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 00:11 :שעת פתיחת הישיבה

 :נוכחים

 ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו: גלעד ארדיטי

 ר התאחדות הסטודנטים בישראל"סיו: רם שפע

 א "ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ת"יו: ענבר הוכברג

 ריאלר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת א"סיו: שירה מיסטריאל

 ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי פרס"יו: אביב איטח

 ר אגודת הסטודנטים במכללת בית ברל"יו: סיוון צפריר

 מכללה למנהלר אגודת הסטודנטים ב"יו: 'חן אברמוביץ

 ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה"יו: 'קובי רבינוביץ

 ציםבמכללת סמינר הקיבור אגודת הסטודנטים "יו: נועה מועלם

 ר אגודת הסטודנטים במכון הטכנולוגי חולון"יו: עמרי שמחי

 ר אגודת הסטודנטים במכללה ללימודים אקדמיים"יו: איתמר טרובק

 ר אגודת הסטודנטים במכללת הדסה"יו: הלל ביטון

 ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה "יו: הילה קורדנה

 ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר"יו: פלג אשש

 וינגייטר אגודת הסטודנטים במכללת "יו: נוי נחומסון

 ר אגודת הסטודנטים במכללת רופין"יו: הילה בן חנן

 ר אגודת הסטודנטים בקריה האקדמית אונו"יו: אורי אלדר



 

 
 

 

 ר אגודת הסטודנטים במכללת אשקלון"יו: רועי דוקורסקי

 :כתבי הצבעה

 מייפה את כוחו של רם שפע ביר אגודת הסטודנטים במכללת גליל מער"יו: עופר שאול

 :נוספים

 מבקר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל: יניב יחזקאל

 ל התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל"מנכ: עמיחי גרין

 התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראלרכז ליווי אגודות במחלקת מדיניות אקדמית : טל ריפא

 מ"ות בעל אלחון אחזק"מנכ: גרא וינר

 

 :דיון

 :נתחיל בעדכונים: גלעד ארדיטי

זה מתחבר לשיח . מרצים 011-הוצאנו תו תקן של טכנולוגיות למידה שעליו ענו נכון לעכשיו כ: אקדמיה .0

ומתחבר , שדיברנו עליו של איך מערכת ההשכלה גבוהה הופכת את הלימודים ליותר מעניינים ורלוונטיים

ג חצי משותקת לאור "במקביל המל. שאנחנו עורכים יחד עם דפני כמובן גם לקמפיין של תואר בתואר

ץ שקבעה שיתקבלו רק החלטות טכניות ולא מהותיות עד שיאיישו את מקום החברים החסרים "החלטת בג

 .במועצה

אני מזכיר שאנחנו . הצלחנו השבוע להוסיף לשנה הבאה את שדרות יחד עם מכללת ספיר: תוצרת הארץ .2

כנרת גם היו אמורים לצאת . פרדס כץ ורהט, ון של הקהילות מלוד לקרית שמונהבמהלך ההרחבה הראש

 .ובנוסף גם בקרית גת, לדרך בטבריה אבל ככל הנראה ידחה לשנה הבאה

. חברים 9ץ בנוגע לעתירה בהרכב מורחב של "ביום ראשון הקרוב מתקיים דיון ראשוני של בג: שוויון בנטל .0

 .נמשיך לעדכן. נים רבים ככל הנראה בהמשךזה רק דיון ראשון ויהיו עוד דיו

אני מקווה שבעוד כמה חודשים . גרא יגיע עוד מעט להציג את פיירי שדיברנו עליה כבר לא מעט: אלחון .4

, אנחנו עובדים עכשיו על שני נושאים נוספים, כמו כן. נצא לדרך עם חברה חדשה שתפעל בעולם החתונות

חשיפה רבה יותר לסטודנטים למלגות וגם לאפשר להם כלי אחד מהם הוא בתחום המלגות כך שתהיה 

מורכב ומסובך ואנחנו נעשה את זה רק אם  זה עוד. השני הוא מועדון הצרכנות הנושא. שמגיש את המלגות

 .זה משהו שידע להביא כסף להתאחדות ולאגודות ולתת ערך מוסף

משרד המשפטים מתנגד מאוד לחיוב של הסטודנטים . הנושא מתקדם אך זה מורכב מאוד: ארגון יציג .5

ת כך שלהם "ות-ג"אנחנו עובדים עכשיו על שינוי כך שהכח יועבר למל. לשלם את דמי הרווחה לאגודות

מול  כך נוכל לעבוד מולם ולא. יהיה המנדט להחליט על כל העולם של התשלומים מעבר לשכר הלימוד

 .משרד המשפטים שכאמור מתנגד לכך

 .צריך לראות שההעברה של התקציב מהמוסדות להתאחדות לא ייתר את האגודות: הילה קורדנה דהן



 

 
 

 

מ "ת ואז יש לנו יכולת יותר גבוהה לנהל מו"הכוונה היא להעביר את כל הסמכות והמבנה לות :גלעד ארדיטי

 . מולם כולל הסוגיה שאת העלית

 :ך בעדכוניםנמשי: רם שפע

ים ח שלכם שמגיע לימ"ני חושב שכל רמא. סיימנו שבוע שעבר את הסבב השני של הימים: ימי ארגז כלים .0

 .האלה יוצא מאוד נשכר

שלשום היתה פריצת דרך נוספת ועשינו עוד צעד כדי להגיע לכך שהסטודנטים יוכלו : תחבורה ציבורית .2

ל משרד "דה בעברית ישבנו אתמול עם סמנכיחד עם האגו. לעשות את כל תהליך ההזדהות מרחוק

 .התחבורה והיום בבוקר קיבלנו את הסיכום מהם שזה עומד לקרות

כל שנה אנחנו . רובכם לא מילאו עדיין. שלחנו לכם לפני שבועיים לערך את המסמך: השוואת נתונים .0

את הנתונים מלא שאלות חשובות אז זו בדיוק ההזדמנות למלא נתקלים באותה הבעיה ואתם שואלים 

 .ולקבל השוואה מלאה ומקיפה

היום קיימנו פגישת סיכום עם מול נבו שהיו אחראים על . חזרנו לפני כמה שבועות מהמסע: מסע לפולין .4

השנה למשל התחלנו . כל שנה אנחנו מתחילים את העבודה על המסע מאוד מוקדם. ההדרכה במסע

שמעוניינת בזה תשריין כבר בתקציב את המימון ההמלצה שלי היא שאגודה . לעבוד על זה כבר באוגוסט

המשובים . כדי שלא תגיעו לתחילת השנה ותבינו שפתאום אין לכם תקציב להוציא את כל מי שתרצו בכך

 .של הסטודנטים היו מעולים

 הצגת תהליך מכרז מתנות פתיחת שנה: רם שפע

גורמים מחוץ לאגודה ולמוסד שלי , לאחרונה. אני מבקשת להעלות נושא עקרוני וחשוב: הילה קורדנה דהן

. אני דורשת שזה יפסק באופן מידי. הפתוחה' פועלים על מנת להתערב בתהליך הבחירות לאגודה אצלנו באונ

 .מדובר בהתערבות בעניינים פנימיים שלנו ושפוגעת בהתנהלות השוטפת ולא מכבדת את מי שפועל כך

 רוקמפיין סלול אפליקציית פייריהצגת : גרא וינר

 הצגת פעילות המערך לליווי מחלקות אקדמיה: טל ריפא

 .אני סוגר את הישיבה. תודה לכולם: גלעד ארדיטי

 

 

- הישיבה נעולה-

 


