
 
 

 
 

  –ישיבת מועצה  פרוטוקול  06.06.2019, 1ישיבה מס' 
 תשע"ט  ג' סיוון , 

 18:00 תחילת הישיבה:
 580414043מספר  עמותה: 

 
 אורחים נוכחים   חברי מועצה נוכחים 

   ציון חזני 
  אליאור איזון 
    אליסף דרומר

  טל כהן 
    רועי חייק

    אביהוא אושרי 
  איזנברג אוהד 

  
   אביאור אברהמי

   שי פיטוסי
  דניאל סולומון 

  
   הודיה אטדגי

   דביר פסקוביץ
  כהן  דביר

  י שביט צח
    חגי פרנק

  אליהו יעקב 
  רחל תמם 

    נועם מרחום
   שלומי שושקוב 

   נאור יעקובוב 
 

 חברי מועצה לא נוכחים: 

 אלקלעי , לביא  עמית אריש

 מהלך הישיבה: 

 תש"פ) - פתיחת ישיבה ראשונה לקדנציה (תשע"ט •

אנחנו מתחילים את הישיבת מועצה לקדנציה הראשונה. מזל טוב למי שנבחר. בהצלחה לכל מי  
שהולך להיבחר. הישיבה הולכת להתנהל עפי סדר כי יש הרבה אנשים. מי שרוצה לדבר, אני רוצה  

אותו. חברי מועצה, שימו לב שלידם יש תיקייה. יש שם סדר יום,  שיצא החוצה אחרת אני יעיף 
תמצות על המועמדים לכל תפקיד. בנוסף, יש פתקיות הצבעה. צריך להצביע על מועמד מסויים  

דק. תפקידים   4ומעבירים ליוני וגיא שסופרים את ההצבעות. זמני ההצגה לתפקיד מנהכל עד 
דק. חברי מועצה, אם יש לכם שאלות, רק אם   2מחים דק ותפקידים של ר 3בכירים של סמנכלים 

אתם בטוחים שהם חשובות להעלות למועמד. מי שעולה לדבר ושואלים אותו, בתמצות כדי שלא  
 נקטע אותו. 

 אליאור: חבר מועצה שמתמודד יכול להצביע לעצמו? 
 משה: כן 

ה לא ראיון אישי  טלי: שלא תהיה חדירה לפרטיות של מועמדים, לא לשאול שאלות חודרניות. ז
 אלא שאלות על אג'נדה. שמרו על מקצועיות. 

*על מנת שכל ההצבעות יהיו מסודרות הצגת מבנה האגודה ושאר הנושאים שעלו במהלך  
 כל ההצבעות.תוצאות הישיבה מפורטים לאחר 



 
 

 
 

דניאל סולומון וגיא  –האגודה  הצבעת אמון ליו"ר האגודה וסיו"ר  
 פסקוביץ' 

 נמנע  נגד  בעד 
   X ציון חזני 

   X אליאור איזון 
   X אליסף דרומר 

   X טל כהן 
    רועי חייק 

   X אביהוא אושרי 
   X אוהד איזנברג 
    לביא אלקלעי 

    אביאור אברהמי 
    שי פיטוסי 

   X דניאל סולומון 
    עמית אריש 

   X הודיה אטדגי 
   X דביר פסקוביץ 

   X דביר כהן 
   X חצי שביט 
    חגי פרנק 

   X אליהו יעקב 
   X רחל תמם 

   X נועם מרחום 
    שלומי שושקוב 
   X נאור יעקובוב 

 

 מורשי חתימה:  צבעה על ה

 1.2ו 1.1לפי סעיף 

  .(גזברית) ועדי בראבי (יו"ר) , אור אזולאי (סיו"ר) מורשי החתימה הקיימים הם יוני מנדלסון
נבחרו בעלי תפקידים חדשים, אנו רוצים להצביע על אישור מורשי חתימה חדשים שהם: דניאל  

 פסקוביץ' (סיו"ר) ועדי בראבי (גזברית).יא סלומון (יו"ר), ג 

 נמנע  נגד  בעד 
   X ציון חזני 

   X אליאור איזון 
   X אליסף דרומר 

   X טל כהן 
    רועי חייק 

   X אביהוא אושרי 
   X איזנברג אוהד 

    לביא אלקלעי 
    אביאור אברהמי 

    שי פיטוסי 
   X דניאל סולומון 

    עמית אריש 
   X הודיה אטדגי 
   X דביר פסקוביץ 

   X דביר כהן 
   X חצי שביט 
    חגי פרנק 

   X אליהו יעקב 
   X רחל תמם 

   X נועם מרחום 
    שלומי שושקוב 



 
 

 
 

   X נאור יעקובוב 
 

 אנו מעלים להצבעה האם ההצבעות יהיו חשאיות או גלויות.משה: 

 נמנע  נגד  בעד
14   

 

 הצבעות לבעלי תפקידים באגודה •

 :ל האגודה"הצבעה למנכ
אביעד  
 ניסים 

אליהו אור  
 כהן 

אופק בן  
 הראש

אשר 
 בורוכוב 

תומר  
 בלישה 

אביב  
 בצלאל 

 נמנע 

12 3     2 
פתק אחד  

 פסול 
 

 דברי המועמדים: 
 

 ,שנייה לפני שאני מתחיל אני רוצה להגיד שאני מתרגש כמו שנה שעברה  אביעד ניסים:
בן   עצמי,  את  אציג  אני  לכולם.  בהצלחה  כאן.  עומד  שאני  שנייה  פעם  שזאת    26למרות 

הייתי אחראי    ,ל וחבר מועצה. בתפקיד השנה"בהנדסה שנה ג. הייתי בשנה האחרונה מנכ
כולם היו חדשים   , ל"מנכהר ו"סיו, הר"ה שחוץ מהיו. קיבלנו אגודעל המחלקות השונות
לבנות   צריכים  צורך  ומההתחלה.    חדשה מאפס גודה  אוהיינו  ולקחת  היה  אנשים  לחנוך 

אותם קדימה. אני שמח שהיה לי את הצוות שהיה לי בשנה האחרונה, אני רוצה להגיד להם  
רוצה לגעת   בהשגים שלי השנה. אחד  תודה רבה, אנחנו חלק מן ההשג האדיר הזה. אני 

ההשגים העיקריים היו להפוך את האגודה ליותר מקצועית. לשפר אותה, להרים אותה  
למעלה. שיהיה מקום שאנחנו מגיעים אליו ונותנים עבודה. פעם, הרגשתי שבתוך האגודה  

נוערימתייחסים אל  מן המטרה שלה. אני שמח על התהליכים    ,ה כמו תנועת  הפוך  שזה 
וסיכום של אירועים)  .שעשינו השנה (סדפ  מה שהולך לקרות    .יצירת סדפ של האירועים 

בשנה הקרובה הוא להתבסס על הידע הכלכלי שצברנו מכל אירוע (עליויות, יתרונות, שיפור  
הטוב ביותר. בנוסף, חיזקנו את הקשרים עם המוסד. הישג    דושימור) ולעשות אותם על הצ

של הרישיון בירה. אנחנו בין האגודות היחידות  קטן מיני כמה הישגים קטנים זה הנושא  
קצועית מעל כולם. אני אסיים, מי שלא עושה, לא ל מעם רישיון למכור אלכוהול. זו רמה ש

 טועה. מי שטועה לומד ומי שלומד משתפר. 
 

אוהד: בגלל התפקיד שעשית והלקחים שלקחת, מה ינחה אותך בשנה הקרובה ותיקח שנה  
 ודה.גקדימה? בתחום ניהול הא 

לאנשים  פעולה  חופש  מתן  זה  להמשך  לוקח  שאני  העיקריים  הדברים  אחד  תשובה: 
 שעובדים איתי. שיהיו יותר עצאיים וידעו לעשות את העבודה לבד. 

 
קולות לבעל תפקיד כדי לעבור. במידה ולא, נעשה הצבעה    6משה: החלטנו שצריך לפחות  

 מחודשת.  
 

, יצא לי להתסכל על הפרצופים, זיהיתי כמה בקמפוס  תתודה על ההזדמנו  אליהו אור כהן:
, התחתנתי לפני חצי שנה. אני עובד כמנהל סניף ריקושט. 24על עצמי, אני בן  קצת  וכמה לא.  

זוכר את עצמי אני  זה   התפקיד הניהולי השני בחיים, עבדתי כמנהל אב בית. מאז שאני 
עמותות שונות, הרמתי פרוייקטים של עמותות  ב מחפש את הטוב של אחרים. התנדבתי  

. אני  NLPסטודנט לסוציולוגיה, מטפל בביתי ב   אנישקל.    50,000שונות עם גיוס כספים של  
רוצה לעבוד למען הסטודנטים. בפייסבוק ראיתי את הקונפשנס המדליקים וכאב לי לראות  

את   שלקונפשנס   להמשיך  רוצה  ואני  מטורפת  אגודה  הרמתם  אתם  בודדים.  אנשים 
על   ועבדנו  דביר  עם  לעבוד  לי  יצא  אדירים,  תקציבים  על  אחראי  אני  שתפים.  הפעילות. 

הגשתי מועמדות מתוך המקום של לעשות טוב. אני בא עם ראש פתוח, אני תמיד מקשיב 



 
 

 
 

דורש  שאני  כמו  יצירתי  הראש  עם   האנשים  את  ומחפש 
מעצמי. אני בחיים לא דרשתי משהו ממישהו שאני לא מסוגן לעשות אלא אם כן אני רואה  

 שהוא עושה אתזה טוב או טוב ממני. 
 

ואיש משפחה. אתה חושב   ףשל אדם מיוחד. אמרת שאתה מנהל סניציון: אתה עושה רושם  
 שיהיה לך את האפשרות לשלב בלוז שלך? 

את העבודה שלי  הב. אני עוז הבליל  22בבוקר ונגמר ב   6.30תשובה: הלוז שלי היום מתחיל  
 כי זה לא מה שאני רוצה לעשות, אני מעוניין לעשות טוב. כאן, אני רוצה לתת מעצמי לכלל

 
 אחד הדברים שהתפקיד דורש זה כניסה לקצב נועם: 

שקל נכנסתי לתפקיד    500,000יומיים וחצי חפיפה לנהל סניף ותקציב של  עברתי  תשובה:  
 ואני מנהל את הסניף בצורה טובה. 

 
 . ת. אני מאריאל במקור. אני מומחה לתקשורתונ דמאהלן, תודה על ההז:  אופק בן הרוש

הקמתי פלטפורמות לשיווק באינטרנט ולידים, ניהול ספקים וכד. הקמתי עסקים לשיווק  
כמאתגר. אשמח לקחת אותו בשני ידים    באגודהתפקיד  הבמהלך החיים שלי. אני רואה את  

 ולעוף איתו קדימה. 
 

