
   
 

 
 

 ישיבת מועצה פרוטוקול
19/11/20 

 19:15 תחילת הישיבה:
 580414043מספר  עמותה: 

 
 אורחים נוכחים   חברי מועצה נוכחים 

 ידידה אביגד   X  ציון חזני
 אריאלה רקאנטי, ביקורת  Xרועי חייק 

 גל זמיר ביקורת  X אוהד איזנברג
     X ישי פיטוס

  Xדניאל סולומון
  X פסקוביץדביר 
  Xכהן  דביר

  Xצחי שביט
  Xקב אליהו יע 

  Xרחל תמם
   Xנועם מרחום

  X נאור יעקובוב
  אליאור איזון 

  אליסף 
  
  
  
  
  
   
   
   

 כרגע החוגים לא מתנהלים כמו שצריך חוגים מתבטלים וסוף החודש לא  

 בגלל זה מחר נשב איתם לשיחה 

 דביר אנחנו מודעים לעניין ונטפל בהם רק תגידו אעשה 

 בגלל אני חושב שזה בסדר בהתחלה לצלוע 

 לאל מספיק טובה ותנקוט באמצעים אם תרצה   אליסף: מבחינתך העבודה של הרמח 

 נועם: אם לא יקחו את זה ברצינות זה בטוח לא יאכסף  

 דביר: אני אומר לרמחים מה לדעתי צריך ליהותת והם יעשו מה שיחשבו 

 דביר פ מגיע רמח עם מסמך לא מקצועי 

ה מקצועית  דביר: אנחנו בישבת מועצה רמח לא צריך ליהות השאלה אם אנחנו נעשה את זה בצור
 או שלא 

 נועם: אם הדבר ימשך ככה אני לא ימשיך סמסטר הבא 

 אביהו נמשיך לקשרי חוץ  

 דניאל: ישיבה קודמת כל התקציבים אושרו למעט קשרי חוץ 

 דביר: ראו את שני המיצגים

מחזקים את הקשר הבינלאומי בין   ץ גל: אני רוצה להתחיל בגדול מה המטרות קשרי חו



   
 

 
 

בקשרי חוץ משלבים סטודנטים   ים מחולל   הסטודנטים פה לסטודנט 
הקשרי חוץ זה מקום רחב שנותן אופציה לסטודנטים להכיר עולם חדש  בכל מיני צורות בעולם  

 ואחר  

שלנו לסטודנטים מחול ונוצא חיבור תוך כדי שהם מסיירים   םיבור בין סטודנטידתגלית זה בעצם 
ם ליצג את האוניברסיטה ולא את עצמם  באררץ בקשרי חוץ הסטודנטים שלנו יודעים שהם הולכי 

לפני יום הסטודונט היה מעגליל שיח וזה הי כיף ומדהים הסטודנטים פה אמרו שזה חוויה אחרת  
 שח  4000ושונה השנה הביא אותם למסיבת פוריםם וחנוכה צפי כרטיסים 

 ציון להמ נרצה לספר להם  

 גל כי אם לא ה לא יגיעו אלינו

 תגלית ומצגת היה להם תמונה של אנשים מתגלית שהיו באונברסיטה דביר אתתמול היה כנס של  

 גל: אתה יודע מה זה ליהות האונ היחידה 

 גל כל פרוייקט כה שם אותנו על המפה 

כנסים בינאומיים היה אמור ליהות שבוע שעבר והתבטל בגלל הבחירות הכנסים זה שבירת שגרה  
ם פה מי שהיה שנה שעברה חווה כנס ברמה  וזה נותן להם להכיר תחומים שונים ממה שהם לומדי

 בינלואמית עוזר לקשרים 

 נועם צפי תקציב 

 בלי ארוחת ערב    2000גל ה

 1800עם הסעה לירושלים תעלה  

 גל אני שואפת לצמצם עלויות עם אוכל חינם 

 אליסף יש שישה כנסים כאלה

 התבטלו   2גל: אני עובדת על זה 

 זה המון  6אליסף 

כנסים אבל   6וצה שהם יגיעו בלי תשלם זה המון תהליכים אני כרגע צופה  גל זה פרוצדורה אני ר
 היעד זה שאיפה ליותר 

