
 
 

 
 

ישיבת   – פרוטוקול ישיבת אגודה  תקציב ובמה פתוחה  

 מציג קישור לפרוטוקול של הישיבה הקודמת.   –נור 

 נוכחים: 
 מוח  –נור אבו 

 דניאל סולומון 
 מתנאל לוי 

 אוהד איזנברג 
 רעות חדד 
 שני שרמן 
 סתיו כהן 

 יניב סומך 
 ירון רכטר 
 עידן נחמן 
 צחי שביט 
 אלון קנד 
 איזון אליאור 

 אסף פרס 
 ירין אוחיון 

 דניאל מעביר עדכוני הנהלה:  
מעביר עדכון ברמה  מעט חברים בשביל לאשר תקציב מועצה.  יש  מקווה שיצטרפו חברי מועצה, 

, שאנחנו מובילים,  יום ראשוןהארצית על הפגנות הסטודנטים שקורות בארץ ועל ההפגנה שתהיה ב
   ני הסעות והכל. , ארגום מול הו"תת, ייעשו פרסומים מאסיביי

בנוסף , הייתה ישיבה עם הרו"ח של האוניברסיטה בכדי לבדוק עם נחסך כסף או לא, אגודת  
  ת הסטודנטים בהובלה שלנו נתנה את חופש המידע על הכל, דבר שמרתיע את כלל האוניברסיטאו

הוציאו הרבה כסף על ציון מקוון ונראה שלא כך הדבר,   תמאחר וטוענים בכנסת שהאוניברסיטאו 
 באוניברסיטה לא רוצים שהדבר יצא החוצה.  

בנוגע לכל הנושאים האקדמאיים. כל המרצים חייבים להעלות  יברסיטה נפגש עם הנהלת האונדניאל 
א  אנחנו ל .  אממה ראינו במכתב דברים לא כ"כ ברוריםשלחו מכתב,   הקלטות. לגבי נוכחות חובה,

דברים  מסכימים לזה, אנחנו בודקים את זה, זה מהתחומים שנלך איתם עד הסוף, אנחנו רוצים  
 ברורים בנושא. שחור על גבי לבן לשם אנחנו שואפים. 

פרויקט שפרסמנו לגבי הספריות: קרדיט לאביתר. גילינו משהו מצער. כל האוניברסיטאות בארץ  
וניברסיטת אריאל. מחרימים את האוניברסיטה  לקחו את הפרויקט והחליטו ליישם אותם מלבד א 

שסטודנטים יוכלו להיכנס לאוניברסיטאות מקבילות שיוכלו להשתתף  מטרת הפרויקט הוא שלנו. 
לא   ולבדוק מה אפשר לעשות בנושא,  בספריות שונות, ללמידה לחקור. אנחנו רוצים לעבוד חכם 

 . לצאת עם זה החוצה

סטודנטים, וגם עכשיו.    300שלום כיתה א'. אתמול היו כמעט בנוסף, אתמול והיום היה לנו פרויקט 
אנחנו עושים   מבר לנוב 2-4אנחנו מביאים להם עדכונים, טיפים, כל מה שהם צריכים לדעת. בין ה

הפנינג תחילת שנה. נחלק את המתנות, שוברים לארוחת בוקר זוגית. אין לנו איך להימנע מזה,  
יהיו גם מתנות שישלחו   אין החלטות סופיות,עות עם הסגר, יש כל הזמן הפת אנחנו נפרסם את זה. 

 הביתה. 

ב' נעשה ישיבת   טרטים, ישבו על התקציב מקוון. לקראת סמס"נוי ישבה עם כל הרח  - לגבי התקציב
תקציב נוספת מאחר ואנחנו לא יודעים אם הוא יהיה מקוון או לא. אנחנו בנינו את כל הסמסטר א'  

אם נהפוך לסמסטר היברידי המתנות  ₪   200,000ל המתנות עומד על הסכום ש שהוא יהיה מקוון. 
ב' . שמנו כסף בצד ליום    טרישתנו כי הסטודנטים יוכלו להגיע. נעשה ישיבה נוספת לקראת סמס

 הסטודנט. נראה בעיתו מה נעשה עם הכספים האלה.  



 
 

 
 

בעיקר על מתנות, שמשיות ופינות   ח  " אלף ש  700-800נשאר לנו בערך 
טים  "לגמ"חים. מגיע שאפו לנוי וכל הרחשיפור התנאים בקמפוס, קניית ציוד נוסף פוס, ישיבה לקמ

 שעברו על התקציב ועברו עליו.  

 ש: באיזו שעה תצא המחאה ביום ראשון?  
 .  10:30 ת:

 שני: יש פירוט על הכסף שהיה על יום הסטודנט הקודם? איך הוא התחלק בעצם? 

