שנגעו בהם שאני זה תפקיד שצריך להביא משאבים וזמן ואני   -סתיו כהן  

 חושבת שזה תפקיד של הגדלת ראש ולקחת את הדברים לידים ולהיות את המייטב מכל הבחינות גם אם זה 

 .בפן הכספי וגם אם זה בכללי

 .מנהל זה לראות תפקוד מול ביצוערציתי להוסיף ולומר שהתפקיד של ועד  - רחל

 ? רציתי לשאול את רעות הצגת את עצמך בהספקטים גדולים למה לך לקחת משהו שקטן עליך - אוהד

 שום דבר לא קטן עלי מכל דבר אני לומדת וככה גם מכל בן אדם אני לומדת ואני יודעת שאני יכולה   -רעות 

 .לתת פה משהו אז למה לי לא לתת ולתרום מהידע שלי

 

 



 

 
 

 

 

 סמויה ברוב קולות  - בחירה גלויה או סמויה

 

 

 : לועד מנהל 

 קולות   16אליאור איזון  -מקום ראשון  . 1

 קולות   14רעות חדד  -מקום שני . 2

 קולות   11אביעד ניסים   -מקום שלישי  . 3

 

 : מזכיר מועצה

 .בחרו %65נור אבו מוח . 1

 

 בעד (הצבעת אמון)  %100ועדת ביקורת 

 ירין אוחיון . 1

 שני שרמן . 2

 

 בהצלחה לכולם 
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