
 

 

 

 פברואר   ישיבת מועצה לחודש  -  28.02.20201

, צחי שביט,  מוח- אבו נור , אסף פרס, צחי שביט, רעות חדד, דניאל סלומון, אלון קאנד, סתיו כהןנוכחים: 

, יניב סומך, ירון ריכטר, ירין  פרס  אליאור איזון, עידן נחמן, שני שרמן, סתיו מנצורה, אביאור אברהמי, אסף 

 חברי מועצה.   16נוכחות  –אוחיון, רפאל 

   אסף ביטון  – יאיר, עו"ד דידי אביגד,  אביאל, דביר כהן,  אורחים: 

   נושאים:

 אישור תקנון האגודה 

 שינוי שם האגודה 

 מאבק למען שינוי מדיניות התאחדות הסטודנטים  

 

דק' של שאלות,    15יש לנו אני מניח שכולכם קראתם אותו. ,  הישיבה נור: שלחתי לכם את התקנון לפני 

. שכל אחד יעלה את הסעיפים  לפי סעיף   שאלות ממוקדות  שואלים  אנחנו לא קוראים את התקנון עכשיו,

   בעייתיים, שיש לו שאלה או שתיים לגבי סעיף ונעבור שיהיה מסודר. שהיו  

שנים   3הגיד שאנחנו עובדים על התקנון במשך דניאל: לדעתי נתחיל בזה שאסף יציג את עצמו. חשוב ל

ובגלל דברים קטנים זה עובר מקדנציה לקדנציה, חשוב שנסיים את זה אחת ולתמיד בשביל האגודה. ישבנו  

 את עצמך ומשם נמשיך.  ג על זה הרבה שעות עם וועדת ביקורת, עם יאיר, אני ודביר. אסף תצי

בתחום האזרחי  עו"ד אסף ביטון, עומד בראש משרד עצמאי  – : תודה דניאל. אציג את עצמי עו"ד   אסף

הרבה אגודות בארץ, זה לא זר לי   עוד   יועץ המשפטי החדש של האוניברסיטה ושלה . מסחרי, של עמותות

, היה  אצלכם באריאל   אחד הדברים הראשונים שעברנו עליהם כשנכנסתי לעניינים כמובן  בלשון המעטה. 

יישור קו  לעשות  דרוש כמובן . 2012מ - יחסית  היסטורילפי דעתי מדובר על תקנון   לעבור על תקנון האגודה,

עברתם מזמן ממכללה  כל ההוראות של חוק העמותות והעדכונים בו, וגם מבחינת הדבר החשוב ביותר,  לפי 

 ך לבוא ולעשות.  צרי  וכל הדברים הנלווים   מבחינת השם ומטרות העמותהאת זה , וגם יברסיטהלאונ

  מהניסיון שיש לי בתחום אני יכול להגיד יצרנו טויוטה מסוימת שישבנו הרבה מאוד שעות כפי שדניאל אמר, 

כמקבלת החלטות ומיישמת אותם, כדי   שהמטרה של התקנון הזה הוא לייעל את המערכת והאגודה  לכם,

והסמכות שלו כמו שמתואר בתקנון   לכל מנגנון יש את הכוח שלא ייקחו צעד אחד קדימה ושניים אחורה. 

  כי בסופו של דבר נרצה לאשר כמקשה אחת  אם יש שאלות זה באמת הזמן.   , בטיוטה שלפניכם.האגודה 

ובאותה הזדמנות לעשות שינוי שם   , המועצה היא הגוף שמאשר להעלאות לאישורכם,אחרי כל ההסתייגויות 

לאוניברסיטה  מקום בתקנון הקודם שהיה כתוב מכללה  בכל ו  נושינוי מטרות, זה לא באמת שינוי מטרות, שינ

ולכן אני פה וכולם, כדי שזה יהיה ברור ומהיר,  אז זה מה שעל הפרק עכשיו  וזה נחשב לשינוי מטרות. 

 הסבר ומענה.  להם    תתאנחנו פה כדי לל – ולו הקטנים ביותר   והניואנסים

תזכירו לי פה את הסעיפים עצמם כל אחד מה   אנחנו מתחילים עכשיו את הדיון, בואו תודה רבה אסף.   נור:

 הוא רוצה לעלות, כל אחד לחוד שיהיה לנו יותר מהר. 

 . תכף אדבר עליו. 89ו  88ח',  54 -אליאור: יש לי שאלה לגבי כל סעיף שכתוב בו סיו"ר 

 ? אני מאמין שכולכם קראתם את התקנון. מי עודנור: 

 אוקיי. אתה רוצה לדבר אליאור?

  , שתראו ושיהיה מפורט )שלח גם לחברי המועצה( אראה לכם את המסמך שעשינו בנושא הזהאליאור: 

המטרה שלי   . , פה אין ספק. קודם כל, המטרה שלנו בתור וועד מנהל הוא לראות את טובת האגודה ומתועד

 שנה מאז שהתהליך התחיל.   3/4 היא לבוא ולשקף לכם תמונת מצב שהייתה בתקופה האחרונה,

,  מערך ארגוניהשינוי הזה של השם סיו"ר הוא ממערך יותר גדול. בשנה האחרונה עשינו שינוי  הנושא של 

 גם הוועד המנהל וגם הנהלת האגודה, סעיף אחד שלא הוסכם זה תפקיד הסיו"ר. 

   - סמךהקריא את המ –

תמך בנו  אביעד לא חשוב לציין ש   בסוף תבחרו מה שאתם רוצים, זו הדעה של הוועד מנהל הקודם והנוכחי.

 שלי ושל רעות.  אלו הדברים שלנו,  בנושא הזה.  

 רעות: חברי מועצה, יש משהו קטן להוסיף.  

 נור: את מתייחסת לאותם דברים? 

בעל ניסיון  תראו שמדובר על אדם עם ד"ר רוני מש, שאכן קורות החיים של  האת בקבוצה רעות: כן, שלחתי 

הוא גם יגיד לכם   ה שסגרו, את הדעה של דניאל, מ -רב בתחום. כשאני שמעתי את העניינים של העבר 

חד   הוא  הזמנתי אותו להצטרף לישיבה.  הרמתי טלפון לרוני מש, הוא כרגע נמצא בברלין, בקבוצה היום. 



 

 

לא תומך בתפקיד הזה, לא מבין למה צריך סיו"ר, גם בצבא, ואין דברים כאלה ולא צריך את זה   משמעית 

  , הוא גם יגיד לכם. אולי הוא יצטרף אלינו בהמשךזה כ"כ הרבה זמן. הם עבדו על הארגוני החדש.  מערך ב

 אני באמת סומכת על שיקול דעתו המקצועית.  היה חשוב לי לבדוק עם שני הצדדים ולהבין. 