 אביהוא: יש לך ניסיון של ניהול עובדים? כמה זמן? 
 שנים  3עובדים במשך  5-10תשובה: ניהלתי בין 

 
. אני לא הכנתי נאום אבל יש לי דברים ת. תודה על ההזמדנו23: שלום לכולם, בן  רונן חליל

חשובים להעביר לכם. יש לי דברים לשנות באגודה. אני יודע שיש עכשיו אגודה מדהימה  
אגודה. הי  ספאבל אני יודע שתמיד יש לאן להשתפר ולהתפתח. חשוב לי ענייני החנייה וכ

ולים לעזור לנו.  כ שנים מנהל את הכספים של אבא שלי. אני מכיר תורמים שי  5אני מעל  
אגודה שלנו בעולם. גם עניין הסביבה, אני רוצה להעלות  שם של האני רוצה להעלות את ה

מודעות. אפשר לעשות כסף ממחזור של בקבוקים, לדבר עם חברות שיעזרו לנו לקדם את 
יברסיטה. הדבר הכי חשוב לי, זה שנעבוד ביחד.  העניין. לשפר את הוויפי והספרייה באונ 

  17אנחנו הולכים לעבוד כגוש אחד, להשתפר כמה שאפשר ולהגיע הכי רחוק. ניהלתי מעל  
 אנשים. 

 
אוהד: מה שהצגת פה זה מה שאתה יכול להביא, אתה יכול להרחיב איך אתה יכול להביא  

 תורמים? 
ת איך אנחנו עובדים ביחד ואיך אנחנו  תשובה: אני מבני העדה בדרוזית, אני רוצה להראו

לאוניבריסטה   ולהגיד  לנו  לעזור  שיכולים  אנשים  הרבה  מכיר  אני  ולהתקדם.  יכולים 
 ולראות איזה עבודה מדהימה אנחנו עושים פה. התקציב, תמיד יש לאן להגיע ולהשתפר.

 
או   אביהוא: אמרת בעיית חניה,אני שומע אתזה המון. האם יש לפי דעתך פיתרון בראש

 שחזית בעיות שתיתקל בהם?
שקל. אין פיקוח ומצלמות שיכולים לעזור.   3000תשובה: חניתי בחנייה וקיבלתי נזק של  

 אפשר לשים אספלט, לסדר את החנייה. אני יכול להביא את הכסף לעשות אתזה. 
 

 אליאור: מאיפה תביא את הכסף?
חוק   שיש  ראיתי  כסף.  שיביאו  אנשים  מכיר  אני  יכולים  \באגושתשובה:  לא  שאנחנו  דה 

 . הזה ףלקבל תרומות. אני רוצה לבטל את הסעי
 

ל זה לנהל את המחלקות ואת האגודה. לא להתעסק בדברים "דניאל: התפקיד של המנכ
 של המחלקות בתוך ההאגודה עצמה. 

 
: עניין החנייה היה דוגמא. חשוב לבנות קשר עם אנשים לפני שמתעסקים  של מועמד  הוספה 

ם. צריך לראות איך כולם עובדים ביחד, לשבת עם הסטודנטים ולהבין מה הבעיות  עם דברי
 שלהם.

 
משה: תפקיד המנכל מאוד חשוב. האם יש עוד שאלות? כדי שנוכל להבהיר את הדברים 



 
 

 
 

כדי שלא ייבחר האדם הלא   נכון. 
 

 אור: למי יש ניסיון בדוחות כספיים של עמותה? 
 הכספיים אך לא התעמקתי בזה.אביעד: קראתי את הדוחות  

 
אני לא אמרתי לחברי מועצה למי להצביע. תצביעו למי שאתם באמת מאמינים  דניאל:  

וחשובה   שיכול לעמוד בתפקיד. תצביעו לאנשים הנכונים שיובילו אותנו לקדנציה טובה 
 שלא ניפול שוב בדרך. 

 
 חברי מועצה.  18נוכחים: 

 
 לראש מחלקת רווחה. ת אמוןהצבע
 נמנע  נגד  בעד

18 0 0 
 אליהו יעקוב  נבחר:

 
 ם פתקים של בעד נגד ונמנע.כמשה: מי שעולה זה אליהו יעקוב. יש ל

 
 דברי המועמדים:

מחדרה. אני מתבאס שאף אחד לא מתמודד    26שלום, אני אליהו יעקב בן    :יעקוב  אליהו
לתפקיד הזה כי אני רוצה שהוא יהיה דמוקטי. אם יש מישהו יותר טוב ממני, אני רוצה  

ייבחר. ברווחה בתפקידי    אז   שהוא  עסקי  כל, אני מגיע מהתחום,  בי? קודם  למה לבחור 
לעשות,  ח"גמ השתדלתי  וקפיטריות.  ציוד  טובה.    השכרת  בצורה  נאמנה  עבודתי  את 

נכות   עם אחוזי  שלי  ואח  שלי  אותי. אבא  מעניינים  בהם  מתעסקת  שהרווחה  התחומים 
התמיכה   רובם.  עם  טוב  בקשר  ואני  האגודה  אנשי  רוב  את  מכיר  אני  לי.  רגיש  והנושא 
שקיבלתי מכלל הסטודנטים זה המעמד שלי להיות יותר מחבר מועצה ולתפוס תפקיד שאני  

להיות משמעותי בשבילם ולגעת בכולם. לאחרונה היה יום העיוור, במחלקת רווחה  יכול  
 כל יום הוא בסימן ואהבת לרעך כמוך. 

 
 ים:לסמנכ"ל כללי. מועמדה הצבע

אליהו אור  
 כהן 

דרור כהן   דוד נעמת 
 זאדה

 נמנע  רונן חליל  נועם מרחום 

 2 1 14  1 
 נועם מרחום  נבחר:

 
 דברי המועמדים:

. יש לכם בריף על הקורות חיים שלי אז אני לא אאריך. אני מנהל  25אני דוד בן    נעמת:דוד  
שנים האחרונות פרוייקטים עם חברה שעוסקת במחשוב ודיגיטל בתקציבים של מליוני    5ב

. כל פרוייקט דורש גיוס עובדים, ניהול  'עד ת  'שקלים. כל פרוייקט דורש תכנון והקמה מא
הסקת   וכדפיננסי,  חשבונות  על  מעבר  דבר 'מסקנות,  באמאזון,  עסק  לאחרונה  פתחתי   .

ל  "העסק דורש עבודה מול ספקים מחושדורש יצירתיות בכל מה שקשור לעסקים ושיווק. 
התנהלה   האגודה  שצריך.  כמו  רץ  הוא  בה  לקוחות  קשר  אנשים,  מול  תקשורת  ובארץ, 

ע לדבר  רוצה  אני  דבר אפשר להשתפר.  וכל  לשפר. בצורה מדהימה  רוצה  שאני  דברים  ל 
לטווח הקצר, אני רוצה לשפר בתחום השיווק עוד שתפים עם בעלי עסקים בתוך אריאל  
ומחוצה לה, עם ספקים שמוכנים כבר להכנס. הקמת דוכנים נוספים באוניברסיטה שיכול  

ו עשרות אפלי שקלים בשנה. בטווח הארוך, שתפים עם חברות וחוזים שייחתמו  לנ להכניס  
הרחוק. משפט שאבא שלי אומר זה "טוב שם משמן טוב", השם שלנו הכי חשוב    לטווח

 מהשנה האחרונה. אני רוצה למתג אותנו בכל הארץ, לראות שיש פה חברה שבאים לעבוד.
 

 אליסף: דיברת על שתפים עם בחרות ענק, כמו מי? 
את   גם  ניהלתי  הארץ.  בכל  עובדים  עשרות  לה  שיש  כלל,  חברת  של תשובה:  הפריימריז 

 ת. הליכוד, חברת פסגות וחברות נוספות שאני בקשר איתם אישי
 

 ך אותם לפה? משואליסף: איך ת



 
 

 
 

אמר שהוא מאוד מעוניין לעבוד פה,   כבר   שלי  הבוס  תשובה: 
 הוא מאוד ימני ורוצה לעזור לנו. 

 
 ח שלך שקשור לשיווק."אוהד: אתה מתמודד לתפקיד חשוב ואני לא רואה תפקיד בקו

ה: בכל פרוייקט שלוקחים צריך לעבוד ולהיות האיש הנכון למכור את הפרוייקט, תשוב
 אתה צריך להיות איש שיווק. לגבי אמאזון, לפתוח אתר שימכור הוא שיווק. 

 
. אני לא רואה את האגודה 'אליאור: דיברת על העניין הפוליטי, אתה חלק מהליכוד וכד

 כדבר פוליטי. 
אני אדם שלוקח פרוייקט בשתי ידיים, אני עובד    ם וכד.תשובה: זה לטווח הרחוק, שתפי

 ש ואני מוכן לוותר על כל העבודות מסביב כדי להכנס לזה ביחד אתכם.  "קמ 200על 
 

, וגר באריאל. אני הולך לדבר אתכם על ביצועים. המועצה  26אני דרור, בן    דור כהן זאדה:
ר קובעים את המדיניות. מקומי לדבר על ביצועים, זה מה שאני יודע לעשות. "ר והסיו"היו

מנהל   באריאל,  ידידים  סיירת  של  רכז  אירועים,    30אני  תקציב,  עם  סטודנטים/חניכים 
ים. כל מה שקשור שהובלת תהליכים. זה מה שאני  דיבור עם ספקים, ניהול זמנים, מעקב

טוב בו. אני חלק ממועדון הדיבייט. הפיילוט היה מצויין ואני מקווה להמשיך את זה גם 
ר מובילים אג'נדה, אני כאן  "ר והסיו"ה. אני רואה את התפקיד כך שאם היו הבאבשנה  

 בשבילכם.  לסיוע. אני פנוי, ביצועיסט, אחראי. תנו לי לעזור לכם, אני כאן
 

אוהד: דיברת על ביצועים ולא על מדיניות כי לדעתך זה לא קשור. אבל אתה כן מנהל  
 הרבה אנשים כמו רמחים, פעילים.. מה הניסיון שאתה מביא? 

תשובה: להאמין באנשים שעושים את זה מתוך אהבה ובחירה. הם אנשים בוגרים ואני  
 נותן להם לעבוד בראבאק. כמובן שאעשה מעקב. 

 
חיילים בכל נושא. היום אני לקראת   150. פיקדתיעל  25ערב טוב, אני נועם בן    נועם מרחום:

סיום של שנה שנייה. בשנה האחרונה, הייתי ראש מחלקת תרבות. הגעתי לשם כי לא הייתי  
כאן   יש  קהל.  שיותר  בכמה  לגעת  ורציתי  מהצד  נראית  שהמחלקה  מאיך    15000שמח 

כולם. גישבנו צוות מדהים שחלקם נמצאים שם. שינינו את סטודנטים ואני רציתי להגיע ל
(מיילים,   לביקורת  פתוחים  היינו  חדשים.  אירועים  על  חשבנו  הרמות,  בכל  המחלקה 
פוסטים בפייסבוק) והתייחסנו אליהם. בחרנו אירועים מתאימים ועשינו אותם על הצד  

ומה ימנע מא  נשים להצליח. יחסי  הטוב ביותר. יש לי יתרון כי אני מכיר את המחלקות 
האנוש שלי מעולים ואני מכיר חברה מהאגודה. אני רוצה להתאים את מה שהיה חסר לי  
עם   חברתי  פעולה  שיתוף  הוא  העיקרי  הדגש  בקצה.  הזה  האדם  ולהיות  שלי  מהניסיון 
מוסדות אחרים, לא כססמא או יעד. המשך קידום מועדונים כמו מועדונים פוליטיים או 

ללוות   להתנהל  חברתיים.  להם  לאפשר  כדי  הבכירה  מההנהלה  ולהוריד  פרוייקטים 
 במדיניות. 

 
דניאל: אתה עשית תפקיד שבו היית בפרונט. אני הייתי סמנכל כללי, וזה עבודה מאחור  

 ושחורה. 
 

