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המכללה האקדמית תל חי

שעת פתיחת הישיבה61:00 :
נוכחים:
גלעד ארדיטי :יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
רם שפע :סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
אורי רט :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון
ענבר הוכברג :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ת"א
עומר עמית :יו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון
אביב איטח :יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי פרס
תום ברמן :יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז הבינתחומי
נועה מועלם :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים
חן אברמוביץ' :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה למנהל
הלל ביטון :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת הדסה
הילה בן חנן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת רופין
אורי אלדר :יו"ר אגודת הסטודנטים בקריה האקדמית אונו
עדן מרין :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת דוד ילין
פלג אשש :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר
רון-אל תשובה :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת תל חי
אלון יומטוביאן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכון לב

עבדו סועאד :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת צפת
נוספים:
עמיחי גרין :מנכ"ל התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
הילה קורדנה דהן :יו"ר יוצאת אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה
יניב אלטיט :יו"ר אגודת הסטודנטים נכנס במרכז האקדמי פרס
דיון:
עדכונים:
רם שפע :נתחיל בעדכונים:
 .6ארגון יציג :הרגע סיימנו ישיבת ועד מנהל שעסקה באריכות בדיון השלישי הפתוח שלנו בנושא קידום
מסגרות הארגון היציג .מכיוון שרוב היושבים כאן נכחו גם בישיבת הוועד לא נכביר במילים ,למרות זאת
רק נזכיר שכפי שהתחייבנו לאורך כך התהליך ,ההנהגה הבאה תצטרך לאגד את כלל הדיונים לכדי
מסגרות ברורות שאותן יש להביא לישיבת הנשיאות של דצמבר .כאמור המסגרות שיגיעו צריכות לבטא
הסכמות שלנו לקווים מנחים למו"מ מול המוסדות ומול המדינה ,מובן שהצעת החלטה תכלול מסגרות
מספיק נוקשות אך פתוחות בכדי לאפשר להתאחדות לעשות מו"מ חזק ואסרטיבי.
 .2סמינר התאחדות :לאחר מספר שנים ,ולאור הביקוש הגובר  -נעביר את סמינר ההתאחדות לירושלים,
לאכסנית בית וגן .לא קל למצוא מקום שהוא גם פנוי למתי שאנחנו רוצים ,גם זול וגם עונה לצרכים שלנו
ולכן גם העלות לכל אגודה תעלה וגם הסבסוד של ההתאחדות יעלה .הסמינר יתקיים ב 61-20-בינואר.
 .3תחבורה ציבורית :אנחנו עושים עוד התקדמות בעיקר בנושאי הנגשה לקמפוסים מסוימים ושדרוגים לרב-
קו .אנחנו נפגשים שבוע הבא עם מנכ" ל משרד התחבורה אז אם יש דברים שאתם רוצים שנעלה בפניה זה
הזמן להעלות על מנת שנדון איתה עליהם.
 .4אקו"ם :הם נמצאים במצב בעייתי כיום כאשר תוקפים אותם שהם מונופול בתחומם .לכן כל תהליכי הגבייה
שלהם די נמצאים בעצירה .לכן אנחנו מנסים ללחוץ עליהם כעת על מנת לנסות ולהגיע למודל משופר.
יכול להיות שנכון שנאסוף מכם את כ ל החובות שיש לכם כיום על מנת שנוכל להשתמש בזה במסגרת
המשא ומתן איתם ,נמשיך לעדכן.
 .5אדריכלים :ישבנו לפני ישיבת הועד נציגים של מוסדות שלומדים בהם אדריכלות ,והחלטנו שנתעסק
בנושא ביתר שאת כבר בימים הקרובים .אנחנו עובדים מצד אחד מול הרגלוטור בנושא ,ומצד שני נקדם
פעילות מחאה בקמפוסים בשיתוף המוסדות הרלוונטיים (בצלאל ,ויצו ,טכניון ,אונ' ת"א ואריאל).
 .1מלגות :הקמנו יחד עם משרד ראש הממשלה לפני חצי שנה את פורום המלגות בישראל .כל קרן גדולה
שמעניקה מלגות היום נמצאת בפורום .אם יש לכם רעיונות בתחום המלגות דברו איתנו.
 .7מאגר יועצים משפטיים :חשוב לי להסביר מה עמד מאחורי זה .אנחנו מבינים מכל השיחות איתכם שיש לא
מעט יועצים משפטיים שלא מספיק מקצועיים ומייצרים יותר נזק מתועלת לאגודות .על מנת שנוכל לחזק
את הפן הזה אצל האגודות .לכן קיימנו שלושה מכרזים עד שהצלחנו לבחור שלושה יועצים משפטיים

