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שעת פתיחת הישיבה16:00 :
נוכחים:
גלעד ארדיטי :יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
רם שפע :סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
ענבר הוכברג :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ת"א
עמית שפר :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה
אורי רט :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון
אדם ארבל :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן
הילה קורדנה דהן :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה
נתנאל ויצמן :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת אריאל
אביב איטח :יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי פרס
אריאל מדינה :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת שנקר
פלג אשש :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר
הילה בן חיים :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת רופין
דור חיים :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה למנהל
דני כפרי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה הטכנולוגית באר שבע
שרי זאנה :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת נתניה
נדב הייפרט :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת בצלאל
נוי נחומסון :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת וינגייט

רועי דוקורסקי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אשקלון
דניאל קוטלר אלמלם :יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז הבינתחומי
לימאי ברזלי אורן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים
כתבי הצבעה:
ישי אוגוסט :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת צפת מייפה את כוחו של גלעד ארדיטי.
ערן לוי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת שערי משפט מייפה את כוחו של גלעד ארדיטי.
נוספים:
מרי בן אלי :חברת ועדת ביקורת
עמית הרמן :חבר ועדת ביקורת
יניב יחזקאל :מבקר התאחדות הסטודנטים בישראל
עמיחי גרין :מנכ"ל התאחדות הסטודנטים בישראל
תומר ניב :רמ"ח ליווי והכשרת אגודות התאחדות הסטודנטים בישראל
טל שיינברום :רכז ליווי והכשרת אגודות התאחדות הסטודנטים בישראל
ערן לוי :רמ"ח מדיניות ומעורבות התאחדות הסטודנטים בישראל
ירדן בן יוסף :יו"ר יוצא אגודת הסטודנטים המרכז הבינתחומי
שירה מיסטראל :סיו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת אריאל
יאיר הראל :נציג התאחדות הסטודנטים במועצה להשכלה גבוהה

דיון:
רם שפע :נתחיל בעדכונים:
 .1תחבורה ציבורית :כ פי שעדכנו במייל האחרון אנחנו ממשיכים לעבוד רבות על שיפור השירות .אנו זקוקים
לעזרה שלכם עכשיו על מנת להביא את הגורמים הרלוונטיים במוסדות לפגישות עם משרד התחבורה כי
יש נכונות מצידם ועכשיו צריך ליישם את הפתרון הטכנולוגי שהוחלט עליו ושאמור לשפר משמעותית את
השירות לסטודנטים .אז אנא העבירו לנו את הפרטים של הגורם הרלוונטי אצלכם בהקדם כדי שנוכל
לתאם את הפגישות.