 דניאל: אשמח להגיב 

לבטל את תפקיד  פשוט ו שינוי הארגוני שהיה לנו קודםאתם רוצים לחזור ל  –נור: אסכם אתכם במשפט קצר 

 כי לא צריך את תפקיד סיו"ר.   "רהסיו

צריך את תפקיד הסיו"ר  שנוצרת, אנחנו לגמרי מבינים ש ת בשל הקורונה והבעייתיורעות: אנחנו מבינים  

 הסיו"ר הוחתם על מסמך עם תאריכים שלא קבענו. חוץ מזה בתקופה הזו, 

 .  אשמח לראות את החוזה שאתם מדברים עליו דניאל:

קחו את זה  של התאריך לא עלה בידינו.  בסופו של דבר, השינוי שהסיו"ר יהיה עד פברואר ורעות: אמרתם 

 איך שאתם רוצים.  

 . נור: אני רוצה שדניאל תתייחס לנושא ושנסיים זריז

הוא   דניאל: חבל לי שוועד מהנהל הולך מאחורי ההנהלה, להגיד שדביר חתם על חוזה עד יוני זה שקר,

 ויש לנו את החוזה הזה ואני אשמח לראות את החוזה שאתם מדברים עליו.   חתם על חוזה עד פברואר 

, שאלתי אותו לפני שלושה  סמנכ"ל כספיםאם אתה רוצה שבאמת ניגע בזה, אני יכול להגיד לך שאליאור: 

 . עד סוף יוני חודשים עד מתי דביר חתוך על חוזה והוא אמר 

 אילן לא יודע ...    לאילן יש את החוזה?דניאל:  

 ור: יש לכם חוזה? נ

 רעות: אילן אמון על החוזים, מה אתה רוצה? 

חשוב שכל חברי המועצה יישמעו את זה. אכן היו דיונים על זה עם  אילן ממש לא אמון על החוזים.  דניאל:  

ולא נאמר שם במפורש, חלק  רוני מש, דביר ואני היינו לאורך כל הדרך בפגישות ובדיונים עם מנהל.  הוועד ב

יכול גם לאמת את זה, הוא לא אמר שהתפקיד הזה מיותר. ואנחנו הגענו להחלטה שבתוך   וחלק, הוא 

הארגון צריכים להחליט איך זה יהיה. ובגלל שבשנה הראשונה בקדנציה שלי היה סיו"ר פחות טוב מהסיו"ר  

יש   עשיתי עבודת שטח ובכל האגודות  גם  אני הנוכחי, אז זה היה דבר שהניע את האגודה לעשות את זה. 

ובנוסף, רוני מש, אני מעריך אותו מאוד וזה מה שאמרתי לו בכל הפגישות. הוא לא  ודות. האג סיו"ר בכל 

היה בשום גוף ציבורי מלבד הצבא שלא דומה בכלל למערך כמונו ולא עשה להם מערך ארגוני. אמרתי לו  

פה בעוד כמה חודשים ואני  את זה והוא הסכים עם זה. תראו לי כיום גוף ציבורי ללא סגן. אני לא נמצא 

פשוט יודע שהיו"ר ייכנס ללא הסגן שלו, הוא ייסבול בצורה בלתי אפשרי, זה עומס נפשי. גם מבחינת  

העומס הנפשי וגם העומס המקצועי שאתה לא מגיע לפני זה, היום אנחנו מרחיקי לכת עם פרויקטים שלא  

האגודות יש סיו"ר וגם פה באריאל צריך   הגענו אליהם בשנה שעברה. ככה צריכה להתנהל האגודה. בכל 

 להיות סיו"ר. אני לא ראיתי הוכחה כתובה לזה שלא צריך סיו"ר.  

   -המשיך וויכוח על תפקיד הסיו"ר -

בואו נסכם את זה בקצרה, כולכם מדברים ביחד ואי אפשר להבין. ד"ר רוני מש הוא זה שעשה את רוב  נור:  

על השינוי הארגוני. תכלס זה שינוי ארגוני שכולנו תמכנו בו  העבודה עם נוריאל וההנהלה של האגודה  

גם לליאור    שאלה ברצינות.בהתחלה. אסכם לכם, תראו רגע בתקנון החדש שיש את הקדנציה של שנתיים. 

 אתם חושבים שיו"ר יכול להיות בלי סגן לשנתיים?  וגם לרעות.

שנים אחורה תמיד    3לו את הידיים. במבט של אליאור: אני חושב שיש ליו"ר גם מנכ"ל וגם סמנכ"ל שיחזיקו 

בעלי תפקידים   3היה בעל מקצוע שלא עבד כמו שצריך. אם אני מסתכל על בעלי תפקידים בהנהלה, היו  

ל. חלילה לא לפגוע לדביר, כי הוא נכס לאגודה, אלה נטו מבחינת  "ר, מנכל וסמנכ"יו שפעלו בהנהלה:  

 קטים. אתה יכול לחלק מצוין את התפקיד. ל פרוי "התפקיד. מבחינת סגן, יש לך סמנכ

עוד   ל, אני ודביר מסיימים את התפקיד "דניאל: אני אמרתי גם לרוני מש, הסיור הרבה יותר חשוב מהסמנכ

היורים והסיורים האחרונים,   4. יש פה אנשים שעשו את התפקיד בעצמם, ואם תשאלו את כמה חודשים

 . באגודת הסטודנטים ות את התפקיד הזהיגידו לכם שחייב להיכולל אני שאני עוזב.  

 חברי הנהלה? 4אליאור: למה צריך 

"ר יסבול וזה נגד הסטודנטים, אין לי מה לשכנע כי אני עוד כמה חודשים עוזב. אמרתי שנה  דניאל: היו 

 שעברה, שאם מורידים את הסיו"ר, אני לא מתמודד כי אני יודע כמה התפקיד קשה. 

אם  שאין לו ניסיון בשינוי הארגון? למה נתת לו רוני מש? ד"ר שיבחרו ב  מלכתחילה   רעות: אז למה הסכמת

 . זו פגיעה ישירה

יש לנו שאלה די קצרה. האם לבטל את התפקיד של הסיו"ר, כן או לא? אנחנו עושים   - נור: חברה, לסיכום



 

 

 הצבעה, תשלחו לי בפרטי. 

 

ה התפקיד שלי אני לא רוצה להתערב, אני רוצה  פני שאתם ממשיכים, בגלל שזחברים רק שנייה, לדביר:  

של שנה שעברה גם    ל תפעול ": סמנכ, לא רוצה להגיד שקריות כדי לא לפגועלהעלות כמה נקודות לא נכונות

לא חתמתי על חוזה מעבר למה שסוכם, ורוני מש  נמצא פה, הוא באמת התחיל את התהליך והיה נגד,  

שלא יצא לו לעבור עם ארגונים  א ראה את התפקיד הזה, אמר שהרבה זמן ל כשהוא ראה את המבנה, אמר 

   שתעשו מה שנראה לכם.כאלה ו 

 ל כספים אומר שאתה חתום עד יוני?" אליאור: אז למה הסמנכ

למה אתה שואל את סמנכ"ל כספים? אתה יכול לשאול אותי ואת דניאל, אנחנו מחתימים את  דביר:  

 יל אותנו מול כולם.  אלה אם אתה רוצה להתק החוזים.  העובדים על 

וועד מנהל  -, זה כי נכנסתם לוויכוחים ו שרוני מש לא היה בעד הטענהולגבי כי החוזים נמצאים אצלו. אלאור: 

, אז הוא אמר תעשו  הוא לא רצה להיכנס לפוליטיקה הארגונית קודם אמר בדיוק את דעתו יחד עם רוני מש ו

 מה שאתם רוצים. 