הכנס יעד הבא זה ביקור במשרד החוץ אני מכירה המון סטונטים מכל מקום שמאוד מתעניינים  
אני רוצה שכל  סטודנטים לכנס  30בקשרי חוץ לא רק מי שלומד מזרח תיכון אני צופה מינימום 

 ה תגים יוקרתיים כנס יהי

 אביהו: כסטודנטים שמגיעים לשם מהם מקבלים מזה אפשר דוג לכנס 

גל היה כנס במלון ענבל בירושלים אתה בא לכנס וחווה אווירה אחרת ושומע דברים אחרים  
ומכיר אנשים מכל אנשים אתה מתרגל אנגלית ויוצר קשרים אני מכירה אדם שמדבר בלינקינ עם  

 אדם שהכיר בכנס  

 אביהו מגיעים לשם עם משהו מהאונ 

 גל בטח 

 אוהד הכנסים לא נועדו לאסוף תרומות 

 לינקדין תורם הרבה קיבלתי עכשיו הזמנה וכנס דגיטלי וזה תורם הרבה בפן האישי דביר פ 

גל השיח בסלון פרוייקט חדש כל חודש ארצה לקיים שיח בסלון בדירה מסויימת הסלון כי זה  
יותר אינטימי מכתה כל פעם הביא יהודי אחר שהוא עולה חדש והוא יספר את הסיפור האישי  

יהודי אתיופיה הביא עולה שיספר על כל מה שקורה בארץ בעצם  שלו ספציםי מחר יהיה על
להעלות את המועדות ופנו אלי בפרטי כבר כמה שרוצים לבוא צפי תקציב מאה שח לשיחה על  

 פגישות בינתיים ונראה מה ההמשך  20כיבוד ושתייה אני מצפה ל



   
 

 
 

רוצה לחדד שנה שעברה לא ביצענו   שבת חוצניקים השבתת הזאת אני  
ל חוסר תקציב. זה שבת אירוח שנארח עולים חדשים במעונות ונכיר להם את זאת בגל

האוניברסטה ונראה להם מה זה שבת ישראלית אז המטרה זה לבוא ולשלב אותם עם העולים  
 החדשים פה ושאר הסטודנטים

שקל יכול ליהות   6000ביום שישי נעשה להם סיור בשומרון לדור על דברים פרקטים צפי תקציב 
 חשבתי שסטודנטים יוכלו לבשל את האוכל בשבת וזה יוריד עלויות  יותר 

 אוהד לאיפה הסכום מגיע איך תדעי שהוא מבשל או לא 

 גל אני אשאר 

 שח לסטודנטים שמבשלים או לשבת  50אביהו ה

 גל לשבת עצמה במטרה לצמצם עלויות  

 לדעתי זה חם יותר ומשחתי במקום קייטרינג 

ה לא נסגר בזה שיש את האוכל אלה יש גם עלויות מהצד וכן נראה  ידידיה: כל הארגון של השבת ז
 לי נורמלי שנבקש מסטונטים גם לשלם 

 גל גם לגבי האוכל לא אתן לאחד לבשל אוכל ולשני בשר יהיה הוגן 

 נועם מאיפה תביאי אותם 

 גל מי שנרשם לבר אילן ומי שנרשם לכאן יש המון חוצניקים רק צריך לבחור קבוצה  

 תפת פעולה עם צבר ? אם יש סטודנטים משם שמשתתפים בזה זה גם יהיה טוב שי פ את מש

 גל: סטודנטים עולים שלנו גם השתתפו 

 שי פ את רוצה סטודנטים מפה או לא 

 מי שמעוניין  :גל

 ופרוייקט מסע המטרה זה לשלב את העולים באירועי אגודה   mbaשילוב 

 וקח לכיוון של  אם הייתי וקח את זה צעד אחד קדימה הייתי ל :נועם

נטים ועולים חשבנו הרבה איך  דהי שמתרגמת את הפוסטים לאנגלית שסטויששיש מ :אליאור
 גלית נלעשות את הפלטפורמה וחשבתי להציע קבוצת א