סוף שנה, ארוחת בוקר זוגית ומתנות פיזיות, היה סגר ולא  מה שקרה, קנינו איתו מתנות  דניאל:
זה. במקום מתנה יחסית זולה הבאנו מתנה בשווי   הוצאנו לפעולה. הינו מוכנים באוגוסט להוציא את 

₪, ובמקום מתנה אחת הבאנו שתיים. בגלל שיש סטודנטים שצריכים לקבל מתנות פתיחת שנה   120
ישאר, זה  י אחר מכן סטודנטים של שנה א' יבחרו מתנות, מה שוסוף שנה, הם יבחרו ראשונים. רק ל 

 מתנות שוות אבל זכות הבחירה קודמת היא לכל מי ששילם על יום הסטודנט.  

אוהד העלה שאלה בנוגע למאבק ביום ראשון, שהוא פוליטי, ומתעניין לדעת תחת איזה גוף דניאל  
 מעוניין להיכנס למאבק הזה.  

 דניאל: תחת האגודה עם ההתאחדות.  
 נוצר ויכוח בנוגע לפן פוליטי בכל הנוגע להפגנה ביום ראשון.  

עדיפות אחרונה לסטודנטים משנה א',  מתנות של פתיחת שנה, אמרת שיש המבחינת חלוקת סתיו: 
 רם. כשזה לא יבוא בעו אבל תכלס מה הם נפגעו מזה שהם לא שילמו משנה שעברה?

דניאל: יש כאלה ששילמו יותר, בשנות ב' , ג' ד', ומגיע להם. המתנה תהיה טובה אבל הם יבחרו  
 בסוף. יהיה לכולם מתנות שוות, צריך לעשות סדר. 

אמרת שאמרו שלקחו מיום הסטודנט של שנה שעברה, מה עם אלה   מבחינה תקציבית סתיו:  ו
 שסיימו? 

 דניאל: הם גם מקבלים. 
 

: ממשיכים. יש לנו במה פתוחה, כל מי שרוצה להעלות נושא, בעיה בפקולטה, אקדמי... מוזמן  נור
 להעלות את זה. לא נעלה אותה בעיה פעמיים.   

ו, אנחנו התואר היחיד במדעי החברה והרוח  אוהד: היי נעים מאוד. אז ככה אנחנו בתואר שלנ
 ₪ על הספרים שלנו.   320-  300שצריכים לשלם כסף על ספרים, בין 

 דניאל: איזה אם אפשר לשאול 
 א' וב'. שנים אוהד: שני מילונים ושני ספרים ב

 דניאל ביקש מפרט של איזה מילונים אלו. 
ספרים וגם לעשות את המשלוח בעצמנו,  לאור המצב של הקורונה היינו צריכים גם לקנות את האוהד:  

 לשלם אקסטרא. אני מבקש שהאגודה איכשהו תעזור לנו. כמובן לא לכולנו אבל לסבסד.  
 דניאל: הזמנתם? 

אוהד: חלק כן וחלק לא. את המילונים לא. את הספרים חלק כבר הזמינו. לגבי הספרים, אשמח אם  
 ם. האגודה תוכל לעזור לממן את הספרים או את המשלוחי

דניאל: אני חייב להגיד שזה נושא שפנו אלינו גם הפקולטה לרפואה בנוגע לספרים שלהם, אי אפשר  
 לעשות איפה ואיפה, אם עוזרים צריך גם וגם. 

 אוהד: יש תקדים, שנה שעברה עזרו לאדריכלים, אז האגודה כן עוזרת לקנות חומרים. 
רח תיכון וגם לפקולטה. אשמח לשמוע מה  דניאל: נכון, עזרנו לאדריכלים. יש פה את הפקולטה למז

 החברים אומרים. 
 : ביקשתי ממך בהודעות לבוא עם מתווהנור

אוהד: לא ידעתי שיש גם את הרפואה. אשמח לכמה ימים לבדוק את המחירים עם הרפואה. דניאל  
 אני שואל משהו כזה. אם אני אעלה מתווה כלשהו, תוכל להעלות אותו להצבעה אונליין? 

ני חושב שיהיה קל אם חברי המועצה מסכימים למשהו כזה ואם כן נעלה את זה לא בישיבת  א דניאל:
אוהד הרחיב על השימוש במילונים במסלולים השונים של מסלול ערבית, הועלו הערות שיש מחלקות  

 נוספות כמו רפואה ובניין שיש להם ספרים שצריכים לרכוש במהלך הלימודים. 
ודה עוזרת בכל מקום שהן לא עוזרות, ובכל מקום שהמחלקה לא  מחלקות התרגלו שהאגלון: הא



 
 

 
 

חוסכת  יוצא שהאוניברסיטה  עוזרת,   הרבה. 
 דניאל: אפשר לעשות תחרות בין מחלקות, ואז מחלקה שעוזרת יותר תקבל סבסוד. 

 אוהד: אני אאסוף נתונים מנציגי שנתון. השאלה אם מסכימים. 
יע על זה דרך פורמס. יש למישהו שאלות לאוהד או  תביא מתווה מסוים, כולם יקראו, ונצב   :נור

 שאפשר לעבור? 

