
 
 2021במרץ  17פרוטוקול ישיבת מועצה 

 חברות וחברי מועצה. 51נוכחים ונוכחות: 

 בעדכוני הנהלהה. נתחיל מועצת ה: ברוכים הבאים לישיבהוועד, אסף שלוח יו"ר

 :עדכוני רווחה ומעונות ח רווחה, רותם גרוסמן:”רמ

אחרי פסח תיפתח קבוצת הפייסבוק המיועדת לטרמפים בין סטודנטים וסטודנטיות.  –אגודרייב  •

הנסיעות המשתפות יהיו במחירים הוגנים, הקבוצה נפתחת לקראת החזרה לקמפוס במהלך 

 הסמסטר.

וסטודנטיות במגוון המחלקה עובדת במרץ על קבוצות רכישה לסטודנטים  -קבוצות רכישה  •

תחומים, נשמח שתפנו אלינו עם הצעות לקבוצות רכישה. נפגשים עם בעלי הקבוצה "סטודנטים 

 קונים ביחד" לבחון שיתוף פעולה פוטנציאלי.

כחלק ממתווה החזרה לקמפוס במהלך השבוע נפנה אל כלל הנציגים כדי לקיים הפסקולטות  •

 לאחר פסח.

דיוני משמעת, גם בשבוע הבא יהיו, לפני דיון משמעת  20-כהתקיימו השבוע  –דיוני משמעת   •

נשלח לדייר מסמך מפורט על האפשרויות שעומדות בפניו. רמ״ח רווחה ומעונות נוכחת בכל דיון 

 משמעת.

 גמד וענק במעונות היה מאוד מוצלח. מתכוננות לאירועים הבאים. •

 

 :עדכוני מעורבות חברתית וש דריל: ’ח מעורבות חברתית, ג”רמ

סטודנטים   30-40פאנלים בנושאים שונים אליהם הגיעו  4היום הפוליטי היה מוצלח, ביצענו  •

 וסטודנטיות לכל אחד מהם. היה מעניין וקיבלנו פידבקים טובים.

שיחות עם ניצולי  4קיימו אירוע זיכרון בסלון יתקיים בזום בשיתוף עם מוזאון ישראל והילל. ית •

אנחנו מארגנים זמרים ונגנים, בשבוע הבא נתחיל לפרסם את  באנגלית. 2-בעברית ו 2 –שואה 

 האירועים בפייסבוק. 



 
גם קשור ליום השואה, בעולם יש פחות ופחות אנשים שמכירים את השואה, חשוב  –האקתון  •

 שעות 20וסטודנטית שישתתפו בהאקתון וישלמו  שנצליח לזכור את הסיפורים שלהם. כל סטודנט

 .750-נרשמים ואנחנו מקווים להגיע ל 500קיימים  נק"ז. 2התנדבות יקבלו 

 קיימנו דיון עם נציגים שרוצים להצטרף ויהיה עוד אחת. –סביבה בטוחה בקמפוס  •

 :עדכוני מחלקת אקדמיה וזכויות סטודנטיאליות ח אקדמיה, דניאל זילבר:”רמ

 הסטודנטים והסטודנטיות.המחלקה ממשיכה לתת מענה שוטף לכל  –מענה שוטף  •

במרץ בנושא קשיים בתארים  25-נכנס עובד חדש לאגודה, תתקיים פגישה ב –תארים מתקדמים  •

 , תגיעו זה חשוב. נועם זמין במייל אז תפנו אליו. מתקדמים בדגש על מלגות קיום

וע הצלחנו להגיע להסכמה עם האוניברסיטה ששבוע השינויים יאורך בעוד שב –תקופת שינויים  •

 במרץ. 24-עד ה

למי לצערי. נתתי מענה  סטודנטיםאתמול קיימתי דלת פתוחה ולא הגיעו הרבה  –דלת פתוחה  •

 שהגיע.

הבחינות צפויות להיות פרונטליות באופן מלא, עם כל מה שזה אומר מבחינת  –תקופת בחינות  •

 קשיים. תתקיים דלת פתוחה בנושא, חשוב מאוד שתגיעו. 

 דיון בהמשך הפגישה היום.נקיים  –חזרה לקמפוס  •

 עדכוני מחלקת תרבות, ספורט וקשרי חוץ.עידו נמצא במילואים אז אני אעביר  ר האגודה, ליאור חזן: ”יו

ביצענו צילומים לטקסים אשר ישודרו ברשתות החברתיות  –הזיכרון ויום השואה  טקס יום •

 של האגודה. 

 .גויס רכז קשרים בינלאומיים •

תפעל במהלך סמסטר ב' ותכיל תכנים חברתיים המשלבים סטודנטים  – תכנית באדיז •

 נפתחה. וסטודנטיות מקומיים ובינלאומיים, ההרשמה 

החלה חלוקה של ארטיקים לסטודנטים ולסטודנטיות ברחבי הקמפוס.  –חלוקה של צ'ופרים  •

 אם אתם רוצים לרכוש לסטודנטים שלכם צ'ופרים אחרים צרו קשר עם המחלקה.

הודעה מרגשת שכנראה נבחרות הספורט בדרך חזרה לפעילות, נעדכן שהכול יהיה  –ורט ספ •

 סגור. 



 
במרץ במסגרתו היה פאנל בזום עם אנשים  10-התקיים אירוע הכר את עולם הבידור ב •

 מתעשיית הקולנוע. 

 במרץ. 10-" בערבית נערכה גם כן הF.R.I.E.N.D.S"בנושא   טריוויה •

 רבית בשבוע הבא.א בע"מתכונן טורניר פיפ •

 תתקיים חלוקת ממתקים לפסחא בשיתוף עמותה למען נשים בחברה הערבית. •

בתהליכי הקמת שלושה מועדונים חדשים: ריקוד מודרני, שחמט ומועדון כדורגל לנשים  •

 מהחברה הערבית. 

 צרו קשר ונתחיל בעבודה. -רוצים להוביל יוזמה בקמפוס? זה אפשרי ונגרום לזה לקרות •

 עדכוני מחלקת הסברה ה, אור ברוטי: ח הסבר”רמ

אנחנו מתכוונים למתג את הקמפוס מיד  – נערכים לקראת החזרה של הסטודנטים לקמפוס •

 חר חופשת פסח, בלונים של האגודה, שלטים.לא

הממשק יחליף את חוברת שלום  – המחלקה עובדת על ממשק חדש לטובת החזרה לקמפוס •

שסטודנט בשנה א' צריך, החל מאיפה אוכלים ועד מפה המידע שנה א'. יהיה בממשק את כל 

 של הקמפוס. נשמח לשמוע רעיונות.

 .פרסמנו עדכון ברשתות החברתיות בנוגע למכתב סגן הרקטור •

 יצרנו קמפיין ליום המעשים הטובים. •

 -הצטרפה מנהלת דיגיטל חדשה, אם יש לכם רעיונות לדברים מגניבים לרשתות החברתיות  •

 פנו אליה.

מהנציגים ביקשו ממני את הרשימות הללו.  30%-נציגים, ופחות מ 75יש פה  –ת תפוצה רשימו •

 גיע לסטודנטים וכדאי להשתמש בה.זו דרך ישירה לה

אם אתם יוזמים אירוע, אפשר למתג אותו בעזרת  –איך אפשר להיעזר במחלקת הסברה  •

 מחלקת הסברה, ליצור סקרים, דפי נחיתה ועוד. 

 

 



 
 :עדכוני סיו"ר האגודה,  הלה שקד:  ר”סיו

הדפסות עד הבית לסטודנטים  שיתוף פעולה חדש עם בית הדפסות שמספק –אלון צילומים  •

 ולסטודנטיות שלנו, השקה צפויה לאחר פסח. 

 :, נודה לעזרתכן בהפצהיש שלוש משרות פתוחות באוויר -כוח אדם  •

o מנהל/ת מרכזי שירות 

o  נציב/ת זכויות בקמפוס 

o שירות זמני/ת נציג/ת 

ועדת המענקים נפגשת אחת לשבוע, עובדים בחריצות על קריטריונים ותוכנית עבודה טובה  •

 ומקצועית.