אני קצת מתפלל לזה, אני רוצה לתת לאנשים אחרים להראות את הצבע הזה  ה:תשוב
ולתמוך ולעטוף כדי לתת תמיכה ארוכת טווח. מה שעשיתי השנה זה פחות התחום שלי  

 אלא יותר התפקיד הזה. אני לומד דברים שיתאימו לעבדודה הזו. 
 

 חברי מועצה.   17נוכחות: 
 

י אדרי שמתמודדת לרמחית ספורט לדבר  משה: אנחנו עושים עצירה ונותנים לשירל 
 ונמשיך. 
 . מועמדים:לסמנכ"ל תפעולהצבעה 

 נמנע  אלעד פלח  יאיר עמרם נוריאל גייסמן 
15  4 1 

 נבחר: 
 



 
 

 
 

 דברי המועמדים:
, התעסקתי בהדרכה וחינוך  24מצרפת. בן    2002ערב טוב, אני עליתי לארץ ב  נוריאל גייסמן:

בחיים שלי. הייתי גם רכז שנה. הקמתי פרוייקט הנהגה והדרכתי את המנהיגים לעתיד של 
רואים. אנחנו   רב של דברים שהרבה לא  יש מספר  זה תפעול? בתפעול  נוער. מה  תנועות 

ברים שמצריכים תפעול. התחלתי את התפקיד  עובדים על כל המחלקות, מול ההנהלה והד
הזה די לבד ולא ידעתי איך לתפוס אותו. העיפו אותי למים ועם הרבה וויכוחים וקשיים  
את   לכם  מציג  ואני  עבודה  מערך  הצגתי  ושלם.  חדש  מערך  הקמנו  שבו  למצב  הגענו 

בסאונד,  אנשים בתפעול. יש לנו רכז רכש, רכז שמתעסק  17ההבטחות קיימתי. עכשיו, יש 
רכז לוגיסטי שאחראי על הקמת אירועים, רכז מכולה וכד'. קיימנו שתפ עם מחלקת סאונד  
של האוניברסיטה והשגנו ציוד מדהים של אירועי אגודה. אנחנו רוצים להמשיך עם זה בכל 
בכוח. יש לנו מערכת יחסים אינטימית וחזקה מול אחזקת האוניברסיטה שנותנים לנו את  

על האיר  וכל האגף תפעול  הציוד.  ואנשים  יותר אירועים  יש  והרמה שלהם השתנו.  ועים 
 נמצאים שם. אני מודה לכל הצוות שהיה איתי, יש לי הרבה תוכניות לעתיד. 

 
 אוהד: מה התוכניות שלך לעתיד? 

אנחנו   שבה  לרמה  להגיע  הוא  בהתחלה,  בזה  האמינו  הרבה  שלא  חזון  לי  יש  תשובה: 
בה עבודה ולוגיסטיקה ואני רוצה להפוך את האגף לאחד  מתכוננים לאירוע. זה דורש הר

 אנשים. אני רוצה שלא יהיה שחיקה של בעלי תפקידים או מתנדבים.  30עם 
 

אליאור: אני מכיר את העבודה, לקחנו חלק. לפעמים הייתה הרגשה שבאירועים האחזקה  
 לא מספקת את הציוד הנדרש. איך אנחנו מגיעים להסכם מולם? 

לה מורכבת, זומנו לפגישה עם האחזקה מול האגף. הוא עלה מולנו בטענות.  תשובה: זו שא
אנחנו צריכים לשנות את התפקוד שלנו מולם. יש לנו רישיון לנהוג על המכוניות כדי שנוכל  

 להזיז ציוד. 
 

צחי: סמסטר שעבר לא היו רכזים, אני חושב שהאגף לא מינורי. אני רוצה שיהיו רכזים 
 ל בצורה טובה עם כוח אדם. איך נעשה את זה? וצוות כדי שזה יתנה

 תשובה: זה היה באמצע קדנציה. אנחנו נשב עם אגף מנהל כדי לבנות את זה בצורה טובה. 
 

עמרם: בן    יאיר  אני  מעבדים   21שלום,  בשינוע  באינטל  עבדתי  בפת.  מתגורר  מרחובות. 
לש מהעבודה  התפטרתי  חודש  לפני  צוות.  למנהל  שנה  חצי  לפני  כולי  וקודמתי  את  ים 

בלימודים. אני רוצה לשנות ולתרום את נושא התפעול כדי שלא יהיו מופעים בחוץ, מופעים  
ממוקדים בירידים שיעשירו את החיים מסביב. שיתנו לסטודנטים ידע לאנשים במכינות  

 שידעו למה הם הולכים, שיסבירו להם על כל המסלולים. 
 

ודים. לפעמים, סמנכל תפעול דורש הרבה ציון: אמרת שעזבת כי אתה רוצה להקשיע בלימ
 שעות, לפעמים עד השעות הקטנות של הלילה 

שעות. בגלל שאני כאן, אני אוכל לתת לזה    12משמרות של    3תשובה: האינטל הייתי עובד  
 הרבה זמן. 

 
נועם: כדי להתמקד, העבודה הוא יותר בניהול האירוע. אמרת הרבה דברים יפים, אבל זה  

 שטח. האם יש לך ייתרון? יותר לתת מענה ב
קורים   שהיו  לתקלות  שם  מענה  לתת  צריך  והייתי  צוות  ראש  באינטל  הייתי  תשובה: 

 באירועים. אני רוצה להביא את זה לכאן לחדש את האווירה.  
 

 שי: לחדש את האווירה מאיזה בחינה? 
 תשובה: שכל אחד שלומד כאן יתגאה בזה ולא יראה בזה בושה. 

 
. אני עוד חודשיים מסיים את המכינה. הניסיון הניהולי והלוגיסטי  נעים מאוד אלעד פלח:

שלי התחיל בצבא. הייתי רסר בצהל. התעסקתי בכל התחומים בצורה שסיפקה לי רקע  
וגייסתי משקיעים תוך   בעיקר בהקמת אירועים. ביציאה לאזרחות, הקמתי סטארט אפ 

חודש וחצי. אני מספר לכם מכיוון  כדי תמרוץ ויצירת שורשים. הגעתי ליעד של חצי מיליון ב 
שלוגיסטיקה זה לא רק ציוד אלא גם להביא את הציוד בצורה מהירה ונוחה. החברה שלנו  
הצליחה ועסקה בתחום השיווק שעזר לי לצבור ידע וניסיון במערכות ושיווק. בנינו קהילה  



 
 

 
 

להם   מהחברה וליצור בשבילה.  שאכפת  אנשים  של 
 

 שניהם?אוהד: איך תעשה את 
תשובה? עזבתי את דינגדונג ברגע שהתחלתי ללמוד. היא פורחת בגלל תשתית שאנחנו בנינו.  

 הלחץ שהיה שם עם כמות הכסף שעבר בחברה יעזור לי. 
 

דניאל: אחד הבעיות הכי קשות זה הכוח אדם. אבל בפועל, אין לך אנשים שעוזרים לך. איך  
 תקדם את זה קדימה? 

מפקדה שזה לא מקום שאנשים אוהבים להגיע אליו. לגרום להם  תשובה: אני הייתי רספ  
לאהוב את הגדוד והפלוגה זה קשה, אבל הצלחתי. אני לא גרמתי להם דיכוי אלא אהבה.  
יש קטע של כיכרות, סמל הפלוגה בענק ועשיתי להם גם כיכר שגרם להם להרגיש טוב והם  

 אחד לכלא.  עזרו לי לבד. בחיים שלי בתור רספ, לא נכנס לי אפילו
 

אביעד: אני רוצה לשאול את כל המתמודדים, האם אתם יודעים את המערכת שלכם לשנה  
 הבאה? איך זה ישפיע על התפקיד אם תבחרו? 

 נוריאל: יש לי סמינריון וכמה קורסי בחירה. אני אמור להיות יותר פנוי. 
 ן גם. קורסים ואני עובד לגור כא  7יאיר: כרע אני לא יודע, אני מעריך בערך  

אלעד: אני אדם שיודע לנהל את הזמן שלי ולכן אפשר לסמוך על לנהל את הלוח זמנים  
 שלי. 

 
 חברי מועצה.   19נוכחות: 

 
 הצבעה לסמנכ"ל שיווק. מועמדים:

דביר  
 פסקוביץ' 

 נמנע  אלעד פלח  לירם מרדכי  דויד נעמת  אלעד כפרי 

14  5   1 
 

 דברי המועמדים:
תכלס על הקורות חיים אפשר לדלג כי יש לכם אותם. שיווק הוא מונח    דביר פסקוביץ:

ל פעילות שמקדם שירות לאנשים. אנחנו מספקים שירות  אני    15000שמתאר  אלף איש. 
מהנושאים. הישגים משמעותיים    2חותם לכם שכל אדם שיושב כאן קיבל מענה בלפחות  

ב החזק  קנייה  לכוח  הסטודנטים  הפיכת  בתפקיד:  לי  והגפאן.  שהיו  הגמל  עם  שתפ  עיר, 
לשפר  אחד  אחד  ועברתי  אותנו  לתבוע  אפילו  ורצו  כאן  מהאגודה  נכוו  מהעסקים  הרבה 

וקיבלנו לא מעט כסף.   יחסים. הפגשנו עם סמכלי שיווק של חברות גדולות כמו רמי לוי וכד
הכנסתי סיוע משפטי ראשוני חינם לכל סטודנט, ניהלתי את האינסטגרם והעליתי אותו  

לקוחות חדשים. דברים שאני    30שח בשנה עם מעל    90,000. הכנסתי  2300עוקבים ל  600מ
 . רוצה להשיג

 
 אליסף: אמרת שהכנסת הרבה כסף, יש לך צפי או כיוון לשנה הבאה? הכסף חשוב וטוב לנו 
תשובה: שנה שעברה לא יכלתי לגעת בו, רק השבוע סגרתי את בנק הפועלים בהרבה כסף. 

עסקים כאן באגודה,    6ספונסר למתנות פתיחת שנה, שזה כבר הרבה כסף. הצלנו  הכנסתי  
 אפשר לשלוח נציג לארה"ב. 

 
נגרום שהמרכז יבוא   יודע שהשנה הבאנו חברות מהמרכז. איך בשנה הקרובה  צחי: אני 

 אלינו יותר? 
הגיעו  תשובה: יצרתי מצגת הסברה למה לעבוד דווקא איתנו. הראיתי להם כמה אנשים  

להופעה של חנן בן ארי והיא אמרה לי שאנחנו רוצים דוכן. עסקים חושבים שאנחנו מכללה  
מחלקה   לא  זו  עסקים.  יותר  שיביא  מה  הוא  התדמית  שיפור  המקום.  את  מכירים  ולא 

 שיכולה ליפול על אדם אחד. 
 

ם  דניאל: כל מי שמתמודד לסמנכל שיווק, השנה פעם ראשונה נפתח רכז שיווק שיעבוד ע
 הסמנכל. זה תפקיד גדול ומרכזי. אם מישהו לא נבחר, יהיה את התפקיד הזה.