סתיו: שני דברים שקשורים למחלקה שלי. כל המחלקה של פסיכולוגיה, כל סמסטר וכל שנה מחדש  
יש בעיה מחדש עם לוח מבחנים. יש לנו הרבה קורסי בחירה שאנחנו צריכים לבחור, אבל לא באמת  

ורה. אני הייתי שמחה אם היה אפשר לעלות למעלה, להוסיף  משאירים לנו אופציות וזה מאוד ח 
קורסים. הם לא מסונכרנים כל הדו חוגי וזה פוגע בבחירה מבחינת השעות. ומבחינת הלוח מבחנים,  

בסמסטר קודם כתבתי על זה גם פוסט. המחלקה לקרימינולוגיה במיוחד עושה לנו שני מבחנים ביום,  
 ינולוגיה.  קורסי בחירה וחובה. הכל של קרימ

 דביר: הנציג שנתון לא עשה את זה שנה שעברה? 
 זה משהו שעלה מול אביתר וזה עולה על עצמו כל שנה. כן.  סתיו:

 אני מדבר על ללכת למזכירה.  דביר:  
 סתיו: כן מול מירי. עדיין לא דיברתי איתה על הסמסטר הנוכחי. 

מתחילים להכין את כל השנה מראש. הם בנו  דביר: השנה זה יהיה מאוד קשה לשנות את זה כי הם 
קיץ. אם את רוצה לראות את המערכת הכללית השנתית לכי אליהם על הדו   טר את זה כבר בסמס

חוגי שתוכלי לראות. אין מה לחכות. הדבר היחיד ששונה זה הלוח מבחנים, כדאי ללכת עד שתפעילי  
 חנים ביום.  מב 3את האקדמיים, כי אני רוצה לראות שלא יהיה מצב של 

היחס של המחלקה לקרימינולוגיה הוא פשוט לא טוב. המענה הטלפוני שלהם, הם גם לא עונים  סתיו: 
בשעות פעילות שלהם. זה מוכר וידוע ומפריע לי ברמה אישית כי זה מרגיש שאין עם מי לדבר. בשנה  

 ת הנושא, כירים אשעות ואין מענה. זה עלה למעלה ואני בטוחה שמ 140ב' צריך לעשות הכשרה של 
 זה משהו שחוזר על עצמו באופן גורף. 

 
אני יכול להבין לגמרי מה שאת אומרת. חבר'ה מהמחלקה שלך באו וביקשו שהראש מחלקה   אוהד:

 שלי ידברו עם הראש מחלקה שלכם. אין עם מי לדבר שם.  

את זה עם    שעות ואין איך לעשות 140דבר נוסף, בשנה ב' צריך לעשות הכשרה מעשית של  סתיו:
הסגר, אנחנו משלימים עכשיו את השעות. אני לא מצפה שיבטלו את זה לגמרי. הם חייבים להוריד  

 קצת מהשעות.  
 שני: חייבים להוריד. 

 סתיו: אשמח שיתערבו בנושא. כולם אצלנו מיואשים.  
 דניאל: דיברת עם אביתר? 

 שהו שנפתר. סתיו: כן הוא מכיר. המחלקה מקבלים דירוגים לא טובים וזה לא מ
 דניאל: נבדוק לעומק. 

 
 נור: תודה סתיו. יניב אתה פה?

יניב: יש לי כמה דברים להעלות. דבר ראשון אני ממשיך סוג של קו של סתיו. יש מחלקות שדי עושות  
משהו שהן רוצות ומתייחסות איך שבא להן. למשל בתואר שלי, קורס שאמור להיות קורס רשות,  

עושה    – בודה סוציאליתע  – ך פעמיים לראות מי יצא ומחלקה כמו שלי הכריחו להיכנס, מצלמים מס
יש למחלקה יותר מידי  את המעורבות שלה בנושא. מה שהיא רוצה. אשמח שמחלקת אקדמי תגביר 

יד חופשית. אני חושב שמחלקת אקדמי צריכה ליצור איתם קשר, להראות שהם כאן, שהם לא  
 אותם זכויות.   םטודנטילס, ושמגיעים  יברסיטה מנתקים משאר האונ

הוצאתם את  ,  ת ולירם עשה שיפור גדול על מי נמצא באגודה ומה אפשר לעשאני גם רוצה להוסיף ש
סטודנטים לא קוראים את זה, מאבדים קשב    ודים.עמ 30שזה איזה   הענייןהידיעון מה זה כל תפקיד, 

דעו מה הוא יכול לעשות. גם  הייתי רוצה שבעל תפקיד יעלה בפייסבוק או משהו וי ודים. עמ  5-6אחרי 
במערכת הפניות לוקח זמן במייל שלוקח זמן לענות. לאגודה יש וואטסאפים שהיא מפעילה ואני  

 פניות לכל מחלקה וסטודנטים יעלו לשם את הבעיות.  רכתמע  שותחושבת שאפשר לע
אני יודע שאנחנו בתק' קורונה אבל אפשר לעשות במעונות / קראוונים מי    –פעילות בתוך הקראוונים 

 פעילויות שכן מאושרות בחוק וזה יכול להוסיף עניין.    ותשגר באריאל, ואפשר לעש 



 
 

 
 

ה.  רתהיה יותר ידי גישה, תהיה מסח סתיו: בקשר לקבוצות וואטסאפ,  אם  
 האישית.  יפנו על כל פיפס קטן וזה לא יהיה רשמי ומציק. זו דעתי 

 נור: תודה יניב. אסף את רוצה לדבר? 

