
 

 23.10.19 –פרוטוקול ישיבת מועצה 

 חברי מועצה. 18: נוכחים

 בן צבי ירדן ,יו"ר האגודה –עדכוני הנהלה 

  :סטודנטים. תודה לכל מי שלקח חלק,  1100היה מוצלח, הגיעו  –דייט ראשון היו"ר ירדן בן צבי
 אחוז בהרשמה לתואר ראשון. 10הפאנל היה הדובדבן שבקצפת. יש עליה של 

 יהיו עמדות תיקוף. בתוך האוהל הפנימי יהיו עמדות  –פפ"ש ורווחה רותם גרוסמן:  מ"ח מינהלר
תיקוף כרטיס סטודנט ורכישת חוזי רב קו, מועדון טאו. מי שרוצה להיות חלק מוזמן להגיע בכל שעות 
היום. גם מועדונים ותאים נכנסים לאוהל. יהיו גם עמדות תרומה של טסלתרום, מד"א ואדי. עמדות 

 רכז הספורט להרשמה למירוץ.של מ

  המטרה היא לספר על האגודה ולמשוך את הסטודנטים לתאים ולמועדונים, לעזור בן צבי:  ירדןהיו"ר
בנושאי חניה ובגדול להיות השגרירים שלנו. אין דבר יותר מספק מלהסביר לסטודנטים ולעזור 

 . 13.11 –רוץ האוניברסיטה . מ3ברדינג  7.1-מסיבת פתיחת שנה ב –אירועים נוספים   בשאלות.

  מבקשת להעביר בחוגים השונים, אם יש 12.11-התרמת שיער של זכרון מנחם ב גל אור:הנציגה .
 שאלות אשמח לדבר.

  :יוזמה חשובה, בזכות הרצון של גל זה לגמרי שלה. תכף תדבר הלה ותציג ת"ע היו"ר ירדן בן צבי
 ראות אתכם גם שם., נשמח ל5-6.11 –עלייה למעונות  לשנה הקרובה.

 
 נציגי הסטודנטים בוועדת הבחירות

רק שניים הגישו מועמדות לשני ירות לוועדת בחירות. עכשיו היו אמורות להיות בחשלוח:  אסףהנשיא 
אייל סגן הרקטור פרופ' יהיו הנציגים שלנו,  אונלי ואמיר שקד להההמקומות, ולכן הם נבחרו לתפקיד: 

 בראש הוועדה.עומד זיסר 

 יוסף  סאלי ,סיו"ר האגודה – )נשלחו מראש לחברי המועצה במייל( יות עבודהתכנ

  אני מקווה שהיה לכם זמן לעבור על תכניות עבודה. אני אדבר על העשייה של מח' סיו"ר שכוללת
 כזכור את יח' הספורט, דיור, ספרות זולה ומרכזי השירות. 

  לקראת סמסטר ב' נפעל להטמעת מע' שימור ידעERPני כן נעבוד עם מערכת מאנדיי החינמית . לפ
השנה נבנה תיק אירוע מסודר שיישמר גם אצל הסיו"ר וגם שההתאחדות מספקת בחינם לאגודות. 

 אצל הרמ"ח האחראי. 

  פלטפורמה למיפוי צרכים סטודנטיאליים. צריך משהו רוחבי ומקצועי, חברה שממפה  –פרויקט נוסף
ת אתר ייעודי לספרות זולה, זה הולך לקרות בחודשים אנחנו רוצים לבנו את כל הסטודנטים.

 הקרובים. נקדם גם את השיווק של ספרות זולה באמצעות מח' הסברה. 