נטים האחרים אליהם מתפספס אפשר לעשות  דגם יש שילוב של מדור צבר והקשר בין הסטו:ציון
 אחת לחודשיים  

הפרוייקט של האמ.ב.אי והחוצניקים יפה אבל הייתי רוצה שיהיה להם למי לפנות אני ושב   :נועם
אין כלום    הכל אצלנו בעברית האירועים ההודעות וכו .שדף פייסבוק באנגלית ואת המייל שלך

 באנגלית אני חושבת שאת הכתובת המתאימה לפנות אליהם

 נועם צודק קחי את זה אחריות וצעד קדימה   :דביר

 אפשר פתוח להם קבוצת וואצאפ ואני אפרסם שם את הדברים  :גל

משלחות   2משלחות לקהילות יהודיות לחול המטרות זה היכרות עם קהילות יהודיות בחול יהיו 
 ם כרגע לא יפורסם בפרוטוקול. לשני יעדים שוני

למה אנחנו צריכים את זה ואגיד לך למה אני שואל וזה עלה בישיבת תקציב לפעמים גם   :אביהו
טאות שמוציאות כסף לתחרותיות  יברסינ ובמשלחות האלה אם כבר מוציאים כסף יש משלחות וא 

 חושב שאפשר שהכסף שמוציאים במשלחות יחזור אליהו   יאנ ווכ

 ף שיוצא מסטודנטים והוא מגיע לכמות מאוד קטנה של סטודנטים באוניברסיטה זה כס  :ציון

אביא לך דוגמה עכשיו אם את שולחת משלחת של מכללה להנדסה בעזריאלי שלחו שתי   :אביהו
סטודנטים לאיטליה להתחרות ואני חושב שדבירם כאלה הם ערך מוסף גם לסטודנטים וגם  



   
 

 
 

גם שלא יצאו  שסטודנטים  אוניברסיטה והייתי רוצה  
 למשלחת ירוויחו מזה 

דביר: יש פה את גל אושר שעבדה המון על המצגת וכנראה שזה לא מושלם והרעיונות מבורכים  
ותמיד היא ממוכנה לקבל ביקורת ורעיונות ובסוף הערך המוסף של המשלחות אלה זה כמו  

רך המוסף ומה עשינו  ו לנו ודיברו עלינו אותו דבר גם עם המשלחת אתה תבין מה הענשבפגויה פרג 
 שם.

אם תעשה מהלך שיווקי נכון עם סרטוני המשלחות  זה ישיג תוצאות טובות ויעילות יש  פ:דביר 
 ליל מספר טלפון של ן אדם שתרם המון כסף  

  30000אני רוצה בסוף לראות את הכסף אצלנו כמו בשנה שעברה אני לא רוצה להוציא :אליסף 
 אני  רוצה ספונסר 

אני רוצה להגיד שאני בתפקיד לא מתוך חובה אלא כי אני נלחמת על משהו שאני אוהבת   :גל
וקשרי חוץ זה חשוב אני גם אציין את זה שלפני שנתיים לא היה שום דבר והשנה באתי להראות  

וץ זה לא רק תגלית ומשלחות אבל גם זה וזה ערך מוסף לסטודנטים אני פותחת את  חשקשרי 
 טים שרוצים ואני עושה להם מיוניםהמשלחות כל הסטודנ 

  ? אפשרי להציג יעדים: דניאל

גל אני לא מוציאה סתם משלחות אלה אני מבררת למצוא יעד מתאים שה שעברה באתיופיה  
טה מלבד פשלה עם הסרטון שלא עלה בהתחלה הצפי היה  יהייתה משלחת טובה של האוניברס 

 ת ו שקל בסוף אני מנסה כמה שיותר לצמצם עלוי 30000

אוהד: שום דבר לא אישי תודה על המצגת שנה שעברה ניהלנו אותו דיון והגענו למסקנה שאם  
היינו עושים אחוז ממה שגל אמרה היינו מקבלים תרומות וזה קרה כי לא הוצאנו סרטון ואני לא  
יודע אם הייתי משקיע במשלחת לאנשים שיהדותם מוטלת בספק והקהילה השניה אני לא מכיר  