אסף: משהו בקטנה על מה שיניב אמר. כנראה שבקרוב תהיה פרויקט קהילות שהאגודה תפעיל. זה  
כרגע בחיתולים אני מקווה שיצא בקרוב. בנוגע להפגנה, אומר לכם מהלב, אני חושב שיש התקדמות  

פס אותה. כמות האנשים שתבוא יגרום לנו  מטורפת שצריך לקחת אותה כמו שצריך כדי שלא נפס
להשיג את מה שאנחנו רוצים. אני בטוח שאם נצליח להביא הרבה אנשים נהיה הד מטורף בתקשורת  

ונצליח להשיג. אם ניקח את זה בידיים , לרתום את הסטודנטים בוואטסאפ, בין אם זה לא לכם אלה  
ראשון יהיה כמה שיותר אנשים. שנעשה  לחברים שלכם, ליזום מפגשים חברתיים הכל כדי שביום 

בלאגן רציני בקטע טוב שנצליח גם להיות בתקשורת ולעלות לממשלה ובע"ה למצוא פתרון הולם.  
 הכל תלוי בנו. 

 הכל תלוי בנו וכל התקשורת מגיעה.  דניאל:

  רעות: לגבי התואר שלי, אין חדש ... אני רק רוצה להגיד, תודה רבה לכולם שלקחו את המחלקה של 
מדעי המחשב בתור פרויקט, רואים ומרגישים את זה. אביתר, דביר, דניאל, כל הנוגעים בדבר. זה  

 מה שרציתי להגיד. תודה לכם. סופסוף מרגישים את השינוי.  

תי להגיד, בקשר למה שיניב סתיו ורעות אמרו בנוגע למחלקות. אכן יש  רצידביר: הדבר היחיד ש
נשמח לקבל את המידע הזה דרך נציגי השנתון, קיבלנו המון  מחלקות שהן יותר מנותקות. אנחנו 
אני  מול המחלקה שלהם שבוע הבא לשבת ולהתחיל בלדבר, פניות בנוגע למדעי המחשב, קבענו 

. נשמח  ת אסמכתאוהגיעו מים עד נפש. אנחנו לא נצא בידיים ריקות, נביא  , אומר לכם הכי אמיתי 
 שתעלו דרך המועצה דרך נציגי שנתון.  

הבחירות שהיו לנו   אור ים לדברי וועד מנהל. לאור רוצה להציג לכם בקשה מסוימת, לר: עובנור
 בחודש יולי.  

מבחינת  לאור העלה בעיה על וועדת הביקורת, שמבחינה מוסרית ההרכב שלה לא תקין, על אף ש
נון.  התקנון הוועדה כרגע מורכבת כמו שצריך. לטענתו יאיר מכיר את הבעיה וצריך לשנות את התק

 אופציות לשינוי אופי וועדת הביקורת:  3הוא הציע 
לתת קול נוסף ליו"ר וועדת הביקורת למקרה של אי הסכמה, ובמקרה כזה יהיה מו"מ, או להוריד חבר  

 הוחלט שבסוף הפגישה תערך הצבעה בקרב הנוכחים.   מועצה, או להוסיף חבר לוועדת ביקורת. 

זה קצת   מה הסופי?  על המתווה. מה אנחנו מחליטים פה?ירין: קודם אני רוצה שנסגור את כולם 
 מסובך. 

דביר: אני לא הבנתי. בוא נעשה סדר. חברי הוועדה יכול לעלות נק' ביקורת ולעלות לדוח. הם לא  
 אתה נותן אופציה להגיע לפשרה.  מחליטים החלטות, נותנים המלצות.  

 יאיר: צריך זכות וטו אם כבר. 

ת ... זה לא משהו מאוד מהותי. בתקנון זה מהותי, בבחירה וכו. אבל  הנקודה היא שוועדת ביקור
 מבחינת כמה אנשים מבקרים את האגודה ואיך הביקורת הולכת, זה ביניהם. 

אליאור: אני אומר לך מה שהעו"ד אמר. מבחינה מוסרית זה לא כזה טוב כי הוועדה הביקורתית  
 כם. צריכה להיות חיצונית ככל הניתן. לכן זה בחירה של

יאיר: אני אתן משפט קצר: הגוף המבוקר הוא האגודה על כל נבחריה. הגוף המבוקר לא יכול לקבל  
החלטות מהותיות בנוגע לביקורת. מוציאים דוח ביקורת וכל חברי וועדת הביקורת אמורים להיות  

 חתומים. אפשר להגיד שהדוח הזה .... 

אפשר גם להגיד שההחלטות בוועדה לא מתקבלות לפי רוב, לפי הוועדה, אלה לפי מה שמחליט  
  4היור, זה לפי החלטת המועצה איך יתקבלו המלצות בוועדה. יש גם את עניין מס' חברי הוועדה. 