ח, זה הזמן להכריע. תשלחו לי הודעות בפרטי אם הוא בעד או נגד להוריד  נור: נראה לי שסיימנו את הוויכו

 את תפקיד הסיו"ר ובואו נמשיך הלאה

 דניאל: הצבעה גלויה או חסויה?

 נור: לא אכפת לי, סתיו כבר הצביעה, לי יהיה יותר נוח. 

מות במיוחד כי הכל  מתנאל: אני חושב שאם יש מישהו שלא מרגיש בנוח עם הצבעה גלויה, כדי למנוע אי נעי 

 אמוציונלי, אם אפשר להימנע מאי נעימות ...  

 נור: טוב חברים אני שולח לכם פורמס שיהיה יותר קל לכולם

 מה שהרוב בוחרים זה מה שיהיה.  דניאל:

 נור: זה מה שאני שואל, גלויה או חסויה? 

 מתנאל: אבל זה מה שאמרתי, התוצאה 

 צבעה גלויה או חסויה.  דניאל: התקנון מחייב לשאול אם רוצים ה

 נור: טוב בואו נעבור אחד אחד. 

 בעד להוריד.  אחרי שהתייעצתי עם רוני מש.   –רעות 

 אלון: שיהיה לכם לנגד העיינים ..  

 בעד להוריד? בעד להשאיר.  - צחי

 נגד להשאיר  -אליאור 

 בעד להשאיר   -סתיו 

 בעד להשאיר  - עידן

 בעד להשאיר  - אלון

 להשאיר   -ירין 

 להשאיר   -רפאל 

 להשאיר  – אסף 

 להשאיר   –אביעד 

 לאחר ששוחחתי עם דנאל על חשיבות התפקיד, להשאיר  - מתנאל

 להשאיר את התפקיד   –שני 

 להשאיר  - יניב

 להשאיר  - ירון ריכטר

חייב.  יו"ר, את האני חושב שחייב פרסונה שיתמוך   ואני רוצה להסביר למה, זה מהותי בעייני.  נמנע.  -אביאור 

בן  על זה יש ויכוח מהותי מאוד, כי זה תלוי בסיטואציה של הומה השכר שלו.  השאלה מה הסמכויות שלו  

בכל מקרה,    ר. אם יש קורונה ומשהו לא צפוי, צריך."ר חזק, לא צריך סיו "אם יש רמחים חזקים ויו  אדם. 

  ר בשכר ובסמכויות אבל" צריך לגמד את תפקיד הסיו כשדיברנו על המבנה הארגוני מה שאמרתי אז,

   ך מישהו שיתמוך את היו"ר.בהחלט צרי

 בזה אני מסכימה לחלוטין  רעות:

 סתיו מנצורה: להשאיר 

נגד להוריד את תפקיד   14יש לנו זה העלאה את רשימת הנוכחות. הצטרפו,   לוי אביעד ניסים ומתנאל   נור:

בתקנון   גם  לא יורד מהפרק והוא נשאר  ר "נמנע. תפקיד הסיו  1ר, " בעד להוריד את תפקיד הסיו 2ר, ו" הסיו

 ולא משתנה. 



 

 

 אנחנו ממשיכים. עוד סעיפים בתקנון שיש לכם בעיות איתם או שאפשר להצביע לתקנון? 

 אלון: מה שדיברתי איתך ועם דביר, זה השתנה? 

 יום מסוף הסמסטר, אתה יכול להסביר על זה?   20הסעיף שאמרנו, הדניאל: עו"ד אסף ביטון, לגבי  

 א.  52ו  52אנחנו מדברים על מועד הבחירות. אני אפנה לתקנון אם אפשר, סעיף  עו"ד: 

הבחירות   - מועצת האגודה, לפי הנוסח כאןלאנחנו מדברים על מועד הבחירות, הבחירות לראשות האגודה ו 

, נציגות למועצה, כל אחד מהחוג / המסלול שלו, ולראשות האגודה, יתקיימו מידי  יתקיימו בצורה משותפת

  מתווה מומלץ על ידה לקיום בחירות שנים התאחדות הסטודנטים   3-4. לפני נתיים. מניסיון אני אומר לכםש

וכתוצאה מכך מרבית אגודות הסטודנטים עברו מבחירות של אחת לשנה לבחירות של אחת לשנתיים.  

ת, זיכרון  עניין של יציבוהערכות לקראת בחירות,  לתפקיד,  ים מבחינת עד שיו"ר חדש ומועצה מתאקלמ

סמסטר א',  מתחילת יום   45  לקיים את הבחירות  . יש לזה יתרונות רבים. וזו בעצם ההמלצה, כמובן ארגוני

ימים לפני סמס' ב', כדי כדי לבנות את שנת הלימודים וכל מה    28 יום או   14, הרוב יתכנסו למועד הזה

ורונה הבחירות לא יתקיימו שבוע  שצריך קדימה. כדי לאפשר למועצה הנבחרת הנוכחית, הבנתי שבגלל הק

הבא, נתנו אפשרות למועצה הנוכחית שנת כהונה שלמה בעצם כך שמצד אחד יוכלו לכהן ולסיים שנה  

מלאה בתפקידם ומצד שני זה לא יפגע באלו שיבחרו בבחירות הבאות כי הם ייבחרו לשנתיים, ואם זה  

 הבחירות הבאות שיהיו לקדנציה של שנתיים פחות חודש או חודשיים, המועצה הנוכחית תשלים את שנתה ו

חמישה   – דניאל: בגדול המטרה היא לעשות את הבחירות בסוף מועדי בחינות מועדי ב', מבחינתנו יומיים 

מהם ואסף ביטון יהיו   2ימים, המועצה צריכה להחליט מי תהיה וועדת הבחירות. אם יש לצורך הבחירה 

יכם והתאריכים וכל  ל יד רת, הם יצטרכו... וועדת הבחירות תבחר ע הוועדה או וועדה פנימית עם וועדת ביקו

 הדברים  

קודם כל לגבי בעלי תפקידים שמכהנים שנתיים    -אליאור: לגבי התאריכים, אני רוצה להעלות בפניכם שאלות 

אני בעד, ולגבי חברי מועצה שמכהנים שנתיים אני נגד. רואים גרף ירידה בתפקוד חברי מועצה עם הזמן,  

המזן להחליף חברי ומעצה. אני חושב שצריך לבחור מועצה ויו"ר לפני המבחנים, ומיד בסוף מועדי ב'   כל

 יתחילו להכין את בעלי התפקידים שזה מה שהיה עד עכשיו.  

 ...    פשוט הייתה תכלס השנה שלי הייתהמה שאומרים על השלמה של שנה, אלון: שאלתי לגבי סמס' ג', 

אותם תאריכים כמו  ימים של ההתחלה, זה יוצא   20שאתה לוקח את סמס' ג' ואת דניאל: הבנתי מה אמרת,  

בגדול הבחירות לפי התקנון זה בסוף מועדי ב' של סמסטר ב'. זה מה   הימים האחרונים של סוף מועד ב'. 