 .2השוואת נתונים :זו שוב תזכורת .זה אמור לשרת אתכם בסופו של דבר ביומיום ולא מעט מצידכם פונים
אלינו רבות כדי שנעביר נתונים משווים ומצד שני הרוב לא מילאו עד כה את הטבלה .אני מזכיר שהשנה
שידרגנו את המערכת ואפשר למלא כל הזמן ולא להמתין עד שמסיימים את כל הנתונים.
 .3פולין :עדיין לא נקבע מועד סופי .אני רק מעדכן שנמשיך לעבוד עם חברת מול נבו שהייתה אחראית על
ההדרכה למסע בשנתיים האחרונות.
 .4סעיף  :46המשמעות של זה היא שמי שתור ם יכול להזדכות במס על התרומה וזה כמובן מקל מאוד על
גיוס המשאבים לפרויקטים השונים שלנו.
 .5מלגות :אנחנו עובדים חזק על לנסות ולהרחיב עוד יותר את מערך המלגות שלנו וליצור קשרים עם משרדי
ממשלה נוספים ועם ארגונים נוספים .כמו כן ,אני מזכיר שאנחנו רוצים לראות איך אפשר לגרום לכך
שיהיה קשר טוב יותר בין האגודות לבין הסטודנטים שלוקחים חלק בפרויקטים של ההתאחדות.
גלעד ארדיטי :נמשיך בעדכונים:
 .1השכלה  :2020כפי שהצגנו בנשיאות ,אנחנו ממשיכים לעבוד מול כל הגורמים על יישום התכנית .עכשיו
כשיש שר חינוך וכנסת זה מייצר לנו אפיקים חדשים לקידום .כל זאת לצד חידודים נוספים ופיתוח של
הרעיונות שלנו עליהם אנחנו עובדים באופן שוטף .כחלק מזה אנחנו מתחילים לעבוד עכשיו על השקה של
כנס שלנו כסטודנטים שיגע בסוגיות שרלוונטיות לטעמנו בכל הקשור למערכת ההשכלה הגבוהה .מי מכם
שמתחבר לזה יותר אנחנו מרוצים ל שתף אגודות שהנושאים האלה מעניינים אותן .במקביל למחלקה
למדיניות אקדמית נכנס לתפקיד טל ריפא שתפקידו לעזור לכם לקדם תהליכים הקשורים לעולם האקדמי
אצלכם בקמפוס .אז מי שעוד לא נפגש איתו אני ממליץ ליצור איתו קשר בהקדם.
 .2מעונות :ה 60-מיליון שמיועדים ללא מתוקצבים תק ועים עדיין בין משרדי הממשלה השונים בשל בעיות
משפטיות כאלו ואחרות 200 .המיליון הנוספים חלקים כבר יוצאים לפועל בבנייה בחלק מהמוסדות ,אך
במוסדות רבים עדיין מתעכבת הבנייה או בכלל היציאה לדרך .נשלח ביום חמישי הקרוב בעדכון את
הסטטוס של המעונות כיום אז אנא שימו לב למצב שלכם היום .בנוסף ,אני מזכיר שיש גם את ערן שקד
שאנחנו נשלם עבור העזרה שלו לאגודות השונות בכל מה שקשור לליווי מול המוסד ביציאה למכרזים.
 .3איסתא :אנחנו מקווים תוך שבועיים להעביר את הטיוטה של ההסכם פרסום .בנוסף אושר שקל דיבידנד
שנכנס לתקציב של תשע"ו מה שנותן לנו שקט תעשייתי מבחינת תקציב ההתאחדות .דבר אחרון ובהמשך
למה שדיברנו עליו בישיבה שבה אישרנו את הסכם השליטה אנחנו מרגישים שאנו בשלים לדון לא רק
בפרוצדורות אלא גם במהות ההסכם ומי מכם שזה מעניין אותו נשמח שיצטרך לתהליך .עתיד ישראלי:
אגף קהילה ונוער במשרד החינוך יצר פורום של המתנ"סים ,ארגוני הנוער וארגונים נוספים שפועלים
בחינוך הבלתי-פורמלי ,וגם אנחנו חלק מהפורום .הוחלט בפורום לייצר בשנה הבאה עשייה בנושא של
קבלת השונה .עוד אין לי יותר מדי כרגע מה לעדכן אבל כשיהיו דברים קונקרטיים אז נמשיך לעדכן.
 .4חרם אקדמי :התאחדות הסטודנטים הבריטית הכריזה על חבירה לארגון  .BDSאנחנו לבקשת משרד החוץ
לא הגבנו באופן בולט מדי כדי שלא לייצר פרובוקציות על מנת לא "להגביר את האש" .לצד זה פנינו
למשרד ההסברה על מנת להוציא לפועל פרויקט מלגות של הסברה ברשת.

