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 1 אביב-אוניברסיטת תל

 2 אגודת הסטודנטים

26.5.2021 3 

 4 תקציר 

פירוט  לשיפור(, אישרה המועצה הצעת החלטה הנוגעת 14-6בנוסף לעדכונים השוטפים )עמ'  5 

ימי עסקים  14הפרוטוקולים של ישיבות המועצה. בנוסף, נקבע כי הפרוטוקולים יפורסמו בתוך  6 

מלצות ועדת ביקורת בעקבות הדו"ח שפרסמה הוועדה מתום הישיבה. לצד זאת, המועצה דנה גם בה 7 

על העברת כספים למועצת רפואה )מצורף בנספח(. במסגרת זאת, אומצו מנגנוני פיקוח ובקרה על  8 

לא יהיה ניתן לכהן כחבר מועצה ובמקביל לכהן העברת כספים למועצות הפקולטטיות ונקבע כי  9 

י בתקציב האגודה יוצג פירוט של וכהאגודה ע"י  המתוקצבבתפקיד עם שכר בעמותה/גוף אחר/ת  10 

הסכומים המועברים לכל פקולטה בנפרד. הדיון על שירותים נוספים למשלמי דמי רווחה נדחה  11 

 12 לישיבה הבאה. 

 13 

 14 اجتماعات بروتوكوالت تفاصيل زيادة بشأن قرار على المجلس وافق ،( 6-14 ص) الجارية التحديثات إلى باإلضافة

 15 كذلك. الجلسة انتهاء موعد من عمل يوم ١٤ خالل الپروتوكوالت نشر يتم أن تقّرر ، ذلك إلى ضافةباإل. المجلس

مجلس  إلى األموال تحويل حول اللجنة نشرته الذي التقرير عقب والمراجعة التدقيق لجنة توصيات المجلس ناقش 16 

 17 للمجالس األموال تحويل على والّرقابة للُمراقبة تإِْجَراَءا تبنّي تمّّاإلطار، هذا في .(الملحق في مرفق) طالب الطب

للعمل في  الوقت ذات في يستطيعون المجلس نقابة الطالب والطالبات ّباون انّّ وتقّرر ،للكليات التّابعةطالب  18 

 19 أن يجب النقابة ميزانية في أنّ وتقّرر . نقابة الطالب والطالبات اتموله التي أخرىمجلس طالب منصب براتب في 

 20 لمن اضافيّة خدمات على النّقاش. حدة على لكلية التّابعةّمجلس طالب لكلّّ تحويلها يتمّّ الّتي للمبالغ تفصيل يُعر ض

 21 .أخرى لجلسة تأجيله تمّّ عيشةوم رفاه رسوم يدفعون

 22 

In addition to the ongoing updates (Pages 6-14), the council approved a proposal for 23 

improve council meetings protocols and decided that protocols will be published within 24 

14 business days from the end of the meeting. At the same time, following audit 25 

committee’s report regarding funding student medical council, the council also 26 

discussed committee’s recommendations (attached in the appendix). As part of this, 27 
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supervisory and control mechanisms for the transfer of funds to the faculty student 1 

councils were adopted. It was also determined that it would not be possible to be a 2 

council member and at the same time serve in a position with a salary in another studnt 3 

council which funded by the Student Union. Additionally, Student Union budget will 4 

show details of the amounts transferred to each council separately. The discussion on 5 

additional services for student activity fee payers was postponed to another meeting .  6 

 7 

 8 

 9 

10 
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 1 תוכן עניינים 

 2 

 3 4 ....................................................................... רשימת נוכחות

 4 6 ...............................................................................פרוטוקול

 5 6 ...................................................................... עדכוני הנהלה

 6 14 ........................................ הצעת החלטה פרסום פרוטוקולים

 7 18 .. המלצות ועדת ביקורת בנוגע להעברת כספים למועצת רפואה

 8 47 ....... הצעת החלטה לשינוי אופן פרסום הפרוטוקולים –נספח א' 

 9 49 ................................. ור המלצות ועדת ביקורתאשר –נספח ב' 

 10 

11 
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 1 נציגי מועצה – רשימת נוכחות

 נוכח/ת? חוג שם

 כן פיזיקה ואסטרונומיה תואר ראשון אביה צורף

 לא סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לימודי עבודה תואר ראשון אולג בן אבי

 כן הנדסת תעשיה תואר ראשון אור ברוטי

 כן מדעי המחשב + מתמטיקה + סטטיסטיקה תארים מתקדמים לינסקי ביאילון 
 לא כלכלה תואר ראשון איתי נתן כהן

 כן תאטרון + אקדמיה למוזיקה + מוזיקולוגיה תואר ראשון איתמר קפוסטה

 כן ביה"ס לרפואת שיניים אלה שיר אגהוב

 לא כלכלה תואר ראשון אלון קדמון

 כן תארים מתקדמים -ביה"ס להיסטוריה  אסף טלגם

 לא הנדסה מכנית, מדע והנדסת חומרים תואר ראשון אריאל דריזין

 לא הנדסה מכנית, מדע והנדסת חומרים תואר ראשון אשל איזנברג

+ אפריקה + לימודים קלאסיים + ארכיאולוגיה + היסטוריה תואר ה"תמז בועז קראוזר
 ראשון

 לא

 כן תקשורת תואר ראשון ג'וש דריל

 כן ביה"ס לרפואה נשטוקגל בי

 לא ביה"ס לפילוסופיה תארים מתקדמים גלעד קינן

 לא הנדסת חשמל ואלקטרוניקה תארים מתקדמים דביר עופר

 לא משפטים מתקדמים דוד אלול

 לא חשבונאות דור גולדברג

 לא אדריכלות תואר ראשון דנה באלינט

 לא בי.איי. כללי + תכנית רב תחומית דנה קאופמן

 כן מדעי המחשב תואר ראשון לוי הדר

 לא סיעוד ורד עואד

 כן פסיכולוגיה + סוציולוגיה ואנתרופולוגיה + תקשורת תארים מתקדמים זוהר אלון

 לא חשמל ואלקטרוניקה תואר ראשון + לימודי חוץ חן שלם

 לא מדעי המחשב תואר ראשון טל לוי

 לא מדעי החיים תואר ראשון יאיר רוט

 כן מדיניות ציבורית + כלכלה תארים מתקדמים מחוןיוסף חיים ש

 לא ביה"ס לרפואה יעל ארז

 לא מדעי המוח יעל בן הרוש

 לא גיאוגרפיה ירדן בן צבי

 כן כימיה + גיאופיזיקה + מדעי כדור הארץ תואר ראשון כפיר רוטמן משה
 לא ה תארים מתקדמיםפיזיקה + כימיה + גיאופיזיקה + ביה"ס ללימודי הסביב לוס אוריה מיטלמן

 כן ניהול ליאור חזן

 לא חשמל ואלקטרוניקה תואר ראשון + לימודי חוץ ליאור שלחון

 לא תואר ראשון + מוזאולוגיה -תולדות האמנות + רב תחומי  ליהי פאול

 כן ספרות + תרבות עברית + עם ישראל + נשים ומגדר תואר ראשון ליזה אלטשולר
 כן חשבונאות מאי שגב

 כן אנגלית + צרפתית + ערבית + איסלאם + בלשנות תואר ראשון איה הולנדרמ

 לא חשמל ואלקטרוניקה תואר ראשון + לימודי חוץ מורן דאורי

 כן פסיכולוגיה תואר ראשון מייה מזרחי

 לא ביה"ס ליהדות תארים מתקדמים + עריכה לשונית מרדכי רבפוגל
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 ןכ מדע המדינה תואר ראשון מרים גנדלויב

 כן פילוסופיה תואר ראשון נגה אלקיים

 כן ביה"ס לרפואה נטשה אופנהיים

 לא מתמטיקה, סטטיסטיקה תואר ראשון נעם קיני

 לא ניהול עבד אל ראוף סמארה

 לא ביה"ס לחינוך עדי בן דור

 לא סיעוד עדן אבו עקל

 כן משפטים תואר ראשון שנה א' עדן סנדרס

 לא ם(מנהל עסקי) ניהול עומרי שגב

 לא אמנויות תארים מתקדמים עומרי שטיינברג

 כן קולנוע וטלוויזיה תואר ראשון עידו מונטנייז

 לא רפואית תואר ראשון-הנדסה ביו עידן ברנע

 לא מדעי המחשב תואר ראשון עידן דיין

 כן המדרשה לתארים מתקדמים עידן לושי

 כן מזרח אסיה תואר ראשון עינב הילה עידן

 כן מדע המדינה + לימודי ביטחון + לימודי עבודה תארים מתקדמים עמית קצב

 לא עבודה סוציאלית תואר ראשון ענת גולדשמיד
 כן מדעי החיים תואר ראשון יעקב( משיח) קובי

 כן למעט הנדסת חשמל() הנדסה תארים מתקדמים קרן סובול

 כן משפטים תואר ראשון שנה ב' רן טואיטו

 כן יסוקריפוי בע רתם צביון

 לא ביה"ס לרפואה שחר ברמי

 לא פיזיותרפיה שי גלעד

 כן מדעי החיים תואר ראשון שי דושניצקי

 לא הפרעות בתקשורת שי זוננפלד

 כן מדעי החיים תארים מתקדמים שי זילברצוויג

 לא ביה"ס לתרבות תארים מתקדמים, תרגום ועריכה שיר גופר

 לא ד-משפטים תואר ראשון שנים ג שלי סגל

 לא ביה"ס לחינוך שני שטרייספלד

 כן ניהול שרי גרינשפון

 כן ניהול תמר שנירר

 כן ביה"ס לחינוך תמרי צרפתי

 1 

 2 נוכחים נוספים שאינם חברי מועצה
 3 

 4 נשיא המועצה – אסף שילוח
 5 מבקר האגודה –עו"ד גיא הדר 

 6 סיו"ר האגודה –דניאל זילבר 
 7 רמ"ח רווחה ומעונות –רותם גרוסמן 

 8 סטודנטית  –אבנת טלי 
 9 

10 
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 1 פרוטוקול
 2 חברי מועצה.  34: נוכחים

 3 –נציגים הנושאים תפקיד באגודה )הנהלה, נשיאות, ועדות רלוונטיות(  – הערה בנוגע לפרוטוקול

מוצגים רק בהתאם לתפקידם, אך מרביתם מכהנים גם כחברי מועצה. ניתן למצוא אותם ברשימת  4 

 5 הנוכחות המצורפת לפרוטוקול. 

 6 

טוב, אנחנו מתחילים. יש לנו היום עדכוני הנהלה, הצעת החלטה : נשיא המועצה() חאסף שילו 7 

שנדחתה מהישיבה הקודמת על פרוטוקולים ולאחר מכן יש את האשרור המלצות  8 

 9 ועדת ביקורת ואחרי זה דיון על דמי רווחה ושירותים של דמי רווחה. 

 10 עדכוני הנהלה

התאריך החדש של יום הסטודנט כמו שכולם יודעים,  ,10.6-ב:  ר האגודה(”יונציגה ו) ליאור חזן 11 

אנחנו נערוך השנה באופן תקדימי בראנץ' משותף לכל המועצה והמטה. זאת  12 

אומרת הנהלה, עובדים והמועצה שלוקחת חלק בתוך הבראנץ' הזה, כולם מוזמנים  13 

 14 . יהיה שמח. מי שלא מתכוון לבוא, שחרורים דרכי. כאילו כולם באים. 30: 10-ב

. פרסמנו את זה גם בקבוצת העדכונים, תעבירו את זה 30.5-ב הד תעסוקירי 15 

בבקשה לכל הסטודנטים והסטודנטיות. היריד עצמו הוא יריד מגוון. הוא פונה  16 

בשאיפה לכל הפקולטות. היריד הוא יריד של האוניברסיטה והוא לטובת  17 

. השנה הסטודנטים שלנו, גם הבוגרים לוקחים בו חלק, זה יריד שקורה כל שנה 18 

הוא דיגיטלי שוב ולכן יש ממש הרשמה ונוחות ולהגיע לתוך כל הביתנים, להשאיר  19 

 20 קורות חיים, לשמוע על עסקים. שווה. תעבירו לסטודנטים. 

אז קודם כל אני רוצה להתחיל בתודה רבה רבה לכם על  -מבצע שומר חומות 21 

לכל  העברת המסרים. זה היה מדהים, המהירות של הפצת מסר והתפוצה שלו 22 

הסטודנטים והסטודנטיות. סטודנט שפנה ושאל שאלה, ענינו בקבוצת העדכונים  23 

ואז תוך מאית שניות הוא אמר, ואי, תודה. הוא כבר קיבל את התשובה. וזה לא  24 

היה ישיר, זה היה דרככם. אז כל הכבוד על המעורבות ועל ההעברה של המסרים  25 

ורק אנחנו נצליח להגיע לכל  ובועל התכלול וההצפה אלינו בזמן אמת. זה סופר חש 26 

הסטודנטים בכל זמן נתון. אז באמת תמחאו לעצמכם כפיים ותטפחו על השכם.  27 

רותם גרוסמן דברים קריטיים שהיו ככה לסיכום, אז היה לנו את גזרת המעונות ש 28 
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תרחיב בדבריה, שהגזרה הזו הייתה גזרה קצת רגישה. עלו לאורך כל התקופה  1 

אישי של סטודנטים ערבים ושל סטודנטים יהודים קריאות של חשש לביטחון  2 

במקביל. והתחושה שם הייתה תחושה לא נעימה. אנחנו ניטרנו את הקבוצות  3 

והגברנו אבטחה. היינו בקשר ישיר גם עם האבטחה של האוניבריטה, גם עם  4 

וכמובן עם הסטודנטים. בזמן אמת, למזלנו, כל מה שעלה הקב"ט של המעונות.  5 

לא היו שום אירועים שדיווחו לנו עליהם והם באמת קרו, מלבד היה פייק ניוז.  6 

הגרפיטי שהיה על הקירות וזה בכלל קדם המבצע וזה גם טופל. מבחינת אקדמיה,  7 

 8 ראיתי שזה בשקף של יוסף אז הוא ירחיב. 

השיחה התנהלה בצורה טובה, עדכון אמור לצאת דרך  -שיחת נשיא האוניברסיטה 9 

יגים שישבו שם, אמורים לכתוב עדכון מהעיניים הנציגים לקחו חלק. כל הנצ 10 

שלהם, מהמבט שלהם, איך הם חוו את זה, איך הם באו ואיך הם יצאו, ואת הדבר  11 

הזה הם אמורים לשלוח אליי ואני אפיץ את זה בקבוצת עדכונים כדי שתפיצו את  12 

ל זה לכלל הסטודנטים. כרגע זה נראה לי פחות רלוונטי. אנחנו נשקול רלוונטיות אב 13 

השיחה הייתה שיחה מעגל. לפחות אלינו, בתוך המועצה, שנסגור על זה את ה 14 

פתוחה, הדעות הוצפו, למדנו כולנו מכל מגוון הדעות שהיו והשיחה הסתכמה  15 

 16 כהצלחה גדולה מאוד. 

במועצה הבאה אנחנו נכניס לסדר היום  -לפיתוח קריירהמרכז השיתוף פעולה עם  17 

שתבוא לפה ותדבר ותציג את  בדקאנט יירהאת ספי שהיא ראש המרכז לפיתוח קר 18 

הפעילויות שלה. הם עושים פעילויות נפלאות לטובת הסטודנטים שלנו ויש קצת  19 

קצר בדוורור של המסרים ובהגעה של הסטודנטים לכל הפעילויות האלה. ואנחנו  20 

 21 אליהם ממש בצורה הכרחית וטבעית יכולים להשתלב בפער הזה ולגשר, להעביר

אנחנו רואים מהשטח אליהם וגם פעילויות שהם עושים כלפי גם את הצרכים ש 22 

מטה לשטח. אז זה מאוד חשוב והיא תגיע. כרגע בנינו תוכנית שהולכת להיות  23 

בסמסטר א' הבא של סדרת סדנאות של לינקדאין וכתיבת קו"ח ואיך מתראיינים  24 

 25 ואיך מתחילים עבודה בלי ניסיון וכו', ממש סדרה כזו של הרצאות. נביא צלם

שיצלם ויעשה לנו תמונות מקצועיות. וכולנו נהיה שם כדי לעשות את המעבר הזה  26 

בין האקדמיה לתעסוקה חלק יותר. בתוך הדבר הזה יש גם הרבה דברים שקורים  27 
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במקביל. אני לא ארחיב על זה עכשיו כי אנחנו נדבר על זה בישיבה הבאה אבל אם  1 

 2 יש למישהו שאלות ורעיונות, מוזמן להגיע אליי. 

על הנושאים הבאים, שם נדבר  .17.6-תתקיים ב – ועדת צעירים וצעירות בישראל 3 

גם על לכידות חברתית, גם על דמוקרטיה, גם על חיזוק פריפריה, שוק התעסוקה,  4 

שוויון מגדרי ומשבר האקלים. וכולם מוזמנים, גם הסטודנטים, גם אתם, גם  5 

הגבלה וכולם יכולים להגיע. אז אנחנו. כולם יכולים להגיע לזה, זה יום פתוח. אין  6 

 7 פרטים נוספים, אני גם אפיץ לנו בוואטס אפ וגם אם יש שאלות תגידו לי. 

יום שקורה כל שנה בכנסת. הוא נדחה בגלל המצב, היה  - יום הסטודנט הלאומי 8 

. אני הולכת לשם לייצג 9.6-והוא נדחה. הוא הולך להיות ב 12.5-אמור להיות ב 9 

 10 וב, סדר יום וכו' אני אעביר לכם, תציפו לי, נדבר על הדברים. אותנו בכל הדיונים. ש

העדכון הראשון הוא גם העדכון הכי חשוב. משרות פניות, יש לנו : סיו"ר האגודה() דניאל זילבר 11 

שפתוח כבר הרבה זמן, מנהל מרכז שירות, מכרז  –באגודה הרבה משרות פנויות  12 

רכז אירועים  ;נת היקף השעותיותר גדולה מבחי זה יותר קשה כי זו משרה אבל 13 

רכז רכש נמצא תחת מחלקת תפעול שלנו ; שנמצא בחסות רווחה ומעונותלמלגאים  14 

 15 ;ועוזר לנו בתוך האגודה בכל מה שצריך. רכז תוכן שנמצא תחת הסברה ופרסום

ודובר. אלה משרות סופר חשובות, סופר משמעותיות לאגודה. כל המשרות חשובות  16 

וממש נשמח לעזרתכם להפיץ אותן. בחוגים הרלוונטיים  בבת אחת זה הרבה 5אבל  17 

שלכם, באיפה שאתם מייצגים שאתם חושבים שהחבר'ה שלכם מתאימים  18 

 19 לתחומים מסוימים, תפיצו. 

בקשות למענקים. התחלנו לעבור על הפניות.  920קיבלנו בערך  - ועדת מענקים 20 

אים את הקפיצה. באגודה מי שראה, יש מספר קצת אחר, מאז הוא התעדכן ולכן רו 21 

 22 אבל באמת קיבלנו המון פניות ואנחנו כרגע בלו"ז על פי ועדת המענקים. 