 סיכום סמסטר א׳ ופתיחת סמסטר ב׳ עם מחלקות והיחידות.אנחנו בתהליך  •

 ניתן להגיע פיזית ולרכוש מוצרים. –פתיחת מרכז השירות  •

 :עדכוני יו"ר ר האגודה, ליאור חזן: ”יו

שת"פ עם האוניברסיטה, נוכחות שלנו בקמפוס, לחשוב כסטודנט עובדים על  –חזרה לקמפוס  •

 שנה א' שמגיע לקמפוס לראשונה. 

 ולאחר מכן קיימנו שיחה פתוחה למועצה. פורום סביבה בטוחההשתתפנו ב –קמפוס בטוח  •

קיבלנו על זה  ,מה עשינו בשבוע האחרוןאנחנו רוצים לחבר אתכם לעשייה,  –עדכוני יום חמישי  •

 תגובות חיוביות.

נפתחה קבוצה  – הובלת מאבק עובדות הניקיוןרמ"ח רווחה ומעונות, רותם גרוסמן, נבחרה ל •

 בנושא ומוזמנים להצטרף. 

מיליון  8השגנו במסגרת המאבק המשותף עם ההתאחדות  –פרוייקט מלגות הכוח הלאומי  •

בשבוע שעבר נסגרה ההרשמה לכלל המסלולים. בשבועות הקרובים הבקשות ייבחנו  שקלים,

 והפעילות תהיה לאורך סמסטר ב' והקיץ. כספי המלגה יועברו בספטמבר.



 
מיליון שקל,  240-מיליון שקל ל 90-הקרן הורחבה מ –מלגת קרן הסיוע )מלגת משרד החינוך(  •

 .גם כספי המלגה יופקדויגיעו עד החזרה מפסח וזמן קצר אחרי תשובות 

 והושגו במסגרת המאבק. הכספים הוחזרו לסטודנטים ולסטודנטיות  –כספי אבטחה  •

הוועדה תתכנס  –ועדה למניעה וטיפול באלימות מגדרית הוקמה במערכת ההשכלה הגבוהה  •

 בשבוע הבא.

 שאלות בנוגע לעדכונים? ר הוועד, אסף שלוח: ”יו

. ועדת מכרזים התכנסה כמה פעמים דכן בנוגע לוועדות, הלה נגעה בזהשכחנו לע הנציג עידן לושי:הנציג 

העומס נופל על משרות והן הרבה זמן באוויר, אנחנו חייבים לגייס.  3ואנחנו בקצב מצוין. עדיין יש לנו 

 עובדים אחרים ואנחנו חייבים לעזור להם, תעבירו את זה לחברים שלכם ותביאו אותם. 

. ועדת כספים התכנסה כבר. בואו נתחיל עם ביקורתנדבר עוד מעט על ועדת  ר הוועד, אסף שלוח: ”יו

 הבחירות לוועדות. 

כבר פעמיים, ביום ראשון נתכנס פעם נוספת, נמשיך התכנסה  ועדת מענקים  ר האגודה,  הלה שקד: ”סיו

 לעדכן. 

 בחירות לוועדות:

על כן אין בחירות ותמר שנירר )נציגת ניהול( ושלי  , מועמדות 2מקומות והגישו  2היו   - מכרזיםועדת 

 ד'( נבחרו אוטומטית. -סג"ל )נציגת משפטים שנה ג'

  אקליםועדת 

 5 מקומות בוועדה. הוגשו 3בהתאם להצעת ההחלטה שהתקבלה בישיבה הקודמת, למועצה משוריינים 

. אלון קדמון הסירה ואלון קדמון( )לוס מיטלמן, ענת גולדשמיד, תמר שנירר, אסף טלגם מועמדות

 מועמדות בתחילת הישיבה.

לימודי סביבה. אני תואר שני באני נציגה של פורטר,  :אוריה מיטלמן )מדויקים מתקדמים( לוסהנציגה 

, גם הכניסה שלי לאגודת הסטודנטים היא מתוך שליחות אקלימית. התחלתי את בתפקיד רואה שליחות

שהיה לנו נציג במועצה. אני פועלת על מנת לייצר את האינטגרציה של  הפעילות שלי בשנה א' לפני

אקדמיה, אקלים ושטח. מגיעה מרקע של מדיה והכניסה שלי לתחום האקלים והסביבה מגיעה מההבנה 



 
איך ליצור סביבה יותר בריאה לנו שאלה למשבר. אני משקיעה במחקר שעוסק ב שצריך פתרונות מקוריים

לתמיכה שלכם כדי שאוכל להמשיך לפעול בתחום ולהיות בקשר עם ההנהלה של אשמח ולילדים שלנו. 

 האונ' ולהסביר להם את החשיבות. 

ועדה ואני נציגת עבודה סוציאלית. אני מאמינה שתפקיד ה :)עו"ס תואר ראשון(גולדשמיד ענת הנציגה 

אנשים נהדרים השקיעו הוא לקחת את ההמלצות הטובות ביותר בתחום האקלים ולהפוך אותן למציאות. 

אני רוצה לייצר סביבה שלא תאפשר להנהלת שנים במחקר וזו האחריות שלנו לממש אותם. 

האוניברסיטה להתעלם ממשבר האקלים, לצמצם גזי פליטה, לעודד פעילות אקדמית שתצמצם את 

 .טביעת הרגל הפחמנית שלנו

ייטק. אני מגדירה את עצמי כאדם סטודנטית שנה ב' לניהול ומדעים להאני  תמר שנירר:הנציגה 

שמתחבר לסביבה ולטבע, אני טבעונית גם מטעמים אקולוגיים ומנסה להתאים את אורח החיים שלי 

להיות אקולוגי. התגברות משבר האקלים מורגש משנה לשנה יותר. אנחנו צריכים לפעול למען הפיכת 

האקלים, להשתתף בניקויי חופים הקמפוס לבר קיימא. אני חושבת שצריך להשתתף בהפגנות בנושא 

 בנושא האקולוגיה.ולהפוך למוסד מוביל 

 

 ועדת כספים 

 מועמדות 3הוגשו  –מקומות בוועדת כספים  2בעקבות הבחירות בישיבה הקודמות התפנו 

ן בלייעץ איפה ואני רוצה להיות בוועדת הכספים, יש לי ניסי :רפואית(-)הנדסה ביו עידן ברנעהנציגה 

, יש להם כסף ואני מייעצת להם להשקיע את הכסף.  אני מנהלת כספים של דירת חיילים בודדיםכדאי 

של הקמפוס. אני רוצה לתקן את איפה להשקיע ומה לעשות. אני מהנדסה ויכולה לייעץ בצד המזרחי 

 משבר האמון שקרה בין הסטודנטים לאגודה, ואשמח לעשות זאת בעזרת ייעוץ היכן להשקיע. 

עם ניסיון רב לתפקיד הזה, סטודנט לחשבונאות וכלכלה, אני מגיע  אני: )חשבונאות( ור גולדברגד הנציג

מלבד הלימודים שלי, אני עובד כעוזר לסמנכ"ל כספים בחברת הייטק. אני מתעסק בדוחות כספיים כל 

 אפעל במקצועיות וניסיון.היום ומבקר אותם, 

אני רוצה להמשיך את הפעילות שלי באגודה ולתרום כמה הייתי יו"ר ועדת ביקורת,  ל:"הנציגה שלי סג

הייתי שיותר. בתפקיד שלי כיו"ר ועדת ביקורת נחשפתי לתקציבים ולמדתי אותם, כך שהנושא לא זר לי. 



 
דיר את נושא התקציבים של הוועדות הפקולטטיות, שיהיה ברור כמה מהתקציב הולך לכל רוצה להג

אני יודעת מה צריך לעשות ויש לי היכרות . שונים בין סעיפים פוזרממועצה. נגיד הכסף שמועבר להנדסה 

 עם הנושא אז אשמח שתבחרו בי. 