.  2טוב ... אם מחליטים לשנות את המספר אני חושב שעדיף שיהיו  3מעט,  2יכול להיות יותר מידי , 
 עבודה יותר מצומצמת, מבוקרת. מספר אידיאלי אם מחליטים לשנות אבל זה להחלטתכם.



 
 

 
 

בסוף הישיבה נקבע את זה וזהו.   דביר ? 
זה משהו שחשוב שיישמע. אני חושב שמי שהיה נוכח אז בהצבעה לוועדת ביקורת , המקומות  

. אין לי מושג למה להוריד אנשים,   4למועצה היו תפוסים. מדברים שביררתי היה אמור להיות 
 חברי מועצה מתוך וצריך להעלות את זה שוב לבחירה.   2במיוחד לא למה אמרו שיש רוב של 

 ה שיקרה. רעות: אבל זה מ
כ קונפליקט עם התקנון  "ירין: אני רוצה לעשות סדר. אני ושני נבחרנו בהתחלה ע"י המועצה, היה אח

 ר ויהיה שוויוני, תהיה לו סמכות, מול דניאל, דביר, וועד מנהל. וזהו בגדול.  " ומה שנוצר זה שיכניסו יו
לא פשוט שיבצנו אתכם. זה לא  נור: אני רוצה לתקן אותו שכן הייתה הצבעת אמון וכן אתם נבחרתם. 

 שטויות.  
יש אנשים מבחוץ שמתדרכים מה להגיד לאנשים בישיבות ... וזה בסדר. כל אחד שיעשה מה   ירין:

 שהוא רוצה. הרוב לא צריך לפחד מפוסטים של אחרים .. בואו נעבור הלאה.  

ציות לקבוצה  אור אני מבקש שתשלח את האופלנור: נסיים את זה פה. את ההצבעה נעשה בסוף.  
 ושם אני אעשה פורמס ותצביעו. 

רעות: אני רוצה להגיד משהו, ירין יש מדבריך עליה לשחיתות. אז לא ופה זה נגמר. שידייק בדברים  
 שלו.  

 נור: הגבתי על הדברים שלו שאין פה עניין של שחיתות ואני חושב שנעבור הלאה. 
 

 ישיבות קודמות שנערכו.  עבר על דוחות תקציב, פרוטוקולים ועדכונים מ אור י לא

ור לא רלוונטי, אבל הוא  " תפקיד הסי - מול וועד מנהל קודם שעלתה טענה אחת הנקודות שהועלו היא 
אם יש לנו מנכ"ל חברה כלכלית ואם לחברה הכלכלית יש נכסים,  מסוימים.  מקרים לא רלוונטי ב

על  אגודת סטודנטים    הרבה חברות כלכליות של אגודות אחרות הפסידו כספים, במיוחד שמדברים
. הרווחים הם לא  103באריאל שהנכסים הפיזיים שלה זה הקוקולה והמבנה של הספר יעקב בבניין 

, הם פחות נכסים ויותר עול בשבילנו,  נכסים רוחניים₪ בחודש, ו 3500-4000גדולים. לדעתי זה בין ה
  ₪30, בכוונה נתתי עד  10-30כולם בין את  סבסדנו כמובן אתם יודעים ששכמו המרתונים והחוברות  

כי המחיר של המרתונים הולך לעלות בגלל התקציב הקרוב. השנה מה שהחלטנו זה שכן יהיה בסיס  
ליצירת נכסים אגודתיים ותשתית לחוזה העתידי מול האוניברסיטה, אנחנו חותמים מידי שנה, זאת  

ים של האגודה. לצערי אין  לצערי חתמו לכמה שנים על חוזה רווחה, שכולל גם מה הנכס  –התקווה 
מספיק נכסים, גם לאגודה בתור אגודה וגם לאוניברסיטה. אז כל עוד אין נכסים אני לא חושב שנכון  

לפתוח חברה כלכלית כדי שהאגודה לא תיכנס למינוס כלכלי, צריך לשלם לחברה הכלכלית. מה שכן  
שאיר אותו בתור סי"ור, אבל להוריד  אנחנו בוחנים ביטול תפקיד של הסיו"ר והפיכתו לפרויקטור או לה

ממנו סמכויות ס"יור פרט לדיקנט והוא יכול לעבוד על התשתית של הקמת הנכסים האגודתיים  
לחוק   46לפחות בינתיים. הישיבה הבאה הייתה על תקציב המועצה, ישיבה הבאה נעלה את סעיף  

 תרומות וכו', אביעד הולך להעלות את זה.העמותות שזה גיוס  

 מה הבעיה להגדיר שאחד מהתפקידים של הסיור שהוא יהיה הפרויקטור?  אלון: 
בעיה, אבל בגלל שלדביר יש הרבה עבודה, אז יכול להיות שהתפקיד שלו יהיה רק  אין  אור: י לא

הדיקנט והנושא המנהלתי ומצד שני הקמת התשתית והנכסים של האגודה. זה בסדר, אנחנו עדיין  
החלטה של וועד מנהל קודם בחרה וזה כחלק מהמערך הארגוני ואנחנו לא  רוצים לבחון את זה, כי זה 