 
 חברי מועצה.  20נוכחים: 



 
 

 
 

 
 הצבעה למבקר האגודה, הצבעה סמוייה (ע"פ התקנון). מועמדים: 

 . כאשר מספר ההצבעות קובע את תפקיד המבקר והסגן.מתמודדים 3בחירה של 
גילה  
גל  

 זמיר 

ספי  
 הוכמן 

אריאלה  
 רקנטי 

גל  
 פרידמן 

מוריה  
 איון 

שני  
 רשתי

ולדימיר  
 פרולוב 

טלי  
 אנושי 

 נמנע 

12  14  1  4 13 10 
 

 דברי המועמדים:
אני מסיימת שנה שנייה בקדם רפואה. הייתי השנה מבקרת האגודה ויור וועדת    טלי אנושי:

חשוב הביקורת. אני אתחיל ואגיד שאתם לא יודעים דברים על האגודה כי זו המטרה. לי  
ידיו, שחברי המועצה   שנעשה דברים בצורה חוקית, לפי תקנון שהסטודנטים מוגנים על 
עומדים בתקנון. שכולם מקבלים את מה שהם זכאים להם. בקיצור, הייתי כלב השמירה  
של הדמוקרטיה באגודה. אני האדם הכי לא נחמד, לא נעים לשמוע את מה שיש לי להגיד  

 ואני בדכ קרצייה. 
 

 חברי וועדת ביקרות זה משהו שבא ממך?   3שעות.  20חבר וועדת ביקרות מקבל אור: 
מציין   הנוכחי  התקנון  החדש.  האגודה  בתקנון  מועצה  חברי  עי  שאושר  מה  זה  תשובה: 

לפחות   למנות  צריכה  מסקנות    2שהוועדה  בגלל  אינו.  ואחד  מועצה  שחבר  אחד  חברים 
שה  למסקנה  הגענו  האחרונה,  מהשנה  העבודה  חברי  והיקף  מספר  את  להעלות  כרחי 

הוועדה. בנוסף, אף אחד לא רוצה להיות בוועדת הביקורת שזה עצוב. בגללש אין הגבלה  
ל לתקרת   2רק  הגבלה  יש  כנוהל.  אותו  לוקחים  אנו  כבר  אושר  החדש  והתקנון  חברים 

לה   לתת  או  שכיר  כתפקיד  לשמש  יכולים  לא  הם  בוועדה.  לחברים  לתת  שניתן  הסכום 
וניים. חצי מהזמן לא דיווחנו ולא קיבלנו עליהם שכר. זו תוספת זניחה ביחס  שירותים חיצ 

 לתקציבי האגודה. 
 

 אליסף: כמה חברים יהיו? 
 . זה כתוב בתקנון החדש וזה אושר. 3תשובה: 

 
 שלחה מכתב. גילה גל זמיר: 

 שלחה מכתב. אריאלה רקאנטי:
 . שלח מכתב ולדימיר:

 
 הצבעות לרמ"חים  •

 
 מחלקת תקשורת. מועמדים:הצבעה לראש 

אוהד  
 אייזנברג 

אלישיב   לירם מרדכי 
 מינרבי 

 נמנע  מתן ג'רפי  משה סלע 

5 6 5  3  
 

 דברי המועמדים:
הגעתי יחסית מאוחר ללמוד, עברתי דברים בחיים שלי. דמעתי שהבחור שהיה    מתן ג'רפי:

לפני היה תותח והמחלקה עשתה עבודה טובה. אני מוכן להכנס לנעליים הגדולות שלו. בדף 
שלכם, אתם רואים שעבדתי בישראל היום כמנהל הפצה ארצי. ניהלתי תקציב של מעל  

פרוייקטים במשרדים ממשלתיים. יש לי יכולת    עובדים. ניהלתי  500מיליון שקלים בחודש.  
האציל סמכויות לאנשים שמתחתי, יחסי אנוש מאוד חשובים לי ואני  לניהלית, אני יודע  

יכול להועיל למחלקה שלי. התפקיד הוא מאוד מאתגר והוא רציני. אני לומד תקשורת כי 
גל לעשות את זה  אני באמת אוהב את זה ורוצה להתעסק בזה. אני חושב שאני יכול ומסו

 בצורה הטובה ביותר שיכול להיות 
 

 אליאור איזון: מה עשית באינטלקט? 
 תשובה: הייתי מנהל הפצה ארצי. ניהלי גם פרוייקטים אחרים. 

 ששקו: אין ספק שיש פה נעליים גדולות, איך אתה יכול לעשות את זה? 



 
 

 
 

מכיר את המחלקה מבפנים, שמעתי   באמת   לא  אני  תשובה: 
 שונים ואני חושב שאני יכול לעשות את זה כמו שצריך, לקדם ולשפר.על התפקידים ה

 
 נוריאל:  האם יש לך ניסיון שיווקי לשווק אירוע 

תשובה: אין לי ניסיון בפייסבוק. אני לא פעיל בפייסבוק ואין לי אינסטגרם. אבל אני כן  
 חושב שאני יכול להכנס לזה 

 
 פוסטים בשבוע  32לחץ דחוף,  דביר: איפה הערך מוסף שאתה נותן? יש כאן 

תשובה: אני לא חושב שהעלאת פוסטים תהווה בעייה. זה פשוט לעשות את זה, להכנס  
 למדיה ולהפיץ את זה. יש דברים מסביב שהם יותר קשים 

 
אביעד: שאלו שאלות, אני רק מחזק אותם. אתה לומד תקשורת, איך אתה מציין שאתה  

 יר איך להשתמש בהם?לא מכיר את הרשתות החברתיות? אתה מכ
 תשובה: כן, דיברו איתי עליהם. אין לי דף שאני מנהל אבל...

 
טלי: דיברתם על האינסטרגם, אבל בעיניי ויסכימו איתי אנשים ששו את זה בעבר. אפשר 
שהוא לא יבין את הרשתות אלא החשיבות הוא שידע לנהל את הצוות שתחתיו ולהנחות  

 רסיטה נמצאת תחתיה. אותם תחת הזכוכית מגדלת שהאוניב
 

התעסקתי הרבה בכל מה שקשור לפלטפורמות השונות. עבדתי בחברות    אלישיב מינרבי:
אני   (אמאזון, שיווק רשתי).  מגיע מהתחום של איקומרס  אני  וניהלתי קמפיינים.  שונות 
מכיר את כל המערכות הפרסום השונות. אני חושב שעם הניסיון שלי והצוות שלכם נוכל  

 חלקת למקומות גבוהים מלקחת את ה
 

 ששקו: לך יש רק את הידע ברשתות חברתיות. איך תנהל את המחלקה? 
ולהעביר אותו בצורה הטובה   ולמסר  יודע לקחת משהו, לחבר אותו לתוכן  תשובה: אני 

 ביותר לקהל היעד. 
 

 דניאל: מה אתה חושב על ההוואי והמרחק מאריאל? 
הסטודנטים, אני מכיר את הלך הרוח. אני נייד עם רכב ועד  תשובה: אני יושב כאן בתוך  

 עכשיו זה לא הפריע לי. 
 

 אליסף: איך אתה מנהל אנשים?
 פרילנסרים עם תפקידים שונים. היה מצויין.  5תשובה: ניהלתי פרוייקט של 

 
אביעד: מבחינת זמינות, אחרי שנתיים נכנסים לנעליים מאוד גדולות. הוא היה זמין בשעות  

 לא שעות. האם אתה מודע לזה? שהם 
 תשובה: אני אוהב לאכול אתגרים, אשתי מפרגנת לי. 

 
אור: במחלקת תקשורת יש הרבה דברים. כראש מחלקה, האם יש לך קשר לאנשי ציבור, 

 פוליטיקאים ועיתונאים שאתה יכול להכניס אלינו לקמפוס? 
שיווק של ישראל היום והמנכל  תושבה: אין לי קשרים יותר מידי. אני מכיר את הסמנכל  

 של ערוץ האוכל ולא יותר מזה.
 מתן ג'רפי: לא עולה לי משהו מעניין. 

 
בר להכרות שלי עם האגודה, אני יודע ליצור אני מביא איתי לתפקיד, מע  אוהד אייזנברג:

את התקשורת מול הגופים הגדולים מעבר לאוניברסיטה. אני הקמתי זרוע שכותב פוסטים  
שים שירצו את המוצר שלנו. עבדתי עם אושריאל חודשיים וראיתי איך עושים  שמביאים אנ

 את הדוברות. ישלי קשר לאנשים חזקים שיגיעו מבחוץ. 
 

את   לנהל  צריך  רמח תקשורת  לומד תקשורת.  לא  יפים, אבל אתה  דברים  דביר: אמרת 
לייעל   צריך  טובה.  בצורה  והתנהלנו  אש  ספגנו  דברים,  חווינו  התקשורת.  זה  מערך  את 

למעלה. הפייסבוק של האגודה הוא הכי חזק משאר האגודות ועם זאת, אנחנו מפספסים  
 הרבה סטודנטים. איזה ערך מוסף אתה מביא אם אתה לא לומד תקשורת? 



 
 

 
 

עבדתי   הגדולים.  הבוסים  מול  תשובה: יש לי ניסיון לעבוד  
בו גם  להסתקרן  לו  לגרום  הידע  את  לי  יש  שיווק.  זרוע  והקמתי  וגם  במכירות  ירטואל 

 בפגישה. אני יכול לקדם את האגודה צעד קדימה. 
 

דניאל: הרמח תקשורת הוא הפנים שלנו קלפי חוץ. אנחנו מגיעים עם המחלקה לסטודנט  
בקצה. יש לנו הרבה בעיות שאנחנו מפרסמים בפייסבוק ללא קשר לאינסטגרם. איך תעזור  

 להעביר הרבה דברים בזמן כלכך קצר?
ליצור מדיניות עם נוהל פשוט. בתחילת שבוע מוציאים השבוע שלפנינו.  תשובה: אני רוצה  

רמח שלא מספיק או לא יכול להוציא אירוע בזמן, לא ייכנס. אנחנו רוצים סדר. כשיש אתר 
 טוב, אנחנו יכולים להתמקד בתקשורת 

 
על   מגיב  אתה  תקשורת.  מחלקת  של  הפרצוף  אתה  כנסת.  חבר  עם  בפגישה  היינו  אור: 

ש  אנשיםפוסטים  איך    ל  לפעמים.  טובה  בצורה  לא  אותם  צריכים  אגודה  בתור  שאנחנו 
 תעשה את זה? 

תשובה: ברגע שאתה מייצג גוף מסויים, בפן האישי אין שום סיבה שלא תהיה לי עמדה  
 פוליטית. 

 אור: אבל אתה ממשיך להגיב ככה לפוסטים לאנשים שיכולים לעזור לנו! 
 

מרדכי: לירם.    לירם  אני  העירונית  אהלן,  העיר,  שקורה  מה  בכל  מעורב  מאוד  אני 
והממשלתית. אני מכיר את כולם אישית. פגשתי את עולם התקשרות בגיל צעיר. ניהלתי  

ושימשתי כתחקירן. יחד עם    11את הדף של רויאל גארדן שאתם מכירים, הצטרפתי לכאן  
גדולה לעולם התקשורת, יכולת ניסוח  זאת, אני לומד תקשורת ומסיים שנה א'. יש לי זיקה  

בעלי   את  מכיר  אני  בפייסבוק,  באריאל  דיגיטלי  שיווק  של  עצמאי  עסק  הקמתי  גבוהה. 
העסקים ואיך הם מתנהלים. אני רכז שיווק של המרכז צעירים באריאל "הספינה". דיברתי  

 עם היור ואני לא יודע אם אני יעזוב ואני מבין את גדול התפקיד. 
 

 מה היכולות ביטוי שלכם בכתב ובעפ? ניירות עמדה ופוסטים וכד'  –ה לכולם פינטו: שאל
 לירם: בעסק שלי, אני ניסחתי את הפוסטים עם קידום אורגני בעיקר. 