 שאלות? ר הוועד, אסף שלוח: ”יו

בעיות בנושא התקציבים, להבנתי באגודה יש  –השאלות מופנות לכולם באופן שווה  הסטודנט ערן לוין:

הסגורים באגודה, האם אתם תומכים בפתיחת התקציבים  -לא ברור לאן כספים הולכים. שאלה שנייה  

לרבות חברות הבת של האגודה נכס ואקסטרה, לעיון כלל הסטודנטים בקמפוס. אנחנו נדבר על זה בהמשך 

 מה עמדתכם בנושא שבועת הרופאים?  –עוד הרבה 

, צריך לעשות קודם כל פירוט. כפי שאמרתי על התקציבים שלא ידוע לאן הם הולכים ל:"הנציגה שלי סג

יש כל מיני סעיפים שמפוזרים בין סעיפי תקציב כמו הנדסה, שלא ברור מה הסכום הכולל שהם מקבלים 

בפועל. זה לא סוד מה אני חושבת על פרשת הרופאים, צריך לבדוק שאנחנו עומדים בנהלים ולעשות 

  . הנשיאות ויו"ר ועדת ביקורת עדן סנדרס, צריכים לדבר על זה.חידוד

 מה עמדתך לגבי פתיחת התקציבים של אקסטרא ונכס?הסטודנט ערן לוין: 

החלטות  זוס אלו חברות פרטיות כאני כן חושבת שזה צריך להיות יותר נגיש, אבל אקסטרא ונ שלי סגל:

 .שלהןהשפעה על התקציבים שלהן. לוועדת כספים אין 

אמנם שלחתי לפני כמה שעות שלחתי מכתב לנציגים, כספים  – הכספים האבודים דור גולדברג:הנציג 

הוא להתחקות אחר התפקיד שלהם  ,אבודים זו בעיה ידועה בתחום החשבונאות, רואי חשבון מבקרים

שהלכו  כספים אבודים אחורה. זה תפקיד לא פשוט וצריך הבנה פיננסית גדולה, קשה למצוא כספים

יש לי פחות ידע בתחום  –לאיבוד. זה ידע שאני מביא איתי ויש לי ניסיון באיתור כספים. פרשת הרופאים 

 אין שום סיבה שהתקציבים האלו יהיו סגורים. –ואשמח לדעת עוד. לגבי אקסטרא ונכס 

אחרי הדוח של ועדת ביקורת אדע לבסס יותר דעתי, אם יש העברת של כספים ללא  עידן ברנע:הנציגה 

השיטה היחידה אישור אני נגד. בתור ועדת כספים אני הולכת להיות על התקציבים ולעקוב אחרי זה. 

להילחם בכספים היא מעבר על דוחות של שנים קודמות. אם נעלמים כספים זה כישלון שלנו כי לא שמנו 

אני חושבת שזה צריך להיות חשוף לסטודנטים שכל פעם האגודה תפרסם דוח לאן  –רא ונכס אקסטלב. 

 הכספים הולכים. זה יכול להגדיל את האמון בין האגודה לסטודנטים. 



 
קודם כל "נעלמים כספים" זו מילה גדולה, לא חושב שנעלמים כספים כי הם  ר הוועד, אסף שלוח: ”יו

 גם לרפואה וגם לאקסטרא זה לא הוגן להגיד. ה. נעלמים כספים בסוף עוברים אישור של המועצ

אמרת שלמשל מגיעים הרבה כספים להנדסה, על סמך מה את אומרת את זה? יש  -שלי  חן שלם:הנציגה 

 ?נתון? דוח

אלף שקל. אני אומרת  20החונכות, הרי אתם לא מקבלים רק  יש סעיפים כמו תוכנית הנציגה שלי סגל:

שזה מפוזר בין הסעיפים וצריך לקבץ אותם למקום אחד כדי  שסטודנט שניגש לדוח הכספי יוכל לראות 

רופאה ומשפטים. לא בקטע של צריך פחות או כמה מועבר אליכם. אותו דבר סטודנט שניגש לדוח של 

ריך ללכת או כמה כסף מושקע בסטודנט, אני אומרת שזה צריך להיות יותר, אני לא מדברת כמה כסף צ

 פשוט בצורה מסודרת. 

 כמו משפטים או רפואה. צריך לקחת בחשבון גם שוועד הנדסה הוא לא עמותה מוסדרת  הנציג עידן לושי:

של אין פה תופעה  –בעקבות הודעות שאני מקבל בפרטי אני רוצה  להדגיש  ר הוועד, אסף שלוח: ”יו

 כל הכספים עוברים בתקציב ורואים את זה בהצעות החלטה. העלמת כספים בניגוד למה שנטען פה.

אני רוצה להתייחס, אין לנו חשד להעלמת כספים, יש את מבקר האגודה, ועדת  ר האגודה, ליאור חזן: ”יו

 ביקורת, יש אותנו. אני לא רוצה שיופץ פייק ניוז. 

 תוצאות הבחירות:

  ועדת אקלים

   35 -אוריה מיטלמן לוס

  20 -ענת גולדשמיד

 12-תמר שנירר

  5-אסף טלגם 

  4 –נמנע/ת 

 נבחרו לוועדה לוס, ענת ותמר

 



 
 ועדת כספים

  27 –שלי סג"ל 

 24 -עידן ברנע

  17 –דור גולדברג 

 שלי ועידן  –נבחרו לוועדה 

 דו"ח ביקורת ונשיאות על העברות כפסים לרפואה

 נעבור לשיחה על רפואה. ר הוועד, אסף שלוח: ”יו

אלף  20הועברו להם  2017בשנת  –בעיות עיקריות  2בעניין רפואה היו ר ועדת ביקורת, עדן סנדרס: ”יו

הסכים  הואלפני ירדן.  םאלף שקל שאושרו להם, בסוף השנה הם פנו ליו"ר האגודה הקוד 70שקל במקום 

אלף שקל ומעבר  6. יש כאן חריגה של 2019ת אלף נוספים בשנ 26-ו 2018אלף שקל בשנת  30 להעביר להם

לזה אי אפשר להעביר כסף משנה לשנה בלי אישור מועצה, זה לא עובד ככה. על שתי ההעברות חתם היו"ר 

 הקודם לפני ירדן. על האחרונה היה כשל טכני שהיה צריך את החתימה שלה, אז גם היא חתומה עלייה. 

ין והעברנו להם כסף, הדבר נמצא בבדיקה אצל הרשם. לא מדובר אין להם אישור ניהול תק –בעיה שנייה 

. הרשם פלילית, אנחנו יכולים לבחור להעביר להם כסף וההשלכות של זה שאולי ישללו את שלנו בעבירה

 גיא יש לך משהו להוסיף?יעדכן. לכל החשדנים אני הסתכלתי וראיתי במו עיני שהכסף עבר אליהם. 

 אין לי מה להוסיף. דר:ד גיא ה”מבקר האגודה, עו

היא אמרה שלמרות שלא היה  –ירדן נתנה לי את ההתייחסות שלה ר ועדת ביקורת, עדן סנדרס: ”יו

ובהתחלה הוחלט  היא החליטה לאשר את ההעברה מכמה סיבות. ראשית, היו דיונים ןאישור ניהול תקי

והם הבטיחו להשיג את שאר היה להם את שאר המסמכים ש והעובדה לא להעביר, ובגלל משבר הקורונה

בנוגע  המסמכים. ההתייחסות המלאה שלה תופץ, בהמשך יופץ גם דו"ח שלנו וגם הנשיאות ביצעה בדיקה.

  אף אחד לא ידע להגיד לי מדוע הייתה חריגה. ,אלף שקל 6לחריגה של 

בדצמבר על  אעשה פה קצת רקע לנציגים. אנחנו בדקנו בעקבות דיון שהיה לנור הוועד, אסף שלוח: ”יו

העברת כספים לאגודת רפואה, אנחנו בדקנו מה הסכומים שהועברו לרפואה בארבע השנים האחרונות. 

אלף שקל  50אלף שקל לרפואה,  70 –בכל שנה האגודה מעבירה למועצות הפקולטטיות סכום כסף 



 
כפי  2017 תקציביים נוספים. בשנת מסעיפיםאלף שקל להנדסה ובנוסף הנדסה מקבלים  20-למשפטים ו

-אלף ו 70)הקצבה שנתית של ₪ אלף  100העוברו  ,2018לרפואה. בשנת  ש"חאלף  20 הועברושעדן אמרה, 

אלף נוספים על  24-אלף ו 70)הקצבה שנתית של ₪ אלף  96 הועברו 2019בשנת ( . 2017אלף על חשבון  30

סוף אוקטובר, לאחר אישור אלף של תקציב תש"פ וב 70 -₪ אלף  100הם קיבלו  2020-(. ב2017חשבון 

חשוב להזכיר פה שאנחנו התייחסנו לשנים קלנדריות, אבל תקציב ₪. אלף  30תקציב תשפ"א הם קיבלו 

נעשתה לאחר דיון  2020-את הכסף בההחלטה להעביר להם המועצה מאושר בהתאם לשנות הלימודים. 