 רוצים להתנהג בזה בקלות ראש. 
  ב תשפ"סוף שנת רק ב הראשון  - אלון: אין לי בעיה שזאת ההחלטה שהם גיבשו, אבל בגלל שני דברים 

  לך גם אתה רוצה ליצור מצב שיש ש  הדבר השני הוא מקבלים את ההחלטה על הסכם רווחה חדש, 
לפרויקטור שיהיה לנו לחברה כלכלית ואתה רוצה לשים את זה לסיו"ר, אם כבר    התחלתיתתשתית 

צריך לאחד את שניהם, יו"ר סיו"ר שעובדים יחד על הקמה של חברה כלכלית, כי בסופו של דבר הם  
  נתיים יש לנו שנתיים של עבודה עובדים מול מה שדניאל ודביר עושים ימנהיגי הדרך ובמקביל כי ב 

עכשיו שזה מדינה מול המדינה, ממשלה, מל"ג, אוניברסיטה, מקדמים את האינטרס של האגודה  
והסטודנטים ברמה המאוד גדולה מחוץ לאגודה. אם זה יעבוד בשנתיים הקרובות ואני רואה  

 שהעבודה שלהם בפרגון אמיתי, עושים עבודה מטורפת.  
נחנו לא נכנסים פרסונלית. אבל כן חשוב שתבין  אליאור: נכון, בתור צמד הם עושים את זה טוב אבל א

שבעל תפקיד כזה שהולך לקחת את התפקיד של פרויקטור נכסים נקרא לזה, זה עבודה מטורפת.  



 
 

 
 

שהעלו דניאל ודביר, אבל כו צריך   חברת הובלות, דוגמא   –לדוגמה
 להירגע קצת עם הסמכויות האחרות של דביר.  

 השמה, התעסקות במשק ...   אלון: דוגמא נוספת יש עניין של מרכז 
לפברואר צריך להתחיל   10אליאור: לכן אנחנו צריכים פרויקטור ולכן גם וועד מנהל קודם החליט ש

השלב לתכנן את הדבר הזה ולעבוד על תשתית יציבה כלכלית לחברה הכלכלית כי כרגע אין.  
 הקורונה משפיעה עלינו כלכלית לא טוב. 

פשוט יש גם   גם רעיונות, הכל,  . בר מפורט והכל יכול לפנות בפרטי אם מישהו רוצה הסדניאל: בגדול  
 את התקציב.  

אני שולח את המסמכים ובקרות תקציביות יישלחו אליכם ויעלו לאתר כחלק משקיפות והנגשת  
 המידע לסטודנט.  

את זה בזמן שאילן  ראו וועדת ביקורת, אנשים יק  את ההצעות גם לחבר  נור: אני רק מבקש שתשלח 
 . מציג

 מחלקות. הציג את עצמו והתחיל לעבור על הדו"ח תקציב לפי  אילן -

  2106+ מע"מ לעו"ד שלנו עדי, שזה יוצא   1800ייעוץ משפטי, אנחנו משלמים : 4סעיף תקציבי מס' 
, תוספת קטנה על יום הסטודנט שהוא מלווה  7106אנחנו משלמים כולל מע"מ חוץ מחודש מאי ש

אנחנו   בחודש הראשון סינאי ושות'. משרד רו"ח והנהלת חשבונות,  אותנו מבחינה משפטית וחוקית.
₪   ₪10,000, בחודש אוקטובר הוספנו   3276 שזה  כל חודש ₪  + מע"מ  2800משלמים לו בקצה 

 בשביל דוח מילולי, דוח ניהול תקין, על כן הוא מוכלל בחודש אוקטובר. 
 

 ביום הסטודנט, מה הקשר? אלף ₪ בגלל שהוא מלווה אותנו    7אלון: על מאי זה 
 אילן: ביום הסטודנט אתה עובד עם חוזים שאנחנו לא מבינים בהם, לכן אנחנו לוקחים ייעוץ מקצועי. 

 ₪?   7,000אלון: אבל למה 
₪ ספיגה, ימי סטודנטים עולים מליון מאה. ואתה לא רוצה    600,000אתה מוציא על היום הזה  אילן: 

 פי סטודנטים.  לסכן אף שקל, בטח לא כשמדובר בכס
אלון: אבל לא אתה עושה את יום הסטודנט, אתה מביא חברת הפקה שאחראית על הכל, ההסכם  

היחיד שאתה סוגר מול חברות הפקה זה כמה אתה משלם להם, מתי אתה משלם להם ומה זה כולל  
 בפנים. כל שאר הדברים זה עניין של חברת הפקה. 

 כן לחתום עליו בלי עו"ד? אילן: כן, זה חוזה של מליון מאה. אתה מו
שנים, הביא חוזים ממד"א שחברת ההפקה  3אלון: אני אסביר גם למה. אביעד היה אחראי לפני 

הביאה שעו"ד אמר שזה בסדר, ואביעד הביא דברים שלפי דעתו יותר טובים והוזיל את זה 
 משמעותית. מאוד פשוט. למה להוסיף עוד כסף לייעוץ משפטי שאתה מקבל בכל מקרה?