שירה מיסטריאל :אני כן חושבת שנ כון שנייצר אמירה אחידה של כולנו יחד כאגודות וכהתאחדות.
 .5ירדן בן יוסף :אני חושב שזה נושא סופר חשוב .הייתי בשני פורומים משמעותיים שמדברים על הנושא ,אני
מבין שתכף יש חילוף בעמדת מנהל קשרי חוץ ואני אשמח להוביל ולתרום מהידע שלי בנושא .פנסיה :עד
כה הצטרפו  1500ס טודנטים שזה אמנם חצי אחוז מסך הסטודנטים אבל בנושא כה מורכב האמת שזה נתון
מאוד מרשים .אם תחשבו את זה תראו שזה יוצא  300מיליון  ₪שעברו מקרנות הפנסיה לסטודנטים שזה
המון! (בהנחה וממוצע החיסכון הוא  200אלף) .בנוסף התחלנו בפיילוט באוניברסיטת תל אביב ובמל"א
שהמטר ה לחבר גם את המוסד לנושא הפנסיה ומי מכם שרוצה לקדם את זה גם אצלו במוסד זה יהיה
מצוין.
 .6אלחון :הדירקטוריון אישר להקים את החברה המשותפת יחד עם אנגל שביט -הבית האקדמי .התכנון
בשנתיים הראשונות הוא להמשיך ליזום פרויקטים סטייל הפרויקט ביפו ואנחנו כבר עובדים על פרויקט
חדש .האפיק השני הוא לייצר תשתית לימודית בנושא נדלן .הנושא השני הוא ההתפתחות של אלחון
ואנחנו ממשיכים לעבוד על לפתח את החברה ואנחנו צופים שבשנה הקרובה שלאחר לא מעט שנים של
הפסדים החברה תהיה רווחית .המטרה היא לבנות את אלחון שלב אחר שלב ולא דרך הרפתקאות.
העקרון המרכזי שאנחנו מדברים עליו הוא להיכנס למיזמים שהסיכון הכלכלי בהם הוא נמוך ,עם קשר
ועניין לעולם הסטודנטים ושיש לנו בהם יתרון יחסי .העדכון השלישי הוא אישור הדירקטוריון למינוי של
גרא שהיה לפני רכז המחקר בהתאחדות .לאור בקשת הדירקטוריון יצאנו להד הנטינג וקיימנו ראיונות
שבסופם נבחר גרא לתפקיד המנכ"ל .גרא נכנס לתפקידו כאמור ביום ראשון השבוע.
 .7מתנות פתיחת שנה :מי מכם שמקבל הצעות יותר זולות או לא מרוצה תערבו אותנו .זה בדיוק היה הרעיון,
לנסות ולהוזיל דרך שיתוף הפעולה את העלויות של המוצרים השונים.
 .8איגוד אשראי :זה נושא שאנחנו בודקים אותו לעומק בתקופה האחרונה ובוחנים אם אנחנו יכולים לייצר ערך
מוסף סביבו .לצד זה אנחנו בוחנים סוגים שונים של פלטפורמות פיננסיות שיכולות להביא ליתרונות לנו
כסטודנטים ולציבור הרחב .מדובר בנושאים מורכבים מאוד ואנחנו לומדים את זה לעומק ועושים מחקרי
עומק כדי לבדוק את הנושא.
נתחיל בנושא הראשון לאחר העדכונים.
הצגת קווי היסוד.
גלעד ארדיטי :נעבור עכשיו לבחירות לחבר/ת ועדת ביקורת .אור ודנה בואו תציגו את עצמכם.
אור שטמפפר :שנה ב' בכלכלה וחשבונאות ברופין .אני חושב שבכל ארגון יש חשיבות שבכל ועדת ביקורת
יהיה מישהו שיודע לקרוא ולנתח דוחות כספיים ויש לי את הידע הזה .אני חושב שהמקום הזה חשוב ואשמח
לקחת בו חלק.
שירה מיסטריאל :למה אתה חושב שהתפקיד מתאים לך?
אור שטמפפר :אני חושב שיש לי לא מעט ידע לאור הלימודים של השנתיים האחרונות .אני רוצה לקחת חלק
בארגון גדול וחושב שיש לי את היכולת לזה.

דנה פיין :אני סטודנטית שנה ג' למשפטים מהמכללה למנהל .כיהנתי כשנה בוועדת ביקורת של האגודה
במכללה למנהל ולאחר מכן כיהנתי כיו"ר ועדת ביקורת של האגודה .צברתי לא מעט ניסיון בתקופה הזו.
אביב איטח :אני חושב שאנחנו צריכים למצוא את הדרך להשתמש בוועדת הביקורת כדי לשפר ולייעל את
פעילות ההתאחדות .ועדת הביקורת צריכה להיות יותר אקטיבית.
דור חיים :כשאנחנו נכנסנו לאגודה היה לא מעט בלגאן בכל מה שקשור לניהול תקין ,בירוקרטיה וכו' .לא היה
שינוי תקנון למשל למשך  30שנה .לוועדת ביקורת יש לא מעט מקומות שצריך להתעקש אל מול האגודה
שרוצה לקדם .אני חושבת שהיא הייתה רצינית ואני המלצתי עליה לתפקיד ואני בטוח שהיא תעשה עבודה
מצוינת.
הילה בן חיים :אני חושבת שאור הוא אדם רציני מאוד ויוכל לעשות עבודה טובה.
עמית הרמן :אנחנו מצביעים עכשיו הבחירות לתפקיד חבר/ת ועדת ביקורת.
אוניברסיטת ת"א :דנה פיין
אוניברסיטת בר אילן :דנה פיין
אוניברסיטת אריאל :דנה פיין
אוניברסיטת חיפה :אור שטמפפר
האוניברסיטה הפתוחה :דנה פיין
המכללה למנהל :דנה פיין
המרכז הבינתחומי :דנה פיין
מכללת ספיר :דנה פיין
מכללת סמינר הקיבוצים :דנה פיין
מרכז אקדמי פרס :דנה פיין
רופין :אור שטמפפר
נתניה :אור שטמפפר
וינגייט :אור שטמפפר
צפת :נמנע
שערי משפט :דנה פיין
מכללת שנקר :נמנע