שעברו הדרכות אצל ענבל ,היועצת המשפטית שלנו ,על מנת שיכירו את הניואנסים של עולם הסטודנטים.
הם יפעלו על פי חוזה קבוע שאנחנו ניסחנו .ההתקשרות היא בסוף שלכם ישירות מול עורך הדין.
גלעד ארדיטי :נמשיך בעדכונים:
 .6נהלי בחירות :שלחנו את זה פעמיים במייל וגם בסמס .עד ה 66.60-חובה לשלם את דמי החבר על מנת
להיות זכאים להצביע בבחירות .אני מבקש מכם לא להמתין עם זה לשניה האחרונה ,וקחו בחשבון שיש גם
חגים באמצע.
 .2מיזוג :קיימנו כבר מספר דיונים בנושא .אני מזכיר שהיה לנו מתווה מוסכם של רשות המסים שלא התקבל
על ידי הרשם .אנחנו יוצאים מחדש לניסיון נוסף עם הרואה החשבון שמלווה אותנו בנושא על מנת למצוא
מודל שיוסכם על ידי רשויות המדינה השונות.
 .3ישיבת הנשיאות הבאה :לישיבה הזו שבה גם יתקיימו הבחירות ,נביא גם סיכום של הכהונה שלנו ,שתכלול
בין היתר את המבנים שהקמנו ועל מה הם השפיעו ,את הכשלונות שלנו שניתן ללמוד מהם ,וגם על עשייה
נוספת.
 .4מרצה מעורר השראה :קרוב ל 2,000-סטודנטים השיבו לסקר ,וצריך לזכור שמדובר בניתוח איכותני וזה
מצריך מעל  250מלים לכל משיב .התכנון בתחילת השנה שיתקיים טקס של הזוכים ,ובתקווה שנצליח
לקיים את זה בבית הנשיא בהשתתפותו.
 .5אנגלית :אנחנו לא מצליחים כרגע לפתח את הנושא מול האוניברסיטאות .יהיה חייב להיות לחץ דו צדדי
מצידנו ומצידכם .חשוב שיהיו הרבה סטודנטים שיפנו למוסדות ויעלו את הסוגיה .אנחנו בטווח הארוך
עובדים על לשנות את הרפורמה כך שהיא תהיה הרבה יותר שלמה ומקיפה ,כך שהיא תדבר עם מערכי
הלימודים של מה שקורה בעולם .למשל לא רק להתייחס להבנת הנקרא אלא גם לדיבור .בנוסף,
הרפורמה קבעה סטנדרט זהה לכולם ,וצריך לזכור שבסופו של יום שוק העבודה וגורמים נוספים מעריכים
את המוסדות השונים באופן שונה .הקו שהיום מדברים עליו כ ל מי שעוסק בנושא מציג רפורמה שמעצימה
את המוסדות ומסמנת מינימום ומקסימום ,כך שכל מוסד יוכל לבחור את המקום הנכון לו מבחינתנו בתוך
המסגרת הזו בכלל ובכל חוג בנפרד .מדובר בתהליך ארוך שיקח מינימום שנה.
 .1הוועדה הציבורית לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה :הדוח שפרסמנו עשה הרבה רעש בתקשורת ואצל
הרגלוטור .אין ספק שהשיח שאנחנו מנסים לקדם של אחריות לתואר שהסטודנטים לומדים עלה לאוויר
ואנחנו נמשיך כמובן לקדם את הנושא.
 .7מלגהפו :יצאנו לדרך עם המיזם .בסך הכל יש היענות יפה מאוד של סטודנטים .המטרה שאנחנו לאט
מתחילים להעמיד אותה היא לנ סות ולהגדיל את הסך של המלגות שמחלקים היום לסטודנטים ,לאור
העובדה שיש אגרגטור שמציע בפעם הראשונה מערכת שלמה ומלאה.
עומר עמית :יש פה עניין שלבסוף יש פה רווח גם של מלגהפו מול המוסד וצריך לראות איך האגודה
לוקחת חלק.
רם שפע :בהמשך לישיבה הקודמת פתחנו זמן בנשיאות לדיונים פתוחים שיעלו מכם ,פלג מספיר שלח מייל
שהוא מעוניין שנקיים דיון בנושא החיבור של האגודות ושל ההתאחדות לכל נושא ההנדסאים (ההשכלה
הטכנולוגית) .אנחנו כידוע עוסקים בתחום יום וליל ,באמת ,אולם החיבור של האגודות בשלב זה נמוך וחשוב
מאוד לחזק ולשדרג זאת.

פלג אשש :אני ביקשתי מרם לדבר על נושא ההנדסאים .אנחנו מדברים על זה כבר לא מעט זמן וההתאחדות
עסוקה בזה רבות ויש לא מעט מוסדות שמייצגים היום גם הנדסאים ,ועדיין החיבור בין האגודות לסטודנטים
כמעט ולא קיים .היה זימון לפגישה בנושא כדי לראות איך מחברים יותר את האגודות לנושא ההנדסאים,
ולצערי אני הייתי יושב הראש היחיד שהגיע למפגש .אנחנו חייבים לשים על זה יותר דגש .אנחנו משקיעים בזה
לא מעט ,גם בכל הנוגע לכח אדם ותקציבים ,ואני חושב שכל אגודה שלומדים אצלה בקמפוס הנדסאים
צריכה וחייבת לעשות זאת.
רון-אל תשובה :הצגת מאבק רשויות ואגודות בצפון.
רם שפע :הצגת רפורמה ברב-קו.
גלעד ארדיטי :הצגת התכנית הרב-שנתית של מערכת ההשכלה הגבוהה של ות"ת-מל"ג.
גלעד ארדיטי :תודה ,אני סוגר את הישיבה.

-הישיבה נעולה-