אוהד: זאת הייתה העבודה שלי, עבדתי באינטנט, הקמתי זרוע בשיווק בניו מדיה והתפקיד  
 שלי היה להביא לקוחות. גם אורגאני וגם ממומן. 

 התנסחתי לפני שבועיים בקורס בתקשורת ואודיה בדקה את המאמר.  מתן:
איש ודברים נוספים שמצריכים יכולת    2000אלישיב: הייתי אחראי על ניוזלטר שבועי של  

 ניסוח גבוהה. 
 

אביעד: אתה מעורב בפוליטיקה של העיר ובעלי עסקים, האם זה יכול לפגוע בתפקוד שלך 
 שיוצאים למחלמה אל מול העיר?  בתוך האגודה? באם האגודה תחליט 

תשובה: עסקים זה עסקים ואריאל זה אריאל. גם בעסק שלי נאלצתי להתעסק עם אנשים 
 בתוך העיר. 

 
 עמית: אבל אתה תושב אריאל ואתה תצטרך לראות אותם ברחוב אחכ 

תשובה: קורה שנכנסים למצבים לא נעימים וראש העיר ידע לא לקחת את זה באופן אישי.  
 שלא, ייאלץ להתמודד. מי 

 
בין מה שאתה עושה כראש  אושריאל: בתפקיד שלי, הייתה הרגישות לדעת את ההבדל 

 מחלקת תקשורת לבין העמידה בתוך העיר. אנשי העיר מבינים את זה גם כן. 
תשובה: אנחנו צריכים לראות את זה בהקשר החיובי כחיזוק שתפים עם העיר והרשויות  

 המקומיות מסביב. 
 

, ירושלמי. שנה שנייה בתקשורת. בשנה האחרונה תפקדתי כרכז המדיה  25בן    ע:משה סל
באגודה וניהול הפייסבוק והפוסטים. במהלך הקדנציה יצא לי לטעום מה זה להיות הראש 
מחלקה, הובלתי את הפאנל הפוליטי הראשון מבחינת התקשורת. הייתה את התקופה לפני  

עד ודביר טעמתי על קצה המזלג מה זה אומר  המסיבה של פורים וביחד עם העזרה של אבי
להיות רמח תקשורת. הכי חשוב בתקשורת לשמור על ראש יצירתי, להיות משעשים ויחד  

יצא לי להרגיש מה זה התממשקות עם    עם זאת להיות זהיר. אפשר לעשות גם המון נזק.



 
 

 
 

בדוברות   לעבוד  התחלתי  איתם.  בעלי תפקידים ולעבוד ביחד  
 משרד הרווחה. 

 
יאור: מדור תקשורת זה מדור גדול, עובדים עם הרבה אנשים ורכזים. איך עובדים עם  אל

 האנשים הקטנים?
משה סלע: הכל מתחיל עם יחסי אנוש. צריך לבדוק את הכל, לדבר עם הגרפיקאית. צריך 

   גם לרדת לפרטים וגם להסתכל על המאקרו.

 

 . לראש מחלקת אקדמי אמון תהצבע
 נמנע  נגד  בעד

16  1 
 

 דברי המועמדים:
 

סקרי   לימוד,  חומרי  מאגר  שנתון,  נציגי  כמו  האחרונה  בשנה  פרוייקטים  כמה  קידמנו 
אקדמיים,   לעניינים  פניות  מייל  פתחנו  ההנהלה.  עם  קשרים  בהנדסה,  מחלקות  הוראה, 

 חוברות אגודה וכד'. 
 

באגודה   נמצא  שאני  להגיש  ההזדמנות  את  לנצל  רוצה  אני  שק  3.5יוני:  שהיה  ט שנים 
כך הרבה שנים. ההתחלה הייתה בתור רכז פניות של אקדמי ותפרו פה פניות  -תעשייתי כל

 מטורפות.  
 

 צחי: אני רוצה לעשות גול, מה בענייך המטרה של המחקלה? 
תשובה: שכולם ילמדו ברמה אקדמית גבוהה. אם מדברים על צילום של מרצים ושיעורים 

א מרוצה מהם. האוניברסיטה מתנגדת אבל  בדקתי את זה ויש בעיות משפטיות שההנהלה ל
 אתם מוזמנים להשתתף.  

 
 חברי מועצה  17נוכחים: 

 
דניאל: חשוב לי להגיד שכל חברי המועצה יהפכו את הטלפונים ויצביעו מה הם חושבים 

 באמת. אני חושב שכולם צריכים להיות עם עצמם ולבחור נטו עם מקצועיות. 
 

 מועמדים:הצבעה לראש מחלקת תרבות. 
 נמנע  לירם מרדכי  ליאל דמתי  רחל תמם 

8 9   
 

 דברי המועמדים:
 

, התחלתי את התפקיד שלי בתור רכזת ספורט ופעילה בתרבות. הייתי  23בת    רחל תמם: 
אחראית על אימון המאמנים. כפעילה במחלקת תרבות השתדלתי להגיע לכל האירועים  
ולקחת חלק פעיל בהם. במימונה, הרמתי את המסיבה ברמה טובה לפי הביקורות יחד עם  

ולא היה כלכך טוב בהתחלה. ה ואני  אליאור. המדור קם  מתרגשת תאהבתי במדור הזה 
להמודד בשבילו. הפעילות שלי באגודה נתנה לי המון ניסיון במחלקה. אני רוצה לקחת את 

 האירועים ולעשות אותם שוב ברמה יותר גבוהה. 
 

 דניאל: הכי קל זה לשמור על המצב הקיים. מה את רוצה לשנות? 
יה לנו את זה בכלל. בנוסף, ליצור  רחל: אני רוצה ליצור שתפים עם אגודות נוספות, שלא ה 

 שתפ עם מחלקת מאורעות חברתית 
 

 דניאל: אנחנו עובדים מול הרבה ספקים, גיא שריקי וכד 
תשובה: במימונה עשיתי את זה ואני חושבת שגם מול גיא שריקי אני אצליח לעשות את 

 זה גם איתו כי זה יחסי אנוש.
 



 
 

 
 

מתכננת   ? להנגיש את כל האירועים את  איך  נועה: 
תשובה: אני חושבת שזה תלוי במועדונים. אנחנו מנהלים את הליין ויכולים לנסות לדב 

 רמולם. 
 

. אני לא אחדש יותר מידי אלא אני רוצה להעביר את כמות  24שמי ליאל, בת    ליאל דמתי:
המוטיבציה המטורפת שיש לי לתפקיד. הגעתי כסטודנטית בודדה ובמהלך השנה היו הרבה  

מושקעים. שם הבנתי שאת כל הניסיון שלי אני רוצה לתת ובכל הכוח.    אירועים וערבים
הקמתי מרכז שלא תפקד למרכז הכי גדול בחיל האוויר, הצלחתי להניע אנשים למקומות  
גבוהים וניהלתי ליין גם במועדון והיה מאוד מוצלח במשך כשנתיים. יש בי מלא ואני רוצה  

לי קשרים בתעשייה של התרבות כדי ליצור  להתפוצץ בתפקיד הזה עם המון גורמים. יש  
 דברים דלי תקציב. 

 
 דביר: את גרה באריאל? 

 תשובה: עכשיו עוברת 
 

 אליסף: כיום יש סדרת ליינים מסויימת. איפה את רואה שאת יכולה לחדש?  
אתגר  רואה  אני  באוניברסיטה.  לכל הקהלים  להגיע  הצליחו  שלא  מרגישה  אני  תשובה: 

 ולם.להנגיש את האירועים לכ 
 

 גל אושר: בתור אדם שיכול להתנהל כמו שצריך, צריך רכב, להיות ניידת ולסוע בכל הארץ
 תשובה: כשהייתי מדריכה לנוער בסיכון אני מכירה את העבודה הזאץ 

 
אתן נכנסות לנעליים גדולות וצריך להתקדם הלאה. לנו, המנהל לוקח מעל    –אור: לשניכם  

 עמלה שזה הרבה מעל הממוצע.  20%
חל: יש אירועים שאפשר לפתח לבד. יש כאן אנשים שיודעים בצורה טובה את הספקים, ר

יותר, חברת הפקה   גם אני מכירה ספקים. אפשר לחפש מפיק אחר שייקח עמלה נמוכה 
 יותר? 

 20%ולנו מעל  12%אור: הגברה דרך מפיק לוחק בדכ 
 ליאל: לי יש קשרים שיעזרו לי לעשות את האירועים זולים יותר 

 חל: אני עשיתי חיפוש באינטרנט ולקחתי הצעות מחיר.ר
 

 אביעד: מה המערכת לשנה הבאה? איך זהז ישפיע על התפקיד? 
ליאל: אני יודעת וחוסכת כדי להוריד ממני לשנה הבאה. למדתי ועבדתי וזה לא הפריע לי.  

 הצלחתי לנהל ולהתנהל בצורה טובה. 
האחרונה והגעתי לכל האירועים. שנה הבאה אני  פעמים בשבוע בקדנציה    4רחל: למדתי  

 ימים. ואני ניידת עם רכב.  2לומדת 
 
 

 הצבעה לראש מחלקת ספורט. מועמדים:
 נמנע  גיא שרון  צחי שביט  שירלי אדרי  אור יעקובי 

7 1 3 6  
 

 דברי המועמדים:
. דוקטורנטית לחינוך. כרגע אני מורה לחינוך 4, אמא ל 41אני שירלי, בת   שירלי אדרי:

גופני באולפנה. הייתי קצינת כושר בצבא, ניהלתי מחלקות רבות. אחד הדברים שעשיתי  
זה קבוצת ריצה. היום היא מאוד גדולה. הרבה מהתפקידים שלי היו תפקידי הקמה של 

יקט שמסייע לבנות להתאמן באהבה. אני  מדורים. גם היום, באולפנה אני הקמתי פרוי 
רואה את התפקיד כדי לנסות לייצר פרוייקטים מיוחדים כדי שאנשים נוספים יגיעו, 

מתוך מטרה לקדם אנשים שרוצים להתאמן יותר מכמה פעמים בשבוע ולתת לזה גם פן  
 חברתי.  אני רוצה לשפר ולכתוב תוכניות חדשות למחלקה. אני פחות מכירה את מה שיש

 היום, אבל לפי המעט שראיתי אני יודעת שיש מה להוסיף.
 

 נאור: מה את חושבת שראית ויש מה לשפר ומה את רוצה להוסיף? 
. אולי לא תשובה: אני פחות מעורבת וחיפשתי את מה ששלחו אבל לא ראיתי יותר מידי



 
 

 
 

לאפשר לאנשים להיות חלק   חיפשתי מספיק. אני רוצה  
 ספים. לעשות גם דברים חברתיים. כדורשת ודברי םנומאימונים, 

 
, מורה, דוקטורנטית. התפקיד דורש  4אוהד: ראיתי את הקוח המרשים, את אמא ל 

זמינות ואיך תשלבי את זה? אם היית פחות מעורבת, איך את יכולה להגיד שיש מה  
 לפשר?

תשובה: לא הייתי מעורבת מספיק אבל מהמעט שראיתי אני יודעת שיש מה להוסי, תמיד  
שנה הבאה אני עובדת בחצי משרשה ואני בעל ניסיון. אני יכולה לתת הרבה דברים  יש.

 מעבר.
 