  .2020שהתקיים בפורום המקצועי באפריל 

 50, העבירו 2019-ו 2018בעיה ראשונה שנוגעת להעברות הנוספות שהיו בשנת  –בעיות עיקריות  2מצאנו 

כפי שציינו בעבר הוא אלף שקל משנה לשנה ללא אישור של המועצה. מה שצריך לעשות במקרה כזה, 

. אנחנו אהשל מועצת רפו הבעיה השנייה היא היעדר אישור ניהול תקיןלבקש מחדש את אישור המועצה. 

 מנהלת הכספים הסוגייה הועלתה על ידי נוגהלא יכולים להעביר כספים לעמותה ללא אישור ניהול תקין. 

ידונה בפורום מקצועי על ידי יו"ר, סיו"ר ומנהלת כספים. בסופו של דבר התקבלה החלטה ונבחודש אפריל,

צאת אישור ניהול תקין. יש לי להמשיך להעביר להם לאור משבר הקורונה ולאור התחייבות שלהם על הו

 שלא היו אמורים לעבור בכלל. ₪  6000בנוסף יש את התגובה של ירדן בנושא. 

אני, קרן ורותם אחרי שהתעמקנו בנושא, הוצאנו כמה הנחיות רלוונטיות, והן ישמשו אותנו עד שהרשם 

עוד דברים כמובן . במידה והרשם ירצה להעלות הבדיקה שלו ועד למסקנות ועדת ביקורתיסיים את 

 מה שהוא יבקש. שנעשה 

האגודה לא תעביר כספים לעמותה ללא אישור תקין. במקרה שיש נסיבות דחופות או יוצאות  •

מצדיקות העברת כספים לעמותה ללא אישור תקין, ההנהלה תעביר בקשה דופן שלדעת ההנהלה 

ו על ידי יו"ר האגודה ונימוקיה יועבר הלאישור לוועד המנהל שיחליט האם לאשר אותה. הבקש

גם לוועדת ביקורת ולוועדת כספים. מנהלת הכספים ומבקר האגודה יוודאו שלא יועברו כספים 

לעמותה אחרת, אלא אם כן יש לאותה עמותה אישור ניהול תקין, או שהוצג להם אישור חריג 

 שניתן על ידי ועד מנהל.

באה ללא אישור מועצה. מנהלת כספי תמיכה שלא נוצלו בשנה מסויימת לא יועברו לשנה ה •

 הכספים ומבקר האגודה יוודאו שלא מועברים כספים ללא אישור מועצה. 



 
ה את הסדרת התמיכה בוועדות הפקולטטיות עד אוגוסט צעל הנהלת האגודה להביא לדיון במוע •

2021 . 

לא רוצה פקולטטיות. אני אני חושב שהגיע הזמן לדבר על היחסים בין המועצה לוועדות  הנציג עידן לושי:

שייצא מצג שווא שסטודנט בפקולטה אחת שווה יותר מהשנייה. אני שמח שליאור והלה נכנסו, בלי לפגוע 

. אני חושב שצריכים לדבר על זה וליצור שינוי. אני חושב שסטודנט באומנויות לא שונה בירדן כמובן

 י לא.מסטודנט בהנדסה, ואנחנו צריכים לקבוע מי יקבל תקצוב ומ

 זה משהו שהמועצה צריכה להחליט ובואו נדון בסוגייה הזאת.  ר הוועד, אסף שלוח: ”יו

מדובר על סכום מתחבר של כיצד פעלתם להשיב את הכספים שהועברו בניגוד לחוק?  ערן לוין:הסטודנט 

 חצי מיליון שקל. 

 איך חצי מיליון ואיך בניגוד לחוק? ר ועדת ביקורת, עדן סנדרס: ”יו

 שנים. 5אלף שקל כפול  70הצגתם הסטודנט ערן לוין: 

אני אעשה סדר רגע, זה לא בניגוד לחוק. לנו מותר להעביר לעמותה ר ועדת ביקורת, עדן סנדרס: ”יו

אחרת כסף במידה ויש לה אותן מטרות כמו שלנו. זה לא הופך את ההעברה ללא חוקית זה רק אומר 

 שאנחנו יכולים לאבד את שלנו.

על פי חוק רשם העמותות אתם לא יכולים להעביר כסף לעמותה ללא אישור, אז יש ט ערן לוין: הסטודנ

 כאן עבירה על החוק.

 זה לא פלילי.ר ועדת ביקורת, עדן סנדרס: ”יו

זה המשטרה צריכה לחקור.  אם זה פלילי, זו שאלה לאיזו מטרה הועבר הכסף.הסטודנט ערן לוין:  

 השאלה אם ניסיתם להשיב את הכסף שהועבר בניגוד לחוק.

 , שוב אתה מדבר על משהו שהוא פלילי.אז ערן, אתה אומר בניגוד לחוק ר הוועד, אסף שלוח: ”יו

 לא. חוק העמותות הוא חוק בישראל. האם ניסיתם להשיב אותו?הסטודנט ערן לוין: 

הטרמינולוגיה פה מאוד חשובה כי מדברים פה על דברים חמורים. לא  דר:ד גיא ה”מבקר האגודה, עו

יש  הייתה פה עבירה על החוק, לא חוק פלילי ולא חוק אזרחי. לא הייתה פה עבירה על תקנון העמותה.



 
לרשם העמותות כללים שהוא קובע לעמותות שרוצות לעמוד באישור ניהול תקין. יש רשימה, אגב האגודה 

עיפים חוץ מהעברת הכספים לרפואה, עמותה לא חייבת להגיש בקשה לאישור ניהול תקין, עומדת בכל הס

היא לא חייבת לקבל אותו. האגודה לא נתמכת על ידי משרד ממשלתי ולא מתקיימת מתרומות אז היא 

 עקרונית יכולה לפעול גם ללא האישור.

 אתה תומך בביטול האישור התקין.הסטודנט ערן לוין: 

זו לא עבירה פלילית  זה לא מה שאמרתי, אבל זו גם לא עבירה על החוק. ד גיא הדר:”ה, עומבקר האגוד

 ולא אזרחית.

 כרגע, על אף שזו שאלה אחרת.  לא אמרתי שיש פה עבירה פליליתהסטודנט ערן לוין: 

 לא, אמרת שיש פה עבירה על החוק. ר הוועד, אסף שלוח: ”יו

 כן. חוק העמותות.הסטודנט ערן לוין: 

 אז זה לא נכון. ד גיא הדר:”מבקר האגודה, עו

נניח שאני מסכים איתך. האם אתם תומכים בהוספה לתקנון איסור של העברה הסטודנט ערן לוין: 

 לעמותות שאין להם אישור ניהול תקין.

 זו שאלה לכל חברי המועצה. ר ועדת ביקורת, עדן סנדרס:”יו

בגלל שהיחס שלנו לעמותות אחרות זה רק ביחס למשפטים סליחה שאני קוטע,  ר הוועד, אסף שלוח: ”יו

 שצריך להתרכז באופן ספציפי. ורפואה אני חושב שזה דיון 

 אשמח להתייחסות של יו"ר ביקורת ושל הנשיאות. הסטודנט ערן לוין: 

לעמותה ללא אישור ניהול אני חושבת שאנחנו לא צריכים להעביר כספים  ר ועדת ביקורת, עדן סנדרס:”יו

 תקין. אם זה יעלה להצבעה אצביע כך.

 אין לי התנגדות להוסיף את הסעיף הזה לתקנון. אני גם לא חבר מועצה. ר הוועד, אסף שלוח: ”יו

 .מתי הוא יפורסםמדוע לא פורסם הדוח במלואו או הסטודנט ערן לוין: 

ות, לאחר שכותבים לדוח יש תהליכים שצריכים לקרות לפי דוח העמות ר ועדת ביקורת, עדן סנדרס:”יו

טיוטא צריך לתת לכל הגורמים להתייחס, במידה וכותבים עוד טיוטא צריך להביא שוב לכל הגורמים 



 
להתייחס. כל התהליך תחת שלי, היא אספה את כל החומרים האלה. אני התחלתי לכתוב את הדוח ואני 

 . זה לא ייקח עוד הרבה זמן.פחות משבועיים בתפקיד

 יש דד ליין? עברו כבר ארבעה חודשים.הסטודנט ערן לוין: 

לא עברו ארבעה חודשים, אני לא יודעת איך אתה סופר. אבל הדוח  ר ועדת ביקורת, עדן סנדרס:”יו

 יפורסם בקרוב וזו ההתייחסות שלי. 