 .במרכז השירות מגדילים רלוונטיות ומוסיפים מוצרים 

  .'ביחידת הדיור רוצים להגביר נוכחות בבתיה"ח ולהוסיף סדנאות לתכנון כלכלי וכו 

 ך השנה למח' תרבות, כרגע היא תחתיי. אנחנו רוצים להגדיל את יחידת הספורט עוברת בהמש
 , גיל עושה עבודה מעולה.ותהסדנאות שיהיו יותר רלוונטי

 ליאור חזן רמ"ח תרבות וקשרי חוץ, –תש"ף ת"ע עיקרי הצגת 

כל חודש יהיה בייסיק. בתכנית העבודה אצלי המטרות פרוסות לדרישות שמגיעות לכל אחת מהמחלקות. 
ה מחולקת לרכזת הפקות, רכז קשרי חוץ ורכזת קשר עם סטודנטים ערבים והמון פרויקטים. גיא המחלק

מסיבת פתיחת שנה. ההרשמה נפתחה אתמול ויש שבועיים למכור את כל  7.11-וב 28-מזיג מגיע ב
 הכרטיסים.

 :בן צבי ירדןהיו"ר 

איתנו ותשאלו שאלות. כל מה מבקשת להיות בנוכחות בשיחה. מאוד נשמח שבמקרה הספציפי הזה תהיו 
 הועבר לשלומי.מראש ששאלתם 

 שיחה עם יו"ר וסיו"ר ההתאחדות שלומי יחיאב ויולי הלל



 

תודה על ההזמנה, ננסה לעשות סבב מהיר שמות וחוגים, איזה שנה ואיפה גדל. נציג היו"ר שלומי יחיאב: 
 למה שנשלח אתמול. את עצמנו ונשאיר זמן לשיח משותף. נשמח אם יהיו עוד שאלות בנוסף

נתחיל מהמקרו ונצלול לפרטים. המפגש הזה סופר חשוב כי הסטודנטים זה אתם הלל:  יוליהסיו"ר 
 ובשביל זה חשוב לנו להיות כאן.

סביר על האג'נדה של ההתאחדות. גדלתי בעפולה וחייב להגיד שהילדות שלי הייתה יחיאב: א שלומיהיו"ר 
ת בארה"ב ובפעם הראשונה שלי הבנת מה זה ילדות קונסרבטיבית, הייתי בשנת שירו 18מדהימה. בגיל 

רפורמית וכו'. חזרתי לארץ, סיימתי שירות בתותחנים אחרי חמש שנים ואז הייתי צריך להבין לאן אני 
הולך בחיים. לקחתי התחלה שאני מתחיל ללמוד, הוריי לא למדו באקדמיה ורציתי שלא תהיה לי תקרת 

שכרתי דירה  התחלתי ללמוד משפטים ומזרח תיכון באוני' העבריתאקדמי. כוכית שקשורה לתואר ז
והייתי בטוח שעשיתי את הטעות של חיי ורמת הביטחון שלי ירדה לאפס. הגעתי לסמסטר ב' והדברים 
התחילו להיות יותר יפים, והבנתי שעוד אנשים חווים מה שחוויתי. התנדבתי מחוץ לעיר וטעמתי 

הייתי צריך לבחור בין כמה תאים מפלגתיים  יר את התחום של אגודת סטודנטים.מירושלים, התחלתי להכ
שעמדו בפני והתמודדתי להיות נציג מזרח תיכון והייתה חוויה ענקית. זה היה השלב שבו הבנתי שיש 

מפוס, שאין חבר'ה מהצפון והדרום באוניברסיטה ושיש פער. זו דברים שמטרידים אותי בסביבת הק
והייתה  ראשונה שראיתי משהו בסביבה שלי והתחלנו להשפיע. משם הייתי סיו"ר ויו"רהייתה הפעם ה

בעיית תחב"ץ גדולה בעיר. לא הצלחתי להזיז כלום בנושא אבל בשיח משותף עם עוד אגודות יצאנו 
למאבק, הגענו לשר התחבורה וזה הפיל את האסימון של מה היכולת של הנהגה סטודנטיאלית שלקחה 

 להתאחדות, בהתחלה הייתי עם רם ואחרי זה רצתי עם יולי.לכת עליה בכל הכוח. התמודדתי אג'נדה והו

אנחנו רוצים להתמודד עם הרלוונטיות והאיכות של האקדמיה, דבר שמטריד הוא היום שאחרי התואר. 
 הציר השני הוא השאלה, כיצד אנחנו מצליחים לסלול את ההזדמנות האקדמית לאוכלוסיות נוספות. הציר

 –האחרון הוא אחריות, אנחנו מאמינים שהאחריות הציבורית שלנו נעה על שלושה דגלים מרכזיים 
תשתיות, דיור, תעסוקה. יש לנו הרבה קמפוסים בנגב ובגליל ומאמינים בחיזוקם, אנו רואים חשיבות 

 האלה ובאנו לשמוע אתכם לגבי זה. אנחנו בונים תכניות עבודה בימים בהשפעה של צעירים.