קראתי שהם לא כלכך נחמדים ואני מציע שנבחר את היעדים בקפידה ואני לא חושב  אותם אבל 
 שזאת הדרך רעיון הכללי טוב אם זה יכניס לנו כסף 

לתי לעשות בכיף שוב את הקהילה באתיופיה הייתי רוצה לתת לסטודנטים גם אופציוות  ו גל: יכ
געתי למסקנה שזה יעד מצוין  יה זה היה אמור להות יפן אך חקרתי והישונות לגבי המשלחת השנ 

 משלחות בשנה  2וטוב והלוואי שתצא עוד משלחת אבל הצפי זה 

חושב שבסופו של דבר אנו עמותה ולא חברה פרטית אני לא חושב שאנו צריכים    יאליאור: אנ
ים נכונים אפשר לפתח את זה אחת הבעיות היא  ילחסות את הכסף ובאמצעות מהלכים שיווק

ברסיטה נותנת דחיפה לזה . זו לא תחרות ולא מקבלים משהו  ישהאונ שאין שום משלחת לחול 
 שקלים.  2000רווחי זה משהו שהוא מעבר שנה שעברה כל אחד שם  

על משלחות של יומיים שלושה ולא דיברתי על כספים שנקבל אלא דיברתי על    רתיאביהו: אני דיב
 ברסיטה בעולם ולספק ילציין את השם של האונ

 רספקטיבה של איך המשלחת צריכה  אליאור: זו עוד פ

גל : יש כלכך הרבה אירועים שהאגודה מוציאה כסף ולא תכניס כי זה ערך מוסף המחלקה שלי  
 דינמית מאוד והמחלקה שלי יותר מוציאה כסף ממכניסה ונרצה לשנות זאת 

 אביהו : בואו נעשה הצבעה על התקציב של מחלקת קשר חוץ ההצבעה תהיה גלויה 

 בטלו שנה שעברה בגלל חוסר תקציב גל: דברים הת

נועם: הפרוייקט מבורך ומטרת העמותה היא לדאוג לרווחת הסטודנטים הכסף ךהוא של 
סטודנטים אני לא יכול להרגיש שלם עם עצמי לשים כסף לטובת משהו שלא יתן תפוקה  

רק   לסטודנטים שללומדים פה המטרה שלך טובה אבל אני לא קרן אנ תורם לסטודנטים שלי ואם
אנשים יהנו מזה זה עוול סטודנטים אין לי בעיה לאשר את התקציב אבל הכסף הזה אמור   10

ללכת לטובת סטודנטים אבל זה לא הולך לסטודנטים אלא לאנשים אחרים וזה מעשה טובה אבל  
 תביני את הנקודה שלי 

יש מקום  דביר: אני בתור הקול שמייצג אני שמח וגאה שמהכסף שאני שם ליהודים באתיופיה  



   
 

 
 

 ללמוד עברית 

אביהו: נעלה עכשיו הצבעה בעד או נגד לאשר את התפקיד למחללקת קשרי חוץ או נמנע לאחר  
 מה שראיתם 

 11כמה פה בעד לאישור התקציב למחלקת קשרי חוץ: 

 1מי פה נגד אישור התקציב: 

 1מי נמנע: 

 התקציב אושר 

 נשארים?ישיבות לא רצוף כן  3רחל: למה אנשים שלא מגיעים 

פעמים ברצף זה אומר שלא אכפת לו במקרים אחרים אולי יש סיבות   3דביר: מי שלא בא 
 ממוצדקות 

 . אביהו: אני לא שמתי לב למצבים כאלה של חברי מועצה שמגיעים לסרוגין

 צחי:    אני חושב שהיה צריך להודיע את זה עוד מהישיבה הראשונה   

 אישור התקנון החדש   -אביהו: נושא הבא

גל: קיבלנו את התקנון אני ואריאלה עברנו עליו והספנו עוד סעיפים רלוונטים פרק על רואי חשבון  
ועוד פרק של יועץ משפטי גם על התקשרות איתו והצבעה על המינוי שלו הוספנו סעיף שאוסר על  
חברי מועצה ליהות ררמחים או רכזים בהנהלה ניתן ליהות חברי מועצה , אם תרצו להעלות את  