 שרשום בתקנון.  

 , זה סמסטר קיץ יום לפני סמסטר ג'  21אלון: אבל 

 , ברגע שנאשר את התקנון.  ידיי קבע וועדת בחירות והם יחליטו במאבל אתה לא תגיע לזה, אנחנו נ דניאל:

. לגבי מה שאליאור אמר, העברתי לכם מה  נתיימבחעל זה אני סומך על זה לחלוטין. אין בעיה  אלון: 

מה   ישיבות, לקחתי על עצמי לכתוב הסבר למה חברי מועצה צריכים להיות נציגי פקולטה.  3שדיברנו לפני 

ת שלהם כחברי מועצה ולא רק חברי אגודה וככה העבודה שלכם לא תרד. אמרנו  שמעלה את הנחיצו

 סמסטר הזהשנדבר על זה במהלך הישיבות  ב 

 אליאור: אלון לא קיבלתי כלום 

 אלון: שלחתי לאביתר, דניאל ודביר 

 נור: סיכום, אלון? 

הגענו  האגודות עובדות ככה. רצינו להכניס את זה כי כל   -אני אתן סיכום. לגבי חברי מועצה שנתיים  דניאל:  

חברי מועצה  חברי מועצה. וככה  וחסר לך , יורדים שנים כשאני באגודה שבכל פעם חברי מועצה   4למצב ב

ם שצריך להכניס חבר מועצה,  יידעו שאם הם לא טובים, הם הולכים הביתה. במקום לקיים בחירות כל פע

המועצה תעשה בחירות  ואם נצטרך לעשות בחירות, זה לא יצטרך להיות בקמפוס, כנס. ת פשוט  הבא בתור 

ירענן את   צר יותר משחק להכניס חברים חדשים ויותר למועצה. זה יוחדשים ם למועצה כדי להכניס חברי

 המערכת. אנחנו חושבים שזה מצוין. זה לפחות לגבי השנתיים.  

 .  אליאור: אני מציע שזה יהיה בתחילת יוני 

הכניס את נושא החפיפה להיות  שנים והוא  3היו"ר לפני   שאשא שהיהאני עכשיו על הנקודה הזו.  ניאל:  ד

חלק מהנוהל של האגודה. אבל בין להכניס לתקנון לבין לעשות בפועל, יש הבדל. אנחנו רוצים להגיע למצב  

גודה  א תפקידים של השזה לא ייקרה שוב, הלכה החפיפה כשנכנסתי לתפקיד. אני רוצה לסיים את הכל וה

 . לא אני ולא דביר נהיה. אין לנו אינטרסים. זהו סיימתי. קומפלטתהיה 

: עצם זה שחברי מועצה יהיו שנתיים, זה לא יוצר טיילת כלשהי? זה טוב, הטוטאל יותר גדול אבל  כהן סתיו 

 לחפוף כל אחד...  

ישהו יודע שהתפקיד הוא שנתיים,  שצריכים לעשות, אם מ  טוביםדביר: אני חושב שזה אחד הדברים היותר 

ככה   אני רואה חברי מועצה שלא מתעייפים, הולכים ונהיים יותר רציניים. שנתיים זה מצוין להרים דברים, 



 

 

 לא שנה זהו.  זה באגודות. 

ת מכרזים שתבחר את כל  וועדאגודה תצליח להיבנות כולל ההאם תוך חודש וחצי ה לגבי המועד,  אליאור: 

  רשמתי לכם גם בצ'אט  ית שתיכנס ותכין ותבחר את כל התפקידים והמיונים? /ל "מנכ התפקידים שצריך?  

 . . אחרי ראש השנה, תחילת הלימודיםאת התאריכים 

 כן אנחנו חושבים שנספיק.   דניאל:

 שלחתי לכם קישור בקבוצת וואטסאפ. אנחנו עוברים להצבעה,  נור:  

   זה גלויה או חסויה. ההצבעה על התקנון  דניאל: תשאל אם

 אשאל אתכם עכשיו, אני צריך שתכתבו שמות. אנשים שלא באגודה לא נכניס אותם.  נור:

   דניאל: שינוי מטרות האגודה והתקנון.  

עשינו גם שינוי שם אם  שינוי שם, שינוי מטרות,  -אני חושב שקודם צריך לעשות הצבעה כרונולוגית  עו"ד: 

ו כמו שהן. ואז שינוי התקנון כמו שהם כחטיבה  , המטרות נשאר יברסיטהשיננו ממכללה לאונתשימו לב, 

 אחת. 

נור: מה שהיה מוסכם זה להעביר את הצבעה על כלל התקנון ושזה כולל את המטרות והצבעה נפרדת לגבי  

 השם. אנחנו עושים בשתי פעימות, אם לשנות את השם בכלל ואם כן אז בין שתי שמות. 

התקנון   כבר במסגרת ת השם. כי אם משנים את השם זה עו"ד: אני מבין, אבל זה קודם כל צריך להיות א

כשנעביר לו בקשה לשינוי תקנון ונעשו  גם רשם האגודות החדש. ואני לא אומר סתם על שינוי המטרות,  

. לכן צריך לעשות החלטה נפרדת גם    מטרותהוא ידרוש גם הצבעה נפרדת על שינוי שינויים בתוך התקנון, 

 על שינוי מטרות. 

 דניאל: בוא נתחיל משינוי מטרות, הכי קל. 

 עו"ד: כן זה רק לפרוטוקול כמו שאומרים 

נור: כולכם בעד הצבעה גלויה, יש מי שמתנגד? בסדר. אז אני רואה שלא התנגדתם להצבעה גלויה, אז  

 נעבור שלב שלב.  

אני שולח לכם קישור הצבעה   - בעד שינוי מטרות האגודה. לגבי השם 15 ברוב מוחלט של:לגבי המטרות  

אתם בעד לשנות או נגד? נעשה באותו אופן שכל אחד יצביע    -לגבי השם. לפני כן אני רוצה לשאול אתכם 

 בשיחה בעד או נגד.  

או האגודה   שמות:   2, יש לנו בעד שמסכימים לשנות את השם. יש לנו 3מול  13ברוב של  לגבי שינוי השם:  

הסטודנטיאלית באונ' אריאל, או אגודת הסטודנטים והסטודנטיות באונ' אריאל. אני מעביר לכם בקישור כי  

 זה יותר נוח.  

 דניאל: תפרסם את התוצאות אח"כ, כי ההצבעה אמורה להיות גלויה. 

 נור: אין בעיה 

הנושא של מועד אין בעיה. את   אני רוצה להעלות הצבעה לנושא הזה של חבר מועצה לשנתיים, את אליאור: 

הנושא של חבר מועצה לשנתיים זו סוגיה. כשאנחנו בוחרים חבר מעוצה שהוא אחראי לפקולטה שלמה,  

פתאום המועצה וחבר מועצה מהנדסה בוחר חבר מועצה  הסטודנטים לא בוחרים אותו ולא מכירים אותו, ו

 ממדעי החברה, בלי להכיר אותו.  