גם אחרי שפורסם מה אני רוצה להתייחס בתור יו"ר ועדת ביקורת הקודמת.  ל:"הנציגה שלי סג

 ישי מעריכה אותך ואת הביקורת שלך. לא הייתה ועדת ביקורת, אחר כך נבחרתיסמת, אני באופן ארשפ

שבועיים בתפקיד והיא עושה עבודה הרבה ועכשיו עדן  והייתי בתפקיד חודש וחצי וקידמתי את העניינים.

, אני סופר מעריכה אותה על זה. חלק מהעיכוב גם בגלל הבחירות לאגודה, עבודה מעולה יותר טובה ממני.

בגלל הבחינות. אני רוצה לציין שוועדת ביקורת מחוייבת לדוח אחד בשנה על התקציב, יחסית לזה  גם

, היה עשינו פה הרבה דברים. הוועדה ממש עבדה ,שוועדת ביקורת בקושי התכנסה בשנים קודמות בכלל

חושבת  . אניכי רציתי סמכות ביצועית הסיו"ר, בגלל שהתמודדתי לתפקיד באשמתישהרבה ממנו עיכוב 

 שזה בגדר הזמן הסביר.

 מבחינתכם לחכות עד סוף השנה.הסטודנט ערן לוין: 

אני יכולה להבטיח שזה יהיה לפני  ממש לא. יש תהליך והסברנו לך אותו. ר ועדת ביקורת, עדן סנדרס:”יו

 סוף השנה.

בניהול? למה למה רשם העמותות מתערב בעמותה? האם יש עוד גופים שמתערבים הסטודנט ערן לוין: 

 הצגתם את זה כמשהו פעוט?

רשם העמותות מתערב בגלל אישור הניהול התקין, גיא תקן אותי אם אני  ר ועדת ביקורת, עדן סנדרס:”יו

 טועה. 

 הוגשה תלונה לרשם העמותות, ניתן רק לנחש מי הגיש אותה? ד גיא הדר:”מבקר האגודה, עו

 מי הגיש?הסטודנט ערן לוין: 

רשם העמותות הוא הרגולטור, הוא ביקש לא יודע, הרשם לא מסר לנו.  ד גיא הדר:”ומבקר האגודה, ע

לאגודה יש וקיבל הסברים ונתונים. כמובן שניישם את כל מה שיגיד. מדובר פה בתקלה ומדובר פה בכשל. 



 
שנה אישור ניהול תקין, כל שנה הוא מתקבל מחדש. אם לא הגשתי מסמכים או בקשה זה לא שיבטלו  20

הם הפסיקו להגיש את  מסויים, אלא אני לא אקבל לשנה הקרובה. זה מה שקרה עם רפואה, בשלב לי

המסמכים, זה לא שהאישור שלהם בוטל באופן אקטיבי. האישור הזה הוא משהו חשוב, הוא תו תקן 

לעמותות. האגודה שלנו הייתה הראשונה מבין כל אגודות הסטודנטים שקיבלה את האישור ובמשך שנים 

 ייתה היחידה שקיבלה אותו, זה ממש לא משהו שצריך לקבל אותו בקלות.ה

 יכול להיות שבשנה הבאה היא תהיה היחידה שלא תקבל אותו.הסטודנט ערן לוין: 

ההערכה שלי  נכון, דברים משתנים, וכרגע זה בבדיקה של רשם העמותות. ד גיא הדר:”מבקר האגודה, עו

למרות שהסיכון קיים. אני מעריך שיהיו צעדים אחרים כמו  שור,שבסבירות נמוכה הרשם ישלול את האי

שלילה דקלרטיבית של אישורים רטרו שאין לזה משמעות, או אזהרה. או מכתב הצהרה ממנהלת הכספים 

לא הועברו כספים לעמותות ללא אישור תקין. חשוב לציין שהעברת הכספים לרפואה  2021-שאכן ב

 נעצרה.

 מתכוונים לחדש אותה? אתםהסטודנט ערן לוין: 

לוועד רפואה יש תקציב שאושר לו רק לאחר קבלת אישור ניהול תקין.  ד גיא הדר:”מבקר האגודה, עו

השנה ואחרי שיקבלו את המסמכים יועבר להם. לגבי תשפ"ב המועצה תחליט. אני מסייע לדניאלה, יו"ר 

שמדווח ומגיש את המסמכים. הם  הצעתי לה למנות מוסמך לדווח, משמע עו"דרפואה, להשגת האישור. 

 יאשרו את זה ואז אדווח עבורם.

האם ידוע לכם על עוד גופים שמועברים להם כספים בניגוד למנהל תקין כפי שהוצג הסטודנט ערן לוין: 

 פה?

 .אני לא מכיר ר הוועד, אסף שלוח: ”יו

מה שהוצג פה. וכשאני  חשוב לי להבהיר אף אחד לא חושב שזה תקין ר ועדת ביקורת, עדן סנדרס:”יו

 זה משהו שאני רוצה למנוע שיקרה בכל מחיר. אוכל לתת המלצות אני אתן.

שקל. היו פה כבר  100מי מפקח שהכסף שעובר להנדסה, נניח שאף אחד לא לוקח הסטודנט ערן לוין: 

 מקרים כאלו.



 
אני יכולה לענות לך על הנדסה, אני שמחה שזה עולה פה כל כך הרבה פעמים.  קרן סובול:, הוועד חברת

הנדסה לא יכולים להחזיק אצלם אגורה אחת. מה שקורה, כל הפרוייקטים שהסטודנטים של הנדסה 

לאגודה, להנדסה אין יכולת להחזיק מקבלים זה יוצא דרך האגודה. חונכים של הנדסה לדוגמא מגישים 

 .על המנהל התקין זה מי שמפקח על המנהל התקין של האגודה אגורה. מי שמפקח

 זו בעיה גדולה.הסטודנט ערן לוין: 

 אז בהנדסה אין לנו יכולת להחזיק כסף. , קרן סובול:הוועד חברת

 למה אתם כל כך רגישים לזה? הנציג עידן לושי:

 .אני מאוד אוהבת שנופלים עלינו , קרן סובול:הוועד חברת

 ים.יאת לוקחת את זה לכיוון מאוד אישי, אנחנו מדברים פה על ועדים פקולטט י:הנציג עידן לוש

 לא לקחתי את זה לכיוון אישי. רציתי לענות על השאלה. , קרן סובול:הוועד חברת

אנחנו מדברים פה על ועדים פקולטטים, אנשים רוצים להבין מה היחסים של הוועדים  הנציג עידן לושי:

 .עם האגודה

 אנחנו רגע נמשיך הלאה.  ר הוועד, אסף שלוח: ”יו

 יש לי כמה שאלות אם אפשר.  דולב:הסטודנטית 

 תוכלי להציג את עצמך?  ר הוועד, אסף שלוח: ”יו

כבר עשתה לי ל( "סג)כוונת להציג את עצמי, שלי לא. אני אגיד את האמת אני לא מת  הסטודנטית דולב:

 כבר יודעים מי אני. שרובכם אני מניחה  שיימינג בקבוצה של האגודה

 . את סטודנטית?אין לי מושג מי את ר הוועד, אסף שלוח: ”יו

 גם לי אין מושג מי את. ר ועדת ביקורת, עדן סנדרס:”יו

אני סטודנטית להנדסת חשמל, אני  .תסתכל בקבוצה של האגודה ואתה תגלה מי אני הסטודנטית דולב:

ציגים של הסטודנטים מדברת בלי שום סיבות פוליטיות כאלו ואחרות ואני אפתח בזה שלדעתי בתור נ

אם  -. עכשיו אשאל את השאלות שלי אתם צריכים להתבייש בזה שאתם עושים שיימינג בקבוצות שלכם



 
ל המועצה, זאת אומרת הועברו ולא הייתה הבנתי נכון, היו העברות כספים שלא נעשו בעקבות החלטה ש

 החלטה במועצה להעביר אותם.

 .נכון ר הוועד, אסף שלוח: ”יו

 לחדש את האישור.נכון, זה כסף שהובטח להם בכל מקרה אבל היה צריך  ר ועדת ביקורת, עדן סנדרס:”יו

כאלה דברים? אני רוצה להבין מה הצעדים שהתבצעו או מתבצעים כדי שלא יקרו  הסטודנטית דולב:

שיש הצבעות היא כדי שדברים כאלו לא יקרו. אתם שומעים אותנו, הסטודנטים  בסופו של דבר הסיבה

שאתם מייצגים, אנחנו לא מעוניינים בהעברות הכספים הללו ובטח אם הם מתחת לרדאר וללא אישור 

 הנציגים.

