
 
 

 

   –ישיבת מועצה 

 נור: שלום לכולם, זו ישיבה שלא מן המניין והיא תיקח כחצי שעה. 

 לא נמצא  נמצא
 אלון קנד 

 נור אבו מח 
 דניאל סלומון 
 אליאור איזון 

 מתנאל לוי 
 ירון ריכטר 
 יניב סומך 
 נדב קיסר 
 עידן נחמן 
 רחל תמם 
 רעות חדד 

 ירין אוחיון 
 ס אסף פר

 שני שרמן 
 

 אביאור אברהמי 
 אביעד ניסים 

 אוהד אייזנברג 
 רפאל בגוונוב 
 יאיר עמרם
 עדין דויטש 

 

 מתחילים.

 

 ולכן נדלג על העדכונים. 19:30נור: התחלנו בעיכוב, היינו צריכים להתחיל ב

 בחירת ראש חטיבת תפעול תיעשה ברשותכם בהמשך לישיבה הקודמת בצורה חשאית.
 האם יש מתנגדים? 

 *אין מתנגדים* 

 המועמדים לתפקיד ראש חטיבת תפעול. יופי, נמשיך עם 

 אלירן כהן:  –מועמד ראשון 

 . 603שמי אלירן כהן, סטודנט בהנדסה אזרחית, שירתתי כרס"פ בגדוד  

 בשנה השניה והשלישית שלי ללימודים עבדתי כסוקר מבנים בנתיבי ישראל. 

 עכשיו מהשנה האחרונה שלי אני קבלן שיפוצים פרטי ועובד עם קבלני משנה וכו. 

 ש לי ידע טכני רחב, במסגרת ההתנדבות שלי דרך מלגת אימפקט י

 

 מועמד שני: 

 רועי אורן 

הייתי אחראי על בנייה של אימונים יצירת קשרים  –בצבא הייתי שנה סמ"פ ביחידה מובחרת 
 ושיתופי פעולה אצל כלל מחלקות היחידה. 

אני משמש כרכז בעמותת "לוחמים ללא גבולות" בהתנדבות, ניהלתי משלחת התנדבות בארץ  
 ובחו"ל 

 

 המועמדים.  2נור: אני מקציב כמה דקות לשאלות ל 

עובדים, האם תוכלו לשלב את העבודה  המועמדים, אתם כרגע שניכם  2יאיר: יש לי שאלה ל
 כרחט תפעול בשילוב עם העבודה שאתם כבר עושים. 



 
 

 

 

אני רכז בהתנדבות והתפקיד בשבילי נחשב לעבודה לכל דבר ועניין ולכן הוא יקבל קדימות   רועי:
 להתנדבות. 

בחודשים הבאים למרות שיהיה עמוס ותפעול זה התואר שאני הולך ללמוד ולכן אני רואה אותם  
 באים אחד עם השני.

 

 אלירן: יש לי מעט מאוד קורסים השנה ויהיה לי יחסית יותר פשוט לשלב את הדברים.

 

 אליאור: בסוף העבודה של רח"ט תפעול היא יותר עבודה בשטח, יותר פיזית ופחות לנהל. 

אז ניסיון ברמה הפרקטית יש לי מהנסיון חיים שיש לי, מהיותי בתפקיד סמ"פ רואים   רועי:
יקר שטח ופחות לחלק הוראות ולנהל, אני לא רואה את זה סותר אחד השני ואמנם אני צעיר  בע

 אני יכול לשלב אותם 

יש לי אלפי שעות בשיפוצים, גם בתור מנהל עבודה אצל קבלן משנה וגם בתור עצמאי    אלירן:
 עבודה פיזית זה אחד הדברים הכי טובים שיש. 

 

ה בתוך מדור תפעול, האם התעניינתם ונכנסתם לתוך  נור: בתור אחד שהתחיל את דרכו באגוד 
 המשמעות של התפקיד של רחט תפעול? 

הידע שלי זה מה שנוי (המנכ"ל) אמרה לי, אני מבין שיש לי הרבה ללמוד אבל אם הצלחתי   רועי:
ללמוד כל מה שלמדתי כשהייתי בתפקיד הצבאי שלי אני חושב שללמוד להיות רח"ט תפעול לא  

 תר. יהיה מיוחד יו

 אני מכיר את התפקיד, יודע כמעט הכל על מה שיש ואין ומה אפשר לשפר ולשמר. אלירן:

 

דניאל: יש לי שאלה לרועי, לפי מה שהבנתי עוד לא התקבלת לתואר ואתה מחכה לתשובה, מה  
הייתי גם כן סמ"פ בצבא ואני חושב שהתפקיד הזה לא   – אתה מתכנן לעשות? ושאלה נוספת 

 יאתגר אותך בכלל. 