 למה פעולות ההתאחדות הן בעלות אוריינטציה פוליטית מפלגתית?אלה ממצגת: ש

הפעולות שנבחרות להיות חלק מהאג'נדה שלנו הם ע"י היו"ר והסיו"ר. מחאת היו"ר שלומי יחיאב: 
 האפודים הצהובים נבחרה יחד עם הנשיאות. בין היו"ר לסיו"ר יש ועד מנהל שמגדיר גבולות גזרה.

 : מי אמר שהיו"ר, הסיו"ר והוועד המנהל לא מזוהים פוליטית?הנציג עידן לביא

לחלק גדול מהאגודות ההצבעה היא במודל של בחירה אלקטורלית. השאלה מה  יחיאב: שלומיהיו"ר 
מייצר מערכת דמוקרטית יותר נכונה. לגבי השאלה של פוליטיקה, כל מה שאמרתי כאן בנושא אג'נדה, 

זו החלטה של תשומות ומשאבים. הקו שמנחה אותנו הוא קו של הדרגים בסוף כל החלטה היא פוליטיקה. 
 הנבחרים.

, מה שגורם לכך שנוצר קו יש הגמוניה של אנשים שלא לומדים מדויקים והנדסה: סובול קרןהנציגה 
 ., שלא בהכרח מייצג את כל הסטודנטים.מחשבה אחד

זו נקודה שעלתה לסדר היום וגיבשנו סים. יש רצון לקדם הפרדה מגדרית בכל הקמפו: יחיאב שלומיהיו"ר 
 .עמדה. רום שהיה כאן יצא נגד זה

 : יש תפישה שכל מה שרלוונטי לצעירים רלוונטי לסטודנטים. איפה עובר הקו?כהן סתיוהנציג 

: היכולת של סטודנטים להבין את האג'נדה במועצה היא קשה. אנחנו מסתובבים יחיאב שלומיהיו"ר 
במועצות ושומעים מה שעולה בסקרים. חלק ניכר מהעונים הצביעו שיש דברים שמטרידים אותם כחלק 

 לית.מצעירים בחברה הישרא

 : הדיון הוא באוויר. יש אנשים שאספו שאלות ונתונים.בן ישי מטרהנציג 

: הצהרתי בעבר שאתם תיקחו חלק בכל מה שקשור לייצוג המועצה מול ההתאחדות. בן צבי ירדןהיו"ר 
 אני מזמינה אתכן להציג שאלות בוועד המנהל והנשיאות.



 

מחאות הציבוריות שהאגודה עשתה, במיוחד בשיתוף עם כל ה: חשוב לציין ששלוח אסףהנשיא 
כון גם למחאת הגז ובטח למחאה החברתית ההתאחדות, נעשו בשיתוף עם חברי המועצה ובאישורם. זה נ

 הדברים נעשים בשיתוף עם חברי מועצה ובאישורם.. 2011של 

 הזה? מה מטרת הפרויקט? גודלר ה? מדוע בסד2050מדוע ההתאחדות מממנת את ישראל שאלה ממצגת: 

 אלף. 400אלף וההתאחדות משקיעה בסביבות  700מייצרת הכנסות של  2050: ישראל יחיאב שלומיהיו"ר 
המטרה היא לייצר מנהיגות של סטודנטים שפרוסים בכל הקמפוסים על מנת  ההכנסות הן מהתרומות.