אנחנו ממשיכים בתהליך שהאגודה התחילה. גם החודש אנחנו  - עובדיםמישוב  23 

וכל מה שצריך בשביל באמת  , המנהלים והצוות המקצועיאת העובדיםממשבים  24 

 25 פרויקט מאוד מאוד חשוב.  למקצע את העבודה בצורה הטובה ביותר. זה באמת

סטודנטים יכולים לבוא וללמוד במבחנה,  00: 18עד  00: 9-, מהמבחנה נפתחה 26 

נפתח את זה לעוד יותר סטודנטים. כי התו הסגול והתו הירוק מתבטל.  1.6-החל מ 27 
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בתקופת הבחינות היא אמורה להיות פתוחה עוד יותר בשעות יותר רחבות. תפיצו  1 

 2 ויכירו. את זה לסטודנטים שידעו

 3 דניאל, מה עם המענקים? יש צפי להתחלה של הפיזור שלהם?: נציג() עידן לושי

אנחנו  3.6-יש דד ליינים ברורים בכל הנוגע למענקים. אני יכולה להגיד שעד ה: סיו"ר() דניאל זילבר 4 

צריכים לדבר עם כל הסטודנטים שפנו אלינו ולסגור את המסמכים. זאת אומרת  5 

את המעבר הראשוני על הפניות. מוודאים שהם שלחו את כל  עכשיו אנחנו עושים 6 

 7 יש בעיה.המסמכים, אומרים להם או שזה עבר הלאה או ש

 8 מתי הכי מאוחר שהם יקבלו את המענקים?: נציג() עידן לושי

 9 יש לו"ז של הוועדה. אם אני זוכר נכון זה סוף,: מבקר האגודה( ) עו"ד גיא הדר

 10 שופים ללו"ז אז תגידו מה הלו"ז.אנחנו לא ח: נציג() עידן לושי

 11 אני חושב סוף יוני תחילת יולי, אם אני זוכר נכון.: מבקר האגודה() עו"ד גיא הדר

 12 זה רשום לי ואני כבר אגיד לכם, שנייה אחת.: (המועצה סגנית נשיאנציגה ו) צביון רתם

ון של היום של , אז אנחנו כבר אחרי עדכשלום לכולם: ח אקדמיה(”רמנציג ו) יוסף חיים שמחון 13 

שאנחנו חוזרים לקמפוס. החזרה היא, בינתיים היא חזרה מלאה  האוניברסיטה 14 

 15 קורסיםבלפי התוכנית, חזרה ללימודים מלאים. על אף שייתכנו כל מיני שינויים 

ספציפיים שהמרצים ימשיכו להיות או היברידים או בזום לגמרי. יש לנו, בנוגע  16 

ל האקדמי, מסגן הרקטור שנבחנים שעברו לנקודה הראשונה קיבלתי הודעה מהסג 17 

שעות של  12-מקורס, מלהיות מבחן בית ללהיות מבחן פרונטאלי ושינו להם מ 18 

שעות זה לא חוקי. אם יש כזאת סוגיה אצלכם תוודאו להציף אותה  3-עבודת בית ל 19 

ונוכל לטפל בה. בזמן המבצע האחרון שהיה לנו אז ביטלנו את כל חובת הנוכחות  20 

מרצים שכן התעקשו, ביטלנו את כל חובת הנוכחות, פתיחת מצלמות  על אף שהיו 21 

וכדומה. שזה באמת היה התחשבות מצד מרצים מסוימים ועל אף שהיו כל מיני  22 

מרצים שהרגישו קצת מנותקים לדבר רק עם מסכים שחורים וקיצרו שיעורים  23 

הם של בגלל זה אבל בסופו של דבר זה עבד. כל השיעורים הוקלטו, גם שיעורים ש 24 

הסגל הזוטר שחלק מהם לא הוקלטו, גם הם הוקלטו במהלך שומר חומות.  25 

בהמשך, מחר, יש לנו פגישה עם סגן הרקטור כדי להגיע באמת לאיזושהי התאמה  26 

של המבחנים קודם כל לאור המבצע ולאור הקורונה, ובנוגע למתווה הבחינות, איך  27 
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. על אף שכבר במכתבים כמו הולך להיות מתווה הבחינות. פרונטאלי, בזום וכדומה 1 

שראיתם הוא כבר כתב שהכול חוזר להיות בקמפוס אבל עדיין אנחנו מנסים  2 

לראות אם יש סטודנטים מסוימים שיקבלו התאמות או הקלות כלשהן. הקלות  3 

 4 מבחינת להגיע לאוניברסיטה. 

דד כזה מה שעברו ממבחן בית למבחן כאן, אתה יכול לח יש על המבחנים: נציגה() שרי גרינשפון 5 

 6 ...שעות 9שעות או  3אם למישהו יש שעות, נגיד  התנאים?

בסילבוס. אם בסילבוס רשום עבודת בית וזה השתנה לבחינה,  זה הכול תלוי: סיו"ר() דניאל זילבר 7 

אז פה, לפחות לפי מה שסגן המזכירה האקדמית אומרת זה לא תקין. אבל אם  8 

. זה ממש דקויות. אז כל מקרה רשום מבחן בית, פה כבר עולה סוגיה קצת אחרת 9 

 10 .כזה להציף

 11 כל מקרה כזה להציף ואנחנו נטפל.: ח אקדמיה(”רמנציג ו) יוסף חיים שמחון

 12 מה עם אוכלוסיה בסיכון וגרים רחוק?: יו"ר ועדת ביקורת(נציגה ו) עדן סנדרס

מהבחינה גם את זה נציף מחר בפגישה מול סגן הרקטור. : ח אקדמיה(”רמנציג ו) יוסף חיים שמחון 13 

התאחדות הארצית עם כל האוניברסיטאות, אף ב האקדמיבפורום , שליהאישית  14 

 15 הראשונים שהעלינו את זה. אנחנו אחד לא התייחס לנקודה הזאת.

אנחנו מעלים את הנושא הזה, גם אנחנו כמועצה העלינו אותו : (ר האגודה”)נציגה ויו ליאור חזן 16 

ד לפני שזה עלה כמועצה. זה נושא מספר פעמים. אנחנו העלינו אותו כהנהלה עו 17 

שנמצא ממש ממש על סדר היום והוא עולה גם מחר כחלק מהשיחה. סליחה שאני  18 

כך, אנחנו פשוט בסבב עדכונים ואנחנו עוצרת שאלות, אם יש שאלות אז אחר  19 

בזמנים קצובים לעמידה בלו"ז. אז אין התייחסות לשאלות. אחר כך אם צריך  20 

 21 נשאל את הכול. תודה. 

יום הסטודנט אנחנו בעשייה יומיומית לגבי זה. יש רעיונות : רמ"ח הסברה(נציגה ו) י צרפתיתמר 22 

אולי לעשות תחרות. אנחנו נעדכן. מבחינת מצב חירום דאגנו לשתף ולשקף  23 

לסטודנטים את המגיע להם ובאמת תודה רבה לכל מי ששלח דברים שהיו נראים  24 

פיע. המון המון תודה לכם. רכז לו שחסרים והציף את זה כי ישר דאגנו שזה יו 25 

תוכן, המשרה מתפנה, נשמח אם תשתפו, אם יש לכם מישהו שמתאים אז כמובן  26 

להפנות אותו, ורלוונטיות, אם ההסברה רלוונטית האגודה באמת רלוונטית ובשביל  27 
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זה אני צריכה אתכם. אם יש לכם רעיונות או דברים שיכולים להיות טובים, תבואו  1 

 2 תוחה. וזהו. קצר וקולע.אליי. הדלת שלי פ

. אז ככה, דבר ראשון אנחנו עכשיו שלום לכולם: רמ"ח מעורבות חברתית(נציג ו) דריל'וש ג 3 

בתהליכים לפתוח תא חברתי לסטודנטים עם צרכים מיוחדים. עושים את זה  4 

 5 בשיתוף עם הסטודנט שבאמת יזם את הדבר הזה, עם רכזת השוויון. 

השקעות שאנחנו רוצים בעצם  הסטתם מכתב לאנחנו כרגע כותבי - קמפוס ירוק 6 

להציג את זה במועצה הירוקה שאנחנו בעצם רוצים שהאוניברסיטה תראה איפה  7 

ההשקעות, איזה חברות, אם החברות מזיקות לאקלים אז אנחנו נרצה למנוע את  8 

 9 זה. 

יש בגדול ספסלים שעל הגג של הספסל יש פאנל סולארי  - ספסלים סולריים 10 

טלפונים ומחשבים, ויש גם מנורה כזאת שבלילה יהיה אור. תוך שאפשר להטעין  11 

כאלה. אז אני  10להביא עוד  ואני מקווהשבועיים יהיה את הספסל הראשון הזה 12 

צריך את העזרה שלכם. ברגע שיש את הספסל הראשון אני צריך שכולם יגיעו  13 

יטה פוסט בפייסבוק ואז אנחנו נוכל לבוא חזרה לאוניברס וישתמשו בזה ונעשה 14 

ולהגיד, תשמעו, זה ממש מוצלח, הסטודנטים עפים על זה, זה טוב לאקלים ותביאו  15 

 16 .10לנו עוד 

 17 מבחינת חשמל יש גשם? מה קורה אם: (רמ"ח הסברהנציגה ו) תמרי צרפתי

יותר חכמים ממני חשבו על זה. אני אגיד לכם  אנשים: מעורבות חברתית( חרמ"נציג ו) דרילג'וש  18 

זה משפיע על התודעה של הסטודנטים. סטודנטים שעכשיו למה זה כל כך חשוב.  19 

ביומיום פוגשים פאנלים סולריים זה בעצם סטודנט שכל יום רואה את זה, משבר  20 

 21 האקלים הוא משהו שהוא יותר חושב עליו ובנוסף זה גם חוסך חשמל. 

קריאות. יש עכשיו  קיבלנו מלאוהוצאנו הודעה,  - SAFE APPשיתוף פעולה עם  22 

קהילה שמשבוע הבא מתחילות הכשרה של כמה שבועות. אחרי שהן מנהלות  23 

את ההכשרה אנחנו נפתח את המיזם הזה. שוב, נצטרך את העזרה של יסיימו  24 

כולכם לשתף את זה בתקווה להביא אלפי סטודנטיות לתוך האפליקציה. מישהו  25 

? בגדול זה סטודנטית שהולכת בלילה, הולכת, לא SAFE APPפה מכיר את  26 

בנוח, פותחת את האפליקציה ויכולה לקבל ישר שיחת טלפון מאחת  מרגישה 27 
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 1 השומרות, או שיחת וידיאו או משטרה, או מה שצריך. זה משהו שאנחנו מנסים. 

ביום ראשון הקרוב יש לנו פגישה עם עיריית תל אביב לחדש את  -תו ירוק סביבתי  2 

 3 התו הירוק במסעדות פה. לוודא שהמסעדות,

 4 תו ירוק. תסביר מה זה: הסברה(רמ"ח ) תמרי צרפתי

האמת שטוב שנגמרת הקורונה כי עכשיו נקודה חשובה. : מעורבות חברתית( חרמ"נציג ו) דרילג'וש  5 

תו ירוק, בקיצור מסעדות יצטרכו לפעול על פי סדר ה " אתלקחת חזרה"אפשר  6 

פעולות מסוימים, סטנדרטים מסוימים והם יוכלו לקבל את התו הירוק שזה אומר  7 

יש אירוע השקת מרכז מחקר למשבר  2.6-בירוקים, לא שהם התחסנו. שהם  8 

אנשים, עכשיו זה פתוח  50אקלים. בהתחלה זה היה בגלל הקורונה אז היו רק עד  9 

. ראש העיר יגיע ונשיא האוניברסיטה להרשמה לכולם. אני כבר מחר אשלח קישור 10 

 11 ידבר וליאור תדבר, זה משהו כזה מאוד מאוד מרגש אז תבואו. 

וכל מי  בנוגע לאגודרייב אנחנו יוצאים בקמפיין טוב אז: רמ"ח רווחה ומעונות() גרוסמן תםור 12 

.נתחיל (בחניונים שמסביב לאוניברסיטהחינם  חנייהיקבל שישתמש בשירות  13 

את זה לכל מי שנוסע בקארפול באופן בחלוקת המדבקות ואנחנו רוצים לפתוח  14 

 15 כללי. 

מצב ביטלנו הרבה ממה שתכננו. התקיימו אז לצערנו עקב ה -במעונות םאירועי 16 

 17 מנסים למצוא תאריך חלופי לאירוע סוף שנה. בעצם שני אירועים. אנחנו 

שיש ל מה אז ראיתם ששמתי פה מלא מתנות. כמובן שלא כ - מתנות פתיחת שנה 18 

מתנות, אני ממש שתרשמו לי איזה מתנות הכי  4-שם יהיו. אנחנו נצמצם את זה ל 19 

הבאה,  ישיבהב כל לקחת את זה בחשבון ולבחור את זה.אהבתם כדי שאני או 20 

בהתאם בעצם אנחנו נעלה את זה להצבעה. בתקווה שתאשרו לנו את התקציב.  21 

תיק, קופסת אוכל,  -, הכיוונון הוא לארבעה מוצריםלפני שנה שעשיתי מחקר כזהל 22 

המוצרים שבאמת לוקחים אותם הכי  4מזרן יוגה. אלו ומחצלת/ בקבוק/כוס 23 

מוצרים אבל העדפנו פחות להתעסק בכמות כי  7-8פני כמה שנים היו גם ל. הרבה 24 

 25 זה פשוט לא עובד, אנשים מתבלבלים.

כמו שליאור אמרה, בשבועיים האחרונים עקב המבצע היה הרבה מאוד  - מעונות 26 

מתיחות במעונות. חשוב לציין שממש חיינו בתוך זה. זאת אומרת קיבלנו את  27 



 ע.ג.  13 04599 ע.ג. 

 "חבר" הקלטה ותמלול

ר עם כל הגורמים ולא רק היינו בקשר אלא אנחנו אלה העדכונים בלייב, היינו בקש 1 

חשוב, והפניות טופלו בזכותנו ולא בזכות אף -שהעברנו את רוב הפניות שזה סופר 2 

היו פחות מחוברים האוניברסיטה  וגם שיכון ובינויאחד אחר כי אפשר להגיד שגם  3 

ובדקנו,  העבירו לנו פניותשבזכות הסטודנטים וחברי מועצה ולמה שקורה במעונות  4 

ידענו בדיוק מה קורה וחשוב לציין גם שטיפלו בזה. זאת אומרת ברגע שהבנו שיש  5 

הצבנו שוטרים בכניסה  ,איזה משהו אוטומטית התקשרנו לקב"ט האוניברסיטה  6 

 7 יכולנולמעונות כדי לתת הרגשה של יותר ביטחון, אז זה משהו ממש, כאילו זה ש

לזכות האגודה שבאמת עמדנו בזה כמו  להתנהל כמו שהתנהלנו, זו איזושהי נקודה 8 

 9 שצריך ולא קרה שום דבר והצלחנו להרגיע את השטח. 

עם  לפני שאני שוכח, בשישי יש מסיבת צהריים: רמ"ח תרבות, קש"ח וספורט(נציג ו) מונטנייז עידו 10 

במכללת אפקה והסטודנטים שלנו מוזמנים. אני אשלח לכם אחרי זה  סקאזי 11 

 12  גרפיקה, מלל, תפיצו להם.

אנחנו הולכים לעשות, מדי השנה עושים תמיד במת סטודנטים וזה,  -יום הסטודנט 13 

השנה אנחנו קוראים לזה היכל הסטודנטים וזה בעצם איפה שאתם יכולים לקחת  14 

חלק. יש קול קורא, יש גרפיקה ומלל קצר. תפיצו לסטודנטים שלכם, כל מי שרוצה  15 

, הקרנה של סרטי סטודנטים לבוא להציג משהו, תצוגות, תהיה שם גלריה כזאת 16 

וזה אמור להיות ממש ממש נחמד, ואנחנו ננסה שכמה שיותר סטודנטים יוכלו  17 

להציג את הדברים שלהם ולקבל מקום ובמה כי אם מגיעים כבר אלפי סטודנטים  18 

לקמפוס אז שזה גם יחזור אליהם. אז אני אשלח לכם מלל, גם היום, פשוט תפיצו  19 

לנו למייל מה הם רוצים להציג ואנחנו נסדר את  את זה, זה ברמה פשוט לשלוח 20 

 21 הכול, בתקווה שכמה שיותר סטודנטים יציגו. 

אנחנו הולכים לעשות פעילות של חפש את המטמון, טיול,  -BUDDYSתוכנית  22 

 23 מסיבת סיום, כמה שאפשר במסגרת הסימסטר. ננסה לעשות כמה שיותר דברים. 

 24 מקצועות הבריאות. יום ראשון יש לנו הפסקולטה ב -הפסקולטות 

אנחנו בתקופה סופר רגישה ואנחנו צריכים להיות בשביל כל  -סטודנטים ערבים 25 

הסטודנטים שלנו. פאדי, רכז הסטודנטים הערבים, מקבל פניות, הוא בקשר כל  26 

אם יפנו אליכם  אבלהזמן עם הקהילה. לא משהו שאתם צריכים להיות אקטיביים  27 



 ע.ג.  14 04599 ע.ג. 

 "חבר" הקלטה ותמלול

 1 רק שתכירו.  אז תדעו לקשר. זה המייל שלו, וזהו

 2 אנחנו נעשה חילופי תרבויות בהמשך הסימסטר.  -סטודנטים בינלאומיים

, יש נבחרות, שחייה, כדורסל, כדורגל, שיורדים 6.6-ביש אס"א תל אביב  - ספורט 3 

אולימפיאדה של אוניברסיטאות. תל אביב, תמיד לוקחת פרסים  זה מעיןלאילת.  4 

 5 וגם לנו יש שם חלק. זה קורה שבוע הבא. 

 6 .יש אליפות העולם בקוריאה, עושים את זה דרך הזום -מועדונים

לתגלית. סטודנטים עפים על זה אז מיונים שבוע הבא אנחנו מתחילים ב - תגלית  7 

 8 .אני שולח לכם מלל

אני מעדכנת רגע לוועדת מענקים לפי מה ששאלתם, מועד : המועצה( )נציגה וסגנית נשיא צביון רתם 9 

הוועדה, או  10.6-כמו שדניאל אמרה, ועד ה 3.6-באחרון להשלמת מסמכים זה  10 

הכסף  בעצם מי מטעמה שעובר על הבקשות יעבור וידרג את הזכאים למענקים. 11 

 12 עצמו יחולק ביולי

בנוגע לכלים שלובים פנה אליי סטודנט שאמר שהיו קורסים שהרבה שנים : נציג() איתמר קפוסטה 13 

ונטאלית למרות המצב. פשוט הבחינה הייתה מקוונת ועכשיו היא עברה להיות פר 14 

 15 .אמרתי לו שזה פרונטאלי

 16 תשלח בבקשה מייל לאקדמיה וניתן לך מענה: (ר האגודה”)נציגה ויו ליאור חזן

 17 לתמרי, מה ההתקדמות של האתר החדש?שאלה ו: נציג() איתמר קפוסטה

האתר אז ככה, האתר החדש, נקלענו לאיזושהי בעיה קטנה, : (רמ"ח הסברהנציגה ו) תמרי צרפתי 18 

 19 דמיעצמו מוכן. הדבר היחידי שנותר לעשות בו זה איך לקשר את המתחם של ה

לעשות את  WIXהבנק בחינות. אי אפשר דרך וזה הנחות בחניות, , שבעצם רווחה  20 

חושבים כרגע איך לעשות את זה וכשיהיה אני כמובן אעדכן אתכם ונעשה  .זה 21 

 22 טסטים לאתר ויהיה מדהים. 

 23 

 24 וקוליםהצעת החלטה פרסום פרוט

. בעצם הצעת נדחתה מישיבה קודמתאנחנו עוברים להצעת ההחלטה ש: נשיא המועצה() אסף שילוח 25 

מי מבין כל מציעי החלטה נוגעת לאופן שבו אנחנו מפרסמים פרוטוקולים.  26 

 27 ההחלטה רוצה להציג אותה?

יש פה טוב, פרוטוקולים, נוסח ההצעה. לא נראה לי ש: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 28 



 ע.ג.  15 04599 ע.ג. 

 "חבר" הקלטה ותמלול

 1 ,בשביל זהשלנו. בגדול  "הנהדרים" תלונה על הפרוטוקוליםמישהו שלא שמע 

הצעת ההחלטה הזאת. רצינו שקודם כל כאילו לקבוע מועד שהפרוטוקולים יהיו  2 

 3 יום.  14חייבים להתפרסם עד המועד הזה, 

 4 ימי עסקים. 14: נשיא המועצה() אסף שילוח

 5 כון. ימי עסקים. נ: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

אני רגע רוצה את ההקדמה שנייה לחדד. הפרוטוקולים היו : (ר האגודה”)נציגה ויו ליאור חזן 6 

כתובים והיה חסר כמה סעיפים של בקרה, של הפיכת הפרוטוקול למשהו יותר  7 

קריא, מחייב, מפורט, נגיש. ולכן ההצעה הזו הועלתה ונכתבה. ואז הגיע העניין של  8 

זמן מיום הישיבה הפרוטוקול צריך להיות באוויר, כן או לא. ולכן כמות הזמן, כמה  9 

 10 ימי עסקים זה הסעיף הראשון. 14

אתם לא חייבים להציג את כל הסעיפים, קראתם את ההצעה, בגדול : (נשיא המועצה) אסף שילוח 11 

זה הצעה שהמטרה שלה זה להוסיף עוד דברים לפרוטוקול שהוא יהיה יותר  12 

הוספנו  -גם עשינו מספר שינויים בפרוטוקול האחרון בהתאם להצעה, מפורט.  13 

אז אם יש לכם שאלות זה רשימת נוכחות ורשימת הצבעות במקומות שהיה ניתן.  14 

 15 הזמן.

אם ההצעה תעבור מי אחראי על פרסום הפרוטוקולים במובן שזה ידרוש עוד כוח : נציג() אלון זוהר 16 

 17 תיפתח עוד משרה לנושא?  אדם?

