פרוטוקול ישיבת נשיאות
14.5.2017
מכללת דוד ילין
שעת פתיחת הישיבה14:00 :
נוכחים:
רם שפע :יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
ענבר הוכברג :סיו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
עדן מרין :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת דוד ילין
הלל ביטון רוזן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת הדסה
אורי אלדר :יו"ר אגודת הסטודנטים בקריה האקדמית אונו
דניאל תייר :יו"ר אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בר אילן
איליה חייט :יו"ר אגודת הסטודנטים אוניברסיטת אריאל
דניאל אזולאי :יו"ר אגודת הסטודנטים המכללה האקדמית ת"א-יפו
מיראל בר עוז :יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת לוינסקי
לירון ענבל :יו"ר אגודת הסטודנטים במכון הטכנולוגי חולון
אלון יומטוביאן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכון לב
תום ברמן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכרז הבינתחומי
חיים גר :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת רופין
נעמה תמרי :יו"ר אגודת הסטודנטים באקדמיה למוזיקה ומחול היוצאת
רון ובריק :יו"ר אגודת הסטודנטים באקדמיה למוזיקה ומחול הנכנס
דניאל אלטמן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת שנקר
נועה מועלם :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים
שי צ'רני :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב
כתבי הצבעה:
דניאל אפריימן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת בית ברל ,מייפה את כוחו של רם שפע
נוספים:
יניב יחזקאל :מבקר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
עמיחי גרין :מנכ"ל התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
טל שיינברום :רמ"ח קשרי אגודות ,התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
ליאת הלבץ :מנהלת קשרי ממשל בהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
יפית מרק :גוף מבקר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
דוד גלזר :רכז קשרי אגודות ,התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
גל פינסלר :רכזת קשרי אגודות ,התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
אסף אנגל :מנכ"ל הבית האקדמי

עמרי שמחי :יו"ר אגודת הסטודנטים היוצא במכון הטכנולוגי חולון
שיר נוסצקי :מפיקת כנס הנדל"ן
מאיה כץ :סגנית ראש עיריית הרצליה
גרא וינר :מנכ"ל אלחון ,החברה הכלכלית של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
טל חורב :שותף במיזם מלגהפו
דיון:
רם שפע :אנחנו מתחילים בעדכונים:
 .1יום הסטודנט בכנסת  -אנו נאלצים לדחות את יום הסטודנט בכנסת ,בגלל ביקור טראמפ .נעדכן ברגע
שיהיה תאריך חדש.
 .2התפקדות – בישיבה האחרונה הייתה הסכמה גורפת שנכון להתאחדות לקדם נושא חשוב זה ,אך לקראת
ההצבעה ביקשתם מאיתנו לעבד מעט יו תר את הדברים ולהגיע לנשיאות בשלב מתקדם יותר .אני רק
מעדכן שאנחנו ממשיכים לעבוד על הדברים וכמובן שנביא לאישור לפני שתתקבל החלטה סופית .אחרי
שני מכרזים מצאנו מחליפה לליאת למנהלת קשרי ממשל .היו מעל  200מועמדים .נבחרה מירב סלע עם
ניסיון רב בתחום .היא התחילה שב וע שעבר ולאט לאט תיכנס לעניינים .גם שאר ההחלפות יקרו
בשבועיים-שלושה הקרובים (עמיחי ,טל וליאת).
 .3עבודה מול רשם העמותות – כפי שעדכנו אתכם כבר מספר פעמים ,אנחנו פועלים מול רשם העמותות על
מנת לחזק את הקשר שיביא לקיצור התהליכים מול הרשם .זה בא במקביל להגדלת האחריות שלנו על
האגודות ,בעיקר בהיבטים של תמיכה ,ליווי ופיקוח , ,בעיקר ממקום של חוסר יציבות באגודות .זה מהלך
מתבקש על מנת להימנע מסנקציות נגד אגודות מסוימות .הרעיון הוא לייצר שותפות בינינו לבינם .ברור
שאנחנו לא רוצים להתערב בהחלטות קטנות של האגודה ,אבל כן חושבים שהגיעה העת שאנחנו כארגון
הגג נעניק תמיכה תאגידית איתנה לאגודות בסל של סוגיות.
דיון בנושא דיור
ענבר הוכברג :ב 6.6-מתקיימת ישיבת הנדל"ן ,מאורע חשוב ומרכזי בשנה .זוהי הפעם השנייה שזה מתקיים.
האירוע בהובלת הבית האקדמי ועיריית הרצליה .בכנס נקיים משבצות עם ראשי הערים.
אסף אנגל :מציג את עצמו ואת הבית האקדמי .קורסים לסטודנטים בהם מעבירים הכשרות לסטודנטים
בנושא דיור .מועדון צרכנות בתחום הדיור  -הנחות של  10אחוזים ויותר .הטבות בלעדיות לסטודנטים .הנושא
השלישי זה בתחום היזמות וייקח עוד כמה שנים עד שנראה את הפירות .ב 6.6-תתקיים ועידת הצעירים והנדל"ן
בשיתוף עם עיריית הרצליה .יגיעו מקבלי החלטות ,יזמים וגם רוכשים .שנה שעברה היו מעל ל 1000-סטודנטים
ואקדמאים .נשמח אם כולכם תבואו.
דניאל אלטמן :האם זה בכלל רלוונטי לנו כסטודנטים?
מאיה כץ :המטרה ,מעבר לשמוע את האג'נדה של כחל ון ,זה לבוא להכיר את השיח ,את המונחים .גם אם לא
תקנה מחר דירה .זאת ועידה יחידה בארץ שמדברת צעירים.
אורי אלדר :מה המטרות של הכנס? אפשר לקבל דוגמאות?
מאיה כץ :אנחנו לא מגיעים לכאן עם מציאות סגורה ,אנחנו רוצים לשמוע מכם מה נכון להעלות ,איזה נושאים
בוערים לכם .לפני שאנחנו נקבל את ההחלטה ,אנחנו רוצים לשמוע.