 חגי: רציתי לשאול אם את יודעת שיש בקמפוס מועדון שחמט, האם תמני רכז שחמט?
תשובה: אני לא מכירה איך המערך עובד ואני יכולה ללמוד ממש מהר. כאשר אני אכיר 

 עשות.את המערך אפשר לראות מה אפשר ל
 

אור: אני היור היוצא. תכירו, שהרבה מהרכזים האוניבסיטאות אחרות הם לאו דווקא 
 מה החזון שלך לספורט?  –דרך האגודה. האם פה, ביחד עם כל הצעירים 

תשובה: לייצר זמינות לפעילות שהיא בעיקר בבוקר, תחרויות מאורגנות מחוץ לקמפוס.  
רים בחוץ. אבל זה לא העיקר, אלא שתהיה  אני יחסית מרושתת ואפשר להגיע להרבה דב

קבוצה שמגיעים כמות של אנשים באופן קבוע. עם הניסיון והמחקר שלי, זה יוצר דברים 
 טובים. 

 
רחל: אני הייתי רכזת ספורט. יש מערך גדול שצריך לעבוד איתו. אפליקציה, ניהול  

 כפסים. האם יש לך ניסיון בדברים האלה? 
ל עם ניהול מאמנים, כתיבת תוכניות, ראייה אחרת ושונה. אני  תשובה: יש לי ניסיון גדו

 רואה הזדמנויות ואני מייצרת דברים חדשים. אין לי ניסיון בהתעסקות עם כספים. 
 

שאשקו: אנחנו האוניברסיטה היחידה שארץ שאין לה נקודות זכות בספורט. את יכולה 
 לקדם את זה? 

 תשובה: אם אפשר, אז כן. 
 

שנה שנייה בתקשורת. מאז שאני זוכר את עצמי אני עם כדור ביד. הייתי שחקן    יעקובי:אור  
פעיל בנבחרות ספורט. עשיתי קורס מאמנים בוינגייט, אני מאמן וניהלתי פרוייקטים של  
משרד הביטחון. זה נתן לי ניסיון של ניהול וארגון. כבר מהשנה הראשונה באוניברסיטה  

ל ובשנה שנייה הייתי שחקן ומאמן הקבוצה. תפקדתי כרכז שיחקתי בנבחרת של הכדורס
הנבחרות תחת ורדי. התחלנו השנה את הליגה עם הרבה כוח רצון וגיוס שחקנים הצלחנו  
לעלות לליגה העליונה והעפלנו לחצי גמר של גביע המדינה. שזה השג מטורף ביחס לנבחרות  

ת נוספות את עניין הנקודות  אחרות שעם הרבה תקציבים. אנחנו רוצים להוסיף לנבחרו
רכזים ולהרכיב צוות של מנצח. אנחנו מחכים להתפוצץ. יש לי    2זכות. אני רוצה לרוץ עם  

לתת את המקום שלי בתוך הסטודנטים באריאל. אני נמצא בכל הקבוצות והנבחרות של 
 ספורט באריאל. 

 
 אליסף: זה מדור עם קשיים וקשה להתפתח איתו מאוד 

מתכוון לעבוד עם רכזים מקצועיים וטובים שיהיה לי קל וטוב לרוץ איתם.  תשובה: אני  
היינו באסא והבנתי כמה זה חשוב להביא אדם שיש לו את הידע בספורט. הרבה פעמים  

 ורדי נעזר בי. 
 

נחזיר פה את  נקדם אותו משמעותית.  דניאל: מבחינתי מדור ספורט הוא מדור שהשנה 
 פה דחיפה ואפשרות לקבל הוראות וכד'. המרתון, נקדם חוגים וכד' צריך

תשובה: תרבות הספורט שאתה רוצה לקדם זה משהו שאני גם מאוד רוצה. חברה מאוד  
 מחכים לתחרויות פנימיות. אני חושב שאני יכול לעשות הכל. 

 
גל אושר: בתור מישהי שלא עושה ספורט, אם היו דברים מסויימים גדולים אולי הייתי  

 רואה דברים כאלה קורים? רוצה להשתתף. אתה 
יכול   לברר.  שצריך  דברים  וזה  מהאוניברסיטה  חופש  יום  לקחת  זה  מאוד!  כן,  תשובה: 



 
 

 
 

על   יותר  להסביר  פרונטאלי.  יותר  להיות שצריך לעשות שיווק  
 הטורניט של אסא. להגביר את המודעות. 

 
 אביעד: שאלו האם תפעל לתת במה בנושא הספורט לחברה בעלי מוגבלויות 

האינסטינקט הוא להגיד כן. אני אדחף גם לנבחרות נשים. אני מאוד רוצה. יש כאן    תשובה:
 שחקנית כדורבל מקצועית ואני אשמח שהיא תרים את הקבוצה הזו. 

 
 אביהוא: השאלה אם תקדם את הספורט לבעלי מוגבלויות

 תשובה: אם יהיו האמצעים, אז כן 
 

 על מה בענייך צריך לשים דגש? אביעד: אתה גר באריאל? ספורט נוגע בהרבה נישות,
תרבות   על  דגש  לשים  רוצה  אני  האחרות,  את  מקטינה  לא  שלי  הכותרת  גולת  תשובה: 

 ספורט. 
 

 ספורט?ששקו: נגעת בעיקר בכדורגל וכדורסל. איפה שאר ה
תשובה: אין שום סיבה שלא נעשה הרבה סוגי ספורט, הכל אפשרי זו אוניברסיטה ענקית.  

 מאיתנו.   2חת לאסא אילת גדולה פי מכללת תל חי לשחו משל
 

 דביר: כל הרעיונות מבורכים, אך הם נשענים על הקיץ. האם בקיץ תוכל להיות פה? 
 תשובה: כן. אנחנו באים כצוות ומחכים להתפוצץ.

 
אחד מהדברים שהיו הכי קשים לי זה שאנשים לא יודעים שיש מחלקת ספורט    צחי שביט: 

של  הצבע  הם  הרמחים  באגודה.  למחלקות  השייכות  את  לקדם  רוצה  אני  האגודה.  של 
האגודדה. בקיץ, אני רוצה לעשות תחרות על התקציב של שנה הבאה כאשר כל ענף ספורט  

מעל   ולעשות  לקום  ממוצע    6שרוצה  יעשו  יחלקו  אירועים,  זה  ולפי  באירוע  שחקנים 
תקציבים השנה. חוץ, מהכדורבך הכדורגל והשחמט יש ענף פריזבי שאנשים רוצים שזה 

 ייכנס. בנוסף, שחייה, ריצה.  
 

 נאור: איזה ענף ריצה יש פה?
 תשובה: היה ניסון להרים ענף כזה אבל הוא לא צלח. אני רוצה להקים יריד ספורט. 

 
שרון: ריצות    גיא  ציוד,  הזמנת  החדר,  ניהול  כושר.  וחדר  ספורט  מדור  אחראי  הייתי 

קבוצתיות וניהול התקציבים של המדור. יש כמה דברים שהייתי רוצה לקדם כמו פתיחת  
.  102כבוצות נוספות כמו כדור עף, ריצה, טניס. שינוי מסיבי בהתנהלות של החדר כושר ב 

ון הכל על הרצפה, מלוכלך ומגעיל. אני רוצה  המצב קטסטרופה, הכל על הרצפה וביום ראש
לקדם  רוצה  אני  האגודה.  את  עוד  שיקדם  רווח  למטרות  זה  את  ולעשות  חוגים  לקדם 

 מודעות למזון בספורט. 
 

היחיד   הדבר  וכד'.  והמים  העובש  בעניין  לטפל  וניסיתי  ספורט  רכזת  הייתי  תמם:  רחל 
 שטיפלו זה המנורות בחדר. הקאנטרי לא עוזר לנו. 

 ובה: אם הקאנטרי לא עובד בתנאים שלנו, תש
 

באוויר.   שנמצא  מהסטודנטים  שנקלח  כסף  עם  פוליטית  במערכת  נמצאים  אנחנו  אור: 
 כשזה יסתדר, יהיה חדר כושר חדש.

 תשובה: משנה א אני שומע את זה, ובגלל זה אני כאן. 
 

 אביעד: מה המערכת של שנה הבאה? 
 ורסים בודדים.תשובה: פרסתי את התואר ויש לי רק כמה ק 

 
 דניאל: דיברת הרבה על החדר כושר. שאר הדברים גם מעניינים אותך? 

תשובה: יש לך הרבה יותר אנשים שהולכים להתאמן מאלה שבנבחרות. החדר כושר היום  
 אין למתאמנים ייצוג. לא פתוח. כשהמאמן בקאנטרי חולה, זה לא נפתח.

 
 גבלויות, מה עם זה? נועה: אני רכזת נגישות ויש מולי אנשים עם מו



 
 

 
 

תשובה: אם יהיה ביקוש אז   כן
 

סטודנטים שרוצים ספורט נגיש, זה חשוב. אפילו    2אביהוא: אני אישית חושב שגם אם יש  
 רק לקשר אותם לגוף אחר זה חשוב. 

 תשובה: אני מאוד בעד כושר. כן.
 
 
 
 

 הצבעה לראש מחלקת דת. מועמדים: 
רועי  
 פלוט 

צחי  
 שביט

אלון  
 קנד 

עקיבא  
יואל  
 אריאל 

מוריה  
 גרינברג 

טליה  
 כהן 

ליהי  
 מלינוביץ 

יערה  
 צנעני 

 נמנע 

5 3 1   9    
 

 דברי המועמדים:
 

שנים. התחלתי כחבר מועצה, נציג    3אני במקור מירושלים. אני באגודה למעלה מ  אלון קנד:
שנתון ונציג פקולטה. בכל השנים שלי, לקחתי חלק בניהול של הפרוייקטים הגדולים של 

לי הרבה כלים    7מדור דת. הייתי ב שבתות מעונות, טיולי מעיינות. הוותק באגודה נתנו 
ך להתמודד עם דברים בצורה נכונה. אני לא רוצה לחליף  ונתנו לי יכולות והפקת לקחים אי

אלא להוסיף. אני רוצה במיודח הכניס את הפן של מגזר במחלקה. החברה מהמגזרים הלא  
 יהודיים יכולים להנס בצורה מאוד טובה לאגודה. צריך להעלות שלב אחד קדימה. 

 
 ששקו: איך אתה מתכנן לקדם את המדור? 

לים הם שבתות מעונות וטיול מעיינות. אני רוצה לעשות שתפים  תשובה: כל האירועים הגדו
עם מדור תרבות כדי לעשות עוד אירועים כאלה. אביה הרמחית הקודמת התחילה כבר 

 לעשות ממשקים עם חבד וכד ואני אשמח להמשיך את זה.
 

 חגי: דת בשבילך היא רק היהודית? 
 אוי לו. שאלות: אני רוצה להוסיף ולתת לכל מגזר את המקום הר 

 
 דק הפסקה ***  5*** 

 
למדתי בישיבה תיכונית ולאחד מכן בישיבה גבוהה. הצבא פיתח אצלי יכולות    רועי פלוט:

כמו עבודה תחת לחץ, סדר ואגון. אני מדריך בשנתיים אחרונות באחריי. השתתפתי ברוב  
אירועי האגודה והיה מדהים. ישלי כמה מיזמים חדשים כמו שינוי שם ממדור דת לדת  

סטוד  יותר  להרבה  אותו  לפתוח  כדי  ותשובות  ומסורת  שאלות  מערכת  חשבתיעל  נטים. 
ממוחשבת עם מגוון רבנים. הפרוייקטים המדהימים שהיו בשנה האחרונה, פרוייקטי הדגל  

 מדהימים. המדור חשוב ויש כאן אוכלוסייה גדולה וחשובה.
 