מה שקורה זה דבר כזה. הפרוטוקולים גם ככה לא, זה לא דורש. : (ר האגודה”ו)נציגה וי ליאור חזן 18 

ה שלהם לאתר כך או כך. המצב הזה ימשיך. אעוברים סבב של אישורים לפני ההעל 19 

זה לא דורש עוד כוח אדם. במקום שהדוברת תקליד את הפרוטוקול אנחנו לוקחים  20 

מת בפעם הקודמת, אתם חברה חיצונית, אותה חברה, אנחנו ניסינו חברה מסוי 21 

זוכרים דיברנו על ההנגשה שהוא יהיה נגיש ומונגש גם לעיוורים שזה מתחבר  22 

בפונט מסוים אל תוך מערכת ההקראה שלהם והם מקריאים את זה. הפרוטוקול  23 

היה באיכות מסוימת, אנחנו מנסים היום חברה נוספת ואם היא תהיה טובה יותר  24 

רוטוקולים יהיו כמה שיותר מדויקים אנחנו נמשיך איתה. השאיפה היא שהפ 25 

 26 ומותאמים,

 27 מה שקורה.המציאות ואת שהם ישקפו באמת את : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס



 ע.ג.  16 04599 ע.ג. 

 "חבר" הקלטה ותמלול

 1 באיזה שפה הפרוטוקולים יפורסמו? רק בעברית?: זוהר אלון )נציג(

ישיבה הנושאים העיקריים שעלו ב ההצעה אומרת שיש גם תקציר של: (נשיא המועצה) אסף שילוח 2 

 3 שיתורגם גם לערבית ולאנגלית. 

 4 השאלה אם זה לא יעכב את כל הפרסום.: נציג() עידן לושי

 5 לתרגם את זה זה מעכב. : המועצה( )נציגה וסגנית נשיא צביון רתם

 6 חברה מקצועית עושה את זה, לושי, זה לא מעכב. :זוהר אלון )נציג(

של שורות והסיכום מנהלים ואז אני  התרגום הוא באמת למספר מצומצם: נציגה() נגה אלקיים 7 

מאמינה שזה לא ייקח כל כך הרבה זמן. כאילו זה לא לתרגם את כל המלל  8 

 9 .בישיבה וההערות. כאילו כל מה שנאמר

ואני רוצה להוסיף שכך או כך אנחנו מפרסמים סיכום ישיבה : (ר האגודה”)נציגה ויו ליאור חזן 10 

 11 .בפייסבוק דרך מחלקת הסברה

אנחנו מדברים על מדרג בעצם של פרסום של הפרוטוקול שבסופו אנחנו רואים : יג(נצ) עידן לושי 12 

 13 .פרוטוקול שלם

יש תקציר שהוא המתורגם ויש את הפרוטוקול המלא : (ר האגודה”)נציגה ויו ליאור חזן 14 

 15 ימי עסקים. שם אנחנו נשאף, כמו שעדן ציינה, 14שהפרוטוקול המלא זה תוך 

עמודים. אז סטודנט  40הפרוטוקול של הישיבה הקודמת למשל היה : מבקר האגודה() הדר גיאעו"ד  16 

שרוצה לחפש משהו ילך לאיבוד ויתייאש. אז בשביל זה יהיה גם סוג של תקציר  17 

מנהלים שבו הוא יוכל ממש רק להסתכל על השורות התחתונות, ההצעות שעלו,  18 

 19 מה התקבל, מה לא התקבל.

של הדוברות, זוהר, לשאלתך זה יוצא מסעיף תקציבי ו: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 20 

 21 עד סוף שנה עד שיהיה לנו תקציב.לפחות 

 22 או עובד אני רק אוסיף למי שלא מכיר התהליך הוא שבדרך כלל דובר: נשיא המועצה() אסף שילוח

האגודה היה עושה את זה באמת, הדובר או מישהו אחר, זה היה עובר לנשיאות  23 

ים אצלנו. בדרך כלל הפער היה מרגע הישיבה עד שזה מגיע ואז אנחנו היינו מאשר 24 

חברה חיצונית זה יהיה יותר קל, עם אלינו. זה בדרך כלל הפער הגדול ולכן אולי  25 

 26 יעיל מבחינת התמלול. זהו. שאלות, הערות?ו

 27 ימי עסקים זה מסיום הישיבה. 14כמה דברים. קודם כל : נציג() בילינסקי  אילון



 ע.ג.  17 04599 ע.ג. 

 "חבר" הקלטה ותמלול

 1 נכון.: ועצה(נשיא המ) אסף שילוח

 2 כי לפעמים ישיבה לא מסתיימת ביום שהיא התחילה, : נציג() בילינסקי  אילון

 3 .לעתים מאוד נדירות: נשיא המועצה() אסף שילוח 

לא, אבל זה נכון, אם יש הצבעה מתגלגלת, עד שההצבעה המתגלגלת : מבקר האגודה() ד גיא הדר”עו 4 

רוטוקול. הוא לא שלם. אין את לא מסתיימת, כאילו אין, אי אפשר לכתוב את הפ 5 

 6 התוצאות של ההצבעה. 

 7  אז איך פותרים את זה?: נציג() עידן לושי

ימי  14ימי עבודה, ועד שזה מסתיים אז  7הצבעה מתגלגלת זה עד : מבקר האגודה() ד גיא הדר”עו 8 

 9 עסקים.

 10 ...זה לא בעיה בגלל שאתה יכול להתחיל עם שאר הפרוטוקול: נשיא המועצה() אסף שילוח

 11 הישיבה לא הסתיימה.: )נציג(בילינסקי אילון 

נכון אבל אולי אנחנו יכולים לייעל את התהליכים, ולהתחיל כבר להכין : נשיא המועצה() אסף שילוח 12 

 13  בהתאם למה שקבענו ורק לעדכן את תוצאות ההצבעה לאחר מכן. את הפרוטוקול

 14 . בשביל הצעה אחת לא נעכב פרוטוקול שלם: נציגה() תמר שנירר

עדן סנדרס )נציגה ויו"ר ועדת ביקורת(: זו גם בסה"כ הצעת החלטה, כמו שמחליטים לקבל אותה  15 

 16 אפשר להחליט להפסיק אותה ברוב במועצה, זה לא שינוי תקנון או משהו. 

 17 גם נדמה לי שיהיה טוב שעברית תהיה אחת השפות שגם יתורגם אליה?: נציג()בילינסקי  אילון

 18 עברית?: ("ר האגודה נציגה ויו)ליאור חזן  

 19 כן.: )נציג( אילון בילנסקי

זאת אומרת זה נכתב  ,זה יתורגם מעברית לשפות אחרות: (נציגה ויו"ר האגודה ) ליאור חזן  20 

 21 בעברית.

 22 .בדרך כלל: בילנסקי אילון

 23 לא הבנתי מה,: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

תיד זה יתנהל בשפה אחרת, וגם יש ערך בתרגום קודם כל יכול להיות שבע: נציג()בילינסקי  אילון 24 

 25 של התרגום כי אולי זה יאפשר להקל במקומות שאולי ההצעה הזו נוקשה מדי.

 26 לתרגם מעברית לעברית?לא הבנתי, אתה רוצה : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

 27 משפה אחרת לעברית. : נציג()בילינסקי  אילון



 ע.ג.  18 04599 ע.ג. 

 "חבר" הקלטה ותמלול

 1 ביקורת(: אבל זה נכתב בעברית במקור.עדן סנדרס )נציגה ויו"ר ועדת 

 2 

 3 באיזה סיטואציה זה יהיה בשפה אחרת?: סגנית נשיא המועצה(נציגה ו) קרן סובול

(: אתה מתכוון לוודא את התרגום? כדי שהתרגום נאמן ללשון צריך ר האגודה”)נציגה ויוליאור חזן  4 

 5 לתרגם אותו חזרה?

כלומר אני חושב שההצעה הזו יש בה משהו נוקשה  ...אני רוצה לכוון לזה ש: נציג()בילינסקי  אילון 6 

מדי בזה שאומרים לכתוב פרוטוקול, בתרגום תמיד יש איזשהו מרחב לתמרן ואולי  7 

כשעושים תרגום לתרגום יהיה אפשר לנצל את זה לגמישות במה לכתוב  8 

 9 בפרוטוקול. 

סבבה, אז הסיפור של  ?לא הבנתי, אה, זה מה שדיברנו עליו כשהתקשרת אליי: נציגה() נגה אלקיים 10 

דיברנו על  רתםהמילה שייכתב הכול בעיניי זה חשוב שבאמת הכול ייכתב, גם אני ו 11 

זה, בעיניי זה חשוב שייכלל כל מה שנאמר בישיבה כדי באמת לוודא שאנחנו, א'  12 

לאנשים  שקיפותאחראים למילים שיוצאות לנו מהפה, ב' שאנחנו באמת נקבל  13 

 14 שלא יכולים להיות כאן. 

זה לא מחייב שיהיה תמלול מלא ואם מישהו נתן הערה : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו ן סנדרסעד 15 

 16 זה לא חייב להיות בפרוטוקול., מצחיקה

 17 .אני מתכוונת למה שנאמר כשאנחנו עומדים כאן: נציגה() נגה אלקיים

אין מקום  השאיפה היא שכל עיקרי הדברים יובאו לפרוטוקול,: (ר האגודה”)נציגה ויו ליאור חזן 18 

על זה הפרוטוקול ייפול ויקום. לזה הכוונה אני מניחה גם ולכתוב כל מילה ומילה,  19 

 20 של אילון במרחב, נכון?

 21 כלומר זה, המילה הכול בצורה גמישה.: נציג()בילינסקי  אילון

 22 כולנו מסכימיםבדיוק. : (ר האגודה”)נציגה ויו ליאור חזן

 23 מעולה. יאללה.  עוברים להצבעה? כולנו מסכימים?או קיי, יופי, : נשיא המועצה() אסף שילוח

 24 ההצעה עברה  –נמנעים  0נגד,  0בעד,  33: תוצאות ההצבעה 

 25 

 26 המלצות ועדת ביקורת בנוגע להעברת כספים למועצת רפואה

מישיבה קודמת. ועדת ביקורת שנדחה אנחנו עוברים עכשיו לעוד משהו : נשיא המועצה() אסף שילוח 27 

 28 . בנוגע להעברת כספים למועצת רפואה שלה והמלצותיהרצתה להציג את הדוח 



 ע.ג.  19 04599 ע.ג. 

 "חבר" הקלטה ותמלול

אלה ההמלצות על הדוח שנשלחו אליכם כבר פעמיים, אז : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס  1 

 2 אני לא הולכת לחזור ולהגיד כל דבר אלא אם זה ממש הכרחי. למישהו יש שאלות?

קראו את ההמלצות ואז אם יש לכם קחו כמה שניות, ת: חבר ועדת ביקורת(נציג ו) טואיטורן  3 

 4 שאלות תעלו.

. כלומר לכאורה פשוט אפשר 5כן. פשוט אני תוהה למה למשל יש את סעיף : נציג()בילינסקי  אילון 5 

 6 .40%-נגיד לתקצב את העמותה ביותר כדי שזה יהיה פחות מ

יכול  ברגע שאתה מעביר כסף לעמותה אחרת אתה לא: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 7 

רק לקבוע לה כמה היא משתמשת לפה, כמה היא משתמשת לפה. אתה רק, יש לך  8 

איזה מידת פיקוח מינימאלית שהכסף הולך לאותן מטרות שהן מטרות של  9 

 10 האגודה. 

 11 כן, למה הסעיף הזה הוכנס?: נציג()בילינסקי  אילון

שזה כל הסיפור,  אהאגודת רפוהסעיף הזה הוכנס כי כביכול מסתכלים על : נציג() גל בינשטוק 12 

דברים שקורים שאנחנו בעלי התפקידים באגודה מקבלים משכורת זעומה ביחס ל 13 

 14 ,. והיה את הפרשיה הזאת שהתפוצצה וזה היה איזשהו דבר מאוד מאוד גדולשם

מהמשכורות שלנו הולכות על המזכירה שאחראית על חילופי  90%כאשר  15 

עכשיו יש  והסתרבלדע שהגיע של מי מישמשסטודנטים בתוך האגודה וזה איזשהו  16 

 17 .לי הרבה דברים להגיד על הדבר הזה

 18 אני הכנסתי אתאם שאבל נראה לי  ,נשמח לשמועאז אנחנו : יו"ר ועדת ביקורת(נציגה ו) עדן סנדרס

, אם אנחנו הכנסנו אותו, אז ניראה לי שכדאי שאנחנו נענהואני ממש הסעיף הזה 19 

בחישוב שאני ורן עשינו מהפרוטוקול אשמח לשמוע מה יש לך להגיד ואנחנו נענה  20 

 21 של אגודת רפואה ראינו שיוצא, אני לא זוכרת בדיוק אבל,

 22 שקלים, זה עובר למשכורות, 66,000משהו כמו : חבר ועדת ביקורת(נציג ו) וטואיטרן 

שקלים, בעיניניו כוועדת  70,000למשכורות ואנחנו מעבירים : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 23 

 24 משכורות. רת זה היה נראה לנו פחות מתאים שאנחנו נממן היקף כזה רחב שלביקו

 25 ...ההכנסות: נציגה() נטשה אופנהיים

רגע, תני לי לסיים את המשפט. תני לי לסיים משפט ואני : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 26 

 27 אקשיב לכל מה שיש לכם להגיד באהבה. בקיצור, לנו זה לא היה נראה הגיוני



 ע.ג.  20 04599 ע.ג. 

 "חבר" הקלטה ותמלול

 1 האגודה. שאנחנו פשוט נממן, כל המשכורות ימומנו על ידי

זה לכאורה, נגיד חוזרים אחורה ורוצים לפתור את הבעיה הזו, אז אם עכשיו : )נציג( בילנסקי אילון 2 

נגיד נותנים סכום יותר גדול, אפשר לתת סכום יותר גדול, להשאיר את המשכורות  3 

 4 הסכום הזה. על

בשביל זה יש תקציב ובתקציב, כשהמועצה תחליט על : (ביקורת ר ועדת”)נציגה ויו עדן סנדרס 5 

סטודנטים בין מועצה פקולטטית תקציב היא תחליט כמה כסף היא מעבירה לכל  6 

 7 אם זה רפואה, בין אם זה משפטים, בין אם זה הנדסה. ואז מדברים על הדיון הזה.

ת לא ברור למה, טוב, כלומר אז כיוון שהמועצה מחליטה אז בכלל ההמלצו: בילינסקי )נציג( אילון 8 

 9 ...המועצה מחליטה, המועצה יכולה להחליט בהתאם

המועצה מחליטה כמה כסף מעבירים. ההמלצה הזאת : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 10 

 11 מדברת על לא להעביר כסף אם אחוז מאוד גדול מהכסף הולך על משכורות של

תייחס אצלם למשכורות של סכום משכורות ההנהלה. זה אומר שזה גם לא מ 12 

מזכירה או דברים כאלה. יש דברים שכל עמותה חייבת להוציא עליהם הרבה כסף  13 

בין אם זה רו"ח או לפעמים עו"ד כשצריך, וזה משכורות שהן הרבה יותר גבוהות  14 

 15 והן הכרחיות. הסעיף הזה לא מתייחס למשכורות כאלה בכלל.

 16 מהן ועל זה הסעיף הזה, נו אל תערבבי אותי. 90%לנו, איך, למה? המשכורות אצ: נציג() גל בינשטוק

 17 אני לא באה לערבב אותך, אני אומרת לך את האמת.: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

שקל  5,300הסעיף הזה נכנס בגלל המשכורות, אגב, תעשו חשבון פשוט, : נציג() גל בינשטוק 18 

 19 .חודשים 12שהמזכירה מקבלת, כפול 

על המזכירה אבל. כתוב משכורות  יםלא מדבר אנחנו: (ר ועדת ביקורת”נציגה ויו) עדן סנדרס 20 

 21 ההנהלה. 

 22 אבל המזכירה נחשבת חלק מההנהלה.: נציג() גל בינשטוק

 23 לא, היא לא חלק מההנהלה .: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

ני סיו"רים  ועוד שלושה שהנהלה אנחנו מדברים על יו"ר, : )נציג וחבר ועדת ביקורת( טואיטורן  24 

 25 רמ"חים אני חושב.

תקף רק לרפואה. זה תקף לכל מועצה ואגב זה לא : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 26 

 27  פקולטטית.



 ע.ג.  21 04599 ע.ג. 

 "חבר" הקלטה ותמלול

כאילו אני לא מבין את הקטע. יש פה איזה משהו  אז למה עכשיו באמצע שנה?: נציג() גל בינשטוק 1 

 2 .מאוד פזיז מאיזה פוסט בפייסבוק

טטיות מה שנקרא. עכשיו אין פקולתקציבים בתוך האגודה, בתקצוב של אגודות : נציג() וקגל בינשט 3 

בעיה, מינהל תקין, נכון, עשינו טעות, זה לא בסדר ואני אגיד את זה בריש גלי. זה שעבר כסף בלי  4 

אישור מינהל תקין, זה לא בסדר והיינו צריכים לתקן את האישור מינהל תקין הזה מלפני הרבה  5 

זמן. עם זאת להחליט החלטה כזאת שמשפיעה לא רק עלינו, אגב, אגודת משפטים מקבלת  מאוד 6 

 7 .כסף, אגודת הנדסה מקבלת כסף

 8 .אגודת הנדסה לא מקבלת כסף: המועצה( )נציגה וסגנית נשיא קרן סובול

להחליט החלטה כזאת בחטף על סמך פופוליזם זול שנעשה בפייסבוק זה מוזר. : נציג() גל בינשטוק 9 

ח ובטח שעכשיו אנחנו רואים אחד את השני פעם ראשונה וכנראה שזה לא בט 10 

המצב המתואר. עכשיו אין לי בעיה להרחיב, יש לי מה עוד להגיד על הסעיפים כאן  11 

אבל זה לגבי ההחלטה באופן כללי. יש פה איזושהי תחושה שקורה פה משהו  12 

ו שזה משפיע, בואו פרסונאלי בחטף, של עכשיו לעכשיו, של בואו נחליט עכשיו משה 13 

נדחה את קבלת ההחלטה הזאת באופן ספציפי לסוף השנה כשרואים את שנה  14 

הבאה, כשיש לכל האגודות, האגודות הפקולטתיות כמובן, קו ידוע עם מה הם  15 

רוצים, כמה הם רוצים ואיך הם רוצים כדי שזה לא יהיה עכשיו איזה משהו  16 

שאף אחת מהאגודות  שתלוש מהמציאות. כי להחליט החלטה כזאת עכשיו 17 

הפקולטתיות לא יודעת מה קורה איתה שנה הבאה, עם החזרה הפרונטאלית  18 

ללימודים והיא לא יודעת כל אגודה פקולטתית כמה כסף היא תצטרך, להחליט  19 

החלטה כזאת בחטף כשאין לנו מושג, לדעתי זאת טעות. לדעתי כל ההחלטה  20 

 21 . "שבועת הרופאים"ם והכיוון שלה עכשיו זה בגלל שיש את המקרה הזה ע

שבועת "אני רוצה להתייחס, דבר ראשון, נכון, זה צף בגלל : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 22 

אבל בעת ובעונה אחת, אנחנו בדקנו את זה ואתה יכול  זה לא סוד. ,"הרופאים 23 

 24 ...לזלזל בוועדה, אתה יכול לזלזל בדוח

 25 ממש לא. ממש לא.: נציג() גל בינשטוק

אבל אי , אני גם פתוחה לביקורת כלפיי אין לי בעיה עם זה :(ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו נדרסעדן ס 26 

אפשר להגיד שזה היה בחטף, עבדנו על הדבר הזה הרבה מאוד זמן, יכול להיות  27 



 ע.ג.  22 04599 ע.ג. 

 "חבר" הקלטה ותמלול

שהוא לא טוב בעיניך, יכול להיות שהוא לא ראוי בעיניך, אתה מוזמן להצביע נגד  1 

. אבל להגיד שזה בחטף, זה לא. עבדנו על זה ואתה מוזמן להגיד את עמדתך נגד 2 

בפייסבוק  הפוסט זה ממש לא בגלל פוסט בפייסבוק.הרבה שעות והרבה ימים ו 3 

 4 . , זאת המציאותציף נקודה שאנחנו בוועדה בדקנו אותהה

 5 ...שנייה אחת, אמרת גם שזה נעשה בחטף: )נציג וחבר ועדת ביקורת( טואיטורן 

יה, ברור לי שכל העבודה שעשיתם, העבודה שהשקעתם, הושקעה בזה לא, שני: )נציג( גל בינשטוק 6 

ממ -מחשבה רבה, הושקע בזה זמן. לא זלזל בכם חס וחלילה. ההיפך הוא הנכון. א 7 

אני חושב כאגודה פקולטתית, להחליט החלטה שנוגעת לגבי תקציב באמצע שנה  8 

שמוזר שלא ברור איך שנה הבא תיראה אצל כל האגודות הפקולטיות זה משהו  9 

להחליט באמצע שנה. יש ישיבות סיכום בראי לשנה הבאה. לדחות את ההחלטה  10 

 11 הזאת לאז וגם אישור של הדבר הזה, זה דבר הכי נכון לעשות. 