אסף אנגל :בעולם הנדל"ן יש  12ועידות ,כולן מתנהלות במלונות פאר עם פקידות בכירה וממול היזמים ואולי
ראשי ערים .אנחנו היחידים שבאים ואומרים בואו תדברו עם מי שסובל מהמציאות בעולם הנדל"ן .כל התוכן
שאנחנו נעלה יהיו סביב נושא הצעירים.
ענבר הוכברג :עדכונים -
 .1מתנות פתיחת שנה  -כמעט עם כל האגודות נפגשו או קבעו פגישה .הרשמים חיוביים בגדול .קראוס
עובדים קשה ואיפה שיש פערים ,נבקש שתעדכנו אותנו.
 .2פורום הטרדות מיניות  -היה הכנס הראשון ,היה מאד מוצלח .עכשיו אנחנו עוברים על תקנונים
ונתקדם .תהיה סדרה של מפגשים .הבעיה הכי גדולה הייתה בייצוג הסטודנטים .חוץ מנועה מועלם לא
הגיע אף אחד .המטרה של הפורום היא לקחת בין  10ל 15-נקודות קריטיות בנושא הטרדות מיניות
באקדמיה .לנסח מתווה אחיד למניעה והעלאת המודעות .כמו כן בחמישי הקרוב נקיים בהתאחדות
מפגש בין השעות  11:00-12:30על קיום אירוע ארצי למניעת הטרדות מיניות ונשמח שכל מי שנרשם
יגיע.
 .3ועידת ארגון הסטודנטים האירופית  -קיבלנו אישור סופי שבנובמבר יגיעו אלינו כל האסיפה של הארגון
האירופי .זה יתקיים בעיקר בירושלים .זה היה מורכב ,היו כמה התנגדויות אבל התמודדנו עם זה .יש
שיתוף פעולה עם משרד החוץ ,המשרד לנושאים אסטרטגיים ,עיריית ירושלים ועוד .זה אירוע ענק.
הלל ביטון רוזן :אני חושב שהנושא של מניעת הטרדות מיניות הוא קונצנזוס וחשוב לכולם .אני מסכים
שכאשר קובעים תאריך יהיו כאלו שלא יוכלו להגיע .אני חושב שצריך להיות גרעין ליבה שיניע את התהליך.
גם לזה אנשים לא מגיעים .תעשו את המאמץ ,זה חשוב.
 .4ימי הסטודנט – בתקופה הקרובה הולכים להתקיים ימי הסטודנט ברחבי הארץ ונשמח שתעבירו לתמיר
מנהל מחלקת הדיגיטל שלנו חומרים רלוונטים (בעזרת רמ"חי ההסברה שלכם) בכדי שנוכל לפרסם
אודות האירועים גם בפייסבוק שלנו.
רם שפע :בתקופה הקרובה אנחנו יוצאים בגיוסים לתוצרת הארץ לשנה הבאה .תפיצו ,זה פרויקט גדול וציונות
אמיתית.
אישור מועמדות גרא וינר לדירקטוריון איסתא ליינס
רם שפע :כחלק מהסכם השליטה יחד עם אחישי גל ההתאחדות ממנה יו"ר דירקטוריון וחבר דירקטוריון נוסף.
ארדיטי ואני החלטנו לא למנות את עצמנו לשבת בדירקטוריון של חברת האם ,מתוך תפיסת עולם של הפרדה
בין מינויים פוליטיים למקצועיים ,במקומות בהם זה מתאים ונכון יותר כמו במקרה זה .לפני כשנתיים וחצי מינינו
את עמיחי במקום את ארדיטי שישב בתור משקיף .עכשיו עמיחי עובר לתפקיד יו"ר הדירקטוריון בהמשך
להחלטת הנשיאות מלפני מספר חודשים ,אז מתפנה מקום .ענבר ואני החלטנו שאנחנו לא רוצים לשבת שם
בהמשך לרציונאל שהנחה את ארדיטי ואותי . .המטרה היא שאני אהיה משקיף בישיבות כפי שהיה עם ארדיטי.
יש גם חסרונות אבל לד עתנו זה נכון .החלטנו לא למנות יו"רים ולא להביא מישהו מבחוץ ולכן הבאנו להצעה
לאישור למנות את גרא .לדעתנו הוא יכול לשרת את האינטרס הסטודנטיאלי בצורה בטובה ביותר ,גם מכיוון
שגרא מגיע מתוך הארגון שלנו ואחרי יותר מ 3שנים ,וגם בגלל היכולות הכלכליות עסקיות המאוד גבוהות שלו
מכיוון שזה מינוי של האסיפה הכללית ,זה מגיע אליכם לאישור.
חיים גר :איך זה משפיע עלינו בתור אגודות?