ניין החיסורים אנחנו גם נשמח לשמוע הצעות והוספו גם שלגזבר ורואה חשבון יש אפשרות לצע  ע
שמושים דיגיטלים בכספים זה חוסך עמלות והפקדה של צקים בדיגטל ואשמח לשממוע אם יש  

 הצעות 

 אביהו: מה לגבי איחורים בסוף 

 גל: נכנס לתקנון, רבע שעה 

נים ובצדק על איחורים הכנסנו לתקנון שרבע שעה  כי מתעצבאביהו: ביקשתי להכניס לתקנון  
 איחור שלא מסיבה מוצדקת(וזה עובר דרכי) זה נחשב חיסור מהישיבה  

 נועם:אנ לא מסכים איתך 

 אביהו: אני חושב שצריך ליהות ביקורת על זה 

 נועם: אבל חיסור? אם נתקעתי בפקק 

יחשב כחיסור כי חבר מועצה   אביהו: מסיבה כזו אאשר לך אבל אם אני אראה חוסר אחריות זזה
 צריך לקחת אחריות 

אליסף: הסיבה שלא הורידו בתקנון                                                 כי בתקנון כרגע מי שרוצה  
ליהות יור צריך ליהות כשנה חבר מועצה כל עוד התקנון לא עבר ואנחנו רוצים למנוע מלפגוע במי  

 א מתוקן בתקנון אני חושב שזה לא נכון שרוצה שרוץ  הסיבה שזה ל 

 דניאל: אנ מרגיש כיום שהישבה של המועצה כמו ישיבה של רמחים 

 נועם:אני לא יכול להכריח בעל תפקד לבוא בלי לקבל כסף

 אליסף: האידאל שגם חברי מועצה לא יהיו חברי הנהלה וזה מה שיהיה בתקנון  

מבצעת וגם במחוקקת וחבריו עם אותם  אליאור: אני ושב אישית שברגע שבעל סמכות גם ב 
סמכויות יש להם כוח דרקוני לקבל החלטות ובין אם אחד הסמנכלים מחליט משהו זהה לרעתנו  

 ואני חושב שלא צריך לקבוע לאדם את דרך הקידום שלו  

אנשים שהם לא ומה שקורה פה זה    3דביר:. אסביר לכל מי שלא בעל תפקיד במועצה ויש פה  
 ערבבים עם פוליטיקה אני נמנעתי להגיב כי אני בעל תפקיד יחסי עבודה שמת



   
 

 
 

ציון: בישיבת תקציב ראינו את זה   הכי ברור 

 דביר: אני חושב שאני חייב ליהות פה כי אני יודע הכי טוב מה שקורה במועצה ביום יום 

צחי: אני ושב שבסופו של דבר פוליטיקה זה לקדם דברים אם גל נלחמה על המשלחות לאתיופיה   
י יבור שרוצה את זה לדעתי זה משהו בריא והיו פה ישיבות שמי שהיה במועצה זה מי שבא לקדם  

. אם אין לך אינטרס במועצה אז למה באת , דברים מי שלא מעניין אותו ואין לא אישו 
השיללובים של האינטרסים בכל הם בסופו של דבר האינטרסים של הסטודנטים שבשביל זה אנו  

 פה. 