יש לי זווית קצת שונה על זה. אז פשוט יש משהו קצת שרירותי בלהגביל את : נציגה() אביה צורף 12 

למשל זכור לי פעם אחרונה  . באגודה40%-כמה שמוציאים על משכורות בגוף ל 13 

שקצת הסתכלתי על זה ברפרוף אז לא לתפוס אותי במילה, מוציאים על משכורות  14 

משהו כזה במשק בתור סטודנטית לכלכלה שעשתה על זה סדנה, על זה  50-60% 15 

 16 כאלה. בגופים 60-70%ממש, על משכורות מוציאים 

 17 שכורות. אבל זה לא כל המ: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

שנייה, השאלה היא על מה ההתנגדות העקרונית. כאילו למה ההתנגדות היא : נציגה() אביה צורף 18 

דווקא למשכורות. כי אפשר להגיד, או קיי, רפואה מקבלים יותר בתקציב או  19 

מועצות פקולטתיות מקבלות יותר מהתקציב, בואו נגביל את זה. אבל למה להגביל  20 

 21 דווקא את המשכורות?

 22 אבל למה את מתעלמת מהמילה שאחרי המשכורות?: נציג() ינצקישי דוש

זה משכורת הנהלה בלבד, לא מזכירה, לא עו"ד, לא רואה : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 23 

 24 חשבון ואם למשל היה מדובר באוגדה שלנו הסעיף הזה לא היה כולל רכזים.

רפואה יש לפי מה שאני זוכר משהו  ל הדרייב שלעאנחנו עברנו : )נציג וחבר ועדת ביקורת( טואיטורן  25 

בעלי תפקידים שזה  5בעלי תפקידים אם אני לא טועה, אנחנו מדברים על  15כמו  26 

 27 שלושה רמ"חים.-ו ההנהלה, יו"ר, שני סגני יו"ר,



 ע.ג.  23 04599 ע.ג. 

 "חבר" הקלטה ותמלול

אפשר להגביל את המשכורת שנותנים, אין בעיה. אבל המשכורת הולכת : נציגה() אביה צורף 1 

ותים לסטודנטים. הסטודנטים נהנים מהשירותים שהם לאנשים שנותנים שיר 2 

מקבלים. השירותים האלה הם לא דווקא חומריים, הם על זמן של אנשים  3 

 4 ...ה פעילות ושם פעילות, זה על הזמןשעובדים ומדברים עם ראשי החוג, ועושים פ

 5  במה זה שונה ממך?: נציג() עידן לושי

 6 אין בעיה,: נציגה() אביה צורף

מה שאמרת הסכמתי אתך מאתיים אחוז. ואז את אומרת שיש פה, באמת,  לפהעד : נציג() עידן לושי 7 

ואני לא מתכוון עכשיו לועד רפואה נציגים שהם בהתנדבות,  40סליחה, לפחות  8 

 9 סבבה?

אבל גם גל אמר במה שהוא אמר, הוא אמר, אנחנו עובדים, אתם לא יודעים מה : נציג() עידן לושי  10 

 11 .ע מה קורה בחוג של זוהר, בחוג של איתמריודלא קורה שם. אני 

אם אתה שואל אותי, או שהאגודה, ההנהלה באגודה צריכה לקחת עוד : נציגה() אביה צורף 12 

 13 מהסמכויות שאנחנו עושים, צריכים לעשות פחות או לקבל יותר.

 14 אז בואו אנחנו נקבל משכורת.: נציג() עידן לושי

 15 .זו סוגיה אחרת: נציגה() אביה צורף

 16  .5, לא 4 נוגעת לסעיףעידן, ההערה שלך : מבקר האגודה() גיא הדר ד”עו

אני יודע מה אני אמרתי. אני דיברתי על נקודה שעלתה שאביה העלתה שהיא : נציג() עידן לושי 17 

אמרה, אנחנו לא יודעים מה הם עושים שם. סליחה אם המילים לא מדויקות,  18 

ים שם מבחינת שיחה עם ראש בשביל זה יש תמלול, אנחנו לא יודעים מה הם עוש 19 

החוג והדברים האלה והדברים האלה. נכון, אני לא יודע, אני מניח שבחוג כמו  20 

ספר לאמנויות, כמו בחוגים בבית רפואה יש בעיות כמו בחוג למדעי החיים וכמו  21 

 22 אחרים.

כנציג. שוב, אתה מתייחס, ותיתן לי לסיים, אתה מתייחס לתפקיד : (ר האגודה”)נציגה ויו ליאור חזן 23 

הציגו, זה  ועדןגים, שים לב למילה, זה גם המילה שרן שמוצוהתפקידים פה  24 

ההנהלה ושם יש תפקידים שהם יו"ר, סיו"ר, רמ"ח. עצם השכר וגם אתה יכול  25 

 26 .לפרק את השכר

וקצת שקל לחודש, לדניאלה שהיא היו"ר והיא מתעסקת  1,000-ל 600מדובר בין : נציג() גל בינשטוק 27 
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 1 רה.על זה בחצי מש

עכשיו למה חשוב המילה הזאת כי היא כתובה פה בסעיף אחר. אז : (ר האגודה”)נציגה ויו ליאור חזן 2 

כדי שלא ניצור בלבול, מה שאתה אומר רלוונטי לסעיף אחר ובזה אפשר לדון,  3 

הסעיף פה שדנו זה האם השכר ראוי בהנהלה מעצם היותם הנהלה, לא נציגות. זה  4 

 5 ה סעיפים לכל דבר. שלא לייצר פה בלבול כי יש פ

זה נכון שבהרבה ארגונים אחוז מסוים לא מבוטל הולך  ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 6 

האלה נבדקים  40%-לא מתייחס להיקף כל המשכורות, ההסעיף הזה   ,למשכורות 7 

לחברי הנהלה שאני לא סגורה אצלכם אם  תביחס לתקציב שלנו והם ספציפי 8 

 9 ו לא במעמד של נבחרי ציבור.במעמד של נבחרי ציבור א

 10 במעמד של נבחרי ציבור: נציג() גל בינשטוק

והסעיף לא אצלנו ההנהלה מקבלת משכורת.  בדיוק. גם : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס  11 

 12 וכו'. לא תקף למזכירה, לא תקף לרו"חהוא   ,כל המשכורותמתייחס ל

טודנטית לרפואה ואני גם בעלת תפקיד. אני בשנה הי, אני נטשה, אני ס: נציגה() נטשה אופנהיים 13 

האחרונה אחראית הסברה אצלנו באגודה. אני חושבת שיש איזה, אני יכולה להגיד  14 

לכם איך זה מתנהל ברפואה. רוב הסטודנטים שלומדים רפואה אין להם כל כך  15 

עסק עם האגודה הכללית. כשיש להם בעיה אקדמית, רווחה, הם פונים לבעלי  16 

באגודה אצלנו. ככה זה היה פחות או יותר מאז שהקימו את האגודה  התפקידים 17 

וככה זה התנהל עד היום. זה נכון, זה לא נכון, אני לא יודעת. אבל זה המצב. או  18 

צריכים להבין. בעצם האגודה שלנו נותנת שירותים לסטודנטים שיכול להיות  קיי? 19 

אצלנו יש רמ"ח  שגם אתם, כמו השירותים שאתם נותנים, בפקולטות אחרות. 20 

אקדמיה שזה במקרה גל, כמו שיש אצלכם רמ"ח אקדמיה, שהוא בקשר שוטף  21 

יומיומי עם כל ראשי החוגים והמזכירות וכל הדברים האלה. כי צריך מישהו  22 

שמכיר אותם, ספציפית אותם ונותן את המענה השוטף לזה. אני לא חושבת  23 

בתור  זה מרגיש, או קיי?יכול לספק את השירות הזה. לי  אקדמיה אצלכםשרמ"ח  24 

אחת שחווה את הקשיים האלה, ותאמינו לי, אצלנו אנשים אוהבים ללכת ראש  25 

בקיר, לא בעלי התפקידים של האגודה אלא בעלי התפקידים בפקולטה. צריכים  26 

את בעלי התפקידים האלה. זה לא סתם. ואנשים עובדים שעות על גבי שעות  27 
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זה מה שהיו"רית מקבלת והיא  קיי? שקל בחודש. או 600-1,500ומקבלים בין  1 

עובדת כמו שגל אמר, באמת כמעט חצי משרה. זה סוג של חצי התנדבות מה  2 

שאנשים עושים. ולי זה מרגיש ממש מצחיק שאנחנו יושבים פה ומתווכחים על זה.  3 

כי כאילו אנשים באמת נותנים מהלב, מהנשמה שלהם, בשביל לעזור לסטודנטים  4 

ת זה כאילו רוצים לקחת. עכשיו סבבה, ברור שהאנשים באלף בעיות שיש, וגם א 5 

האלה לא עושים את זה בשביל כסף. הם לא עושים את זה בשביל הכסף. אבל יש  6 

 7 פה איזשהו עניין שיש איזושהי משכורת ויש מחויבות ובונים את המבנה הזה. 

 8 .קרטיביםכאילו במקום שיהיה עוד רכז יהיו עוד : נציגה() אביה צורף

בדיוק, אני יכולה להגיד לך שאותי באופן אישי, והרבה סטודנטים כמוני, : נציגה() נהייםנטשה אופ 9 

אנחנו לא מתעסקים בדברים האלה. אני מרגישה שהצרכים שלנו אין לנו זמן,  10 

שונים מצרכים של סטודנטים אחרים. ואם אני רוצה שיהיה מישהו, כשיש לי בעיה  11 

באופן אישי ואני יודעת שהוא יחזור אליי, שאני אפנה אליו, שאני אוכל לפנות אליו  12 

או יו"רית שיכולה ללכת ולדבר עם הדיקנית של זה אז אני צריכה את זה כי זה מה  13 

אז אני יכולה להגיד לך שממה שאני רואה אצל הסטודנטים שלנו זה  שאני צריכה. 14 

מה שהם צריכים. אז כאילו לבוא ולקבוע כל מיני דברים שרירותיים כאלה, ככה  15 

ז ילך מהמשכורות, לא ככה ילך מהמשכורות, אתם בסוף מדברים על סכומים אחו 16 

 17 שקל.  600-1,500של בין 

אני אגיד, אף אחד לרגע לא מזלזל בתפקיד שלהם ובעבודה : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 18 

שלהם אבל באותה מידה למשל מועצת משפטים, ולא כי אני סטודנטית ומייצגת  19 

לנו גם יש תפקיד של רמ"ח אקדמיה, קוראים לזה יו"ר ועדה את משפטים, אצ 20 

אבל תנו לי לסיים משפט. אני  .אקדמית והם לא מקבלים משכורת. גם לא היו"ר 21 

דואגת פה שייתנו לכם לסיים משפט אז תנו לי גם. זה אחד, ושתיים, זה לא, זה  22 

כל שכאילו, זה קטע לי את חוט המחשבה. אצלנו גם אנשים במשפטים שעושים  23 

באמת רן נמצא שם במועצה, אני אישית לא, אבל אני דברים לא מקבלים.  מיני 24 

מדברת גם עם היו"ר וגם עם ראשי ועדות, גם הם עובדים חצי משרה וגם הם הכול.  25 

 26 עכשיו אז זה שזה כאילו אצלכם נותנים משכורות זה לא אומר שזה חייב. 

חוסר הפרופורציה בין ת בסעיף הזה זה הנקודה המרכזי: חבר ועדת ביקורת(נציג ו) טואיטורן  27 
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התקציב שהאגודה מעבירה לבין המשכורת שבעלי התפקידים מקבלים. עכשיו  1 

המועצות הפקולטתיות, המטרה שלהן זה לדאוג לכל הסטודנטים, אנחנו כמובן לא  2 

מזלזלים באגודה שבה, בעלי התפקידים שהם עושים, אני בטוח שזאת עבודת קודש  3 

 4 יש....טים במה שהם יכולים. העניין הוא שוהם עוזרים לסטודנ

אז אתם אומרים, אנחנו רוצים שתעשו את זה בחינם או שלא תעשו את זה : נציגה() נטשה אופנהיים 5 

 6 בכלל.

 7 לא, לא אמרנו שתעשו את זה בחינם או שלא תעשו את זה,: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

 8 צריך להיות בפרופורציה ביחס לתקציב נו אומרים שזהאנח: חבר ועדת ביקורת(נציג ו) טואיטורן 

 9 שהאגודה מעבירה.

 10 שאמרנו.זה מה : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

שנייה, סליחה שאני רגע זה, בואו אולי תאספו כמה שאלות ואז תגיבו. : נשיא המועצה() אסף שילוח 11 

 12 . עוזר כי הפינג פונג הזה לא

כמה דברים להגיד. קודם כל אני חושב שזה לא סביר לפגוע במועצת רפואה היו לי : נציג() אלון זוהר 13 

או במועצת משפטים או בכל מועצה אחרת. אם אתם מכבדים עבודה של מישהו  14 

צריך לשלם לו על זה וזה צריך להיות בהתאם לעבודה שהם נותנים. ואם רפואה  15 

ים שמתנדבים נותנים הרבה עבודה, צריך אולי להגדיר אותם כעובדים ולא כאנש 16 

חס וחלילה. בן אדם שעובד, מגיע לו שכר על זה. דבר שני, ראיתי במה שכתבתם  17 

שכתוב שם שמי שעובד במועצה או באגודה לא יכול לעבוד בעמותה אחרת. אני  18 

 19 חושב שזה לא,

 20 .זה לא, תן לי לדייק את זה אם אתה רוצה להתייחס לזה: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

 21 .כן, רק לסיים את המשפט, אני חושב שזה לא סביר. אני חושב שמי שמתנדב: נציג() וןאל זוהר

אבל זה לא מדויק אז תן לי לדייק את זה קודם ואז תגיד : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 22 

 23 אם אתה חושב שזה סביר או לא סביר.

ם בלבד, לא עובדים, לא שום דבר, אנחנו מדברים על נציגי: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 24 

במועצה של הסעיף הזה מדבר על זה שלא רמ"חים שלא נציגים, נציגים בלבד.  25 

לעבוד בעמותה אחרת הנציגים לא יוכלו האגודה שלנו של כלל האוניברסיטה,   26 

 27 שהאגודה ספציפית מתקצבת ומעבירה לה כסף.
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דת הסטודנטים של רפואה וגם באגודת את מדברת על אנשים שעובדים גם באגו: נציג() אלון זוהר 1 

 2 הסטודנטים הכללית?

היא מדברת על הנציגים של רפואה שבעצם חלק מהם מקבלים שכר על : נשיא המועצה() אסף שילוח 3 

 4 תפקידם ברפואה אבל הם נציגים אצלנו. זה מה שהיא מדברת. 

 5 אף אחד לא רצה להבחר מאצלנו למועצה שלכם.: נציגה() נטשה אופנהיים

 6 מה הבעיה בזה?: נציג() אלון זוהר

אני אגיד לך מה הבעיה בזה. זה רק לעמותה שמתוקצבת : המועצה( )נציגה וסגנית נשיא רתם צביון 7 

 8 .על ידי האגודה

סטודנט למשל. כי אתה נציג. ואין היגיון בזה  אלא יכול לעבוד כנציג באקסטר: נציג() עידן לושי 9 

 10 שאתה תלך ותקבל כסף בעמותה שאתה מתנדב בה.

רגע, אני חושב שמי שלומד רפואה באופן ספציפי יש עליו עומס לימודים הרבה : נציג() אלון זוהר 11 

 12 .יותר גדול, יש להם הרבה יותר דרישות

 13 יותר מהנדסה?: המועצה( )נציגה וסגנית נשיא קרן סובול

ל תרבות כדי שהדיון הזה יתנהל בצורה מכובדת אז בואו נשמור ע: (ר האגודה”)נציגה ויו ליאור חזן 14 

דיון. לא מדברים בשיחות תוך כדי ומקשיבים. כי רן אמר פה התייחסות למה  15 

 16 שנאמר ואף אחד לא שמע.

כן, אמרתי שהסעיף מתייחס למועצות שמתוקצבות על ידי : (חבר ועדת ביקורתנציג ו) טואיטורן  17 

האגודה ואנחנו מדברים על כל המועצות שמתוקצבות שזה רפואה, כמו שנאמר,  18 

כלומר, יו"ר מועצת משפטים לא יכולה להיות נציגה אצלנו כי  הנדסה.משפטים ו 19 

 20 כי האגודה מתקצבת את הגוף שלהם.יש חשש לניגוד עניינים. זה יוצר 

 21 .ל הטענות על שוחד ומסחרה בבחירותשזה אגב כ: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

 22  לנהל את האגודה, בסדר? אחדלסטודנט רגע, אני חושב שלא צריך לתת : נציג() אלון זוהר

 23 את האגודה.הל מנהוא לא : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 

 24 אין לזה שום קשר. : חבר ועדת ביקורת(נציג ו) רן טואיטו

מה שאמרתי, בואו נקבל החלטות אנחנו, גל פה, אני הרבה יותר מכבד אותו : נציג() אלון זוהר 25 

לסטודנט ונקבל החלטה כאגודה ולא ניתן  מהסטודנט הספציפי שכתב את הפוסט 26 

 27 עם כמה פוסטים בפייסבוק לעשות פה מהומות עולם.  ספציפי
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אני באתי אחד הדליק אותי.  אני רק רוצה להגיד דבר אחד. תראו, סעיף: נציג() עידן לושי 1 

 2 בהתנדבות. כולנו פה בהתנדבות.

 3 גם לך מגיע שכר.: נציג() אלון זוהר

 4 70אתה רוצה, אז בוא נהפוך  גע, שנייה, לא מקבלים על זה שכר. סבבה?לא, ר: נציג() עידן לושי

נציגים לעובדים בשכר, נוכיח בדיוק את כל הסטיגמות על האגודה, נוכיח בדיוק  5 

 6 את כל הדברים שאנחנו לא רוצים,

 7  .שנייה, תן לו: נשיא המועצה() אסף שילוח

בחוג שלו. אני מרשה לעצמי להעיד על אני לא יודע להיכנס לכל אחד כמה הוא עובד : עידן לושי 8 

עצמי שאני מקבל הרבה פניות כל יום, אני מדבר עם ראש החוג שלי, אני נותן  9 

 10 .לסטודנטים מענה גם בתחום האקדמיה, גם בתחום הרווחה, גם בתחום ההסברה

שיסבירו אותם אבל בסדר. ונותן להם את  צריכים סטודנטים 2,000 לא יודע למה 11 

עושה את זה בכסף. בשביל כסף אני קודם כל עובד, בעוד מקום  כל המענה הזה ולא 12 

לכן לא נראה לי סביר שאני אבקש על זה כסף. עכשיו דיברתם על  מלגהוגם מקבל  13 

הנדסה. פעם אחת שבדקתי עבדתי עם  וועדעוד ועדים שיש פה, על מועצת משפטים  14 

 15 הנדסה מאוד מאוד צמוד, אף אחד שם לא קיבל שכר. ועד 

 16 סטודנטים. 3פי : המועצה( )נציגה וסגנית נשיא קרן סובול

ואני רוצה להגיד לכם שגם הנדסה היא פקולטה עובדתית  גם להם יש רמ"ח אקדמיה,: עידן לושי 17 

הרבה יותר גדולה מכם והעיסוק שם הוא הרבה יותר קשה. אז לא עוטפים אותם  18 

ציב זכויות שם בכפפות של משי, הם צריכים לריב עם האנשים שלהם. אני עבדתי כנ 19 

הקמפוס, אני יודע בדיוק איך זה נראה, והם לא מקבלים שם שכר. אז אם אנחנו  20 

רוצים להשוות קריטריונים אין בעיה אבל בואו נשווה אותם עד הסוף בהכול.  21 

עכשיו זה שאתם עמותה מוכרת, מקבל, מכבד, כל הכבוד לכם שהצלחתם לעשות  22 

 23 את זה. את זה, בעד שגם משפטים והנדסה יצליחו לעשות

 24 אישור ניהול תקין. משפטים זה עמותה מוכרת ויש להם: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

וצריך להגיד את זה.  שהובהר פהזו נקודה חשובה כי זה לא מה : (ר האגודה”)נציגה ויו ליאור חזן 25 

 26 מועצת רפואה ומועצת משפטים הם ישות משפטית נפרדת, הם עמותה, נכון, גיא?