 הדבר כמו הצבעה לבעלי תפקידים אלון: אליאור, זה אותו 

 ופתאום הפקולטה לא מכירה אותו.    אליאור: זה לא אותו הדבר כי אתה מייצג פקולטה

אני ממש מתרגשת. כאילו זה ממש מרגש אותי. אפילו כתבתי  סוער, אבל  עידן: אני יודעת שזה עכשיו ממש 

 משהו שאני רוצה להגיד, זה קצר ממש וחשוב לי. אני אקריא אותו: 

שנים, נשים השתמשו בכוח השפה כדי   100לפני כמעט קצת יותר משפה יש כוח, שפה משנה מציאות.  ל

אנחנו נייצג את כל   אם נוסיף את המילה סטודנטיות  בזכותן יושבות בפורום הזה נשים כשוות.  לדרוש כוח, 

ביידר גינסבורג  רות   אצטט אישה שאני מעריצה,  מי שמגדיר את עצמו או את עצמה כאישה וזה דבר גדול. 

אנשים בהלם. אבל  . 9שיהיו תשובתי כון, לישאמרה: כשאני נשאלת מתי יהיו מספיק נשים בביה"ש הע 

ייצגנו הרבה מאוד שנים בתור אגודת  לאף אחד לא היה אכפת. פה. גברים אף אחד לא פתח  9כשהיו 

יב את עצמו כאישה. וזהו.  כשיו כשמוסיפים את המילה סטודנטיות זה מייצג את כל מי שמחש הסטודנטים, ע

 .  אני ממש מתרגש

 דניאל: נקווה שזה לא היה לשווא, נעבור לתוצאות  

(. משנים את השם ל"אגודת  share screenנור: התוצאות גלויות מן הסתם. אני אפרסם את הטבלה )עושה 

 הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטת אריאל".  

 לפני שמסיימים עם התקנון   לות להצבעה? נור: ממשיכים הלאה. אליאור מה רצית להע

ה של איך הם ייבחרו, כל פעם ייכנס חבר מועצה אחר, המועצה צריכה לבחור  י אליאור: אני מעלה את הסוגי 

יהיה ניקוי אורוות מטורף. אם תיגמר הרשימה, חברי מועצה  חבר מועצה מטעם פקולטה שהיא לא מכירה.  



 

 

 ירים בכלל.  יצטרכו לבחור סטודנט מפקולטה שהם לא מכ

 , אתם מכירים את הנוהל.  נור: אז בואו נעשה את זה זריז

דניאל: אני רוצה להביע את דעתי. אני מבין את החשש .יכול להיות שאתה צודק. אנחנו הלכנו לפי מתכונת  

 שמצליחה במקומות אחרי. 

 אליאור: עזוב מה קורה במקומות אחרים, אתה מכתיב לפקולטה מי יהיה הנציג שלה.  

 דניאל: אין לדעת מה יהיה,  

 אליאור: אנחנו יודעים שמועצות נחלשות עם הזמן 

נור: ניגשים להצבעה, חייבים לסיים. הצבעה של בעד או נגד קדנציה של חברי מועצה לשנתיים? )עובר חבר  

נמנעים. בעיקרון את הסעיף הזה, דניאל אני   3נגד ו 11בעד,  4שים לתוצאות. יש לנו ניג מועצה אחד אחד( 

 מבין שצריך לשנות ולבטל אותו. אסף אתה איתנו עדיין, אתה יכול להתייחס לזה? 

.  אלטרנטיבהעו"ד: לגמרי. אם ככה אנחנו צריכים לשבת על הסעיף הזה ולשנות אותו. אתם צריכים לתת 

חירות בנפרד ויש לזה ייתכנות תקציבית. זה בעצם מאלץ אותנו לעשות שינויים  מה שאומר שעושים ב

בסעיפים עצמם ואי אפשר להעביר עכשיו את מתכונת התקנון כפי שהיא כרגע. צריך לעשות מחשבה  

 מחדש.  

  הזה, גם כשדיברנו על יו"ר לשנתיים, אמרנו שלחברי מועצה נעשה בכל  העניין אלון: אני רוצה רק להגיד על  

 מקרה כל שנה בחירות והיו"ר יעלה להצבעת אמון. השאלה אם צריך לשנות או להשתמש בתחלופה 

של התקנון, סעיף שנופל לסעיף אחר, כשאין אפילו את נוסח הסעיף   הסעיפיםעו"ד: זה משנה את כל 

 שאנחנו רוצים לשנות אותו. 

נים בדיוק בגלל זה. אז בואו תתייחסו  ש  3נור: אני רוצה שתתייחסו בדיוק לנקודות האלה שהתקנון לא עובר 

 לזה רגע. 

 עם זה שהתקנון מתעכב.  בעיתיות אביאור: אם אפשר שנייה, אני מסכים שיש  

דניאל: אז למה לא רשמתם את זה לפני? אנחנו באנו ערוכים להעביר תקנון. שלחנו לפני כדי שנהיה ערוכים  

 לכל תרחיש 

 אליאור: העליתי את זה שבוע שעבר 

 חלופות?  נור: העלית

 אביאור: דני אמיתי, כמה פעמים התקשרתי ולא יכולת לדבר איתי? דביר כמה פעמים לא ענית לי אחי?  

 דביר: מה זה תהיה אמיתי, כל הזמן חזרתי אלייך ולא דיברת איתי על התקנון. מה זה שייך? 

 אביאור: מה זה שייך מאיפה אתה יודע על מה רציתי לדבר איתך 

 חי דביר: אני לא קוסם א

 אלון: אפשר שהשבוע תהיה לנו חלופה ותהיה הצבעה? 

 אליאור: יש לי חלופה 

כהנו במשך  שחברי מועצה י 51.2שמשנים את הסעיף  ל בפרוטוקודניאל: יש לי רעיון. אם אנחנו כותבים 

ל שנה יהיו בחירות מחודשות לחברי המועצה. אם יש הסכמה לעשות שינוי כזה  שנה אחת בלבד ובכ 

 ה אפשרי לעשות את זה מבחינתנו? בתקנון, האם ז

עו"ד: לא. אם זה הכיוון אנחנו צריכים לעשות שינויים בסעיפים , וכיו"ב, ונעשה עוד ישיבה לאישור התקנון  

שלהם והם   העינייםכחטיבה אחת. אנחנו חייבים לעשות ישיבה מסודרת של התקנון, ושהסעיפים מול 

 התיקונים האלה. מאשרים אותם. לי אין בעיה להיערך ולעשות את 

מבחינת הנהלת האגודה, וועדת  ו אם אנחנ יש לנו הסכמה על התקנון.   דניאל: בואו נשאל את זה מהיר.

כשכולכם   דק' שנאשר?  10הביקורת. האם מבחינתכם אפשר מבחינתכם שעוד כמה ימים נעשה ישיבה של 

 "כ הרבה זמן. אסף, בסדר? חבל כי אנחנו נתקעים עם זה כ ראיתם מראש את התקנון, כדי שנאשר את זה?