מעכשיו קודם כל  חידדנו את את הצטרפת באיחור, לפני זה דיברנו על זה שר הוועד, אסף שלוח: ”יו

העניין הזה להנהלה. מנהלת הכספים והמבקר יצטרכו לבקש באופן אקטיבי את האישור של המועצה 

 להעברת כספים כזאת משנה לשנה.

 חשוב לי לציין שמי שחתם על העברת הכספים הזאת לא כאן איתנו היום. ר ועדת ביקורת, עדן סנדרס:”יו

 לא הופך את זה לבסדר.לא שאני מצדיקה את זה, זה 

 אבל היא לא כאן היום לא כי הדחתם אותה, אלא כי היא התקדמה בתפקיד. הסטודנטית דולב:

תני לי לחדד, זו לא הייתה ירדן, אלא היו"ר שקדם לה, הוא אישר את  ר ועדת ביקורת, עדן סנדרס:”יו

פקיד, היא וק נכנסה לתאלף שקל. ובגלל איזה כשל טכני שהיה ירדן שבדי 26-וה 30-ההעברה של ה

 התייחסה ושלחה אלינו את ההתייחסות שלה. לא אביע את דעתי בעניין. 

תי להבין איפה אני יכולה למצוא את התיעוד, למי עברו יאני בתור סטודנטית התקש הסטודנטית דולב:

כספים בפייסבוק לא הייתה התאמה בין ה. ממה שראיתי שהצליחו לפרסם הכספים הללו, כמה עברו

אתם מייצגים אותנו ואתם  –ואני מנסה להבין  שקיבלושטענו שעברו לעומת התיעוד שכתבו בוועד רפואה 

אמורים להיות בעד שקיפות. אני לא מדברת על ועדת הביקורת אלא על המועצה ועל אגודת הסטודנטים. 

כולים בבקשה לנו, אם אתם י –למצוא את המידע הזה ומעבר  הלמה אני בתור סטודנטית צריכה להתקש

 אלו שחשוב להם ונשארו, איפה ניתן למצוא את המידע הזה? כי אני רוצה לראות בעיניים שלי ולא רק

ת, ולקרוא את הממצאים. אני רוצה לראות מה עשו עם הכספים האלו ולאן הם עברו. אני חושבת בכללי

 תי ולא מצאתי.יתסבירו על השקיפות, אני התקש



 
 שמפורסם באתר?  את לא מכירה את תקציב האגודה : ר הוועד, אסף שלוח”יו

 לא מצאתי פירוט שלו באתר. מכירה באיזה הקשר? הסטודנטית דולב:

 אני יכולה לתת לך את המספר שלי ונקבע, אסביר לך. ר ועדת ביקורת, עדן סנדרס:”יו

קודם כל אני חושב שאנחנו יכולים לשפר את האופן שאנחנו מציגים בו את  ר הוועד, אסף שלוח: ”יו

התקציב שלנו לסטודנטים. מאי כרגע לא פה, אבל זה אחד הדברים שוועדת כספים צריכה לטפל בהם 

שזו הערה במקום שצריך לשפר את הנראות של הדברים. השנה, איך להציג את זה יותר טוב. אני חושב 

יים. אמרת שאת בהנדסת חשמל, אפשר לשאול את הנציג שמכיר את התקציב. אני המסמך של התקציב ק

איך אנחנו מציגים , מקבל את הביקורת שיכול להיות שהדברים לא מספיק ברורים ושיש לנו דרך להשתפר

 את הדברים.

 אשמח להיפגש עם עדן.  הסטודנטית דולב:

מה המשמעות של המסמך שקיבלנו עמותות. ואני לא בקיא בחוק האני לא משפטן,  :דביר עופרהנציג 

 עמותות ללא אישור ניהול.שאסור להעביר כסף ל

 הוא מתייחס לבירור בתקציב האגודה. ר הוועד, אסף שלוח: ”יו

מועצה של המועצות הפקולטטיות כתוב ש בסעיףשל התקציב,  בביאורים ד גיא הדר:”מבקר האגודה, עו

, דוחות כספיים מבוקרים על שרוצה לקבל תקציב מהאגודה צריכה להציג אישור ניהול תקין פקולטטית

 , הם כן הגישו דוחות ניצול תקציב. לא היה ידי רואה חשבון ודוחות ניצול תקציב. ובמקרה של רפואה

 מתי יו"ר האגודה החליטה לעקוף את אישור המועצה?  הנציג דביר:

 .מהשיקולים שהיו לה ס:ר ועדת ביקורת, עדן סנדר”יו

אני מבקש שכשהדוח יצא הוא ייתן התייחסות, או לפחות ינסה לתת התייחסות. הרי ברור  הנציג דביר:

א רק היו"ר האחרונה אלא גם היו"ר שלפנייה עקפו את המועצה מבלי לתת הסברים בניגוד לאיך של

בר שנים, אני חושב שהשאלה הזאת שהמועצה אמורה לפעול, כדי להעביר כספים לוועד רפואה. זה קורה כ

 יו"רים של האגודה מעבירים כספים בניגוד שיטתיתאלף שקל. למה בצורה  6יותר חשובה מלאן הלכו 

למה שמקובל. מהיום הראשון שלי באגודה אני שומע שיש דיל בין האגודה לבין ועד רפואה, אז פתאום 



 
הסיפור מתפוצץ ואנחנו מגלים שיש העברת כספים תמוהה בין היו"רים. הדבר הזה בקלות יוכל להביא 

 לשחיתות. 

 מה שאר האנשים פה חושבים על שחיתות?יודע  לא אתה ר הוועד, אסף שלוח: ”יו

 זה לא במקום וזה צובע את כל האגודה בגוון לא טוב. הנציג עידן לושי:

 סכים עם עידן, רק חלק מושחתים. אני מהסטודנט ערן לוין: 

אני מתנצלת אם זה היה  –אני רוצה להתייחס לטענות שעלו. הסטודנטית שדיברה  ל:"הנציגה שלי סג

שיימינג. אני פשוט רציתי להבין עם מי מהנציגים דיברת, כשהבנתי שיש פה דבר הרבה יותר בעייתי כאן, 

ם יש משהו בעייתי אז צריך לתבוע אלא בגלל שאני שא קריאות לתבוע את האגודה. לא בגלל שאני חושבת

כשהבנתי חושבת שיש בעיה שיכולים לתבוע את האגודה והסטודנטים עצמם ישלמו את הכספים האלה. 

אז לא יכולתי למחוק את השם שלך ואני ממש מתנצלת. זה שהקריאה הזאת באה מנציגים כתבתי הודעה, 

 חוסר אחריות של הנציגים.

 אני רוצה לחזק את דולב, הנציג המדובר הוא אני. הנציג דביר:

חשוב לי להתייחס לעניין שלך. דביר תן לי לסיים לדבר בבקשה.  דביר, דביר, אוקיי. ל:"הנציגה שלי סג

 . בסדר?אנחנו לא בכנסת ישראל פה אז אל תתפרץ

אני לא אתייחס לאיזה נציגים אמרו לסטודנטים. אני אכנס לנושא העניין של השחיתות. אני חושבת 

שכולם צריכים לעשות פה בדק בית ואני חושבת שמה שהיה עם רפואה זה לא בסדר. אני מהראשונים 

כל הנאום הצעות מה לעשות. אני חושבת ששדיברו על זה. אני טיפלתי בזה כיו"ר ועדת ביקורת וגם יש לי 

בא לקדם את מה שהולך להיות בקיץ כשתרוץ. אני כאן הזה הוא פופוליסטי, דמגוגי, ריק מתוכן שפשוט 

כדי להזכיר לך שגם אתה לא תלית שכולה תכלת, ממש לא. אז אני מבקשת ממך, אז כן מה שהיה, היה לא 

תנצלת בפני דולב. מי י באמת מבסדר. זו הייתה טעות, אני באמת לא התכוונתי לעשות שיימינג, אנ

כי  –שבקבוצה יכול לראות שלא כתבתי עליה שום דבר רע, אני כתבתי למה לא כדאי לתבוע את האגודה 

הזה כי גם אני יכולה לספר מה  זה יבוא מהסטודנטים. בבקשה ממך דביר, אל תעשה עליי את העליהום

 היה עם אקסטרא. תודה רבה.