 27 כן.: מבקר האגודה() יא הדרד ג”עו
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 1 עמותה רשומה ולעומת זאת ועד הנדסה לא.: (ר האגודה”)נציגה ויו ליאור חזן

 2 מהות.ה אבל מה: נציג() עידן לושי

שנייה, כרגע, עובדתית מה שקורה כרגע. לא מדברים מה צריך, מה : (ר האגודה”)נציגה ויו ליאור חזן 3 

יהיה בשיח, כדי שכולנו נבין את הדבר  נכון. זה העובדות כרגע. ולכן צריך שזה גם 4 

הזה. ישות משפטית נפרדת, יש לזה המון השלכות בהבנה באופן כללי באיך  5 

מתייחסים לזה וחשוב לשים את זה על השולחן. הערבובים פה שעושים, צריך  6 

 7 לסדר אותם. זה לא יכול להיות מיקס. כאילו זה לא אותו דבר.

 8 לטענות שהם העלו. אני רק התייחסתי: נציג() עידן לושי

 9 .הוא התייחס, דיבר רק על המהות של העבודה: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

האמת שלושי וזוהר קצת כיסו את מה שהתכוונתי להגיד אבל נגיד לא בדיוק : נציג() דושינצקישי  10 

. 5. אז נדבר על 4הוא לא על  , נכון?5הבנתי, אני מבין שהכעס הוא בעיקר על סעיף  11 

ושכר משכורת ההנהלה, מה  האלה נוגעים לשכר משכורת ההנהלה. או קיי? 40%-ה 12 

 13  בשנה? 70,000 הסכום שאנחנו מעבירים?

 14 .לפי מה שראינו 66,000שכר בערך : חבר ועדת ביקורת(נציג ו) טואיטורן 

 15 לדעתי. 55,000: נשיא המועצה() אסף שילוח

אבל אני  40%אז באמת אני לא יודע ספציפית מה הקטע של המספר ספציפית  :נציג() דושינצקישי  16 

גם לא ממש מבין כאילו איך אתם, איך כאילו, אנחנו לא יודעים כלום מן הסתם על  17 

איך מתנהלת החלוקה התקציבית שם בתוך האגודה הזו אבל אם אתם רואים  18 

לשנות את זה שעובדי ההנהלה הם בעצם בעלי התפקידים, למה בעצם לא פשוט  19 

 20 לבעלי התפקידים?

אז שנייה רגע, חשוב פה לציין משהו. קודם כל שלא יהיה משהו לא ברור. כמוני, : נציג() גל בינשטוק 21 

שאני רמ"ח אקדמיה באגודת הסטודנטים ברפואה, אני יודע שיש מקבילים  22 

במשפטים ושיש מקבילים בהנדסה שעושים בדיוק את אותו הדבר שאני עושה.  23 

שאנחנו כאגודה, אנחנו גוף שהוא גם גוף מרוויח. יש לנו שקיפות מלאה  חשוב לומר 24 

האלה שמועברים ונמצאים ₪  70,000-על הכול. כלומר אתם רואים את ה 25 

 26 50,000שקל שנתנו להם וניצלו  70,000או קיי, אז הם עכשיו לקחו " -במשכורות כ

 27 "שקל למשכורות
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 1 .אלף 66: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

אנחנו שקל האלה  70,000-שקל, אבל בפועל זה לא התקציב שלנו. עם ה 66,000: נציג() גל בינשטוק 2 

הולכים ואנחנו עושים עוד כסף. אנחנו משתמשים בכסף הזה בשביל לממן מזכירה. בשביל שנוכל  3 

פה בארץ. בזכות הכסף הזה שניתן לנו אלקטיבים להשקיע בלהביא סטודנטים מחו"ל כדי שיעשו  4 

ועכשיו לפי השקיפות, אגב, אם תסתכל  אגודה, יש לנו בעצם מנוע כלכלי שמניע לנו עוד הכנסות.מה 5 

בדרייב שלנו שמפורסם בריש גלי בפייסבוק כפוסט נעוץ, אתה יכול לראות את כל ההכנסות שלנו  6 

בשנה, את כל ההוצאות שלנו בשנה ולא רק בשנה האחרונה, גם בשנה שלפניה. אז עכשיו אפשר  7 

שקל למשכורות. זה לא  66,000שקל והוצאתם מתוכם  70,000ל על זה באופן של, לקחתם להסתכ 8 

שקל בשנה על משכורות, אני לא  66,000שקל האלה, אולי הוצאנו  70,000-המצב. כי לקחנו את ה 9 

 10 שקל. זה לא המצב. 4,000מתווכח עם העובדות, אבל זה לא אומר שלקחנו, הוצאנו, נשארנו עם 

, ומאי, ואנחנו נתחיל לסגור את הדיון הזה ונגהטוב, אז קרן ותמרי : יא המועצה(נש) אסף שילוח 11 

 12 לתגובות אחרונות וזהו.

או קיי, אז מי שלא יודע, מעבר לזה שאני סטודנטית : המועצה( )נציגה וסגנית נשיא קרן סובול 13 

שנים. אתם יודעים  3להנדסה, והכול, אני גם הייתי, בהנדסה הייתי רמ"ח, במשך  14 

כסף אני הרווחתי מזה? אפס. למה הגיוני שהפקולטה שלכם שהיא שליש  כמה 15 

מהפקולטה שלי, אתם תרוויחו על זה כסף כשאתם רמ"חים, ואני שהתמודדתי עם  16 

אני עשיתי את זה כהתנדבות, אתם  סטודנטים לא אקבל שקל? 3כמות של פי  17 

י את זה כי רוצים, תעשו את זה כהתנדבות. גם אצלנו לא היו מתנדבים, אני לקחת 18 

סטודנטים. אתם מתמודדים  4,500ממש רציתי. רמ"ח אקדמיה שלנו, מתמודד עם  19 

 20 . איך, תסביר לי, זה הגיוני?2,000-עם פחות מ

 21 .שנייה, תמרילא, אחר כך. : נשיא המועצה() אסף שילוח

היא ענתה לי על השאלה כשהיא אמרה כמה סטודנטים יש : (רמ"ח הסברהנציגה ו) תמרי צרפתי 22 

 23 אה.ברפו

. אה, רגע, שנייה, הייתה לכם שאלה על כמה סטודנטים יש נגהאו קיי, : נשיא המועצה() אסף שילוח 24 

 25 לרפואה?

לא, לא ברפואה, בכללי. עניין גודל הפקולטה לא עלה פה ברגע ואני חושבת : נציגה() מייה מזרחי 26 

 27 שזה מאוד רלוונטי. 
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זה נושא רלוונטי שלא עלה פה פעם אחת. אני חושבת שעניין גודל הפקולטה : נציגה() מזרחיה ימי 1 

אני בכל אופן לא שמעתי את זה פעם אחת. חוץ מלושי שטיפה נגע בזה אבל לא  2 

נקודתית ממש ספציפית. כנ"ל לגבי פסיכולוגיה כמו שקרן אומרת. פסיכולוגיה יש  3 

המון המון סטודנטים, אף אחד לא מקבל על זה כסף. אני לא מקבלת כסף על זה  4 

 5 הודעות ביום. ואני עד אמצע הלילה עונה לאנשים.  200,000ששולחים לי 

 6 .כמה סטודנטים יש להם בסוף יענו עלהם  ,נגהסבבה, : נשיא המועצה() אסף שילוח

שני דברים. אחד, אני לא מבינה, אחרי שקיזזנו את זה שיצאה המזכירה : נציגה() נגה אלקיים 7 

 8 ?5ברים לפי סעיף ואצלנו פה באמת, על כמה צמצום במשכורות אנחנו מד

אנחנו מדברים על זה שזה יהיה פרופורציונאלי לסכום : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 9 

שאנחנו מעבירים להם והסכום שאנחנו מעבירים להם נקבע במועצה אם זה לא  10 

 11 היה ברור.

מזכירה, הלך ל Xשקל.  70,000שקל, נכון? נתנו  70,000לא, אבל, או קיי, הוצאנו : נגה אלקיים 12 

 13 ...ועכשיו

 14 לא, קודם כל יש להם מקורות אחרים,: )נציג וחבר ועדת ביקורת( טואיטורן 

יש לרפואה עוד מקורות מהאלקטיבים שזה בעצם סטודנטים מחו"ל : נשיא המועצה() אסף שילוח 15 

 16 משלמים על זה כסף. שמגיעים ללמוד בארץ והם

 17 שקל. 70,000-רק מההם לא חיים : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

אתה מסתכל פשוט על הנתונים לא נכון, זה מה שאני מנסה להסביר. גם : נציג() גל בינשטוק 18 

 19 ...תקשיבו, אני לא בא לדבר פה

 20 אני הסתכלתי על התקציב שלכם.: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

ת הפקולטה שלנו לעבודה חשוב גם לומר, אני לא משווה את העשייה שלנו וא: נציג() גל בינשטוק 21 

המדהימה שעושים בהנדסה או לעבודה המדהימה שעושים במשפטים. כל מי שבעל  22 

תפקיד באגודה בין אם אגודה כללית, בין אם אגודה פקולטתית, עובד קשה. או  23 

העניין הוא של  בלילה עונה להודעות, או קיי? 2גם אני עובד קשה, גם אני עד  קיי? 24 

קבל, זה לא האישיו. העניין בכל ההחלטה הזאת זה שקל בחודש שאני מ 800-ה 25 

קביעת החלטה תקציבית באמצע שנה שזה משהו שיכול להשפיע על שנה הבאה.  26 

נכון, לנו יש מודל שבו אנחנו מקבלים משכורות. קיבלתי, יש על זה ביקורת,  27 
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תסכימו עם זה, לא תסכימו עם זה, זה האופן שבו אנחנו מתנהלים. ההצעה הזאת  1 

אופן התקצוב של האגודה הכללית לכל אגודה פקולטתית שהיא. בין אם  משנה את 2 

היא אגודת משפטים, בין אם היא אגודת הנדסה. ושוב, אני לא מתווכח פה מי  3 

עושה יותר ומה מגיע לו. אני חושב שהחלטות גדולות, ותבקרו אותנו, זה בסדר, אני  4 

מהאגודה גם. אבל אוהב לשמוע ביקורת, אני תמיד אקשיב לביקורת. וכל אחד  5 

להחליט החלטות כאלה גדולות על כספים באמצע שנה, ונכון, עשיתם עבודה,  6 

לדעתי זה לא נכון. בואו נחכה לסוף שנת הלימודים הנוכחית. השקעתם, קראתם,  7 

 8 שנבין כמה באמת כל אגודה פקולטתית צריכה לקבל בשנת הלימודים הבאה.

צריכה לקבל  לא קשור כסף כל מועצה פקולטטית  כמה: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 9 

להמלצות האלה. יש פה המלצות שנועדו למנוע ניגוד עניינים, שאגב זה כל הטענות  10 

של השוחד, שאני לא נכנסת היה לא היה, אני לא משטרת ישראל ולא שום דבר כזה  11 

ו שאם אפילו לא עו"ד עדיין, וזה למנוע מצבים של ניגוד עניינים. כמאני  ,או אחר 12 

 13 מדבר.הסעיף . על זה  באקסטראאני נציגה באגודה, אני לא יכולה לעבוד 

 14 , נגה, את רוצה להשלים את השאלה?רגע, שנייה: נשיא המועצה() אסף שילוח

, בואו, שנייה, יש אנשים שעשו את התכנון של השנה, אני לא אני רוצה להגיד: נציגה() נגה אלקיים 15 

שקל בחודש, אני לא רוצה להקטין להם  600בל רוצה, באמת, אנשים שמתכננים לק 16 

את המשכורת ברמה של החודשיים הקרובים כי הם סטודנטים והם תכננו על  17 

הכסף הזה ואנחנו אישרנו את התקציב הזה, כאילו לא אני אבל כמועצה אישרנו  18 

את התקציב הזה לפני שנה. האם אפשר להעביר את כל ההמלצות שלא נוגעות  19 

עם הכסף של האנשים להתעסק בעוד חודשיים, באוגוסט? כי לכסף של האנשים, ו 20 

 21 600אנשים, לא יודעת, תכננו שבמאי מקבלים  אני באמת לא רוצה שיהיה מצב שבו

 22 . את מבינה מה אני אומרת? 100או  200שקל ואז הם יקבלו 

ני קודם כל זה החלטה של ועדת ביקורת. אפשר לפצל ולהעביר את הש: נשיא המועצה() אסף שילוח 23 

סעיפים האלה הרלוונטיים לדיון באוגוסט, כשאגב אני מזכיר לכם שבהנחיות של  24 

הוועד המנהל, אמרנו שבאוגוסט אנחנו עושים דיון באופן כללי על כל היחסים עם  25 

אם צריכים קריטריונים להעברת תקציבים או לא. הכל המועצות הפקולטתיות ועל  26 

עלות את זה כמקשה אחת, אתם זה החלטה שלכם, מה שאתם, זה, אתם יכולים לה 27 
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יכולים להחליט לפצל את זה לסעיפים, אתם יכולים להחליט שאת השניים האלה  1 

אתם רגע שמים בצד. מה שאתם רוצים תחליטו. בינתיים, מאי, אם את רוצה  2 

 3 לשאול שאלה.

וגם  4, בכללי לגבי סעיף 4אני רוצה להגיד שני דברים. אחד לזוהר, לגבי סעיף : נציגה() שגבמאי  4 

לזוהר, זה ברור שאתה לא יכול, שלא תוכל לעבוד בעמותה כשאתה מחליט גם על  5 

 6 התקציב שלה כחבר מועצה.

 7 חשבתי שמדובר על עמותות אחרות מחוץ לאגודה.: נציג() אלון זוהר

ב' ברור, זה ניגוד עניינים. אתה מצביע פה על -או קיי, אז לא. ולדעתי, זה א': נציגה() במאי שג 8 

-מבינה שיש לכם הנהלה לפחות מאני הולך לקבל. אין בזה היגיון. תקציב שאתה  9 

סטודנטים שכל נציג פה עושה את העבודה של כל ההנהלה שלכם גם עם  2,000 10 

מספר סטודנטים כזה. אז אני באמת לא מבינה למה אתם צריכים כזאת הנהלה,  11 

ה רמ"ח אקדמיה ורפואה. אני לא מצליחה להבין את הדבר הזה. יש פה פקולט 12 

 13 אנשים,  2,000לניהול, זה 

יכולים. אני הייתי מתה שבחוג שלי יהיה רמ"ח  כי הם: המועצה( )נציגה וסגנית נשיא צביון רתם 14 

אקדמיה או מחלקת אקדמיה ואני לא אצטרך להסתמך על מחלקת אקדמיה. לא  15 

 16 שחלילה יש לי משהו נגד,

 17 ד לא קורא לי רמ"ח אקדמיה.אני רמ"ח אקדמיה של ניהול אבל אף אח: נציגה() שרי גרינשפון

אני רוצה לחדד כי זה לא נכון. זה בדיוק הנקודה שניסיתי להגיד : (ר האגודה”)נציגה ויו ליאור חזן 18 

מקודם על היותנו נציגים ועל היותנו רמ"חים. להיות רמ"ח זה לקדם מדיניות  19 

ת ברמת הפקולטה. יש הבדל בין להיות נציג ולדבר עם ראש החוג על בעיות מסוימו 20 

או להריץ דברים, ויש את הדברים שאנחנו ברמת הנציגים לא מצליחים לעשות  21 

ומעלים את זה לרמת ההנהלה וההנהלה רמח"ית מתכננים את זה בדיוק כמו  22 

השאלות ששאלנו פה. אני מבינה שזה נשמע לכם בסדר גודל משהו שהוא דומה או  23 

ולא שיחה עם  בעשייה כי זה מילים שחוזרות על עצמן כמו שיחה עם ראש חוג 24 

רקטור וסגן רקטור אז זה נשמע אחרת אבל זה בסדר לפרט את הדברים האלה,  25 

 26 .להבין מה השוני. אבל צריך לשמור פה על אחידות בשיח כי זה סתם יוצר בלבול

 27 והמדרשה? מקצועות הבריאות אפשר שנדבר על עידן לושי
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 1 צודקלושי לא, : המועצה( )נציגה וסגנית נשיא רתם צביון

 2 סטודנטים.  2,000-אי אפשר להשוות את ההנהלה של כל האגודה להנהלה של פחות מ: גבשמאי 

 3 תסכימו לפצל את ההצעה? ?5,6רגע, שאלה מסכמת, תסכימו להוריד את סעיף : אלון זוהר

 4 תיכף אני אתייחס לזה.: דן סנדרסע

 5 כן, עמית.שנייה, רגע, סליחה, יש מישהו שלא שאל שאלה וזה? : נשיא המועצה() אסף שילוח

אם אני מבינה נכון אז לצורך העניין יוסף לא מתעסק עם הדברים האקדמיים : (הנציג) מייה מזרחי 6 

 7 של רפואה.

 8 בגדול פחות לדעתי.: נשיא המועצה() אסף שילוח

עניינים שלי בבי תהספר הוא מתעסק ב, בפקולטה לרפואה: המועצה( )נציגה וסגנית נשיא רתם צביון 9 

 10 למקצועות הבריאות

 11 גם במשפטים זה ככה: עדת ביקורת(חבר ונציג ו) טואיטו רן

 12 גם בהנדסה. : המועצה( )נציגה וסגנית נשיא קרן סובול

 13 בקיצור בית ספר לרפואה, חבר'ה, בואו לא נזיין את המוח, סליחה על הביטוי.: עידן לושי

 14 הוא צודק, זה לא הפקולטה לרפואה, זה בית ספר לרפואה.: צביון רתם

 15 ורפואת שיניים.: שיא המועצה(נ) אסף שילוח

טוב, דבר ראשון אני חושב שכולם צריכים לקבל כסף, כאילו סבבה שקרן לא : נציג() עמית קצב 16 

רוצה אבל אין שום סיבה שאנשים שעובדים בשביל הסטודנטים וקורעים את  17 

התחת שלהם לא יקבלו כסף. הקטע הזה עם ערן באמת נראה לי קצת יצא מחוץ  18 

 19 לפרופורציות.

 20 .בסדר, רק בואו לא נתייחס יותר מדי אליו: נשיא המועצה() ף שילוחאס

בסדר, באופן כללי. באופן ספציפי אני מסכים עם נגה, בתור בן אדם שחי על : נציג() עמית קצב 21 

מלגות וחי באמת על תקציבים של האוניברסיטה ובונה את העתיד הכלכלי שלו  22 

שזה לא נכון באמצע השנה לשנה הקרובה לפי המספרים האלה, אני גם חושב  23 

להיכנס לאנשים לכיס. דבר שלישי זה שאלת ההבהרה. מה ההבדל לצורך העניין  24 

למה זה  בין עמותות שאנחנו מתקצבים לבין נגיד אקסטרה שאנחנו גם מעבירים? 25 

 26 לא רלוונטי לחברות כלכליות שהאגודה מתקצבת נגיד?

 27 .באקסטראיכול לעבוד  אתה כנציג לא: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס
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לא רלוונטי גם למשכורות  40%-לא, לא לעבוד, אני מדבר על התקציב. למה ה: נציג() עמית קצב 1 

 2 זה שאלה באמת כאילו מה ההבדל. יש הבדל עקרוני? מקבלת?שאקסטרא 

 3 לעמותות.התייחסנו פשוט רק : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

מועצות הפקולטתיות מאוד דומה למה שהנציגים פה עושים, זה לא של ה העבודה: נציגה() מאי שגב 4 

 5 דומה למה שעושים באקסטרה. 

 6 זו חברה כלכלית. אאקסטר: נציגה() שרי גרינשפון

הם חברה לתועלת הציבור אז יש  אומעבר לזה אקסטר: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 7 

 8 רת שהם רוצים.פיקוח על המשכורות והם לא יכולים לקחת איזה משכו

 9 כאילו סבבה, כאילו יש לזה איזשהו היגיון.: נציג() עמית קצב

אני רוצה להגיד כמה דברים. אני מבינה שעלו פה כמה דברים בעייתיים. חשוב : נציגה() אגהוב אלה 10 

אובייקטיבי אבל זה מאוד אובייקטיבי, שמקבלת ... זה אולי ישמע לא לי להגיד 11 

אני  זה משנה לנו את החיים מקצה לקצה.ואה, שירותים מטורפים מהאגודה לרפ 12 

לכל תואר יש את האתגרים שלו ואת הקשיים שלו.  ,חס וחלילה לא מזלזלת 13 

בהנדסה מטורפים וגם באמת, לכל תואר יש את ו בפסיכולוגיה יש את הקושי 14 

הקושי שלו. אבל יש ספציפי ברפואה באופן היבחנות שזה לא תמיד לפתור מבחנים  15 

עושים את זה הם התעסק עם גורמים מבחוץ שזה סופר מאתגר. ושל דף ועט וזה ל 16 

זה משנה לנו את החוויה הלימודית מקצה לקצה כי  ויום יום באמת סביב השעון 17 

באמת לא קל להתמודד עם הגורמים אצלנו בפקולטה. אני מבינה שאולי, רגע, אני  18 

מסכימה  רק אסיים, משפט אחרון, אולי יש שינויים שצריך לעשות אבל אני מאוד 19 

עם גל שזה לא העת לעשות אותם. בטח לא אחרי השנה הזאת שעברנו הרבה מאוד  20 

תהפוכות ואתגרים. עד עכשיו איזשהו צונאמי שיהפוך דברים לעוד יותר מורכבים.  21 

 22 אז נראה לי שזה לא הזמן הנכון. 