  10 כבר מה שהתקנון מגדיר זה  טנטטיביתמבחינתי אתה יכול לקבוע אם אפשר לתת הצעת ייעול, עו"ד: 

גודה, שינוי מטרות ותקנון האגודה. נעשה רק לפרוטוקול  א קדימה, במסגרתה יהיה שינוי שם ה  ישיבה  ימים

השאלה   חטיבה אחת של בחירות בנפרד.כ התקנון של שינוי אישור שם, שינוי אישור מטרות ושינוי אישור 

 .  אם יש עוד סעיפים

אביאור: אם אפשר לשלוח שוב את התקנון שרוצים לאשר היום, כי יש לי כמה גרסאות . אבל מה התקנון  

 שרוצים לאשר כרגע? 

 נור: ההצבעה היום לא תקרה 

 נור: רגע דידי, אעשה סיכום ונתייחס לשאלה. 

קולות של אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של    13היה רוב של בעד, והוחלט על  – לשינוי שם האגודה 

נמנע. הקדנציה   1בעד להוריד ו 2נגד להוריד,  14אוניברסיטת אריאל. הוחלט לא להוריד את תפקיד הסיור.  

ן החדש. נשאר לנו  של השנתיים לחברי מועצה זה מה שעושה את השינוי. מטרות האגודה גם אושרו בתקנו 



 

 

יתוף  רק לאשר את הקדנציה של שנתיים לחברי המועצה, שזה מה שמעכב לנו את אישור התקנון, בש

 עם אסף, זה יעבור בקבוצות. דידי רצית לשאול?  פעולה 

היו"ר מתפקד לשנתיים. אני   -מבורך שבעיניי זה לשאול את העו"ד, מה שראיתי בתקנון החדש,   אשמח דידי: 

שהקודם כלא היה, והתקנון מאושר כאילו   , הנוסח שלהם הוא תקנון שמאושר ברגע האגודות, יודע לפי רשם 

לא יהיו בחירות  ברגע שהתקנון החדש יאושר,  האם היה מאז ומתמיד. הבחירות היו לפני פחות משנה, 

 השנה?

סוף סמס'  בהנחה שזה יהיה לפי  את התקנון ברגע שהרשם יאשר זה מפה וקדימה. רטרו', תכולה עו"ד: אין 

   התקנון החדש. אם הוא לא יאושר זה יהיה לפני התקנון החדש. ב', הבחירות יהיו לפי 

האם בסוף סמסטר ב'  יום לפי סוף סמסטר ב',   30דידי: אולי לא ניסחתי טוב. אם התקנון מאושר עוד 

 מתקיימות בחירות או לא? 

הקרובות שלאחר אישור  תי יהיו בחירות ש לנו הוראת מעבר, שקובעות מתקיימו בחירות ויעו"ד: וודאי, י

 התקנון, שיהיו בסמסטר ג'.  

נור: תודה דידי על השאלה. אני חושב שזה סוף הישיבה. אני לא יודע דניאל אם אתה רוצה להתייחס עכשיו  

 לנושא השלישי? 

שלא  דניאל: לגבי הדבר הזה נעבוד עם וועדת ביקורת כבר מחר, בישיבה הבאה נביא הכנות לכל דבר כדי  

אעשה את זה כמה שיותר מהר, עניתי על כל   -יהיו שאלות. דבר שני, שלחתי לכולכם את המסמך שהכנתי 

  הארצית לגבי הפעולות שלהם, אנחנו רוצים לצאת במאבק ארצי נגד אגודת הסטודנטים השאלות. בגדול: 

וניברסיטת אריאל,  הוונלטרי שמתקיים כיום כתשלום חובה, וכל ההחרמה על א  שקלים 10תשלום הגם לגבי 

כי   1הבחירות הארציות שיבחרו ע"י הסטודנטים במדינת ישראל. אומר על רגל   וזה שאנחנו רוצים להזיז את 

שלחתי את המסמך מפורט. הייתי שולח גם לשאר הנוכחים שהם לא חברי מועצה, אבל בגלל שזה מאבק  

כל מי  זה יכול להגיע לידיים שלא שלנו, שהולך להיות כנגד האגודות, אני מעדיף לא להעביר את זה בצורה ש

שרוצה מוזמן לבוא לאגודה ולראות באופן הכי שקוף שאפשר. אנחנו כרגע, הבאתי לכם הוכחות, דנתי על  

אגודות שכנראה יצטרפו אלינו   2יורים וסיורים קודמים. יש איתנו את הקריה האקדמית אונו, ועוד  4זה עם 

כי סגרנו עם עוד אגודה שאני לא יכול לנקוב  ודאיות. הקיצון. זה ירד בו  וגם בפן הכלכלי, מה שכתבתי לכם זה 

  שלנו   יברסיטהכלפי האונדם , זה לא סוד מה שקורה. ברסיטאות אונ  3בשמה, ברגע שזה יעבור יצטרפו עוד 

אנחנו לא יכולים להתקדם  גם באגודה ש  מלגות שאנחנו רוצים לבקש, מצד ההנחיות של המל"ג,ב זה משפיע 

הארצי, יש פה עניין ציבורי   ההתאחדותיו"ר בחירות  א מתמודד לאומר בפומבי, אני כרגע לות. אני בהתאחד 

ההחרמה על הסטודנטים, ושיפסיקו לזרוק על הסטודנטים באריאל, זה לא הגיוני  שהוא הרבה יותר רחב: 

שיושבים בישיבות למעלה ואונ' אריאל לא אונ' מבחינתם. זה שיש עוד אונ' איתנו זה אומר שזה אפשרי. יש  

פה הרבה רתימה, שבשנה אחת שאגודה מגיעה היא לא מספיקה כי היא רק לומדת את המערכת.  

מאוד רוצה שנעשה את זה ואנחנו לא עושים את זה רק למענם. התקציב מפורט והוא לא יוצא  האוניברסיטה 

רק מהאגודה שלנו אלה מכל האגודות שיצטרפו. במידה וזה יאושר כמובן שנשתף כמה שיותר אנשים,  

  ערבנו כמה כחלק מתהליך. יש פרוטוקולים ומסמכים מוכנים במידה ומתכוונים ללכת על זה. זה מאבק של

 כל הסטודנטים, משפיע במיוחד על הסטודנטים שלנו ואנחנו נהיה חלק מהשינוי הגדול הזה.  

ואריאל לא נמצאת ברשם  יברסיטאות האונהכל מתחיל ממשהו. רציתי להתמודד ליו"ר ההתאחדות 

,  מזה זה התחיל, אהיה כנה לגמרי. ויש פה בעיה. התחלתי לבדוק דברים לגמרי, וזה גם בבר אילן . האגודות

שנה    50באקדמי אונו, חיפה, טכניון ... וכל אלו נמצאים כחלק מהתהליך. יש קרטל של אגודות לאורך 

.  ת סטטיסטיקוששולטות בהתאחדות הסטודנטים הארצית ששולטים בכ"כ הרבה דברים ששולטים, אנחנו 

מטעם המל"ג   ם רימימח מהמקרים מצביעים אותו הדבר. אנחנו רוצים שיו"ר חדש וסגנו ישבו באריאל,  90%

... אונ' לא קיימת מבחינתם. ואנחנו אשמים שאנחנו לומדים במקומות האלו. וזו הסיבה שסטודנטים במדינת  

 0.02%מדובר על   ישראל נראים כמו שהם נראים. יש פה הזדמנות לעשות שינוי, אני ודביר בטוחים בזה.