דביר: את ןדוגמא  למי שלא בעל תפקיד אם מרכלים אחד על השני זה הורס את המקצועיות אני  
בא כי אני מאמין במה שאני אומר אם מישהו עשה משהו לא בסדר לא נעים לא לומר דברים  

 בפורום כזה 

כל: חשוב לציין בתקנון החדש כל אחד יכול להתמודד ליום זה לא מותה בליהות חבר מועצה לכן  
 הנהלה \עברנו את הסעיף הזה כי הבנו שצריך לעשות הפרדה בין חברי מועצה לבעלי תפקידיםה

רציתי לציין שתקנון זה עולה עכשיו להצבעה ואם יש מישהו שרוצה לשנות נוסח או דברים  
 נוספים ניקח זאת בחשבון ונעלה זאת לעוד ישיבה 

אליהו: ציון אמרה דבר שקרה לפני ודש ישיבת תקציבים ואני מאז הייתי בקשר עם לירם ודיברתי  
עם דביר פסקו אומרתי שאני לא מוכן לקבל דבר כזה שאנשים מתגוננים על הקופה שלהם בגלל  
אינטרס אישי ואני עוד יותר תבור רמח רווחה שתפקידי להכניס לאנשים כסף בעקיפין לאנשים  

לקבל את זה שעומד פה אחד מולי ווכולנו בסוףף מתנבים וכולנו עושים אקסטרה בסוף  לא יכול 
תמיד אני עושה יותר ולא רושם כמו כולם לפעמים מתעכבים ולוחצים עלי מההנהלה שלירם  

מתעכב. בסוף אם יורידו למישהו מהשכר לטובת רמח אחר לא בטוח שמישהו שהיה מסכים . אין  
העביר שעתיים או שלוש שעות בכל מקרה אני מתנדב שורה תחתונה  לי בעיה לעשות מגבית ול

הייתי רוצה חוזה לחתום על ויתור חבר מועצה אם יש משהו שפוסל את הדבר הזה לא אלך איתו  
 יד ביד  

דניאל: אני לא חושב שזה מאינטרסים אישיים אני לא חושב שאפשר ליהות חבר מועצה ובעלי  
פה ויש פה אנשים טובים שמוותרים עליהם כי יש פה בעלי    תפקדים ביחד אי אפשר לדבר פתוח

תפקידים  ואפשר בהמשך להתקדם פה ולתת לאנשים אחרים את המקום ולתת לעוד אנשים  
 4להתבטא ושדברים יעבדו פה כמו שצריך

 אליהו: אין לי אינטרס אישי 

ים להבין שם  אביהו: אני חושב שכולנו עם כוונות טובות אנשים בעלי תפקידים באגודה חייב
 רוצים לעשות טוב אי אפשר ליהות חברי אגודה ובעלי תפקידים 

 דניאל: תמיד טוב שיהיה עוד מישהו מההנהלה בתור יור 

 נועם: אני מבין אותך אבל שיבוא בלי ליהות חבר מועצה 

 אביהו: נעלה להצבעה אם אתם רוצים שועד מנהל יהיה חבר מועצה 

ים פה מעשה קיצוני ואני מבין אתכם אבל אתם עושים  דביר: בגלל שאני חבר הנהלה אתם עוש 
 מעשה חריג והמועצה לאל תדע בגלל מה קורה ואחת לחודש שיהיה חבר מועצה זה לא יספיק  

 ועד מנהל ממלא מקום ויור ורמח שיש נושא בדיון מחויב להגיע לועדה  - גל: נושא

 אל אמר עכשיו  אביהו: מעלים להצבעה את האישור של כל התקנון כולל הסעיף שדני

 ציון: מודה שלא הספקתי לקרוא את התקנוןו לכן אני לא מצביעה 

 זה יהיה יותר יעיל אביהו: אני חושב שאם יצביעו אחרי שכל אחד יקרא את התקנון 

 דניאל: תבינו את ההשלכות שכנראה הוא לא יאושר בקדנציה הבאה 

 צחי: אפשרר להצביע על הסעיף הזה בנפרד ובנפרד על התקנון 

 ביהו: וזה יהיה ישיבה הבאה  א



   
 

 
 

את התקנון יעדכן בקבוצה שהוא   ציון: יש לי הצעה שכל אחד שקרא 
 קרא

 נועם: רוצה להתנצל שלא קראתי 

 גל: זה לא עניין של סליחה זה עניין שעכשיו ז מתעכב בעוד חודש 

 דקות  7צחי: אשמח להציג תקציב שבניתי 

 קנון נועם:יש לכולנו שבועיים מהיום לתת הערות את הת
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