שעות חודשיות לווי משפטי. יום הסטודנט זה קצת יותר. זה כמו שאתה    6אילן: אתה משלם על 
 משלם לו בבחירות על סכום כסף לא מבוקר על שעות שהוא עובד מול וועדת ביקורת, יו"ר, סיו"ר ...  

  אלון: בבחירות אני מבין אבל יש לך ביום הסטודנט להשוות לחוזים של שנים קודמות ואפשר גם
 לעשות מכרז בקטע הזה.  

 דניאל: זה ביטוח מקצועי 
אלון: זה שחותמים על מסמך בתור מוסמך חתימה אתה חותם על זה שאתה חותם עסקה עם  

 החברה
שעקצה אותך    שהיה לך עם החברה דניאל : איך אתה יודע שהחברה לא עושה לך קטע? כמו החברה

בר על החוזה לפרטי פרטים ועורך, מחזיר  אתה לוקח עו"ד, הוא עו  אזולאי?בתור  ש"ח   100,000ב
 פונג.  -להפקה כמו פינג 

אלון: מה שהיה עם אור שהיה חוזה והכל, הם לא עשו כלום .. כל הפרטים היו סגורים ושהוא חייב לנו  
 כסף, ועדיין היה בלאגן למרות שהיה עו"ד.  

הפקה ובעצם כל  אני רוצה לדייק את אלון, שזה חוזה אחד שהאגודה חותמת מול חברת יאיר: 
 הסיפור הוא על חוזה אחד, על זה השאלה אם באמת הסכום שווה? 

 אילן ענה שזה בסופו של דבר אותו הסכום ועו"ד מגבה אותך.  

קחו בחשבון שאני בתור מורשה חתימה לא חותם על זה. אם דניאל ודביר מוכנים לחתום על זה. אני  
להצבעה. אמור לעלות להצבעה כל תקציב או  הבאתי את עמדתי. אם יש משהו נוסף, נעלה את זה  



 
 

 
 

 כל סעיף?  נור: את כל התקציב ביחד. 
 אתם לא מעדיפים סעיף סעיף?

 נור: יחד.  

   אילן המשיך לפרט את הסעיפים ואת התקציב. 

גודה אחראית  א של ה  תשהסמנכ"לי: פרויקטים רווחה מורכב מכל הפרויקטים 13סעיף תקציבי מס' 
 לרווחת הסטודנט.  עליהם. הכל

 אוהד: הייתי שמח לראות את הפרויקטים יותר בפירוט. למשל מה זה האח הגדול. 
אודם: לגבי אח בוגר, מטרתו להנגיש מידע לסטודנטים. הטיפים כוללים בתוכם איך להגיע למקומות  

בנה  ל של סליחה על השאלה, להעלות שאלות רלוונטיות מתוך ההנשהיו, אני רוצה להכניס גם את פא
   שיש פער גדול לבין מה שקורה בחוץ. 

, זה מה  יברסיטה₪. לראיין בן אדם בוגר אונ  2000אוהד: מבחינת להביא את הפרויקט, אני רואה זה 
 ₪?   2000שעולה 

אודם: הרעיון הוא להביא אנשים שהגיעו למקומות גבוהים. זה זמן ועולה כסף. וגם כל מה שקשור  
 פרויקט אח בוגר. לצילום ועריכה, וכל מה שקשור ל

אוהד: מאבקים בהפגנה. חלק מהסטודנטים לא מסכימים עם המאבקים עצמם, למה סטודנטים שלא  
מסכימים צריכים לשלם על המאבקים האלה? ההפגנה שתהיה ביום ראשון, שמשמשת מקפצה  

 פוליטית למפלגה מסוימת? 
 דניאל: אחזור שוב שזה לא קשור לאף מפלגה. 

 נטים הולכים לפרויקטים שלא לשביעות רצונם של כל הסטודנטים?לירן: למה כסף של סטוד
אוהד: אני מעריך את מה שאודם עושה אני פשוט מדבר על זה שלא כולם מסכימים על המאבקים  

 האלה. 
היינו במאבקים מול המל"ג , מול האוניברסיטה. אם היית יודע מה עשינו ומה השגנו, אם אתה   שני:

זה שלך. אתה עושה טעות שאתה לא רואה את המטרה העיקרית  לוקח את זה למקום פוליטי 
 שאנחנו מייצגים את הסטודנטים ונלחמים עבורם.  

דניאל: אני מבין את החשש. אנחנו אומרים הכי שקוף, אין לנו מניע פוליטי, נטו למען הדברים  
 שהסטודנטים רוצים. להוריד במים, חשמל, שכ"ל. 

 תמיד עושים פרויקטים שנוגעים לכל האוכלוסיות.   אילן: אתה יכול לשים לב שאנחנו לא
אפשר להגיד אותו הדבר על שבת מעונות, על קרן הנדסאים, על יום הסטודנט, על פעילויות למגזר  

 הערבי. 
 . אגף תפעול מורכב מכמה דברים: אילן: זה הופך להיות פוליטי ואני לא מעוניין 

₪ שיהיה מרחב תפעול למחלקה, שיוכלו לקנות   1000משכורת וסגנו, וגם תקציב של  – ט תפעול "רח
 ציוד לסטודנטים.  