תום ברמן :מי היום מרכיב את הדירקטוריון? והאם יש ניגוד עניינים בין הפעילות של גרא באלחון לפעילות של
איסתא?
דניאל אזולאי :לדעתי חייבים להכניס הטבות לסטודנטים ,בלי לקשר להיותם חברה בבעלותנו.
רם שפע :איסתא קיימת כבר קרוב ל 60-שנה ,היא הוקמה על ידי סטודנטים מהטכניון ומאוניברסיטת תל
אביב .עם השנים הייתה הנפקה ,האחוזים של התאחדות קצת הצטמצמו אבל עד היום אנחנו בשליטה משותפת
עם אח ישי גל .איסתא כחברה לא יכולה לפעול לטובת הסטודנטים כאשר זה לא בא לטובת החברה .אנחנו
יושבים בדירקטוריון ואנחנו מחויבים לפעול לטובת החברה .בנוגע לניגוד העניינים  -גרא ברגע שהוא נכנס
לדירקטוריון התפקיד שלו יהיה לייצג את החברה.

רם שפע :אם אין עוד הערות או שאלות ,נעבור להצבעה על אישור מועמד מומלץ על ידי העמותה לדירקטוריון
חברת איסתא ליינס:
מכללת דוד ילין :בעד
אוניברסיטת תל אביב :בעד
מכללת רופין :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת קריית אונו :בעד
מכון לב :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
מכללת הדסה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
מכללת שנקר :בעד
מכללת בית ברל :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
רם שפע :גרא וינר אושר כמומלץ על ידי העמותה לדירקטוריון חברת איסתא ליינס .אנחנו עוברים עכשיו
לשינויי התקנון .נאשר סעיף סעיף .אנחנו מתחילים בשינוי סעיף  .1.2אם אין שאלות נעבור להצבעה.
מכללת בית ברל :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
אוניברסיטת תל אביב :בעד
מכללת רופין :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד

מכללת קריית אונו :בעד
מכון לב :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
מכללת הדסה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
מכללת שנקר :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
רם שפע :שינוי סעיף  1.2בתקנון אושר .אנחנו עוברים להצבעה על שינוי תקנון סעיף  .2.13אם אין שאלות
נוספות בנושא נעבור להצבעה.
מכללת בית ברל :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
אוניברסיטת תל אביב :בעד
מכללת רופין :בעד
מכללת קריית אונו :בעד
מכון לב :בעד
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
מכללת הדסה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
מכללת שנקר :בעד
המרכז הבינתחומי :נמנע
אקדמית ת"א-יפו :נמנע
יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
רם שפע :שינוי סעיף  2.13בתקנון אושר .אנחנו עוברים להצבעה על שינוי תקנון סעיף .10
מכללת בית ברל :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
אוניברסיטת תל אביב :בעד
מכללת רופין :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת קריית אונו :בעד
מכון לב :בעד

המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
מכללת הדסה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
מכללת שנקר :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
רם שפע :שינוי סעיף  10בתקנון אושר .אנחנו עוברים להצבעה על שינוי תקנון סעיף .10.9
מכללת בית ברל :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
אוניברסיטת תל אביב :בעד
מכללת רופין :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת קריית אונו :בעד
מכון לב :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
מכללת הדסה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
מכללת שנקר :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
רם שפע :שינוי סעיף  10.9בתקנון אושר .אנחנו עוברים להצבעה על שינוי תקנון
סעיף .15.1.1
מכללת בית ברל :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
אוניברסיטת תל אביב :בעד
מכללת רופין :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת קריית אונו :בעד
מכון לב :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת לוינסקי :בעד

מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
מכללת הדסה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
מכללת שנקר :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
רם שפע :שינוי סעיף  15.1.1בתקנון אושר .אנחנו עוברים להצבעה על שינוי תקנוןסעיף .16.1.14
מכללת דוד ילין :בעד
מכללת בית ברל :בעד
אוניברסיטת תל אביב :בעד
מכללת רופין :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת קריית אונו :בעד
מכון לב :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת לוינסקי :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
מכללת הדסה :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
מכללת שנקר :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
רם שפע :שינוי סעיף  16.1.14בתקנון אושר.
הצגת מיזם מלגהפו
טל חורב :מציג את המיזם ואת השת"פ עם ההתאחדות.
ארגון יציג ותכנית אסטרטגית:
רם שפע :מציג את הרקע לארגון יציג ותכנית אסטרטגית .במצב של תוספות תקציביות והגדלת הייצוג של
הסטודנטים  -אנחנו חייבים לצפות פני עתיד .מבלי להתעסק בעומדים בראש ההתאחדות ,אנחנו רוצים לייצר
תכנית של שלוש שנים ,זה טווח זמן נכון לארגון בסדרי גודל כמו שלנו ,עלינו החובה להסתכל קדימה .כרגע
אנחנו בשלב של העברת התשלום מהסטודנט לארגון היציג .הות"ת שלחו למוסדות עדכון שיהיה תשלום כזה.
רוב המוסדות לא הוטרדו מזה  ,בעיקר מכיוון שהם כיבכול "אדישים" לסכום שעובר מהסטודנטים אלינו והם רק
שלב בדרך ,כלומר זה לא מוסיף או מוריד מהם דבר הנושא עוד לא סגור הרמטית אבל בחודשיים הקרובים

אנחנו מקווים שהות"ת כבר יוציא דרישת תשלום למוסדות .זה לוקח זמן ממקום פרוצדורלי אבל אנחנו מאמינים
שזה יתקדם.
בהתאם לדרישה של מספר יו"רים ,אנחנו נבחן מול הות"ת האם וכיצד יופיע פירוט של התשלום לארגון היציג,
מובן שהכל מאוד שקוף שהרי מדובר בחוק מדינה העברנו ולכן לא בטוח שהמל"ג יתערב למוסדות היכן והאם
לציין את התשלום לארגון היציג
אחזור קצת אחורה ואעשה סדר לכולם  -כיום בישראל סטודנטים משלמים בשלוש קטגוריות -שכר לימוד,
"תשלומים אפורים" ,תשלומים נלווים .חשוב להסדי ר את הכללים ,כי גם אם היום יושבת אגודה חזקה שיודעת
לעמוד מול המוסד ,אי אפשר לדעת מה יהיה מחר .אנחנו כן רוצים לאפשר משא ומתן בין האגודה למוסד,
לאפשר את הגמישות הזאת ,לא רצינו לקבע מנגנון קשיח .האופציה שאנחנו העלינו היא  -כל סעיף יהיה בין
סכום  Xלסכום  Yשיעב ור במשא ומתן בין האגודות למוסד ,כולל הסה"כ הכללי .כנראה שהות"ת יצטרך לתקנן
תקנות .זה תהליך ארוך ומורכב ,לכן אני פסימי לגבי הפעלת המתווה כבר השנה .רם מציג את טבלת עלויות
התשלומים הנלווים ואת המתווה המוצע.
לגבי התכנית האסטרטגית  -אנחנו רוצים להתוות קווים כלל יים ,לא מיקרו ולא פרויקטים נקודתיים .למשל
הגברת שירותי ההתאחדות לאגודות .למשל חיזוק הכוח האקדמי של האגודות וההתאחדות .נשלח מסמך
לקראת הנשיאות הבאה ,או זו שאחריה עם הנקודות הכלליות והרעיונות שלנו ,ומצפים מכם לקבל פידבק.
השלב הבא יהיה דיון עומק נוסף בועד מנהל ולאחריו המטרה היא לאשר את התוכניות בנשיאות.
דברים שעולים לי שצריך להוסיף:
תוסיף שתום שאל האם הלא מוקצבים גם ישלמו לארגון היציג ,והתשובה היא כן
תוסיף שאורי אלדר ,דנדוש ותום לא הסכימו עם ההצעה של הלל ושמחי שהאגודות הן אלה שיעבירו לנו את
הכסף
הלל ביטון רוזן :אני חושב שצריך להשאיר מקום לאגודות להיות מעורבת בהעברת הכסף בין המוסד
להתאחדות.
רם שפע :היו לנו דיונים על זה בעבר ,מדובר בחוק מדינה ,אין אופציה של לא להעביר את הכסף ,ואני לא
רוצה להפוך אותך לעבריין שתחסום את העברת הכספים בגלל שהערתי לך על נושא כזה או אחר.
הצגת מיזם אקדמיה מתחדשת.