ה שזה משנה את אני עוד רגע אתייחס, ניתן ללושי. אני בטוח: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 23 

החוויה בפקולטה, כי אני מרגישה את זה במשפטים. אני למדתי שנה כלכלה בלי  24 

ללמוד משפטים ואז הגעתי לפקולטה למשפטים והבנתי שמטפלים בי שם בכפפות  25 

אבל ובצמר גפן. אני מסכימה אתך לגמרי שזה משנה את החוויה הפקולטתית,  26 

שני לגבי שתי ההמלצות האלה  . ודברהינה למשל במשפטים לא מקבלים משכורת 27 
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שדיברנו עכשיו שאם זה יעבור זה יהיה מתקציב הבא ולא מהתקציב הזה כדי לא  1 

 2 לפגוע באף אחד שתכנן ובאף אחד ששום דבר. לושי, אתה רוצה להגיד?

 3 אולי תחזק אותי, אני לא יודע, רתםכן, אני רק רוצה להגיד, : נציג() עידן לושי

 4 האני בטוח: המועצה( שיא)נציגה וסגנית נ צביון רתם

 5 אנחנו פקולטה לרפואה בדיוק כמוכם. אז בואו תדאגו גם לנו.: נציג() עידן לושי

איפה  כן, לא הבנתי, איפה כל מקצועות הבריאות?: המועצה( )נציגה וסגנית נשיא צביון רתם 6 

 7 המדרשה?

תשתית בנויה לגופים  אני רק מסיים את הנקודה הזאת. אין בעיה, אם יש לכם כבר: נציג() עידן לושי 8 

רפואה  ועדכשאנחנו אומרים ועכשיו אנחנו מבינים ששבקשר גם ככה עם הפקולטה  9 

אנחנו מתכוונים לוועד בית הספר לרפואה, ואז זה כבר משתנה. זה כבר לא ועד  10 

סטודנטים אתם יכולים  2,000פקולטתי, אז תדאגו גם לנו. כאילו באמת. עוד  11 

 12 לקחת נראה לי.

אני אמשיך להיות נציגה גם בלי שישלמו לי. אבל אם אני : המועצה( גה וסגנית נשיא)נצי צביון רתם 13 

אקבל את כל הפאסיליטי האלה שאלה דיברה עליהם. אני רוצה את כל הפאסיליטי  14 

 15 האלה. למה סטודנטיות שלי לא מקבלות את זה? 

 16 .י צריך לריב איתהאני השבוע רבתי עם המזכירה שלי, לא עם מעטפת משי, היית: נציג() עידן לושי

 17 .בואו ניצור עוד משרות: נציג() זוהר אלון

אתה לא תיצור תפקידים יש לך כבר תשתית קיימת. אם יש עירייה ועיר, אז : נציג() עידן לושי 18 

 19 חדשים, נכון? 

לא, רגע, שנייה. דניאל תגיד מילה, ליאור, גל או נטשה, מישהו מכם, : נשיא המועצה() אסף שילוח 20 

ם אומר משהו, תגובה סופית, עדן ורן, אתם אחר כך אומרים לנו מה תחליטו מי מכ 21 

 22 אתם מחליטים, על מה אתם מצביעים וזהו. יאללה.

רמ"ח אקדמיה התייחסויות מקצועיות. בתור אני רוצה להוסיף שתי : סיו"ר האגודה() זילבר דניאל 23 

את חשוב לי לחדד. בכל הנוגע למקצועות הבריאות ספציפית, אני מכירה לשעבר  24 

לרפואה, כמעט ואין קשר לסגנית שבפקולטה הקושי אבל חשוב לי דווקא להבהיר  25 

 26 .ראש מינהל של בית הספר למקצועות הבריאות. זאת אומרת

 27 ואני עדיין תחת הפקולטה לרפואה.: המועצה( )נציגה וסגנית נשיא צביון רתם



 ע.ג.  37 04599 ע.ג. 

 "חבר" הקלטה ותמלול

יח סביב אגודת רפואה זה נכון, תחת הפקולטה לרפואה אין ספק שהש: סיו"ר האגודה() דניאל זילבר 1 

בית ספר לרפואה, זה פקולטה. זה נכון, צריך להפריד ביניהם. אבל זה כמו שבית  2 

ספר לחינוך שייך למדעי הרוח. ובכל זאת כמעט אף אחד לא יודע את זה. כי יש  3 

איזשהו הבדל ברמה התשתיתית. אם אני צריכה לפתור בעיה אקדמית בתור רמ"ח  4 

צועות הבריאות, אני אעשה את זה דרך המזכירות אקדמיה בתוך בית ספר למק 5 

האקדמית ואני לא אדבר בכלל עם הפקולטה לרפואה כי הקשר שלהם הוא מינימלי  6 

 7 אתה לא מסכים?לושי, ביותר. אז רק חשוב לי להבהיר את זה. 

 8 לא, ממש לא.: נציג() עידן לושי

עיף הזה נוגע, כאילו הרי הוא אני רוצה לומר פה משהו, לא משנה, הס: נשיא המועצה() אסף שילוח 9 

בין אם רפואה יקבלו את שאר מקצועות הבריאות או לא יקבלו  נוגע עכשיו, נכון? 10 

זה לא משנה כאילו זה לא  את שאר מקצועות הבריאות, זה דיון אחר לגמרי, נכון? 11 

 12 הדיון עכשיו. הרי אם הייתם ממקצועות הבריאות היית מצביע, זה?

 13 קונטקסט. אסף, צריך לתת קונטקסט, זה נותן: נציג() עידן לושי

זה לא אומר שזה לא יכול והכנסנו את זה לקונטקסט,  .אז הנה, בסדר: נשיא המועצה() אסף שילוח 14 

 15 להשתנות בעתיד.

והשנייה שהיא גם כן קשורה ברפואה, בתור רמ"ח אקדמיה יש קשר : סיו"ר האגודה() דניאל זילבר 16 

משפטים ורפואה. זה חשוב להגיד וזה  צמוד, בין אם זה הנדסה ובין אם זה באמת 17 

רק, שוב פעם, מנקודת המבט השנייה, ברגע שיש רמ"ח של מועצה וזה נכון שיש  18 

מיה. וזה מפנה זמן לחוגים כאלה בשכר ובלי שכר, זה מוריד הרבה עבודה מהאקד 19 

 20 אחרים.

הרגשת  האם את מרגישה הבדל מהותי בין רמ"ח, האם: המועצה( )נציגה וסגנית נשיא קרן סובול 21 

 22 הבדל מהותי בין רמ"ח אקדמיה של הנדסה, רפואה או משפטים?

 23 כן.: סיו"ר המועצה() דניאל זילבר

 24 כי מעניין אותי, איפה יותר?: המועצה( )נציגה וסגנית נשיא קרן סובול

 25 כן אל מול רפואה זה יותר מסודר. אבל זה נקודתית עכשיו.: סיו"ר המועצה() דניאל זילבר

 26 משפטים לא יותר מסודר?: המועצה( וסגנית נשיא)נציגה  קרן סובול

 27 עם משפטים כנראה שאין קשר אז כנראה שזה מסודר.: סיו"ר המועצה() דניאל זילבר
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 "חבר" הקלטה ותמלול

דיברתי על זה גם עם  5 אני רוצה להוסיף התייחסות שנייה לסעיף: (ר האגודה”)נציגה ויו ליאור חזן 1 

לב, הוא סעיף מותנה.  , אם תשימו5רן ואני רוצה להגיד את זה גם בקול. סעיף  2 

מהסכום שמועבר מהאגודה שלנו, מהאגודה הכללית, לרפואה.  40%מדובר פה על  3 

שקל. וזה לא נכון  70,000עכשיו השיח התבסס תחת הנחה שמעבירים באופן קבע  4 

על פי הסעיף הזה. הוא מנוסח בצורה מותנית. זאת אומרת אם מחר בבוקר אנחנו  5 

מתוך הסכום שאנחנו קובעים, אנחנו משנים פה מחליטים להעביר פחות או יותר  6 

משכורות שמשתנות כל שנה. התקציב שלנו עובר כל שנה אישור וכל שנה יצטרכו  7 

 8 לשנות את המשכורות של אותם עובדים. 

 9 זה לא עובדים. הנהלה.: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

ק לפי לשון דוח ועדת ביקורת. היום זה אני אדיי הנהלה. בסדר?: (ר האגודה”)נציגה ויו ליאור חזן 10 

, הכול צריך להיות מותנה תחת הסך הכול של 1,000, מחר זה יכול להיות 300יהיה  11 

. זה יכול להיות פחות תמיד אבל יש פה לימיט והניסוח הוא בעייתי ברגע 40%-ה 12 

שהוא מותנה. חשוב לשים לב לזה, זה משהו שדרך אגב לא שמתי אליו לב לפני, רק  13 

 14 ו במהלך הדיון.עכשי

אבל זה תפקידים שבמקומות אחרים לא מקבלים עלים : המועצה( )נציגה וסגנית נשיא קרן סובול 15 

 16 אגורה.

שנייה, בואו רגע נשים את הדברים על השולחן. הסעיף הזה דה פקטו : נשיא המועצה() אסף שילוח 17 

או שהם לא  50%אומר, או שרפואה מורידים את המשכורות שלהם בבערך  18 

או  ם תקצוב בכלל. זה פשוט הסעיף מה שהוא אומר דה פקטו. זה המצב.מקבלי 19 

 20 שמגדילים את התקציב שהאגודה מעבירה לרפואה.

מעבר לזה אני רוצה רגע להגיד משהו. לפי חוק העמותות, : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 21 

עמותה,  הארגון העליון בכל ,, ועד מנהללהתנהלות עמותות רשם העמותותוהנחיות  22 

 23 לפי החוק אסור לו לקבל משכורת.

 24 לא ועד מנהל.אני : נציג() גל בינשטוק

אתה לא ועד מנהל, אני בטוחה שאתה לא ועד מנהל. אז  : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 25 

בהתנדבות. לא סתם היא האגודה   ,אנשים מדברים פה על זמן והשקעה, העמותה 26 

 27 וועד מנהל לא מקבל משכורת.  נראה לי שרשם העמותות החליט ש
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 1   מנכ"ל מקבל. : נציגה() נטשה אופנהיים

מנכ"ל הוא לא ועד מנהל ואם למנכ"ל ולראש הוועד המנהל : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 2 

 3 יש חילוקי דעות אז המילה האחרונה זה הוועד המנהל. לא המנכ"ל.

 4 קשור? זה  אבל איך: (ר האגודה”)נציגה ויו ליאור חזן

אנשים משקיעים זמן וצריך שנכון. לא, כי אנשים אומרים  : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 5 

למשל לפי חוק העמותות. ש אז רציתי להגיד שתדעו לקבל משכורת על העבודה. , 6 

 7 גורם הכי בכיר בעמותה  אסור  לקבל משכורת.ל

יאל אמרה שבכל מקרה מקצועות הבריאות אני רק רוצה להגיד משהו חשוב, דנ: נציג() עידן לושי 8 

כפופים לבית הספר לרפואה כי ברגע שמתקבלות החלטות בבית הספר לרפואה הן  9 

 10 .חלות על כל הפקולטה

 11 תודה רבה, עידן. גל או נטשה, מי מכם רוצה זה, דברי סיכום מטעם: נשיא המועצה() אסף שילוח

 12 מועצת רפואה? 

ה, אני פשוט, תקשיבו, כל הטיעון הזה של אצלי אני עשיתי את אני אגיד דבר כז: נציג() גל בינשטוק 13 

זה ולא קיבלתי כסף, הוא מוזר בעיניי. לא כי אני לא חושב שלא מגיע לכם, להיפך,  14 

אני בטוח שמשפטים עושים עבודה מדהימה ושהנדסה עושים עבודה מדהימה  15 

על עצמו  ולדעתי כל רמ"ח שמוריד עומס מהאגודה הכללית ומוסיף על עצמו ולוקח 16 

הייתי שנה שעברה  עוד אחריות שאין לנציג רגיל, והייתי שנה שעברה נציג, או קיי? 17 

נציג בוועד רפואה ללא תפקיד והיום יש לי תפקיד. ולא, אף אחד לא עושה את  18 

התפקיד הזה בשביל הכסף וגם לי יש עבודה שבשבילה אני עושה את ה, כאילו  19 

ל האגודה. השיח סביב העניין הזה בשבילה אני עושה את הכסף שלי ולא בשבי 20 

וההגבלות שנוצרות פה הן לדעתי פשוט לא מתאימות לקבלה עכשיו כשיש עוד  21 

תקציב על הפרק, כשיש עוד כספים שיש עליהם דיבור. ולדעתי החלטות על כסף  22 

להחליט על דעתי זה לא המקום עושים בסיכום כשיודעים לקראת מה אתה הולך ול 23 

, כאילו זה שאתם נותנים לי בתור מקבל משכורת 4 זה עכשיו. גם העניין עם 24 

מתקציב שהאגודה מביאה לי, אסור להצביע. ואללה, קיבלתי. אז בהצבעות על  25 

תפקיד אולי כדאי שאני אביא נציג אחר. אולי כדאי להכניס חוק שבעלי תפקיד  26 

באגודה שלנו, בעלי תפקיד בכל אגודה פקולטתית, שמקבלים כסף, לא מצביעים  27 



 ע.ג.  40 04599 ע.ג. 
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 1 על תקציב.החלטות 

 2 רגע, אתה נציג גם שם וגם פה, נכון?: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

 3 לא. : נציג() גל בינשטוק

 4 ?שם חבר הנהלה אתה לא נציג שם, אתה רק: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

 5 כן.: נציג() גל בינשטוק

נציג. אז אם אתה פה נציג יש לך זכות סבבה. אבל פה אתה : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 6 

 7 הצבעה. אי אפשר לשלול ממך פה את זכות ההצבעה.

אין בעיה אבל אפשר מראש לבוא ולומר, בעלי תפקידים באגודה הפקולטתית : נציג() גל בינשטוק 8 

 9 הם לא יכולים להיות נציגים באגודה.

 10 זה מה שרוצים להגיד: חבר ועדת ביקורת(נציג ו) רן טואיטו

אני  בסוף אתה מסכים לסעיף.זה בדיוק מה שהסעיף אומר, : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו נדרסעדן ס 11 

 12 שמחה לשמוע שבסוף אנחנו מסכימים.

 13 ונראה לי שמה שעכשיו, 4זה סעיף  40%-ו 6אם אני מבינה נכון זה סעיף : נציגה() נגה אלקיים

 14 5סעיף : נשיא המועצה() אסף שילוח

 15 , סליחה, ומה שאני הצעתי, נראה לי שעדן,4-ו 5: נציגה() נגה אלקיים

 16 אני התייחסתי לזה אבל אני אתייחס לזה עוד פעם,: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

 17 . תיישרי קו כי נראה לי שזה לא מספיק ברור: נציגה() נגה אלקיים

ק בתקציב של ייכנס לתוקף ר 4יש הסכמה של ועדת ביקורת שסעיף : מבקר האגודה() ד גיא הדר”עו 18 

הוא סעיף נכון. זה רעיון  4תשפ"ב. אבל באופן עקרוני הרעיון שעומד מאחורי סעיף  19 

 20 נכון, שצריך למנוע את הכפילות הזאת.

באוקטובר והם  אגב אני רק רוצה לציין שהתקציב נכנס לתוקף: נשיא המועצה() אסף שילוח 21 

תוקף רק . אז אני מניח שהכוונה שלכם היא שזה יהי במכהנים עד דצמבר 22 

 23 מהבחירות הבאות למועצה בדצמבר . 

אז אף אחד לא ייפגע במשכורות השנה ואף אחד לא יפסיק : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 24 

 25 כרגע. להיות נציג השנה. מצביעים על זה עכשיו אבל זה לא יחול

אפשר להגביל מי היא, אי  4אגב, גם בשנה הבאה ההגבלה של סעיף : מבקר האגודה() ד גיא הדר”עו 26 

נבחר להיות חבר מועצה. ההגבלה תהיה שאם אתה נבחרת להיות חבר במועצה של  27 
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האגודה הכללית אתה לא תוכל לקבל משכורת בוועד רפואה, משפטים או הנדסה  1 

 2 שהאגודה מתקצבת אותם.

ים, אבל זה נכון לאגודות שלנו באותה מידה. כאילו זה קצת מוזר. אצלנו נציג: נציגה() ףאביה צור 3 

 4 יש נציגים שהם חברי הנהלה, שהם עובדים בהנהלה,

נכון אבל זה פה בתוך הארגון ויש לנו שליטה על זה ואת : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 5 

 6 ועדת ביקורת. יכולה את ללכת ולראות את זה גם אם את לא

, אני אפשט פה את סליחה .או קיי, בואו אני רגע אפשט את הדברים: נשיא המועצה() אסף שילוח 7 

תהיו רגע בשקט. יפה. או קיי, אני חושב שכולנו פה מסכימים עם  הדברים, בסדר? 8 

סעיפים אלה , או שלפחות אלה סעיפים שלא עומדים במחלוקת. 1,2,3,6סעיף  9 

שנוגעים לזה שאנחנו צריכים ויכולים להעביר כסף רק לעמותה עם אישור ניהול  10 

קוף יותר את הסכומים שמועברים לכל ועד, יש תקין, אנחנו צריכים לפרט באופן ש 11 

פה עניין של העברה של מקדמות שזה משהו שקיים באגודה אבל לא התנהל בפועל  12 

אומר שאם אתה  4במקרה הספציפי הזה וועדת ביקורת מחזקת את העניין. סעיף  13 

רמ"ח ברפואה, משפטים, הנדסה, ומקבל שכר, אתה לא יכול להיות גם נציג  14 

 15 .באגודה

זה הפוך אבל לא חשוב. אם אתה נציג באגודה, אתה לא : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו נדרסעדן ס 16 

יכול לקבל משכורת בעמותה אחרת שאנחנו מתקצבים. כי אתה לא יכול למנוע  17 

 18 ., המינוח משנה משפטיתמאנשים לבחור ולהיבחר

, אני לא יכול למנוע בסדר אבל לא משנה, זה משהו שאנחנו גם לא נוכל: נשיא המועצה() אסף שילוח 19 

 20 ברפואה שמישהו ייבחר להיות רמ"ח.

 21 נכון.: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

 22 אבל אתה יכול לא להעביר כסף לעמותה הזאת,: מבקר האגודה() ד גיא הדר”עו

מדבר על זה  5אתה יכול לא להעביר כסף אם יש מקרה כזה. סעיף : נשיא המועצה() אסף שילוח 23 

 24 רים לרפואה סכום כסף שהוא חלק מסוים מההכנסות שלהם, כן?מעבי ונחאנש

כי הם מקבלים שכר. נניח משפטים או הנדסה אבל ספציפית אנחנו נוגעים ברפואה,  25 

 26 .על נשף משפטים, אולי אני לא יודע על מה הם מוציאים את הכסף שלהםמשפטים 

י בדקתי ורוב הנשף בכלל לא את כל הטענות על הנשף אנ: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 27 



 ע.ג.  42 04599 ע.ג. 