בצלאל :נמנע
טכנולוגית באר שבע :נמנע
יו"ר התאחדות הסטודנטים :נמנע
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :נמנע
עמית הרמן :דנה פיין נבחרה לחברת ועדת ביקורת.
גלעד ארדיטי :נעבור לנושא הבא בסדר היום .אישור בחירת מבקר.
עמיחי גרין :ההסכם של המבקר היה מוגבל לשנתיים .לאחר סיום התקופה יצאנו למכרז חדש במסגרתו
פרסמנו קול קורא בפורומים הרלוונטיים לעורכי דין ,רואי חשבון ומבקרי פנים 3 .מועמדים הגישו מועמדות
כאשר אחד מהם לא הגיע למכרז שנוהל על ידי ועדת המכרזים .ועדת המכרזים החליטה לבחור בעו"ד יניב
יחזקאל ,המבקר הנוכחי ,לתקופה נוספת של שנתיים .הסיבה העיקרית לבחירה של יניב הייתה הצורך ביכולות
שלו כעורך דין לטובת פירוש התקנון ,כפי שהציגה בוועדה חברת ועדת ביקורת ,מרי בן אלי .המועמד השני היה
ראוי מאוד והתרשמנו ממנו רבות אבל לאור הרושם החיובי מאוד שיש לנו מעבודתו של יניב בשנתיים האחרונות
החליטה הוועדה להמליץ עליו לנשיאות לטובת המשך כהונה כמבקר .חשוב לציין בנוסף שהוועד המנהל וועדת
ביקורת יצטרכו להתוות מדיניות יותר אקטיבית למבקר ולקבוע פרמטרים קבועים לשנה הקרובה.
עמית הרמן :אנחנו מצביעים עכשיו על אישור המלצת ועדת מכרזים של יניב יחזקאל למבקר העמותה.
אוניברסיטת ת"א :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
אוניברסיטת אריאל :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד
האוניברסיטה הפתוחה :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
רופין :בעד
נתניה :בעד

וינגייט :בעד
צפת :בעד
שערי משפט :בעד
מכללת שנקר :בעד
בצלאל :בעד
טכנולוגית באר שבע :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
עמית הרמן :יניב יחזקאל נבחר למבקר ההתאחדות.
גלעד ארדיטי :נעבור להחלפת מורשי החתימה בהתאחדות .ניצן סיימה את תפקידה .רועי ביקש לחזור
לתפקידו כמנהל כספים .אנחנו כמובן חשבנו שמדובר בצעד חיובי לאור ההכרות שלנו את התפקיד .ועדת
המכרזים אישרה את המהלך .אם אין שאלות נעבור להצבעה.
עמית הרמן :אנחנו מצביעים עכשיו על החלפת מורשה החתימה כך שרועי רבר מונקה יהיה מורשה חתימה
בעמותה.
אוניברסיטת ת"א :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
אוניברסיטת אריאל :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד
האוניברסיטה הפתוחה :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
רופין :בעד

נתניה :בעד
וינגייט :בעד
צפת :בעד
שערי משפט :בעד
מכללת שנקר :בעד
בצלאל :בעד
טכנולוגית באר שבע :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
עמית הרמן :אושרה החלפת מורשה החתימה כך שרועי רבר מונקה הינו מורשה חתימה בעמותה.
גלעד ארדיטי :לפני שנעבור לנושא של נציג מל"ג .לפני הכל אנחנו רוצים להיפרד כמו שצריך מיאיר.
בשנתיים וחצי האחרונות יאיר היה הנציג שלנו במל"ג .זו התקופה הארוכה ביותר שהיה אי פעם נציג שלנו
במל"ג .יאיר היה שותף מרכזי לכמעט כל נושא שקידמנו במל"ג בתקופה הזו ועשה עבודה מדהימה.
יאיר הראל :הייתי היו"ר באקדמית ת"א-יפו לפני כבר הרבה מאוד זמן .שיהיה בהצלחה למי שיבחר.
גלעד ארדיטי :התהליך שעשינו התחיל כבר בחודש ינואר כשיצאנו לחיפוש למועמד/ת מטעם המכללות.
יצאנו בקול קורא ליושבי הראש ואמרנו שבגלל שזה בניגוד להרבה תפקידים אחרים מדובר בתפקיד סופר
חשוב שמהותו ייצוג הסטודנטים בוועדות ,והוא דורש לימוד רב ועבודה משמעותית .לתהליך ניגשו מספר יושבי
ראש .עצרנו את התהליך לאחר נפילת הממשלה לאור העובדה שלא היה מי שיאשר את המינוי .ברגע שהוקמה
ממשלה חידשנו את התהליך ובינתיים בתקופה הזו מי שבחר מבין המועמדים להמשיך עם המועמדות היה ירדן.
חשוב לי להוסיף שהחילוף בפועל יכול לקחת תקופה של שבועיים ,אבל גם תקופה של כמה חודשים .הסיכום
שלנו עם סיו"ר המל"ג הוא שעד שיאושר המינוי של ירדן ע"י הממשלה ,יאיר ימשיך להגיע לישיבות המל"ג
כנציג שלנו.
ירדן בן יוסף :הייתי שמח שתהיה התמודדות ושלא אהיה מועמד יחיד .אני חושב שזה מה שראוי בתהליך
דמוקרטי .אני נכנס לתפקיד ביראת כבוד ואני חושב שמדובר בתפקיד עם אחריות מאוד גדולה .למל"ג יש
אחריות עצומה עלינו כסטודנטים ,ואני נכנס לנעליים גדולות גם במל"ג וגם בהתאחדות .אני מצפה שיהיה לי
קשר איתכם כיושבי ראש גם להציג לכם דברים שקורים במל"ג וגם לשמוע מכם על הדברים שעולים מצידכם.
עמית הרמן :אנחנו מצביעים עכשיו על מועמדותו של ירדן בן יוסף כנציג השני של ההתאחדות למועצה
להשכלה גבוהה.
אוניברסיטת ת"א :בעד