 .לייצר מלבד העיסוק בלמידה, אג'נדות, עבודה מול הרגולטורים

 : למה ההתאחדות צריכה תנועה?סובול קרןהנציגה 

שמגיעים מכל הארץ ומכל הדעות  חברים 47: זו קבוצה שבאה לייצג רעיון. בנשיאות יש הלל יוליהסיו"ר 
 והמגזרים ומייצגים אלקטורלית באופן יחסי. 

 : לאן הרווחים הולכים?בן ישי מטרהנציג 

ים אלה ואחרים למחלקות ולגופים, נקבעת בנשיאות. : ההחלטה על העברת רווחיחיאב שלומיהיו"ר 
האגודות בארץ ולהבין מה התהליך הראשון שעשינו הוא להסתובב חצי שנה לפני סגירת התקציב בכל 

חשוב. ביולי הגיעו האגודות מהדרום ושמו בפנינו אג'נדה. נגמר התהליך, רץ סקר הסטודנט והשיח. בנינו 
ודה, נציג את זה מול הוועד המנהל, נקבל רג'קטים, יש פורום פתוח, עם הדרג המקצועי שלנו תכניות עב

 הייצוגיות של התהליך הזה. אני מעריך אתמקצה שיפורים ובסוף מגיעים לנשיאות. 

 : איך מוודאים שאין ניגוד עניינים?כהן ויסתהנציג 

חיצוני. אם יש בעיה אז : אנחנו עובדים עם גוף ביקורת, גם ביקורת פנימית וגם מבקר יחיאב שלומיהיו"ר 
 אנשים מנועים מלהגיב מפאת ניגוד עניינים. זה שוטף לאורך השנה.

 לקבל פניות מסטודנטים?כיצד אתם מצפים שאלה ממצגת: 

: דרך המנגנון של האגודות. סטודנטים מהקצה שמגיעים אלינו עם יוזמות, זה עובר יחיאב שלומיהיו"ר 
 ייצוג. בציר של האגודות כי זה עובד במנגנון

 למה? –שקלים לארגון היציג  שאלה ממצגת: עשרה

מנגנון ההכנסות של ת הסטודנטים. היה רצון לייצר גוף סטטוטורי אחד שייצג אהיו"ר שלומי יחיאב: 
ההתאחדות בנוי מדיבידנד של איסתא ועוד. ברגע שהדיבידנדים ירדו, הוחלט שיש להוריד את ההכנסות 

המנגנון הראשוני לגבייה שחשבו מלגות שמשרדי ממשלה מכתיבים לנו.  מהאגודות שמשלמות פר ראש. יש
ור רד המשפטים אמרו שיש בעיות. בהתאחדות אסעליו הוא בדומה לרוב אגודות הסטודנטים בארץ, ובמש

המנגנון הנוכחי של  לנו לעשות אפליה בין סטודנטים. לא רציתי לשכני סטודנטים להיות חברי התאחדות.
 וקתי אבל זה חוק. גבייה הוא לא ח

אין לי יכולת  : עד שלא נכנסתי לנשיאות, לא ידעתי שיש להתאחדות נציגות במל"ג.בן צבי ירדןהיו"ר 
 לייצר מאבק ארצי וזה תפקיד ההתאחדות.

בוועדות ממשלתיות הוחלט לפני כמה שנים  נציגים של ההתאחדות. 2: יש במל"ג יחיאב שלומיהיו"ר 
 אה למאבק שהסתיים בעצירת המהלך.להעלות שכ"ד וההתאחדות יצ

 מהו הערך המוסף של ההתאחדות לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב?שאלה ממצגת: 

: זו שאלה שאני כיו"ר באוניברסיטה שאלתי לא מעט. ההתאחדות משקיעה מיליון יחיאב ומישלהיו"ר 
חת אג'נדה ולייצר שקלים בשנה לטובת האגודות הקטנות דרך מחלקת קשרי אגודות. המטרה שלנו לק

המקום של האגודה  גם אם האגודה תצא מההתאחדות, לא יהיה מצב שלא נדאג לכולם. מהלכים רוחביים.
 אביב הוא לא רק מה אני מקבל אלא היכולת להוביל שינויים.בתל 

 : אתם יכולים לפנות אלינו בלי קשר, תשאלו ותבואו.הלל יוליהסיו"ר 

 



 

 יו"ר האגודה, ירדן בן צבי – ח מראש במייל לחברי המועצה()נשל תקציב האגודה לשנה"ל תש"ף

"חיות ומנהלות היחידות ועוד. התקציב סאלי ואני בנינו את התקציב בהסתמך על תכניות עבודה של הרמ
 בנוי הפוך מהתקציב של ההתאחדות, קודם הוצאות ואז הכנסות. 