 "חבר" הקלטה ותמלול

 1 ... מהתקציב של האגודה ממומן

 2 אלא על ידי משרדי עו"ד.  חבר ועדת ביקורת(:נציג ורן טואיטו )

 3 הכסף, אבל הם מקבלים כסף. אז אני לא יודע מה משפטים עושים עם: נשיא המועצה() אסף שילוח

אלה חברי ההנהלה של אחת מהעמותות ה אומר שאם שכר 5בכל מקרה, סעיף  4 

מהסכום שאנחנו מעבירים אז אי אפשר להעביר את הסכום הזה.  40%עולה על  5 

שזה אומר, כמו שאמרתי קודם, או שרפואה יצטרכו לקצץ פה משכורות שלהם  6 

רפואה, משפטים או  –למועצות בערך בחצי או שאנחנו נגדיל את ההקצבות שלנו  7 

 8 או שפשוט לא נעביר להם כסף.הנדסה, 

 9 חשוב לציין, אתה אומר או לרפואה או למשפטים או להנדסה,: נציגה() מייה מזרחי

או לכל ועד אחר. רק לעמותה זה רפואה או משפטים. או קיי, סליחה, : נשיא המועצה() אסף שילוח 10 

אנחנו מדברים פה על עמותות אז זה לא נוגע להנדסה. בעצם מה שזה  .קנו אותיית 11 

 12 האופציות שנובעות מהסעיף הזה. 3אומר. אלה 

 13 בהתנדבות, זה מה שזה עושה.אז בעצם זה אומר שזה יהיה : נציג() בינשטוק גל

 14 לא, זה לא מה שזה אומר. : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

 15 האלה?  שקל 400-נראה לך שאני חי על ה: נציג() גל בינשטוק

 16 ותראה כמה אתה נלחם על זה. : המועצה( )נציגה וסגנית נשיא קרן סובול

אני רוצה לחדד, זה לא קובע שאתם לא תוכלו לתת : (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו רסעדן סנד 17 

 18 במועצה פקולטטית אז זה בסך הכול קובע שאם אתה מקבל  משכורתמשכורות. 

 19 נציג. זה הכול. )באגודת הסטודנטים( להיות פה תוכל אתה לא 

או שהם יקצצו  -אופציות 3ה . כמו שאמרתי יש פ5הוא מתייחס לסעיף : נשיא המועצה() אסף שילוח 20 

 21 משכורות, או שלא נעביר להם כסף, או שנגדיל את הסכום הכללי שמועבר אליהם.

שנייה רגע, יש פה קריאה לסדר. יש כאן בקשה לסדר כדי שהדיון : (ר האגודה”)נציגה ויו ליאור חזן 22 

הזה יוכל להמשיך ונוכל לדבר ושוועדת ביקורת תוכל לסיים להציג את מה שהיא  23 

מלה עליה וכולנו פה נקבל החלטות ביחד. יש פה הרבה דברים שהם ניואנסים ע 24 

קטנים שאנחנו כל הזמן אומרים, שימו לב, זה לא זה, כי זה מבלבל. אז בואו ננסה  25 

לא לבלבל ולהישאר בכל מה שכתוב. יש פה הערות שנזרקות ברקע והן חשובות. אז  26 

יגיד אותה ונמשיך הלאה. מי שרוצה להגיד הערה חשובה שירים רגע את היד,  27 



 ע.ג.  43 04599 ע.ג. 

 "חבר" הקלטה ותמלול

ובואו נשמור בבקשה על השקט הזה כדי שנוכל להתקדם לשמוע, ולדבר על  1 

 2 הדברים. 

טוב, אז קודם כל אני הולכת להגיד משהו לא פופולרי וגם לחזק כמה דברים : סטודנטית() אבנת טלי 3 

שאמרו פה, אבל באיזשהו מקום אני חושבת שגל צודק כי הם כן עושים שם עבודה  4 

ורך העניין זה משהו שגם קרה בהנדסה, פשוט לא קראו לזה הנהלה, היו רכזים ולצ 5 

בהנדסה שקיבלו מלגה מהאגודה, קיבלו על זה כסף, אמנם זה נלקח מהם באיזשהו  6 

שלב, בגלל כל מיני עניינים חוקיים כאלה ואחרים, אבל לצורך העניין אפשר גם  7 

כורת מהאגודה ואז זה לעשות תקן כזה שקוראים לו רכז והרכז הזה יקבל מש 8 

בדיוק אותו דבר. הבעיה העיקרית היא הניגוד עניינים. כמו שהמלגאים שקיבלו  9 

מהנדסה כסף מהאגודה לא יכלו להיות נציגים, אותו דבר וגם גל הסכים, זה לא  10 

יכול לקרות ברפואה. אבל בוא, כתוב שם שאתם לא יכולים  לקבל משכורות  11 

כם רכזים, וזהו, וככה זה יעבור מתחת , אז תקראו  לעצמ40%הנהלה מסכום  12 

להמלצה. אני מסכימה עם עדן, אם הייתם ועד מנהל זה לא היה עובר  גם מבחינה  13 

חוקית. אבל לצורך העניין מה שאתה אומר, אתם עושים כל מיני פרויקטים ואותם  14 

פרויקטים שיכול להיות שעושים במשפטים למרות שבמשפטים כנראה עושים את  15 

 16 לאה ... ובהנדסה כן מקבלים על זה או קיבלו בעבר כסף מהאגודה.זה בהתנדבות מ

 17 4,000, זה בהנדסה רגע, אני רק רוצה לחדד לגבי הסכום: המועצה( )נציגה וסגנית נשיא קרן סובול

 18 שקל לסמסטר.

אבל  ., יכול להיות שהם היו יותר נמוכיםאני לא מדברת על הסכומים :סטודנטית() אבנת טלי 19 

באותה מידה פשוט של הסכומים, זה עניין עקרוני, כי  ענייןמבחינתי זה לא ה 20 

אליכם, אם כל  הייתם קוראים לזה תפקיד אחר ואז הסעיף הזה לא היה רלוונטי 21 

 22 . מה שאתה אומר זה פשוט שאתם נותנים עבודה

רק אם אפשר להצביע על הדברים שלא נוגעים בכסף, כדי להסדיר את הדברים : נציגה() נגה אלקיים 23 

 24 לשאר העניינים. קח בדיוק את ההצעות האלה שנוגעות ואז ני

אבל אף אחד  פעמים התייחסתי לזה 3 את זה, כבר אמרתי: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 25 

 26 .לא מקשיב

כי זה לדעתי צריך לבוא כחלק לא רק שנצביע רק על הסעיפים האלה ובמנותק, : נציגה() נגה אלקיים 27 



 ע.ג.  44 04599 ע.ג. 

 "חבר" הקלטה ותמלול

שקל שאנשים בנו עליהם אלא כי יש  600-קודם ב לא לפגוע באמת כמו שאמרתי 1 

הרבה מאוד אמוציות, צריך להסביר, כאן איזשהו עניין רחב מאוד שגם מעלה  2 

כאילו לגבי היחס בין המועצות הפקולטתיות, זה נראה לי שזה מעלה נקודות  3 

מצוינות ואני אשמח שנמשיך לדון על זה אבל נראה לי שצריך לעשות את זה בדיוק  4 

 5 אילו רחב יותר. את מבינה מה אני מתכוונת?בהקשר כ

כשאנחנו נתעסק בוועדות פקולטתיות אז נדבר כבר על הכול ולא נכניס את זה : נציג() דושינצקישי  6 

 7 .אלא נדבר על זה 1,2,3,4,6-, נפרד מ5כסעיף 

, , מצביעים על הכולשל ועדת ביקורתאו קיי, שנייה, בסדר. זה החלטה : נשיא המועצה() אסף שילוח 8 

 9  ועדת ביקורת תחליט.מנתקים, מצביעים על כל אחד בנפרד, 

יחל רק לאחר  4(, כאשר סעיף 5למעט סעיף ) נציגי ועדת ביקורת החליטו להצביע על כל סעיף בנפרד 10 

ידון במסגרת דיון כללי על קריטריונים לתמיכה  5הבחירות הבאות למועצה. סעיף  11 

 12 במועצות פקולטטיות בקיץ. 

 13 ההצבעה תהיה הצבעה שמית. ש אני ורן מבקשים: (ר ועדת ביקורת”ויו )נציגה עדן סנדרס

חברים, אנחנו הולכים להצבעה על כל סעיף בנפרד אבל ועדת ביקורת : נשיא המועצה() אסף שילוח 14 

מבקשת שההצבעה לא תהיה בהרמת יד כמו שהיא מתקיימת בדרך כלל אלא  15 

 16 הצבעה שמית.

 17 מה הרציונל?: (הנציג) שגבמאי 

 18 10-כבר הם יסבירו מה הרציונל. בשביל הצבעה שמית צריכים ש: נשיא המועצה() וחאסף שיל

 19 .נציגים ידרשו את זה מתוך המועצה, תסבירו מה הרציונל שלכם

אנחנו מצביעים פה על דברים שהם . הרציונל הוא פשוט: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס 20 

באוניברסיטה יוכלו לראות מה  נראה לי מן הראוי שהסטודנטיםוניגוד עניינים  21 

 22  איך הם מייצגים אותם.הנציגים שלהם חושבים או 

 23 כי הוא סעיף די הצהרתי. 3שאלה פשוט האם מצביעים גם על סעיף : נציג()בילינסקי  אילון

 24 לא מצביעים. 3 על סעיףלא,: (ר ועדת ביקורת”)נציגה ויו עדן סנדרס

חברי מועצה ביקשו כי ההצבעה תהיה שמית,  10-מכיוון שלמעלה מ: נשיא המועצה() אסף שילוח 25 

הסעיפים  אנחנו נתחיל בהקראת שמות, כל נציג יגיד מה הוא מצביע על כל סעיף. 26 

 27 . 6-( ו2021יכנס לתוקף בדצמבר ) 4, 2, 1שעומדים להצבעה הם 
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 "חבר" הקלטה ותמלול

, החלק השני של ההמלצה הוא בעל תוקף מחייב? כלומר 6עמית קצב )נציג(: רק הבהרה לגבי סעיף  1 

 2 ם אני מצביע בעד הוא מחייב? כאילו זה בטוח יקרה?א

 3 עו"ד גיא הדר )מבקר האגודה(: אם הרוב יצביעו בעד

אומר  6אסף שילוח )נשיא המועצה(: אם הרוב יצביעו בעד והוא יתקבל. אני רק אזכיר שסעיף  4 

 5 שיפורט בתקציב כמה כסף יועבר לכל מועצה פקולטטית.

נועד למנוע ניגוד עניינים ואת כל  4רת(: אני רק אזכיר שסעיף עדן סנדרס )נציגה ויו"ר ועדת ביקו 6 

 7 הטענות שיש כלפי האגודה על שוחד, אבל בסדר.

 8 
 9 )פירוט ההצבעה של כל נציג בנספח(סיכום ההצבעה 

הוועדה ממליצה שבכל עת שהאגודה מעבירה כספים לעמותות שהיא מתקצבת,  – 1סעיף  .1 10 

ותה אישור ניהול תקין ושללא אישור על הגורמים הרלוונטיים לוודא שקיים לעמ 11 

 12 הסעיף עבר. . נמנע 1 נגד, 0 בעד, 32   כזה לא תתבצע העברה כאמור.

הוועדה ממליצה שהחלטה בדבר העברת "מקדמה" למועצה פקולטטית מסכום  - 2סעיף  .2 13 

שאושר ע"י המועצה עבור שנה מסוימת תועבר לאישור המועצה בשנית. יש להבהיר שאי אישור  14 

 15 1בעד,  30 דמה כאמור, לא יפגע כמובן בתקציב שאושר מלכתחילה לאותה השנה.מועצה למק

 16 נמנע. הסעיף עבר 2נגד, 

שלא יהיה ניתן לכהן כחבר מועצה ובמקביל לכהן הוועדה ממליצה למועצה להחליט  - 4סעיף  .3 17 

. זאת על מנת בתפקיד עם שכר בעמותה/גוף אחר/ת שאינה האגודה ומתוקצבת ע"י האגודה 18 

בים של ניגוד עניינים בהצבעות המועצה. הסעיף יהיה בתוקף מהבחירות הבאות למנוע מצ 19 

 20 נמנע. הסעיף עבר 7נגד,  9בעד,  17למועצה. 

פירוט הוועדה ממליצה שתחת הסעיף "מועצות פקולטטיות" בתקציב האגודה יהיה  - 6סעיף  .4 21 

ז תחת סעיף באשר לסכום שמקבלת כל מועצה פקולטטית. כמו כן, הוועדה ממליצה לרכ מדויק 22 

אחד מפורט את כל ההוצאות הנוגעות לוועד הנדסה. בכלל זה, כל מועצה פקולטטית/וועד  23 

 24 נמנע. הסעיף עבר 2נגד,  1בעד,  30שיקום ואינו עמותה. 

דיון  אנחנו נדון בקיץ כשיהיה 5סעיף בהסעיפים עברו,  4טוב, אז בעצם : נשיא המועצה() אסף שילוח 25 

יכנס לתוקף רק לאחר הבחירות למועצה  4סעיף על כל המועצות הפקולטטיות.  26 

בעיקרון היה אמור להיות לנו דיון אבל זה לקח הרבה יותר זמן הבאה בדצמבר.  27 
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 "חבר" הקלטה ותמלול

ממה שחשבנו שזה יהיה. אז ליאור, אתה רוצה להגיד משהו בקצרה, להזמין את  1 

 2 כולם לפנות אליך על הסוגיה?

גיד שכולם אחרי זה מוזמנים לחוג הצפוני, טוב, קודם כל אני א: (ר האגודה”)נציגה ויו ליאור חזן 3 

נרים כולנו אחרי הדיון הסוער ככה בירה ויהיה לנו כיף. לגבי הדיון שהיה צריך  4 

להתקיים, אנחנו דיברנו על זה כבר לפני חצי שנה, הדיון הזה רלוונטי תמיד, אני  5 

רוצה שכל אחד יחשוב על הצרכים של החוגים שהוא מייצג את הסטודנטים, מה  6 

צריכים ואיפה הם רוצים שאנחנו נהיה כדי שאנחנו נהיה רלוונטיים יותר הם  7 

ונספק להם שירותים טובים יותר ועדכניים יותר וכדי שנעבה את הדבר הזה  8 

שנקרא הסל שירותים שאנחנו מקנים למשלמי דמי רווחה. הדיון הזה היה אמור  9 

באנו, דברים להיות שאנחנו מציגים לכם את כל מה שקורה עד היום, הדברים שה 10 

נוספים שאנחנו צריכים עוד לעבות בעתיד. קחו את זה לחשיבה שלכם, נשלח לכם  11 

בקבוצת עדכונים, כל אחד יעשה את החושבים ואני מבקשת שתחזירו תשובות  12 

אלינו, גם רעיונות, גם צרכים ואנחנו נמשיך להפוך את השירותים שלנו תמיד  13 

 14 ז תודה רבה ונתראה בחוג.לרלוונטיים, עדכניים וטובים יותר קדימה. א

15 



 ע.ג.  47 04599 ע.ג. 

 "חבר" הקלטה ותמלול

 1 הצעת החלטה לשינוי אופן פרסום הפרוטוקולים –נספח א' 
 2 

שורות  5-7ימי עסקים מיום הישיבה כאשר הם כוללים פסקה של  14פרוטוקולים יפורסמו תוך  3 

המהווה את תקציר הישיבה, תמלול של הנאמר, נספחים בהם מופיעות הצעות ההחלטה, מניין  4 

ות והקלטות הישיבה. במידה והישיבה התרחשה בתכנת ה"זום" או תכנת הקולות, רשימת הנוכח 5 

ימים לאחר  3גם צ'אט ישיבה יצורף כנספח. תקציר הישיבה יפורסם עד  -פגישות מקוונת אחרת 6 

 7 . 4הישיבה כולל התרגום האמור בסעיף 

ות תוצב כל הישיבות יוקלטו וישודרו בשידור חי בעמוד בפייסבוק של האגודה. בישיבות פרונטלי  8 

 9 .מצלמה כדי לאפשר שידור חי

הפרוטוקולים יהיו מלאים ויכללו את כל הנאמר בישיבה. במקרים הבאים יהיה ניתן לפרסם חלקים  10 

מהפרוטוקולים כחסויים, ובלבד שעותק לא חסוי של הפרוטוקול ישמר ברשות נשיאות האגודה,  11 

 12 : ועדת הביקורת ומבקר הפנים

ספציפי יהיה בצנזור שמו ופרטים מזהים אלא אם כן הדיון א. מקרה בו נערך דיון בסטודנט  13 

בנוכחות ובהשתתפות הסטודנט. סטודנט שרוצה ששמו ופרטיו המזוהים יהיו חסויים על  ,בהסכמת 14 

 15 .בקשה לנשיאות האגודה אף שנכח יגיש

ב. מקרה בו נערך דיון שעשוי לפגוע בצנעת הפרט של נציג או סטודנט מן המניין יהיה תחת צנזור  16 

 17 .מלא

ג. ניתן להטיל חיסיון על דיון במידה וחשיפתו מהווה סיכון ממשי למו"מ עם האוניברסיטה, אך יש  18 

תערך הצבעה על הטלת  -רשות לחיסיון מנשיאות מראש או במידה והדבר לא מתאפשר לבקש 19 

ובמקום ירשם מבקש החיסיון ונושא הדיון. סטודנט  50%הנוכחים לה ידרש רוב של  חיסיון בקרב 20 

 21 .בפרוטוקול הלא חסוי בבניין מיטשל בתיאום מראש ל לצפותיוכ

יהיה ניתן להגיש ערער על חיסיון של פרוטוקול לועדת הביקורת, שתוכל להסיר את החיסיון במידה  22 

לחיסיון אינה עומדת בקריטריונים הנדרשים לפי שיקול הועדה. במידה והערעור נדחה ניתן  והעילה 23 

 24  .הפנימי לערער למבקר

 25 שיבה יתורגם לשפה הערבית והאנגליתתקציר הי

 26 : דברי הסבר

ואת דלים בתכנם, לא משקפים את הנאמר  הפרוטוקולים המפורסמים כיום אינם מדוייקים, 27 

בישיבות ומפורסמים באיחור משמעותי. החובה לפרסם פרוטוקולים מהווה חובה חקוקה  הנעשה 28 



 ע.ג.  48 04599 ע.ג. 

 "חבר" הקלטה ותמלול

וטוקולים מתוך ערכים של העמותות, וגם קיימת חשיבות נורמטיבית לפרסום הפר מכח חוק 1 

 2 – נשיאות המועצהת הער) והצעת ההחלטה תעבור היא תופיע בתקנון כפרק שקיפות ויצוג. במידה

לעת עתה ההצעה התקבלה במעמד של הצעת החלטה, במידה ומגישי ההצעה ירצו להוסיף אותה  3 

 4 לתקנון האגודה, היא תועלה להצבעה מחודשת בישיבת שינויי התקנון הקרובה(. 

 5 שלי סג"ל, עדן סנדרס, דנה קאופמן, נגה אלקיים, ליאור חזן: ישות ההצעהמג

 6 0: הוצאה כספית משוערת

 7 נשיאות האגודה, הנהלת האגודה, ועדת הביקורת: אחריות לביצוע

 8 מיידי: זמן לביצוע

9 



 ע.ג.  49 04599 ע.ג. 

 "חבר" הקלטה ותמלול

 1 אשרור המלצות ועדת ביקורת –נספח ב' 
 2 העברת כספים לאגודת סטודנטים לרפואה: –דו"ח ועדת ביקורת 

נו חברי ועדת הביקורת בדקנו את תקינות פעולות אגודת הסטודנטים והסטודנטיות ת"א )להלן: א 3 

'האגודה'( באשר לכספים שהועברו לאגודת סטודנטים לרפואה ללא אישור ניהול תקין, וזאת  4 

 5 .1980-לחוק העמותות, התש"ם 30בהתאם לתפקידנו המפורטים בסעיף 

 6 07.04.2021 תאריך:

 7 

 8 ים:השתלשלות האירוע

 9 -העברת כספים ללא אישור מועצה

שהוקצו לה ₪  70,000-במקום ה₪  20,000אגודת סטודנטים לרפואה קיבלה  2017בשנת  .1 10 

 11 ע"י האגודה לאותה שנה. 

 12 30,000אגודת סטודנטים לרפואה ביקשה את יתרת הכסף, יו"ר האגודה דאז אישר העברת  .2

 13 .20.08.2019-ב₪  26,000ואישר העברת  24.10.18-ב₪ 

ל כשל טכני שהצריך את חתימתה של ירדן בן צבי, יו"ר אגודה בדימוס,  גם היא חתמה בש .3 14 

 15 . 03.09.2020על ההעברה והכסף הועבר ב 

 16 ההעברות הללו נעשו ללא אישור מועצה. .4

 17 

 18 -העברת כספים ללא אישור ניהול תקין

שנת  עבור₪  30,000הועברו  28.10.20-עבור שנת תש"ף וב₪  70,000הועברו  02.07.20-ב .1 19 

 20 תשפ"א לאגודת סטודנטים לרפואה, כחלק מהתקציב השנתי שאישרה המועצה. 

לפני העברת הכספים נגה כהן מנהלת הכספים גילתה שאין לאגודת סטודנטים לרפואה  .2 21 

אישור ניהול תקין, היא הציפה את הסוגייה בפורומים המקצועיים, בהם גיא ונוגה הביאו  22 

ול תקין וציינו שהדבר עלול להביא לשלילת הסתייגות מהעברת הכסף ללא אישור ניה 23 

 24 האישור ניהול תקין של האגודה. 