 מהתקציב שלנו שלא נוצל בגלל הקורונה. 

 ₪ מהאגודה שלנו?  85,000רעות: מדובר על 

₪ מהאגודה של האקדמית אונו. זה מאבק שנוגע לכל   ₪85,000 מהאגודה שלנו ועוד  85,000. דניאל: כן

 הסטודנטים 

 מוכנה להשקיע? שלנו יברסיטה האונרעות: כמה 

נשיא חדש   ברגע שייבחר , האוניברסיטה שלנו אמרה שהיא מאוד מוכנה להשקיע ולעזור בכספים דניאל:

מה יהיה והוא יגיע לנו כמה ישימו. אני נפגשתי עם אגודות שאני מאמין  אריאל הוא יגיד לנו לאוניברסיטת  

   שיצטרפו אלינו.  

אגודות אמרו שהם הולכים    2. אני מאמין שיצטרפו עוד אגודות. היום עוד 50כבר יורד ל 85,0000ברגע שה

ם לקבל, לא יהיו יותר את הדברים  להצטרף.  יש לנו תקציב לזה, על ההחרמה, על מלגות שאנחנו לא יכולי



 

 

 האלה. זה מה שאנחנו מעבירים 

 מתנאל: כל המאבק הזה הוא נגד התופעה של התאחדות הסטודנטים הארצית  

 דניאל: זה רק מראה כמה מושחת העניין הזה

 מתנאל: אני שואל את עצמי, הכרה או לא הכרה, זה כמו שלנו, הכל נהיה ע"י הצבעה? 

אונ' גדולות שהן בעלות   4-5שיש ברגע  באמת קורה שם. זה עובד לפי כוח מנדטורי.   כן, אבל זה לאדניאל: 

 , הן מנצחות.  ברית 

 לא הבנתי למה הכסף הבנתי מה המטרה,  מתנאל: 

דניאל: בגלל שאנחנו הולכים נגד הארגון, אנחנו צריכים קמפיינר שיגיע לכל הסטודנטים במדינת ישראל, ויש  

 לנו אמצעים לעשות את זה

 נאל: הקמפיין שיווק אמור להיות כדי שיהיה רוב שרוצה לעשות שינוי מת

והם לא מורידים למועצות את מה קורה בקבלת    לפי האינטרס האישי שלהםהרבה יו"ר עובדים  דניאל: 

₪, נגד זה שהם יהיו מעורבים,   10סטודנטים יידעו שהם מצביעים נגד הרגע שההחלטות שלהם. ב 

תקשורתי  ן יירוצים לעשות קמפהסטודנטים עצמם יתעצבנו ויצאו נגד כל האגודות. לכן אנחנו רוצים לעשות 

  אפשר להאמין. התחילה מכמה אגודות, אז  2011שהאגודה מובילה ולא פרסונה. גם המחאה החברתית ב

וכל  את זה בחוק הסטודנט. כדי שלא נ  היו"רים בהתאחדות חוקקומה צריך לוביסטים? כי ל  זה הקמפיים.

לא נצטרך להפעיל לוביסטים כמובן שלא  ם ריך להפעיל לוביסטים כדי לשנות חוק. אצ  .לעשות מהפך פנימי 

 נשתמש בכסף.  

ד, עוד אגודות  ככל שנעלה ונדבר עו )אגודות(  4ועכשיו אנחנו  2לפני מה שהבנתי, התחלנו מתנאל: 

 סטודנטים יהיו בעד, זה כבר כוח גדול. 

וככל שנעשה קמפיין תקשורתי טוב, זה יותר טוב. הסטודנטים  רד.  י  תקציבדניאל: ככל שיצטרפו יותר, ה 

 , זה אינטרסים אישיים של אגודות.  אגודה שלא הולכת עם המילים האלהילחצו על האגודות שלהם, 

אלף סטודנטים מתוך   8-9. יום הסטודנט אנחנו מגיעים ל85,000י מלחיץ, עידן: בנוגע לתקציב, זה נראה ל

והוא עולה יותר. זה הולכת ללכת איתנו לאורך שנים אם נצליח ואני מאמינה שנצליח. זה משהו בשורש,   18

 זה פעוט, במיוחד אם יהיו עוד אגודות . 

 סך ושואל כמה עלה לי הטיפול. מתנאל: לא סתרתי את האחוזים, את החשיבות. זה כמו שאני נכנס למו

אתה צודק לגמרי. אני פשוט אגיד לך ככה: בשביל לעשות שינוי צריך להפעיל הרבה כוחות. יש פה  דניאל:  

גוף שמתנגד לנו באופן נחרץ וצריך להפעיל אנשים קשוחים כדי לעשות את השינוי הזה. אנחנו יכולים גם  

 אה. לקחת חצי מחיר ולעשות את זה, אבל ככה זה ייר

 מתנאל: השאלה אם עשיתם הצעות מחיר 

אם זה אושר גם נביא את הקמפיינר ואת המשרד לובי כדי שזה יהיה שקוף ובשיתוף כמה שיותר  ודניאל: כן, 

   אנשים ושגם הסטודנטים שלנו יהיו מעורבים.  

יע לך  שמם, למה קמפיינים אם הם יכולים פשוט להצב  עם כל היו"רים והאגודות שהזכרתם, דניאלרעות:  

 ושתעשה את השינוי בתור יו"ר ההתאחדות? 

 דניאל: המטרה היא שהסטודנטים יהיו מעורבים כמה שיותר  

בקמפיינים לבין זה שתבחר להיות יו"ר ותביא את   לצאת הסטודנטים  רעות: מה זה משנה אם נערב את 

   השינוי? 

. אבל ברגע שמדובר בעוד  דניאל: בגדול אם זה היה מהלך שלנו של אונ' אריאל זה לא היה נראה טוב

 זה.  אגודות יאשרו את   2אגודות שאישרו את זה אצלם במועצה זה אחרת לגמרי. אונו אישרה את זה ועוד 

אליאור: אני לא יודע מה לגבי הכסף ואם לנו בתור מועצה יש את היכולת להמר בכספי סטודנט. עניין שלי  

 עם עצמי.  

 אביאור: אני חייב להגיד משהו.  