אוניברסיטת בר אילן :בעד
אוניברסיטת אריאל :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד
האוניברסיטה הפתוחה :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
רופין :בעד
נתניה :בעד
וינגייט :בעד
צפת :בעד
שערי משפט :בעד
מכללת שנקר :בעד
בצלאל :בעד
טכנולוגית באר שבע :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
עמית הרמן :ירדן בן יוסף נבחר לנציג ההתאחדות במועצה להשכלה גבוהה.
ירדן בן יוסף :השבוע הייתה הצב עה של מרכז הליכוד אם הם רוצים לשמור את הכוח אצלם או להעביר אותו
לכלל המתפקדים .בואו נעשה סימולציה מה אתם הייתם בוחרים .אני רואה שהרוב היה מעדיף להעביר את
הכוח למתפקדים ואני חושב שאותו הדבר צריך לקרות גם בעולם הסטודנטים .אני חושב שהדבר המרכזי ביותר
שצריך לשנות ולדאוג לו בהתאחדות הסטודנטים זה שינוי שיטת הבחירות ,דבר שמשפיע ומשליך על הכל .אני
חושב ששיטת הבחירות חייבת להיות פתוחה יותר ,שיטה שבה הסטודנטים הם חלק מזה ולא רק כמות

מצומצמת של יושבי ראש .אני חושב שכך יהיה להתאחדות יכולת להיות גוף משמעותי יותר .אני מוכן לקחת
על עצמי לייעץ לכל תהליך שכזה שאני חושב שהוא הכרחי.
שרי זאנה :הסטודנטים בחרו בך כדי שתייצג אותם פה בנשיאות אז למה דווקא במה שקשור לבחירות אתה
חושב שצריך להעביר את ההחלטה לכלל הסטודנטים?
ירדן בן יוסף :אני חושב שזה נושא כל כך חשוב ולכן אני לא חושב שנכון לפתוח את זה עכשיו לדיון אלא
שיתקיים דיון מעמיק במסגרת ועדה או במסגרת הנשיאות ולא עכשיו בשלוף.
שירה מיסטריאל :אני הסכמתי איתך לכל מה שאמרת מלבד הפתרון שהצעת בסוף של העברת ההחלטה
לסטודנטים.
הילה קורדנה דהן :אחת הבעיות שחווינו במערכת הבחירות הייתה מעורבות של מפלגות בבחירות .זו שאלה
גדולה מה יקרה אם נעביר את ההחלטה לסטודנטים ומה תהיה ההשפעה של המפלגות.
שירה מיסטריאל :אני מסכימה שצריך לקחת את הנושא קדימה ולרדת לעומק של הדברים.
רם שפע :אנחנו נעסוק בנושא המורכב הזה כפי שהבטחנו .נעדכן בדיוק כיצד ומה הפלטפורמה .נעבור עכשיו
לנושא הבא – הצגת פעילות מערך ליווי והכשרת אגודות.
הצגת מערך ליווי והכשרת אגודות.
רם שפע :אנחנו עוברים לנושא האחרון על סדר היום .אנחנו רוצים להציג לאחר שבעה חודשים בתפקיד את
העמידה שלנו בדברים שהצגנו במצע שלנו לפני הבחירות.
הצגת תכנון מול ביצוע מצע.
גלעד ארדיטי :תודה לכולם .אני סוגר את הישיבה.

-הישיבה נעולה-