 אנחנו בלייב בפייסבוק, בואו נרגיע את ההאשמות הקיצוניות. ח הסברה, אור ברוטי: ”רמ



 
אות שגם לא לא תקפתי את שלי באף שלב, אין לי כוונה לתקוף אף אחד. אני מבקש מהנשי הנציג דביר:

ולהגיד שאני רוצה לרוץ בקיץ. אין לי מה להגיד לגבי אקסטרא, ייתנו במה לנאום שכולו לתקוף אותי 

עתי שיש קונפליקט, התגלה שיש ואז אמרו לי שלא אוכל להמשיך לעבוד שם. עבדתי שם סמסטר, לא יד

 בחרתי להישאר באגודה ולהתפטר.

 דביר העלה שיש חשד לפלילים. הוא טוען שיש דיל בין ההנהלה לבין הנציגים.הסטודנט ערן לוין: 

מי שיש ספק מעולם לא אף אחד לא סגר שום דיל. לכל ערן תן לי להרגיע אותך,  יו"ר ועד רפואה, דניאלה:

 היה דיל.

 העברת כסף לנציגים של רפואה?הסטודנט ערן לוין: 

יש לי תקציב חיצוני וממנו משולמות המשכורות, אל תדאג ערן זה לא משקל  יו"ר ועד רפואה, דניאלה:

 שנתת.

 אמרת פעם שעברה שחסר לך כסף, השגת?הסטודנט ערן לוין: 

 נכון, ואני השגתי תקציב חיצוני. הזמנתי אותך כבר לא פעם. יו"ר ועד רפואה, דניאלה:

ודביר  אתם רוצים להזמין משטרה? כי דניאלה הודתה פה שמועברים כספים לנציגים.הסטודנט ערן לוין: 

יש גוף  העלה שיש דיל בין ההנהלה לנציגים. אני לא יודע אם יש פה שוחד, אני לא מסומך לקבוע את זה.

חקור את זה, מערכת בתי המשפט. האם הגשתם תלונה במשטרה לחקור את זה? גיא במדינה שתפקידו ל

שקלת להתפטר? כי התפקיד שלך לבקר שדברים כאלו לא יקרו. שהיה פה כישלון די גדול. האם  הודית

האם המועצה  –ואם לא גם חמור. שקלת לפרוש בכבוד?  - , נניח שהסכמת זהזה חמורשנניח שלא ידעת 

 6, זה 2015מדברים על חריגות משנת  הזמן לשקול מחדש את תפקודו של המבקר? אנחנוחושבת שהגיע 

 שנים של חריגות. אם זה קורה, אז מה עוד קורה תחת תפקידך. האם ליאור ידעה את זה?

 היא לא הייתה בתפקיד בזמן הזה והיא תגיד לך את זה. ר ועדת ביקורת, עדן סנדרס:”יו

אני מבקשת להוריד את השיח ולשמור על תרבות דיון. כולנו מחכים לדוחות ר האגודה, ליאור חזן: ”יו

 רשמיים שיופצו מהנשיאות ומוועדת ביקורת.

 את לא מתכוונת לפנות למשטרה? דביר טען שיש חשד.הסטודנט ערן לוין: 

 אם דביר חושב שיש אז שיפנה. אתה הסנגור שלו? ר הוועד, אסף שלוח: ”יו



 
 אתה לא מתכוון לעשות כלום? ג של האגודה טוען שיש חשד לפלילים.נציהסטודנט ערן לוין: 

שמעתי את זה שיש דילים לא פעם ולא פעמיים. הטענה הזאת בעיית כי כספים  ר הוועד, אסף שלוח: ”יו

 המשיכו לעבור למשפטים והנדסה למרות שהם האופוזיציה הכי קשה להנהלה. 

 ים והנדסה. חכה. עדיין לא בדקתי את משפטהסטודנט ערן לוין: 

לא אמרתי שיש חשד לשוחד. אני שומע שנים שיש שמועות כאלו, גם אסף שמע. היום אנחנו  דביר:הנציג 

 נמצאים במצב שמתאים לשמועות, אמרתי שצריך לבדוק.

 אסף, אתה בתור נשיא מתכוון לפנות למשטרה?הסטודנט ערן לוין: 

 למשטרה? למה אתה לא פונה ר ועדת ביקורת, עדן סנדרס:”יו

 מי אמר שאני לא עושה צעדים? הסטודנט ערן לוין: 

, מהתת רמה שמתגלה פה כל פעם מחדש. כאילו לאנשים יש אני בהלם מהשיח :חיים שמחון יוסףהנציג 

 אינטרס להגיע לפה לעשות מעשים פליליים.

בנציגים. כל אני רוצה לעצור את הדיון הזה. יש פה פגיעה בצוות מקצועי,  ר האגודה, ליאור חזן: ”יו

האשמות השווא, כל הקריאות המיותרות לאנשים בשמם הפרטי מיותרות. אנחנו מחכים לדוח ועדת 

 ביקורת, לנשיאות ונתייחס להמלצות לעתיד. 

. ביקשתי שאם יש לך ראיות אני ברמה האישית לא מצאתי חשד לפלילים ר ועדת ביקורת, עדן סנדרס:”יו

 מבוססות תעביר לי. 

הצוות המקצועי, גיא ונוגה, הם בין הטובים שיצא לי לפגוש והם באמת שווים  ר הוועד, אסף שלוח: ”יו

, צריך ללמוד מזה. אנחנו עושים את כל המאמצים זהב. היה לנו דיון קשה ולעיתים ירד לפסים אישיים

 להצעות תמיד. נחנו פתוחים כדי שדברים יתנהלו כמו שצריך, א

 

 

 מתווה חזרה לקמפוס 

 אנחנו נתחיל במעבר חד למתווה חזרה לקמפוס. ר האגודה, ליאור חזן: ”יו



 
עם מידע. בעיקר  קה, כיף, קאפותעם סריקה, מוזי QR-התוכנית בגדול היא הפסקולטות עם עמדות מידע ו

אנחנו כנציגים שם כדי להראות את הפנים שלנו. אנחנו נדבר על זה שאתם תציגו את עצמכם בכניסה לכל 

 יש לנו דף מסרים שלנו כאגודה שנעביר לכם באותו עניין. דקות בתחילת שיעור. 5שיעור, לבקש מהמרצה 

נה א'". חשבנו על חוברת דיגיטלית, בכל שנה אנחנו עושים חוברת "שלום ש ח הסברה, אור ברוטי: ”רמ

מיני אתר שינגיש לסטודנטים את כל מה שהם צריכים לדעת. יהיו שם מקומות האוכל, התאים 

שבעזרתה סטודנט יוכל למפות  תאינטראקטיביוהמועדונים בקמפוס, פינות ישיבת, ספריות. תהיה מפה 

יטריות, יהיו שם את המחירים מה שמעניין אותו בקמפוס, למשל לבודד את מתחמי ההסעדה והקפ

 אני קורא לכם להציע רעיונות נוספים, אשמח לעשות על זה ישיבה וסיור מוחות.  המפוקחים.

קחו חלק יאנחנו חוזרים, נפגוש את הסטודנטים בקמפוס, אתם תר האגודה,  הלה שקד: ”סיו

 בקשר בנוגע לזה. ת. זה מרגש, זה משמח, אנחנו נמשיך להיות איתכםבהפסקולטו

המון עם הלמידה בשבוע האחרון בשביל להבין את ההכנות של התעסקנו  ח אקדמיה, דניאל זילבר:”רמ

 הקמפוס.

שאחראים על הלמידה ההיברידית. הלמידה תתבצע בשיטת  VIRTUAL TAUעם  אנחנו בקשר

HYFLEX . וני ופרונטלי. מעבירים סינכר-סוגים של לימוד, למידה בזום בלייב, א 3זו שיטה שמשלבת בין

 נראה כי הם חשבו עליהן. – ישהעליתכל הבעיות האפשריות  םבינתיי הדרכות למרצים בנושא.

יותקנו גם מצלמות רגילות להעברת עד סוף פסח.  20מצלמות עוקבות הותקנו בכיתות, צפויות עוד  130

 שיעורים בכיתות קטנות יותר. 