ני רוצה להתייחס לנושא הזה. זה נושא אני מכיר אותו קצת יותר עמוק, תקופה ארוכה. הנושא של  אביעד: א

התאחדות הסטודנטים כמו שאתם יודעים, אני זמן מה באגודה ויש פה דברים שחוויתי וראיתי כשאני הייתי  

יי שזה ארגון  בעל תפקיד וכשעבדתי עם התאחדות הסטודנטים, ומהיום הראשון שאני מכיר אותם, חוויות

שלא דואג לסטודנטים ולא דואג לקדם את האגודות ואת האינטרסים שלנו. שימו לב מה היה בקורונה, שזה  

מבחינתי לפחות נקודת השבר עם הארגון הזה. גם מבחירת הבחירות, אני מכניס פוליטיקה כי אין ברירה,  

אחורה. תמיד שהיו שם יורים שלא  זה אותם אנשים שתופסים כסאות בשמאל, ואונ' אריאל תמיד נשארת מ

תמכו באריאל, נשארנו מאחור. מדבר עלינו בתור אגודת סטודנטים באונ' אריאל, וזה הדבר היחיד שיכול  

להעלות אותנו לעמדות כוח. תחשבו בראייה יותר רחבה, מבחינה ארצית: אונ' אריאל הובילה את המאבק  

ש'קלים. אם הכסף   10אני יכול להבין את משמעות ההזה. יש קבוצות שלמות נגד התאחדות הסטודנטים, 

היה מנותב לסטודנטים שצריכים אותו הייתי שותק. כיום עם איך שההתאחדות עובדת, היא לא משרתת אף  



 

 

 אחד.  

 . אם אפשר לקבל סיכום חצי שנתי על תקציב, כמה יצא כמה נכנס ועל מה אנחנו עומדים. 1אביאור: 

על עצמי, יכול להיות שהייתי צריך להיות יותר מהיר על הדברים האלה. עד  . לגבי הערות על תקנון לוקח 2

 סוף השבוע אתן את ההערות שלי. 

. לגבי המהלך, אני חושב שהוא נכון השאלה כמה כסף צריך להוציא. כמו לגבי הסיור, אני חושב שזה  3

ני חושב שכרגע זה  הכרחי, השאלה כמה משאבים אנחנו מוציאים על זה. כמה אגודות מצטרפות לזה. א

 הרבה, גם אם תציע חוק, אתה צריך לשדל הרבה חברי כנסת שיצביעו. 

. זה נהיה כמו חותמת גומי הישיבות מועצה, אנחנו שוכחים לדאוג לסטודנטים. אני מרים פה דגל.  4

ההתנהלות שהייתה להנדסה אזרחית הייתה ביזיונית. עם כל הכבוד וההערכה לאביתר, אני רוצה שתשתפו  

 ותי, הייתי שנתיים נציג והפסקתי כי זה פגע לי בציונים. מתחת לכל ביקורת ההתנהלות שלהם.  א

עשיתי הכל לפי הספר לפני שהרמתי טלפון לדניאל ולדביר. אבל באמת מתחת לכל ביקורת ואני מבקש  

 זיון.  ממך דניאל שתטפל בזה, גם אם אביתר מטפל בזה, אני חושב שאתה צריך לטפל בזה כי זה פשוט בי

דניאל: אתה צודק. יוצא לי לדבר עם רעות על זה כל כמה ימים. יש הרבה בעיות, אנחנו מנסים למגר את  

התופעות וזה עולה עד הרקטור. יהיה עוד מפגש כמו בסמסטר הקודם, הוא מכיר שהבעיות העיקריות הן  

ית. דיברת על  הנדסה אזרח בהנדסה אזרחית ובמדעי המחשב. גם מה שהיה בחשבונאות. זה לגבי 

אילן מכין סיכום. זה אגב שתדעו, נפרסם כשיהיה מוכן גם לאתר של האגודה. גם אונו משלמת    -התקציב 

 . דידי לשאלתך, אין לנו רוב כבר שנים, הם מנצחים אותנו כל הזמן.  85,000

דביר    מבחינת התקציב, הגענו למצב שיש לנו... באגודה. אנחנו לא מבטלים משהו לגבי המהלך הזה. גם

פה חלק משמעותי בעניין הזה. אם לא יהיה תקציב לזה, נזרוק לפח ולא נעשה. אנחנו הולכים על כל הקופה  

שלא   ות... רוצים לעשות שינוי רחב על כל מדינת ישראל. יכול להי  2%ומהמרים שנצליח. אנחנו הולכים על 

 נצליח. בגדול מה שאני בא להגיד, אנחנו דואגים לכל הסטודנטים. 

נור: לגבי ההצבעה נעשה את זה עכשיו, אין לנו הרבה זמן. אנחנו על הקשקש. הובטח לאנשים ישיבה של  

 חצי שעה לא של שעתיים.  

מוד בלחץ.  האגודה לא תע, בסופו של דבר בקדנציה הזו, בגלל הקמפיין סטודנטיםרעות: אני מפחדת ש

טובת  כל חברי המועצה, אני מאמינה שכולם יסכימו איתי שכולם רוצים ל - דניאל, אני באמת אומרת מהלב

אתם ישר באים ואומרים לנו לוועד המנהל. תעלו   הסטודנטים בסופו של דבר. אז אם תצטרכו עוד בן אדם, 

ודנטים לא יקבלו את המענה,  בפנינו, אין משהו שאני מאמינה שנתנגד בזה. רק מהחשש הקטן הזה שהסט

הסטודנטים שהם שמו לאגודה, לא יקבלו את המענה המיטבי בתקופת הקורונה, אני נאלצת להגיד שאני  

 נגד. 

בין אם זה ייקח זמן או פוקוס, מה שרעות העלתה, אנחנו לא הולכים לעשות את זה   דביר: אני חייב לענות. 

דני  צים להתרכז במה שאנחנו עושים. מעבר לזה, גם היום  כי אנחנו רואנחנו לוקחים פרויקטור. בעצמנו, 

יותר, וביחד אנחנו מנהלים עולם. דניאל מתעסק    םספציפיי ם יאני מתעסק בדבר , םספציפיימתעסק בדברים  

באקדמי, אני מתעסק בדברים אחרים, אנחנו מחלקים את העבודה וככה גם עם הפרויקטור. לוקחים ריזיקה  

 בכל דבר. 

בעד,   12הצבעות. רעות אני מבין שאת נגד )ממשיך לעבור כל חבר מועצה(. תוצאות: נור: עוברים ל

 אביאור?  

לתת פעימה של    , הוא מאוד גדול. אני חושב שצריךאביאור: אני חושב שזה חשוב, אני מתלבט על הסכום 

   ולראות אם זה מתקדם.    40,000₪

 !  תקטנניםאלון: אתם מ

 אלף.    40ני מסכים על התהליך. לכן אני חושב שצריך ללכת על אביאור: אני לא מסכים על הסכום, א

 אם זה לא רלוונטי, אני נמנע.  

 מתנאל: זה עבר כבר.  

 ₪. אתה בעד או נגד?  85,000נור: אביאור, ההצבעה הייתה על התקציב, על הסכום עצמו של 

 אביאור: נגד.  

 מנע.  נ 1נגד ו  2, 85קולות מהנוכחים בעד  12נור: לתוצאות, יש לנו 

 עדכונים לגבי הישיבה הבאה והתקנון תקבלו במהלך השבוע. שיהיה לכולנו שבוע נפלא. 

 .  21:55הישיבה נגמרה ב

 

 