 פירוט סעיפי התקציב(בשלב זה התבצע )

 לשנה"ל תש"ף הצבעה על תקציב האגודה

 התקציב אושר. נגד. 0נמנע,  1בעד,  17

 רותם גרוסמן, רמ"ח מינהל ורווחה –הצגת עיקרי ת"ע תש"ף 

דון אחת לסמסטר, מערך מלגאים שיטפלו בפינות הקפה, שיפוץ מקלחות רוכבים, שיפוץ מועמתוכנן 
מצעי תחבורה מבצעים בקפיטריות, מחירים מפוקחים, הצבת טלויזיות במרכז ההסעדה, תגבור א

ופית, דלת פתוחה להצעות סטודנטים, אירועים וסיוע לוגיסטי, דייט ראשון, פפ"ש ופורימון, שריון שית
 .חדרים

 מעורבות חברתית, הלה שקדרמ"ח  –הצגת עיקרי ת"ע תש"ף 

פתחנו את מועדון ג'סטה מחדש, התנדבויות לקראת החגים, דוכנים של מעורבות חברתית, קיימות, קידום 
, הפחתת חד"פ והוצאתו מהאגודה, הגינה ההידרופונית, סדנאות, תאים ירוקים ושבוע ו הירוקהתא

. המלגות לא תלויות , שבועות מיוחדים, העלאת השיח המגדריהלת הדיורקיימות, פרסומים, מילגות, מנ
 במצב סוציו אקונומי או הצטיינות.

 אקדמית, טלי אבנת רמ"ח –הצגת עיקרי ת"ע תש"ף 

 ם סגן הרקטור והמזכירות האקדמית, עבודה ייעודית מול מדעים מדויקים, חדשנות בהוראה,פגישות ע
עניין התארים המתקדמים  ., הורות, תארים מתקדמיםהסברה, מילואיםלמידה, מפגשי  פרויקטים, מרכזי

 הוא דבר שאנחנו צריכים עוד ללמוד ולבחון.

 והסברה ופרסום, יואב זי רמ"ח –הצגת עיקרי ת"ע תש"ף 

אין. נהפוך את תדמית האגודה, נפתח  11מהפך תדמיתי, זה מתקשר לגישת הערוץ הראשון אאוט וכאן 
י להתחבר לסטודנטים. ככל שאתה יותר בשיווק בזמן אמת ככה אתה יותר רלוונטי ערוץ תקשורת נוסף כד

 ועוד הרבה הפתעות שאנחנו מכינים לכם בתוכן כדי לגרום לסטודנטים לעקוב אחרינו.

 התפקיד שלנו להיות קשר לסטודנטים אבל יש גם חשיבות בין ראש המחלקה לנציג. ציגה מרים פהל:הנ

חנו רצות קדימה ופועלות פנימה, לא תמיד יש לנו את הזמן לעדכן. אנחנו רואים : אנהיו"ר ירדן בן צבי:
כלפי בכם חשיבות גדולה, אתם הפנים שלנו. אנחנו משכפלות את השיח שהקמפוס מפנה אלינו, 

לאוניברסיטה יש אינטרס שתהיה אגודה אחת ומאוחדת וזה היתרון של האגודה והכוח שלנו  .ההתאחדות
 מעלות בתדמית האגודה אבל עד כמה שאפשר לקחת חלק, תהיו שם. 180י של יש שינו כהנהלה.

 לשנה"ל תש"ף הצבעה על תכניות עבודה

 התכניות אושרו. נגד. 0נמנע,  0בעד,  17
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