לפחות בשבוע  .והפדגוגיתינתן תמיכה מקיפה גם למרצים ולסטודנטים בפן הטכנולוגי  –תמיכה מקיפה 

 . מידיהראשון יהיו אנשי מחשוב במסדרונות לתת מענה 

ניהלנו שיחה פתוחה עם המועצה, אתמול דניאל ניהלה דלת פתוחה עם  ר האגודה, ליאור חזן:”יו

 שנוחה לכם.  הסטודנטים. אנחנו מזמינות אתכם לדבר בכל פלטפורמה

לגבי החזרה ללימודים, יהיו נציגים שיוכלו להראות לסטודנטים את הקמפוס  :)מדמ"ח( טל לויהנציג 

 ולעשות סיור היכרות?



 
חשבתי לעשות סיור וירטואלי בקמפוס. סיור פיזי זה רעיון טוב. חשבנו שנציגים  ר האגודה, ליאור חזן: ”יו

 פשוט ייכנסו לכיתות ויציגו את עצמם. 

אלא לשים בכניסה  QR-: אול עדיף לא לפזר את ה)מוזיקה ותאטרון( איתמר קפוסטהנציג ה

 לאוניברסיטה.

זה ברור, נתלה את השלטים בפינות רלוונטיות, בכניסות לשערים, לבניינים,  ח הסברה, אור ברוטי: ”רמ

 ברחבה המרכזית נשים ברקודים של פרטים על המחלקות.

, לא כל כך ישים. זה רעיון מעולה וניסיתי לשתף פעולה עם מקצועיבזמן שיש לנו, ליצור סרטון 

 האוניברסיטה. זה לוקח יותר זמן. 

הבעיה העיקרית אני כבר עכשיו מתפעלת לימודים היברידיים, ברקנאטי.  :ליז אלטושלר )נציגת מגדר(

טח וזה יוצר היא לא המצלמות אלא זה שסטודנטים לא יכולים להשתתף מהבית, אין באמת מיקרופון ש

 מצב שאם מרצה מנהל שיחה עם סטודנט, לא שומעים את הסטודנט בכיתה. 

גם אנחנו העלנו את זה, והפתרון היה לחזור על השאלה אבל זה לא קורה  ח אקדמיה, דניאל זילבר:”רמ

החליטו להתקין אותם רק מקדימה. אם בפועל. כשהתקינו את המצלמות התקינו גם את הרמקולים, 

המרצים להבנתי עוברים הדרכה שאם יש שאלה, שנייה ישמעו אותו. -יושב בשורה ראשונהסטודנט ש

 יש פה עניין של ערבות הדדית, גם ברמה של להזכיר למרצים לחזור על השאלה. מרצים יחזרו עלייה. 

לכל מי שמעורב. חשוב  מרגישים שעושים פה הרבה עבודה בנושא, תודה :צורף )פיזיקה( אביההנציגה 

שנבקש מהאוניברסיטה שיהיה פלאן בי למקרה שלא יוכלו הבחינות להתקיים בקמפוס. כדי שלא נופתע 

 ערב לפני עם ביטול בחינה כפי שהיה שעבר.

 ת אותה.יזו נקודה חשובה וטוב שהעל ח אקדמיה, דניאל זילבר:”רמ

 אנחנו נעשה עוד פגישה בנושא ר האגודה, ליאור חזן: ”יו

 הישיבה הסתיימה.

 

 



 
 נוכח/ת? חוג שם

 1 פיזיקה ואסטרונומיה תואר ראשון אביה צורף

 1 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לימודי עבודה תואר ראשון אולג בן אבי

 1 הנדסת תעשיה תואר ראשון אור ברוטי

מדעי המחשב + מתמטיקה + סטטיסטיקה תארים  אילון בילינסקי
 1 מתקדמים

 1 כלכלה תואר ראשון איתי נתן כהן

 1 תאטרון + אקדמיה למוזיקה + מוזיקולוגיה תואר ראשון איתמר קפוסטה

  ביה"ס לרפואת שיניים אלה שיר אגהוב

 1 כלכלה תואר ראשון אלון קדמון

  תארים מתקדמים -ביה"ס להיסטוריה  אסף טלגם

  הנדסה מכנית, מדע והנדסת חומרים תואר ראשון אריאל דריזין

  מכנית, מדע והנדסת חומרים תואר ראשוןהנדסה  אשל איזנברג

מזרח תיכון + אפריקה + לימודים קלאסיים +  בועז קראוזר
 ארכיאולוגיה + היסטוריה תואר ראשון

1 

  מתקדמים -משפטים  בת אל טרפלר

 1 תקשורת תואר ראשון ג'וש דריל

 1 ביה"ס לרפואה גל בינשטוק

 1 ביה"ס לפילוסופיה תארים מתקדמים גלעד קינן

 1 הנדסת חשמל ואלקטרוניקה תארים מתקדמים דביר עופר

 1 חשבונאות דור גולדברג

  אדריכלות תואר ראשון דנה באלינט

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

  מדעי המחשב תואר ראשון הדר לוי

  סיעוד ורד עואד

תקשורת פסיכולוגיה + סוציולוגיה ואנתרופולוגיה +  זוהר אלון
 1 תארים מתקדמים

 1 חשמל ואלקטרוניקה תואר ראשון + לימודי חוץ חן שלם

 1 מדעי המחשב תואר ראשון טל לוי

 1 מדעי החיים תואר ראשון יאיר רוט

 1 מדיניות ציבורית + כלכלה תארים מתקדמים יוסף חיים שמחון

 1 ביה"ס לרפואה יעל ארז

  מדעי המוח יעל בן הרוש

  גיאוגרפיה צביירדן בן 



 
 1 כימיה + גיאופיזיקה + מדעי כדור הארץ תואר ראשון כפיר רוטמן משה

פיזיקה + כימיה + גיאופיזיקה + ביה"ס ללימודי  לוס אוריה מיטלמן
 1 הסביבה תארים מתקדמים

 1 ניהול ליאור חזן

 1 חשמל ואלקטרוניקה תואר ראשון + לימודי חוץ ליאור שלחון

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

ספרות + תרבות עברית + עם ישראל + נשים ומגדר  ליזה אלטשולר
 1 תואר ראשון

 1 חשבונאות מאי שגב

אנגלית + צרפתית + ערבית + איסלאם + בלשנות  מאיה הולנדר
 1 תואר ראשון

 1 לימודי חוץחשמל ואלקטרוניקה תואר ראשון +  מורן דאורי

 1 פסיכולוגיה תואר ראשון מייה מזרחי

 1 ביה"ס ליהדות תארים מתקדמים + עריכה לשונית מרדכי רבפוגל

 1 מדע המדינה תואר ראשון מרים גנדלויב

 1 פילוסופיה תואר ראשון נגה אלקיים

  ביה"ס לרפואה נטשה אופנהיים

 1 מתמטיקה, סטטיסטיקה תואר ראשון נעם קיני

  ניהול עבד אל ראוף סמארה

  ביה"ס לחינוך עדי בן דור

  סיעוד עדן אבו עקל

 1 משפטים תואר ראשון שנה א' עדן סנדרס

  ניהול )מנהל עסקים( עומרי שגב

 1 אמנויות תארים מתקדמים עומרי שטיינברג

 1 קולנוע וטלוויזיה תואר ראשון עידו מונטנייז

 1 תואר ראשוןרפואית -הנדסה ביו עידן ברנע

  מדעי המחשב תואר ראשון עידן דיין

 1 המדרשה לתארים מתקדמים עידן לושי

 1 מזרח אסיה תואר ראשון עינב הילה עידן

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

 1 עבודה סוציאלית תואר ראשון ענת גולדשמיד

  החיים תואר ראשוןמדעי  קובי )יעקב( משיח

 1 הנדסה תארים מתקדמים )למעט הנדסת חשמל( קרן סובול



 
  משפטים תואר ראשון שנה ב' רן טואיטו

 1 ריפוי בעיסוק רתם צביון

  ביה"ס לרפואה שחר ברמי

 1 פיזיותרפיה שי גלעד

 1 מדעי החיים תואר ראשון שי דושניצקי

 1 הפרעות בתקשורת שי זוננפלד

 1 מדעי החיים תארים מתקדמים זילברצוויגשי 

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

 1 ד-משפטים תואר ראשון שנים ג שלי סגל

  ביה"ס לחינוך שני שטרייספלד

  ניהול שרי גרינשפון

 1 ניהול תמר שנירר

  ביה"ס לחינוך תמרי צרפתי

 

 