הורדנו משמעותית את תקציב יום הסטודנט, מסיבה פשוטה: אנחנו מעדיפים להשקיע   -יום סטודנט
 יותר כספים על אקדמי , רווחה, מאשר מסיבה של יום וחצי. 

₪ שראינו   1000ספנו לו עוד  ט. מורכב מהמשכורת שלו שהו "נעמת, רח ד דיווישיווק: משכורת שיווק. 
 לנכון, למימון אינטרנטי שיווקי.  

מע' מחשוב: גדל משמעותית והלוואי ויגדל יותר, כי ככה אנחנו מגדילים יותר את פעילות   15סעיף 
 , ועוד מערכות מחשוב.  CRMהאגודה. אנחנו עובדים עם מייל ארגוני, 

וחה.. זה דברים שהם גם חלק מתוך, משרדי  אלון: חילקת את הסעיפים שיש לך קו מחשוב, קו של רו
 אחרות.  גוריות  והנהלה. זה סעיפים שהם בתוך קט

בגלל שאנחנו עושים בקרות חודשיות אנחנו רוצים לעשות את זה הכי מפורט וברור שיש גם למי   אילן: 
שלא מבין בהנהלת חשבונות. אנחנו עשינו את זה בחשיבה עמוקה שגם מי שלא יודע לקרוא דוח  

 י ידע להבין.  כספ

 אילן מציג תקציב לשנת תשפ"א, יש השוואה בין תש"ף לתשפ"א. 
 האגודה עלתה מבחינת מספר עובדים.  

 שנה שעברה הייתה בעיה בגלל ידע. עובר על הסעיפים ומפרט.  

אלון: בסופו של דבר הסטודנטים רוצים אירועי תרבות. יש כסף בצד אם במידת הצורך עולה איזשהו  
 כסף שנוכל לאשר? , יש רעיון 



 
 

 
 

קורונה יש כסף בצד לאירועים או   אילן: במידה ונגיע לסמסטר ב' בלי  
 מתנות.  

 אלון: אני שואל גם על סמסטר א' לא רק ב'. 
אילן: זה התקציב. יש באגודה דבר שנקרא רווחיות, שאנחנו מוציאים לסטודנטים. בקורונה אנחנו  

 י אנחנו רוצים לחלק לכל המחלקות. לכך כסף בצורה מופתית כ  יעדכנובמצב ספיגה. לא 
 

 נור: שולח לוואטספ קישור להצבעות. אחרי התקציב עושים הצבעות על וועדת ביקורת.  
דביר: אני רוצה להגיד דבר חשוב, מאז שנכנסתי לאגודה עשו לי חפיפה, שיפרתי קצת הוספתי  

חברי המועצה, לעובדי  שיניתי. המציאות השנה חדשה לכולם. אני רוצה להגיד כל הכבוד לכולם, ל
 האגודה שממציאים את עצמם מחדש כל יום. 

 התקציב. מי שקשור לתקציב יכול לעזוב, ממשיכים בישיבה.  קולות בעד   16נור: יש 
 מעביר קישור לעוד הצבעה. אליאור שלח מצע של החבר הנוסף לוועדת הביקורת.   -

אחד    וועדת ביקורתחברי לפני   2טו. בעד להשאיר את הקיים ולתת זכות ו 2מצביעים סה"כ ,  16יש 
השאיר את הקיים ללא כל  קולות ל  6, מה שפוסל את האופציות האלה. משאיר פנימי ואחד חיצוני

 נוצרה בעיה.  . 2-2ל   קולות  6שינוי ועוד 
 דניאל: לעשות הצבעה חוזרת לאופציות האלה. 

 ירין: אני חושב שצריך לחכות שיצביעו עוד חברי מועצה. 
 סקר חדש. בנוגע לנקודה שדידי העלה בנוגע לנמנע: חובה להצביע בינתיים. נור מכין  -

 להעלות את דביר ברזילאי להצבעת אמון.   –  9להשאיר את הקיים ללא כל שינוי,  8קולות,   17מבין 
 קולות. אם יש מישהו שלא נמצא כאן לא יכול להצביע לדעתי.   17רעות: לא הגיוני שיש 

 צבעת אמון על דביר ברזילאי. נור שלח קישור נוסף על ה
 נמנע.  2 נגד, 4 , בעד12קולות:  18דביר ברזילאי בתור חבר וועדת ביקורת נוסף, מתוך 

 ברכות לדביר ברזילאי, בהצלחה בתפקיד.  
 

רואה שהיא לא משפיעה כמו שהיא  היא חברים אני רוצה לברך את צחי שביט, רחל מסיבות אישיות 
 לזה שאדם יעשה את זה על הצד הטוב ביותר.  רוצה, היא מפנה את הכיסא שלה  

 צחי מספר על עצמו.   -

 
 

 
 

 

   

 

 