שון, כמו שאמרת אני מחכה לתשובות, אבל במידה ולא עברתי ישר לתואר  רועי: לגבי החלק הרא
 ג, בכל מקרה אני אהיה עדיין רשום באוניברסיטה.  דאני אעשה את המכינה של חורף או מוע

 אני פחות בנאדם של משרד ויותר בנאדם של שטח וישר לעבוד. לחלק השני, 

 

 פעול החדש שלנו הוא אלירן כהן. רח"ט ת –נור: יש לנו תוצאות 

 .חברי מועצה שלא נמצאים הצביעוגם   –אנשים הצביעו  19

 לרועי ואחד נמנע.  2מצביעים לאלירן  16יש 

 

   –ת הנדסאים מלג

 דביר: ערב טוב לכולם,

כמו שאמרנו כבר מספר פעמים השנה, אנחנו רוצים לתת להנדסאים את המקום שלהם כמו  
 קודמות.שצריך בשונה משנים 

 של הסטודנטים באוניברסיטה.  11.2%ההנדסאים מהווים כ



 
 

 

כמו שקיבלנו לטובת הסטודנטים   אנחנו רוצים לבנות להם קרן סיוע  
 האקדמאיים.

), עשינו חישוב יחסי לכמות הסטודנטים  450,000אנחנו לקחנו את הסכום שקיבלנו מהותת (
 כמענק לסטודנטים של הנדסאים. שאותו אנחנו רוצים לתת 50,000והחלטנו על מענק על סך 

 ? 50,000אלון קנד: מאיפה הסכום הזה מגיע? ולמה 

 דביר כהן: הכסף יורד מתקציב האגודה. 
נתן לסטודנטים לבין מה שאנחנו רוצים לתת   ועשינו את זה באופן יחסי בין מה שהות"ת

 לסטודנטים של הנדסאים שלא נכללו בסיוע של הות"ת ושל האוניברסיטה. 

אלף כי הם לא חלק מהמלג, בסופו של יום   50יניב סומך: ההנדסאים קופחו ולא קיבלו את ה
 מסוים.  האגודה לא תוציא כסף מהקופה שלה על מנת לתת כסף לסטודנטים בכל פעם שיש קיפוח

: זה מענק חד פעמי, כי לרוב ההנדסאים תמיד משולבים במלגות של המלג  סלומון  דניאל
 והאוניברסיטה, הנקודה היא שזה חד פעמי. 

: באופן כללי בשביל זה יש את ירון ואותי על מנת שדבר כזה לא יקרה שוב  כהן דביר
 רים אותם. ושההנדסאים לא יפגעו מזה שיש מלגה רק לאקדמאים וכביכול לא סופ

 : כמה עולה לימודי תעודה של הנדסאים?לוי מתנאל

: זה מאוד תלוי, יש חלק שיש להם מימון ממשרד הבטחון, ויש חלק שיש להם מימון  חדד רעות
 ממקומות אחרים. 

 העניין של המלגה הזאת זה בעיקר בגלל הקורונה. 

ר יותר וגם פחות כסף  : העניין הוא שגם הזמן של ההנדסאים באוניברסיטה הוא קצלוי מתנאל
 מאשר אקדמאים אני לא יודע כמה זה נכון לתת להם כמו שנותנים לאקדמאים. 

 : החשיבה שלנו היא לתת לסטודנטים וחלק מהם אלה ההנדסאים. חדד רעות

 מה הנקודה? למה הם שונים? כי הם משלמים פחות?  :כהן דביר

מאלה שמקבלים מהם מלגה   קודם כל הם שונים בעובדה שהמל"ג הוציא אותם: לוי מתנאל
ובנקודה הזאת הם שונים, ואם רוצים לעשות שוויון אז אולי כדאי להקצות את הכסף בצורה  

 שונה. 

דניאל סלומון: דבר אחרון, קיבלנו פניות מההנדסאים, אנחנו מקבלים פניות ממשלמי דמי רווחה  
הם סטודנטים סוג ב  שרוצים לבטל את התשלומים האלו ואנחנו לא רוצים לגרום להם לחשוב ש

 ושכביכול "יצאו" מהקהילה של האגודה. 

 ההצבעה לא חסויה   –נור: טוב נעבור להצבעה 

 מלגת ההנדסאים:  ברשימת חברי מועצה והצבעות לתקציתוצאות הצבעה: 

 לא מסכים  -יאיר עמרם 

 מסכים  -דניאל סולומון 

 מסכים    -רחל תמם  

 מסכים  -יניב סומך   

 מסכים -רעות חדד  

 מסכים  -נדב קיסר  

 מסכים  -נור אבו מוח  

 מסכים  -ירין אוחיון  

 מסכים -שני שרמן  



 
 

 

 מסכים   -אלון קנד  

 מסכים   -אליאור איזון  

 מסכים  -עידן נחמן  

 מסכים  -אסף פרס  

 מסכים  - ירון ריכטר  

 בעד  13 -נגד   1 -מצביעים  14סך הכל 

 עבר.  –הצעתת מלגה להנדסאים 

 