בתחילה הוחלט שלא להעביר את הכסף ללא האישור. אך לבסוף, לאור משבר הקורונה,  .3 25 

העובדה שהיו את שאר המסמכים והתחייבותה של יו"ר אגודת סטודנטים לרפואה לדאוג  26 

להעביר את הכסף גם ללא אישור ניהול לאישור ניהול תקין, ירדן קיבלה את ההחלטה  27 

 28 תקין.

לאורך השנים האגודה מתקצבת את אגודת סטודנטים לרפואה, מועצת משפטים  -במאמר מוסגר 29 

 30 וועד הנדסה מידי שנה באמצעות תקציב שמאושר ע"י המועצה.

 31 פירוט הכספים שהועברו להלן.

 סה"כ תאריך סכום פירוט העברות שנה

 ₪ 20,000 31.12.2017 ₪ 20,000 תקצוב לשנת תשע"ז 2017

 ₪ 100,000 13.08.2018 ₪ 70,000  תקצוב לשנת תשע"ח 2018



 ע.ג.  50 04599 ע.ג. 

 "חבר" הקלטה ותמלול

 14.10.2018 ₪ 30,000 השלמת תקצוב תשע"ז

2019 

 27.03.2019 ₪  50,000 מתקצוב לשנת תשע"ט 1\2חלק 

 20.06.2019 ₪  20,000 מתקצוב שנת תשע"ט 2\2חלק  ₪  96,000

 03.09.2019 ₪  26,000 השלמת תקצוב תשע"ז

2020 

 03.07.2020 ₪  70,000 תקצוב לשנת תש"ף

100,000  ₪ 

 29.10.2020 ₪  30,000 מקדמה על חשבון תקצוב תשפ"א

 1 חשיבותו של אישור ניהול תקין:

אישור ניהול תקין ניתן ע"י רשם העמותות לעמותות שעומדות במס' תנאים. חשיבותו של אישור  2 

כדי לקבל תמיכה כלכלית  יש צורך בו כדי לקבל הכרה כמוסד ציבור; –ניהול תקין כדלקמן  3 

לפקודת מס ההכנסה(. כמו כן, האישור עשוי  46מהמדינה; כדי לקבל זיכוי ממס על תרומות )לפי ס'  4 

 5 לסייע לגורמים אחרים להתקשר עם האגודה ולהחליט כמה לתרום לה.

 6 "כ העמותה לא מקבלת תרומות.נציין שאין חובה שיהיה לנו אישור ניהול תקין ושבד

 7 

 8 ממצאי הועדה:

ראשית, עמותה רשאית להעביר כספים או נכסים לתאגיד מלכ"רי אחר, אולם עליה להקפיד על  9 

להבטיח כי נכסי העמותה אינה משמשים למטרה אחרת מספר תנאים אשר נועדו, בין היתר,  10 

סים לגוף אחר מתיישבת . העברת כספים/נכ1: ממטרותיה ושאין בהעברתם משום חלוקה אסורה 11 

. הכספים/הנכסים יועברו לתאגיד ללא כוונת 2בפירוש עם נוסח מטרותיה הרשומות של העמותה;  12 

. 3רווח אחר עם מטרות דומות, אשר אינו רשאי לחלק רווחים לגורמים פרטיים, גם בעת פירוק;  13 

עברו לתאגיד אחר; ידוע למי שתורם או מעביר כספים/נכסים לעמותה כי יתכן שהכספים/הנכסים יו 14 

. במקרה שמועבר סכום או נכס שיש בו כדי להשפיע באופן מהותי על פעילות העמותה, יובא הדבר 4 15 

לאישור האסיפה הכללית בטרם העברת הכספים. בכל מקרה אחר, טעון הדבר אישור ועד העמותה;  16 

על כך, . נוסף העמותה תקיים פיקוח על השימוש בכספים/בנכסים בהתאם למטרת ההעברה. 5 17 

רשאית להעביר כספים אך ורק לעמותה בעלת אישור ניהול עמותה שמעוניינת באישור ניהול תקין  18 

, העברה שלא תתבצע כאמור מהווה עילה לשלילת אישור ניהול תקין )חוברת ההנחיות תקין 19 

(. כמו כן, בביאורי התקציב המועצה התנתה את העברות לכספים 49להתנהלות עמותות, עמ'  20 

בביאורי תקציב  53הפקולטטיות בהצגת מסמכים, שביניהם אישור ניהול תקין )ס' למועצות  21 

הדבר . העברת הכספים היא אסורה ומסכנת את האישור ניהול תקין של האגודהתשפ"א(. לפיכך,  22 

 23 . הועבר לרשם העמותות ונמצא בבדיקה אצלו

ללא אישור  עבר אליה₪  56,000שנית, הפרש הכספים שהועברו לאגודת סטודנטים לרפואה על סך  24 

)או ד לתקנון האגודה, תקציב לא עובר משנה לשנה ללא אישור מועצה 74לפי סעיף  המועצה. 25 

לכן מדובר בהתנהלות  מהתקציב שאושר(, 10%-אישור ועדת כספים אם ההעברה לא עולה על כ 26 

 27 ניהולית שאינה תקינה שפוגעת בסמכויות המועצה.

 28 



 ע.ג.  51 04599 ע.ג. 

 "חבר" הקלטה ותמלול

אשר מהווים ₪  6,000נעשו לאגודת רפואה, הועברו שלישית, במסגרת "ההשלמות" לתקציב ש 1 

. אף גורם באגודה כיום לא ידע להסביר לנו למה ובגין איזו סיבה 2017חריגה לסכום שאושר אפילו ב 2 

 3 הועברו יותר כספים.

 4 

 5 מסקנות הועדה:

מהווה התנהגות ניהולית העברת הכספים מסכנת את אישור הניהול תקין של האגודה, לפיכך  6 

 7 נה ואף חסרת אחריות.שאינה תקי

מן הממצאים ניכר שכבר לאורך מספר שנים קיימת התנהלות ניהולית לא תקינה ואף אסורה מצד  8 

 9 .הפוגעת בסמכויותיה של המועצהיושבי ראש האגודה הקודמים, 

 10 

 11 תגובת יו"ר האגודה בדימוס ירדן בן צבי:

ת החלטות בשבוע. כל במסגרת תפקיד יו"ר האגודה, ובזמן הקורונה ביתר שאת, נלקחות מאו 12 

סטודנטיות וסטודנטים. במסגרת כל  30,000-החלטה היא חשובה וכמעט כל החלטה נוגעת ל 13 

תפקידיי באגודה, הקפדתי להתייחס לכל סוגיה ועניין בכובד ראש, לחקור לעומק ולהגיע להחלטה  14 

וגם בנוגע  הנכונה ביותר באותה נקודת זמן. גם בתוך עומס כבד של פעילות, משימות ופרויקטים, 15 

תמיד פעלתי מתוך  -לנושאים שלא הכרתי מראש או כאלה שלא הוצגו לי במהלך החפיפה לתפקיד  16 

 17 תחושת אחריות כבדה, מקצועיות ובחרדת קודש כלפיי ערכי האגודה ומשאבי האגודה. 

ההחלטה להעביר את התקציב ל"אגודת הסטודנטים לרפואה" )ע.ר( למרות שאין בידן אישור ניהול  18 

נלקחה תוך כדי משבר הקורונה, כאשר כולנו עבדנו מהבתים והתמודדנו עם משבר בסדר גודל תקין  19 

 20 חסר תקדים.

אני, כמו אנשי אגודה נוספות, מצאתי את עצמי משקיעה שעות ארוכות בחיפוש אחר פתרונות ומענה  21 

לצרכיי הסטודנטיות והסטודנטים בקמפוס שחוו טלטלה כלכלית, רגשית ואקדמית שלא ידענו  22 

כמוה כשהמציאות והשגרה נשמטו תחת רגלינו באחת. הפניות לבקשת העזרה שהגיעו לאגודה  23 

בתקופה זו היו מגוונות וחסרות תקדים בכמותן ובעוצמת המצוקה שזעקה מהן, השקעתי את כל  24 

מרצי בשיח עם כל גורם רלוונטי כדי למצוא פתרונות ללמידה מהבית, סיוע כלכלי, הרחבת  25 

תמיכה רגשית ופרויקטים רבים שהפעלנו לסירוגין לאורך התקופה וברוח המשאבים המושקעים ב 26 

התקופה. סדר היום באגודה עמוס וארוך גם בשגרה ולא בכדי בעלות תפקיד רבות נשאבות לעשייה,  27 

העומס מועצם ושעות העבודה  –גם על חשבון לימודיהן וענייניהן האישיים, ובזמן משבר עולמי  28 

פנוי למחשבה ולקבלת ההחלטות מתקצר משמעותית כי נולדים צרכים מתארכות עוד יותר. הזמן ה 29 

ואתגרים חדשים חדשות לבקרים והסטודנטיות והסטודנטים נזקקות לסיוע, פתרונות ומענה באופן  30 

 31 מיידי ובזמן אמת.

אגודת רפואה קריטית עבור ציבור הסטודנטיות והסטודנטים לרפואה בקמפוס והקפדתי בכל  32 

ן את כל קשת הציבור שאנחנו מייצגות. כאשר נדרשתי לקבל את ההחלטה החלטותיי לקחת בחשבו 33 

 34 עמדו לפניי מספר שיקולים, בנוסף לידיעתי כי אין בידיי האגודה אישור ניהול תקין:

 35 . שאר המסמכים הנדרשים הוגשו כראוי.1

. הסטודנטיות והסטודנטים לרפואה, בנוסף לכל הקשיים, לוקחות חלק גם במשימות לאומיות 2 36 

ומוקפצות לסייע בבתי חולים בהתנדבות )באותה התקופה הוקפצו סטודנטיות וסטודנטים ממספר  37 

 38 תחומים רלוונטיים לסיוע: רפואה, מקצועות הבריאות, עו"ס ועוד(.
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 "חבר" הקלטה ותמלול

 1 . הובטח לנו שהאגודה תפתח בהליך מול רשם העמותות להוצאת האישור.3

משבר, ומתוך רצון לתת ליו״ר אגודת  מתוך רצון לסייע לסטודנטיות והסטודנטים לרפואה בתקופת 2 

רפואה הנכנסת הזדמנות לתקן ולהשיג את הנדרש, ויחד עם האישורים האחרים שהועברו החלטתי  3 

 4 שלא לעכב את התקציב הדרוש להמשך פעילותה של האגודה בזמן כל כך חשוב.

את כספיה דרך בדיעבד, יכול להיות שפרוצדורלית היה עליי לפעול אחרת ולתת לאגודת רפואה לנהל  5 

האגודה המרכזית כדי להימנע מהעברת הכספים בין העמותות אך מהותית אני סבורה שלא היה  6 

 7 נכון למנוע מהאגודה להמשיך ולפעול.

גם אם נעשתה טעות לא מדובר בעבירה על החוק ואין חשיפה של האגודה ואף אחד מאנשיה  8 

 9 46ולא מקבלת תרומות ולכן סעיף לתביעה. בנוסף, האגודה לא מקבלת תמיכה כלכלית מהמדינה 

לפקודת מס הכנסה לא רלוונטי אליה. ובכל מקרה, הנושא בטיפול של מבקר העמותה מול רשם  10 

העמותות ואני מאמינה שבהמשך לפעילותנו התקינה לאורך שנים המקרה הזה יטופל ולא יפגע  11 

 12 בעמותה.

י בטוחה ללא צל של ספק שאנשי אני מודה לוועדת הביקורת על הטיפול היסודי והרציני בנושא ואנ 13 

האגודה ילמדו את המקרה והמסקנות, ויישמו את כלל הלקחים בתהליכי ההתייעלות ובשיפור  14 

 15 האגודה בכלל.

 16 

 17 תגובת הנשיאות/ועד מנהל )נמסרה ע"י נשיא האגודה אסף שילוח(:

, גם הועד אנחנו מברכים על הבדיקה המעמיקה של ועדת ביקורת. כפי שציינו בפניכם ובפני המועצה 18 

.  במסגרת זו פרסמנו הנחיות מעודכנות בכל 2021פברואר -המנהל קיים דיון בנושא בחודשים ינואר 19 

הנוגע להעברת כספים לעמותות אחרות וחידדנו את ההנחיות בנוגע לשימוש בתקציבים שלא נוצלו  20 

ער בשנים קודמות. חשוב לציין כי בראיה מערכתית אחת הסיבות לחלק מהליקויים נבעה מפ 21 

משמעותי ביחידת הכספים )שנפתר עם הגעתה של נגה(, לכן היה חשוב לנו שההנחיות החדשות  22 

יסייעו לחיזוק מנגנוני הפיקוח והבקרה והגורמים המקצועיים באגודה ובמועצה ויקלו על הקשר  23 

 24 בינם לבין המועצה והוועד המנהל. 

 25 ות(הנחיות הוועד המנהל )יעודכנו בהתאם לתוצאות בדיקת רשם העמות

האגודה לא תעביר כספים לעמותה שאין לה אישור ניהול תקין. במקרה שיש נסיבות דחופות או  .1 26 

יוצאות דופן שלדעת ההנהלה מצדיקות העברת כספים לעמותה למרות שאין לה אישור ניהול  27 

תקין, ההנהלה תעביר בקשה לאישור ההעברה לוועד המנהל, שיחליט אם לאשר זאת או לא.  28 

יועברו ע"י יו"ר האגודה גם לוועדת ביקורת ולוועדת כספים. מנהלת הכספים הבקשה ונימוקיה  29 

ומבקר האגודה יוודאו שלא יועברו כספים מהאגודה לעמותה אחרת, אלא אם כן לאותה עמותה  30 

 31 יש אישור ניהול תקין, או שהוצג להם אישור חריג שניתן ע"י הוועד המנהל.

רו לשנה הבאה. במקרים יוצאי דופן ו/או אירוע כספי תמיכה שלא נוצלו בשנה מסוימת לא יועב .2 32 

חריג, הכסף יועבר רק על פי אישור של המועצה. מנהלת הכספים ומבקר האגודה יוודאו שלא  33 

 34 מועברים כספי תמיכה משנה לשנה מבלי שהוצג להם אישור מועצה לכך.

על הנהלת האגודה לגבש קריטריונים להסדרת התמיכה במועצות פקולטטיות ולהביא  .3 35 

 36 .2021ריטריונים אלו לאישור המועצה עד אוגוסט ק

 37 
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 "חבר" הקלטה ותמלול

 1 המלצות הועדה:

הוועדה ממליצה שבכל עת שהאגודה מעבירה כספים לעמותות שהיא מתקצבת, על הגורמים  .5 2 

ה לא תתבצע העברה לוודא שקיים לעמותה אישור ניהול תקין ושללא אישור כזהרלוונטיים  3 

 4 הסעיף עבר  – כאמור

העברת "מקדמה" למועצה פקולטטית מסכום שאושר ע"י  הוועדה ממליצה שהחלטה בדבר .6 5 

המועצה עבור שנה מסוימת תועבר לאישור המועצה בשנית. יש להבהיר שאי אישור מועצה  6 

 7  הסעיף עבר –למקדמה כאמור, לא יפגע כמובן בתקציב שאושר מלכתחילה לאותה השנה 

ואינה ניתנת לשינוי.  הוועדה רוצה לחדד ולהדגיש את ההיררכיה באגודה שהינה מכוח החוק .7 8 

קובעי המדיניות של האגודה הינם חברי המועצה, תחתיהם נמצא הועד המנהל ותחתיו נמצאת  9 

 10 .ההנהלה

שלא יהיה ניתן לכהן כחבר מועצה ובמקביל לכהן בתפקיד הוועדה ממליצה למועצה להחליט  .8 11 

מנוע . זאת על מנת לעם שכר בעמותה/גוף אחר/ת שאינה האגודה ומתוקצבת ע"י האגודה 12 

הסעיף  – . בתוקף מהבחירות הבאות למועצהמצבים של ניגוד עניינים בהצבעות המועצה 13 

 14 עבר

הוועדה ממליצה לא לתקצב עמותות פקולטטיות בהן סכום משכורות ההנהלה בשנה עולה על  .9 15 

הדיון בסעיף נדחה לישיבה על כלל  –מהסכום המועבר אליהן מהאגודה באותה שנה  40% 16 

 17 ת פקולטטיות. העברות הכספים למועצו

 18 פירוט מדויקהוועדה ממליצה שתחת הסעיף "מועצות פקולטטיות" בתקציב האגודה יהיה  .10

באשר לסכום שמקבלת כל מועצה פקולטטית. כמו כן, הוועדה ממליצה לרכז תחת סעיף אחד  19 

מפורט את כל ההוצאות הנוגעות לוועד הנדסה. בכלל זה, כל מועצה פקולטטית/וועד שיקום  20 

 21 הסעיף עבר –ואינו עמותה

כל דבר, ובפרט העברת כספים, בעלי מטרה ראויה הינם  לאשלבסוף, חשוב לוועדה להדגיש  22 

. אנו חיים במדינה עם נהלים, כללים וחוקים מותרים חוקית או חסרי השלכות שליליות על האגודה 23 

ם חלים ויש לנהוג על פיהם. האגודה הינה עמותה לכן חלים עליה חוקים וכללים רבים נוספים שאינ 24 

 25 על כל תאגיד, כמו כן הרצון שלנו באישור ניהול תקין אף מחמיר אותם. 

 26 

 27 

 28 תשובות הגורמים:

 29 יו"ר הועד המנהל: אסף שילוח

 30 יו"ר האגודה בדימוס: ירדן בן צבי

 31 

 32 חתימות:

 33 יו"ר ועדת ביקורת: עדן סנדרס

 34 חברי ועדת ביקורת: רן טואיטו, בועז קראוזר

 35 
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 "חבר" הקלטה ותמלול

 1 

 2 סעיף לפי פירוט הצבעות הנציגים/ות

  6 4 2 1 שם

 בעד בעד בעד בעד אור ברוטי

 בעד בעד בעד בעד איתמר קפוסטה

 בעד בעד בעד בעד יוסף חיים שמחון

 בעד בעד בעד בעד כפיר רוטמן משה

 בעד בעד בעד בעד מאי שגב

 בעד בעד בעד בעד מרים גנדלויב

 בעד בעד בעד בעד נגה אלקיים

 בעד בעד בעד בעד עדן סנדרס

 בעד בעד בעד בעד לושיעידן 

 בעד בעד בעד בעד עינב הילה עידן

 בעד בעד בעד בעד יעקב( משיח) קובי

 בעד בעד בעד בעד קרן סובול

 בעד בעד בעד בעד רן טואיטו

 בעד בעד בעד בעד שי דושניצקי

 בעד בעד בעד בעד שרי גרינשפון

 בעד בעד בעד בעד תמר שנירר

 בעד בעד בעד בעד טל לוי

 בעד נגד בעד בעד שיר אגהובאלה 

 בעד נגד בעד בעד גל בינשטוק

 בעד נגד בעד בעד ליזה אלטשולר

 בעד נגד בעד בעד נטשה אופנהיים

 בעד נגד נגד בעד זוהר אלון

 בעד נגד נמנע בעד אסף טלגם

 בעד נמנע בעד בעד אביה צורף
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 בעד נמנע בעד בעד ליאור חזן

 בעד נמנע בעד בעד מאיה הולנדר

 בעד נמנע בעד בעד מייה מזרחי

 בעד נמנע בעד בעד עידו מונטנייז

 בעד נמנע בעד בעד רתם צביון

 בעד נמנע בעד בעד תמרי צרפתי

 נגד נגד בעד בעד ג'וש דריל

 נמנע נגד בעד בעד עמית קצב

 נמנע נגד נמנע נמנע בילינסקי אילון 

        הדר לוי

         שי זילברצוויג

         ביאולג בן א

         איתי נתן כהן

         אלון קדמון

         אריאל דריזין

         אשל איזנברג

         בועז קראוזר

         גלעד קינן

         דביר עופר

         דוד אלול

         דור גולדברג

         דנה באלינט

         דנה קאופמן

         ורד עואד

         שלםחן 

         טל לוי

         יאיר רוט

         יעל ארז

         יעל בן הרוש

         ירדן בן צבי
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         לוס אוריה מיטלמן

         ליאור שלחון

         ליהי פאול

         מורן דאורי

         מרדכי רבפוגל

         נעם קיני

         עבד אל ראוף סמארה

         עדי בן דור

         עדן אבו עקל

         עומרי שגב

         עומרי שטיינברג

         עידן ברנע

         עידן דיין

         ענת גולדשמיד

         שחר ברמי

         שי גלעד

         שי זוננפלד

         שיר גופר

         שלי סגל

         שני שטרייספלד

 1 