 , איך משלבים את השאר?אוהד: דיברת על קהילה ספציפית
 המגזרים שיענו לו תשובה: בשותים אפשר להכניס אנשים מכל  

 
 שושקו: הדברים הגדולים קורים פעם ב.. מה תעשה לדתיי הרצף? 

 תשובה: רוב חבריי מהבית הם מהמגזר הזה. אני אשמח לעשות כל דבר שיפנה אליהם
 שושקו: מהגזר הערבי יקבל יחס. 

 תשובה: כן. 
 

זאת לא  אביעד: דת זה כל דת שיש בקמפוס. זה יכול להיות צ'רקסים, ערבים.. הנישה ה
 שנים האחרונות. איך אתה נותן מענה?  4קיבלה מענה ב

 תשובה: אם אני יכול להכניס נציג לכל עדה ומגזר ולקבל עצות מהם.
 

גרינברג: אירועים    מוריה  הפקת  למדה  אסטגרטגית.  ייעוץ  חברת  עם  בשיתוף  עובדת 



 
 

 
 

כעסק פרטי. יש לי הרבה מה לתרום   מהצ חתונות    ד ומפיקה 
 עבודה ויהיה לי הרבה זמן לשים בתפקיד. באגודה. התפטרתי מה

 
 ציון: איך תתני מענה לדתות השונות:

 תשובה: פעילויות שונות לגבי חגים של הדתות השונות.
 

דניאל: בתעשייה וניהול, בשנה ג' תחפשו מקום עבודה בתחום. אם לא עובדים בשנה הזאת 
 זה נהיה בעייתי וכולם כבר עובדים שם. 

שנ מתחילת  אני  והתפטרתי  מוריה:  לחץ  תחת  בלעבוד  ניסיון  ישלי  עובדת.  ראשונה  ה 
 מהעבודה.

רועי: אני לא חושב לעבוד בתחום, היו לי אופציות לעבוד השנה ואני רואה את התפקיד  
 הזה כשליחות ומעדיף לעשות אותו במקום כל עבודה אחרת.

 
רוצה יחד עם  צחי: בחרתי את שני המדורים שאני מעורב בהם במהלך כל השנה.  אני 

פסקו לעשות תחרות בישול של צ'ונט ועוד אירועים לציבור החילוני. הדת היא מחוץ  
 להכל ובגלל זה אני פה.

 
עשתה שליחות בקהילה היהודית באורגוואי. הדריכה בנות שבאו מחול לשנה   טליה כהן:

 במדרשה. השנה הייתי פעילה אצל אביה במדור, הייתה אחראית על פעילות ראש חודש
בבית כנסת. בנוסף, הייתי פעילה בקבוצות וואטסאפ. החזון שלי, מתחלק להנגשת המדור  

דת גם לאוכלוסייה החילוני. גם החילונים יכולים להיות שותפים לכל האירועים כמו  
לשבת מעונות. לעשות ערב בנות שיכול לחבר ולהנגיש. מעגלי שיח של דתיים וחילונים כדי  

בקמפוס. אני רוצה להרחיב את שיעורי התורה עם שיעורים  לשמוע מה הם רוצים לעשות 
מגוונים של אנשי רוח וצבא. השנה עבדתי במדור צבר אצל הקליטה באוניברסיטה  

 והניסיון שצברתי והיכולות שלי יעזרו לי. 
 

דניאל: בעניין השבת מעונות, את אמרת שאת רוצה שזה יהיה גם לחילונים. הרבה  
 נויים פנויות. איך עושים את זה? מתייחסים לשבת כשבת של פ

מעורבת עם חילונים ודתיים. תשובה: השבת צריכה להיות לכולם. יצא לי לעשות שבת 
 אפשר לעשות חוץ מהשיחות הראשיות. 

 
 ששקו: כמה את מחוברת לדתיי הרף? 

תשובה: להביא אנשי צבא ואנשי רוח שהם לא רק קשורים לאנשים הדתיים. רבנים זהז 
ומעולה אבל להביא שיעורים מעניינים שיכולים לעניין את כולם כמו מדיטציה מבורך 

 יהודית, סטאנדאפ שמתאים לדתיים. 
 

דביר כהן: יש מלא רעיונות לכל המגזרים. מדור כזה צריך ניהול נכון של המחלקה ושל 
 תקציבים. 

ב של תשובה: הייתי קומונרית בקיבוץ וניהלתי את התקציבים של הסניף שדומה לתקצי 
 המדור. 

 
חגי: האם יש לך תבנית לבני העדה המוסלמית והאם את בעד למצוא מקום תפילה  

 למוסלמים? 
תשובה: השנה הייתה רכזת של המגזר. דבר ראשון, צריך לראות מה הרצון שלהם. אחרי  

 שיחה איתם אפשר לראות מה לעשות. 
 

יה פנוייה. לקחתי חלק  שנה הבאה תהיה מרווחת יותר בסיעוד אז אני אה   ליהי מנילוביץ:
בפעילויות של המדור. אני רוצה להתעסק בדברים הקטנים וברעיונות נוספים שעלו פה.  
אני אוהבת את הפעילות ושמחתי להיות חלק ממנה ואשמח לגרום לעוד סטודנטים לקחת  
וליצור   לעשות  אפשר  מה  מהם  לשמוע  אשמח  ממש  ואני  מהמגזר  לא  אני  ממנה.  חלק 

להם להרגיש בעניינים. אני אוהבת ומחוברת לתחום ואני אשמח לקחת  פעילויות שיגרמו  
 חלק. 

 
 שושקו: מה תעשי עם דתיי הרצף.



 
 

 
 

רעיונות   כשיש  משהו.  זה  לשולחן  שיעלה  תשובה:   מה  כל 
 אפשר לרוץ איתם. 

 
 

 הצבעה לראש מחלקת מעורבות חברתית. מועמדים: 
 נמנע  יערה צנעני  אליאור איזון  אנאל סולטן 

1 15  1 
 

 דברי המועמדים:
 

איזון: על    אליאור  אמון  הייתי  תרבות.  רכז  הייתי  ב'  וסמסטר  א'  בסמסטר  פעיל  הייתי 
אירועים גדולים באגודה בינהם הליין של הגאפן בימי שני. היה לי חופש לבחור את הליינים.  
בנוסף, הקמתי את המימונה ואת היריד תרבות. זה נתן את היכולת להציג את הכשרונות  

שנים הייתי    10וגם להרוויח מזה. הייתי רוצה לעשות אירוע של יד שנייה. במשך כשלהם  
 פעיל במועצת תלמידים ונוער. ישלי רצון לתת ולשנות. 

 
דניאל: אני חושב שמדור מעורבות חברתית היה מדור חלש באגודה. מה אתה חשוב שריך 

 לעשות להרים אותה? 
לשמר את הקיים וגם לפתח אותו. להיות    תשובה: עבדתי קצת עם הרמח הקודם. אני רוצה 

גורם מייצג לכולם. אני אמנם אדם דתי אבל אני רוצה לייצג את כולם, גם את הקהילה  
 הגאה. 

 
ציון: במהלך העבודה הנשה עבדנו מול הדיקנט. נתקלנו בבעיות רבות ודיסאוננסים. איך  

 נשארים נאמנים לעקרונות? 
לעבוד מול אנשים. המטרה היא משותפת וצריך   תשובה: בניסיון של המועצות צריך לדעת 

 לדעת לעבוד איתם.
 

 אביעד: האם יש לך מעבר למה שהיה השנה? מה אתה רוצה להוסיף 
תשובה: במערכה הבאה שתהיה, להוציא אוטובוסים לאשקלון. לגרום לסטודנטים לגרום  

ההתנדבות   ארגוני  ואת  צעירים  במרכז  שקיים  מה  את  לקחת  אותם  להתנדב,  ולהנגיש 
 לסטודנטים. 

 2אביעד: כנראה ששנה הבאה הולך להכנס יריד ארגוני התנדבות בקהילה ולקבל על זה  
 נקודות זכות. 

 תשובה: שמעתי על זה, אשמח שיקרה. 
 

 שלחה מכתב.  אנאל סולטן:
 

 שלחה מכתב.  יערה צנעני:
 

 הצבעה לראש מחלקת קשרי חוץ. מועמדים: 
אושר  -גל

 אברהמי 
עוז  

 עובדיה 
אנאל   רעות חדד 

 סולטן 
יאיר  
 עמרם

מאיר  
 הראל 

 נמנע 

16  1     
 

 דברי המועמדים:
 

השנה הייתי רמחית קשרי חוץ. מכיתה יא אני מתעסקת בכל מה שקשור   גל אושר אברהמי:
שנים האחרונות טסתי לשליחות של הסכנות היהודית. התמחתי    3לקשרי חוץ. במהלך ה

של  וקידום  הקדמה  פה  התחלנו  כנסת.  חברב  כשהיה  בארה"ב  ישראל  של  השגריר  אצל 
של   הפרוייקקטים  בין  חיברנו  סטודנטים.  בירושלים.    ומסע.  NBAחילופי  לכנס  יצאנו 

האוניברסיטה   עם  קשרים  התחלתי  ולאתיופיה.  לבודפשט  משלחות  וניהלתי  אגרנתי 
בפנסילבניה לעשות דברים כאן באוניברסיטה. הוצאנו הרבה סטודנטים לתגלית והבאנו  
קבוצה אחת אפילו ליום הסטודנט. במידה ואבחר שוב, אני אמשיך לעבוד על הפרוייקטים  

הבייב זה  רוצים להוציא תגליות  שלי.  ומרגישה סיפוק. אנחנו  זה  ואני אוהבת את  י שלי 



 
 

 
 

אני רוצה לחבר את פרוייקט מסע גם   גם.   מוגלבויות  עם  לאנשים 
משלחות הומניטריות    2בספורט עם ימים מרוכזים וכד'. לסגור חילופי סטודנטים. להוציא  

לעשות שבתות חוצניקים    ועוד אחת לאירופה. להלחם על תקציב כדי לעשות יותר. אני רוצה
 במעונות. 

 
סטודנטים עם תקציב גדול. למה הם לוקחים משאבים   10אוהד: במשלחת לאתיופיה, יצאו  

 של הרבה אנשים? למה שלא נשקיע את המשאבים ביותר סטודנטים שנמצאים כאן? 
תשובה: זה לא סותר. לא היינו שם סתם, היינו בקהילה יהודית. המטרה היא לקשר גם 

נטים וגם ליהודים. זה משהו שנותן רמה גבוהה מאוד לאוניברסיטה וזה נותן לכולם  לסטוד
 הבנה כמה האוניברסיטה מתפתחת. הוצאנו הרבה פחות ממה שחשבנו להוציא. 

 
יינות ביתן שמו מימון גדול למשלחת. העניין של להביא תרומות מביא משלחות.   דביר: 

 והמשלחות עוזרים לנו לפתוח לאנשים את הצ'קים.הולכים לאנשים גדולים בעולם 
 

הופעתי אצל אורלי וגיא, אמיר רשל וכד' כדי להסביר על היחידה שלי. יצאתי    רעות חדד:
מהצבא והלכתי לעבוד בתעשייה אווירית שם יצאתי לחול להרבה מקומות בעולם. מכרתי  

אותנו בצורה הכי טובה    את המוצרים שלנו שעולים מליוני דולרים, שימור לקומות ולייצג
שיש. אני יכולה לגייס כספים ולעשות קשרי חוץ. אני רוצה לשים דגש מקסימאלי של גיוסי  
סטודנטים   חילופי  לעשות  בשומרון.  כאוניברסיטה  לייחד את אריאל  כנסים.  עם  כספים 

 במקומות אחרים. 
 

 נועם מרחום: חילופי סטודנטים זה משהו הכרחי, איך את עושה אתזה? 
זה תשו להוציא את  הכל  יעשה את  אני  תפוקה.  ליותר  יגיעו  שחושבים  מוחות  יותר  בה: 

צריך  סטודנטים!  חילופי  לעשות  חובה  קשרים.  של  וקשרים  קשרים  להפעיל  כדי  לפועל 
כאוניברסיטה   שלנו  הייחוד  את  דווקא  להסביר  לכנסים,  אנשים  להביא  מיילים,  לשלוח 

 בשומרון. 
 

 שאי חוץ? אנחנו עמותה ולא למטרות רווח. אליאור: מה ההתמקצעות שלך בנו
שהייתי   בגלל  פוליטי.  ראש  וצריך  ודברים  מטרות  להשיג  רוצה  אתה  בסוף  תשובה: 

 בתעשיות הגדולות, קיבלתי ניסיון להשיג דברים. להוציא דברים לפועל. 
 

 אביהוא: את לומדת מדעי המחשב, איך את משלבת? 
 תשובה: אני אפרוס את התואר.

 
מהתיכון אני מתעסק בתחום של יחסי חוץ ומשלחת של חילופי נוער מגרמניה.    הראל:מאיר  

בקיץ האחרון, השתתפתי בתגלית. יש לי יכולות בניהול פרוייקטים ועבודה מול אנשים. 
הטובים   הפרוייקטים  את  לשמר  וגם  הקיימת  העבודה  את  ולהוסיף  לקדם  יכול  אני 

 יברסיטה.  והקיימים. אני רוצה לקדם הסברה של האונ
 

 אביעד: בקדם רפואה צריך להשקיע הרבה זמן, איך תעשה את זה? 
 תשובה: שנה שעברה למדתי באוניברסיטה העברית וקיבלתי פטורים. התואר יותר מרווח. 

 
 הצבעות חברי מועצה  •

 
 . 5מתוך  3. בחירה של הצבעה וועד מנהל. הצבעה סמוייה (ע"פ התקנון)

אליסף  
 דרומר 

שלומי  
 שושקוב 

אביאור  
 אברהמי 

אוהד  
 אייזנברג 

אביהו  
 אושרי 

 נמנע 

17 18 16    
 

 דברי המועמדים:
 

דרומר: יש    אליסף  השנה  במהלך  דעת.  שיקול  שדורש  אחריות  עם  תפקיד  ישיבות    2זה 
בחודש. בשנה האחרונה, הדברים החזקים שהיו היה האמינות והשקיפות. עבדנו ביחד עם  
ההנהלה ולא התנגחנו איתם. דרשנו שיקול דעת. אני רוצה לשתף יותר את ההחלטות עם 



 
 

 
 

היו   ולא  הבנה  אי  היה  לנו  השנה  בתחילת   מועצה.  החברי 
 פרוטוקולים. עשינו שיחות חחתך עם כל בעלי התפקידים והגענו לשימועים במקרה הצורך.

 
נוריאל: אני חושב שעשית תפקיד מדהים אבל אני רוצה לדעת האם אתה תעשה מאמץ  

 לערב את החברי מועצה בתוך האגודה? 
נ וועד. השנה  לידיעת המועצה את הלקחים של הישיבות  רוצה להביא  וצרו תשובה: אני 

נוכחים   היו  לא  המועצה  חברי  התפקידים.  לבעלי  המנהל  הוועד  בין  טובים  לא  ייחסים 
 בהרבה מן האירועים. להגיע לישיבה כדי לקבל נזיפה מאנשים שלא ראית היה בעייתי. 

 
שושקוב: של   שלומי  רשימה  יש  בקרה.  של  חשוב  תפקיד  הוא  המנהל  הוועד  תפקיד 

מתאים לתפקיד כי אני אחראי, מסור, אמין. אני חושב שאני  פרוטוקולים. אני חושב שאני  
יכול להוביל את הוועד המנהל למקומות חדשים וגבוהים. כל מה שאני עושה, אני עושה עד  

התמודדתי אליו גם שנה שעברה ופרשתי. כרגע,   הסוף. אין דבר כזה חצי הריון אלא הריון.
 נתתי מעצמי הרבה דברים ואני מוכן ללמוד. 

 
וחצי  דניא באירועים  היו  לא  הוועדה  שחברי  זה  השנה  הפריעו  שהכי  הדברים  אחד  ל: 

 מהאגודה לא הכירו אותו. הוועד מנהל עושה את השימועים באגודה. אתה מתחבר? 
תשובה: אי אפשר לפקח על משהו אם אתה לא מחובר אליו. אני מתכוון להיות מחובר  

 ולהיות בהרבה אירועים 
 

שאתה תצטרך לוותר על חברי הנהלה או להמליץ על הדתחתם. נועם מרחום: יכול להיות  
 תוכל לעשות את ההפרדה? 

תשובה: אני חושב שאני משרד מקצועיות. אם נצטרך להדיח משהו נעשה את זה. אם לא 
 נהיה מקצועיים אנחנו נהיה בבעייה.

 
ה?  אביהוא: האם אתה כוועד מנהל רואה בעיות של האגודה אל מול סטודנטים מחוץ לאגוד

יש סטודנטים שהאגודה לא נותת להם מענה, האם תבקר את האגודה בהתנהלות כושלת 
 של האגודה. 

אליסף: זה פיקוח ולא ביקורת. סטודנט שלא קיבל מענה, אני יכול להגיע בישיבות וועד או  
 פנים אל פנים מול הרמח. זה יותר וועדת ביקורת ולא אנחנו אבל אנחנו משתדלים.

 
שא דיברת  לא  אביעד:  זה  מנהל.  בוועד  שלך  פיקוח  ולעשות  לאירועים  להגיע  צריך  תה 

 מסתכם על הסתכלות מן הצד. האם אתה רואה את עצמך כשותף פיזי? 
 תשובה: התפקיד שלנו זה לפקח על האגודה. אני לא יודע אם זה התפקיד שלנו. 

 
רוב   את  תשים  איפה  האגודה,  על  כמפקח  עצמך  את  רואה  אתה  לדעתך  איפה  אביעד: 

 ראייה שלך? באיזה תחום תתעמק? ה
תשובה: הוועד מנהל מורכב מגוש של אנשים. כוועד, שאמור לפקח על העמותה לא יהיה  
לנו דגש מסויים למדור מסויים. אנחנו ניגע בכולם. אני אישית רוצה לגעת בדברים אקדמים  

 אבל כצוות וגוש ניגע בהכל. 
 

 אביאור אברהמי: שלח מכתב.
 

תפקידים ולכן זה הופך להיות הצבעת אמון. מינוי היו"ר יהיה    3שים לאנ 3משה: ירדו לנו  
 על ידי יושב ראש האגודה. 

 

 

 הצבעה למזכיר מועצה. מועמדים:
אביהוא   חגי פרנק 

 אושרי 
 נמנע    

7 10    1 
 
 



 
 

 
 

 דברי המועמדים:
 

לדוקטורט. אני סטודנט נצחי ומסיים השנה את הדוקטורט ואתחיל    4סטודנט שנה    חגי:
שהחלטתי   הסיבה  בתחום.  ניסיון  הרבה  לי  יש  פנוי.  זמן  הרבה  לי  יש  דוקטורק.  פוסט 
גוריון. הייתי   בן  להתמודד לתפקיד, זה בגלל שנבחרתי כחבר דירקטוריון באוניברסיטת 

ויו  שם  חבר  להיות  אמרה"גאה  האגודה  אותי    ר  להזמין  והפסיקה  סטודנט  לא  שאני  לי 
 לישיבות. אני כן סטודנט, ואני אהיה המזכיר מועצה הכי טוב, אולי כמעט טוב כמו משה.

 
מופיע   לא  חגי  כיום,  באגודה.  חבר  להיות  כדי  המניין  מן  סטודנט  להיות  צריך  משה: 

את הדוקטורט כסטודנט מן המניין. אם כן, אתה יכול לכהן כשבוע וחצי. כאשר תסיים  
 החברות שלך פוקעת. 

 
חגי: זה מקומם אותי שאני צריך להביא אישור. אני סטודנט מן המניין ולא סיימתי. אני  

 אהיה כאן סטודנט לתעודת הוראה. 
 

 אור: אם שנה הבאה תהיה עדיין, דוקטורנטים לא משלמים דמי דווחה 
 

פעיל מן המניין. ברגע    משה: המחוייבות שלי לבדוק שכל מי שנמצא פה מתפקד כסטודנט 
 שהוא יוצא מהסטטוס הזה, הוא לא יכול לשבת פה יותר. 

 
 אליסף: כרגע, מותר לבחור בו?

 משה: כן. 
 

 זה נכס וגם אם הוא לא יהיה סטודנט אפשר להתמש בו.  דביר: אני חושב שחגי
 

התחלתי את הלימודים בכך שראיתי שהיה אדם שייצג אותנו וזה לא היה הכי    אביהוא:
ב. לקחתי את זה על עצמי, הייתי נציג שנתון. אני יודע לנהל, שני ההורים שלי בדרגה  טו

בצבא.  מדור  קצין  הייתי  למינהם.  ניהול  בישיבות  נמצא  אני  קטן  מגיל  מהצבא.  בכירה 
ראיתי מהצד איך מנהלים ישיבות. אני אוהב להקשיב לאנשים ולנסות לעזור לפתור אותם. 

 ל מדמ"ח והמון משתמשים ומברכים את זה. העליתי את הספריית וידאו ש
 

 שושקו: איך זה קרה? 
מכל   כסף  אספתי  הפרוייקט.  את  והתחלתי  בטכניון  שיש  הספרייה  את  ראיתי  תשובה: 
סטודנט והתחלנו את הספריית וידאו. הצילום היה באישור המרצים ודיקן הסטודנטים. 

 תמו על מסמך. הוא התייעץ עם המשפחה המשפטית של האוניברסיטה. המרצים ח
 
 

 הצגת וועדות המחלקות •

וועדת 
 תרבות

וועדת 
 רווחה

וועדת 
 אקדמי 

וועדת  וועדת ספורט  וועדת דת
מעורבות 
 חברתית 

וועדת 
 קשרי חוץ 

נאור  
 יעקובוב 

הודיה  
 אטדגי 

אוהד  
 אייזנברג 

רחל תמם,   צחי שביט 
 יו"ר הוועדה 

ציון חזני,  
 יו"ר וועדה 

אוהד  
 אייזנברג 

 חגי פרנק  שי פיטוסי  רועי חייק  פרנק חגי    דביר כהן 
   עמית אריש     

 
תפקיד הוועדה הוא לתת בקרה למועצה. שנה שעברה החברי מועצה לא ידעו מה קרה 

 בתוך המחלקות. 
 

 סיכום וסיום הישיבה •

 תודה רבה לכל מי שהגיע, בהצלחה בתפקידים בוועדות השונות. 
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