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המכללה האקדמית הדסה בירושלים

שעת פתיחת הישיבה61:30 :
נוכחים:
גלעד ארדיטי :יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
רם שפע :סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
ענבר הוכברג :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ת"א
אלדד פוסטן :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית
שירה מיסטריאל :סיו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת אריאל
אביב איטח :יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי פרס
הילה בן חנן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת רופין
סיוון צפריר :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת בית ברל
רועי דוקורסקי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אשקלון
נועה מועלם :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים
דני כפרי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה הטכנולוגית ב"ש
טלי קיסלביץ :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה
יסמין דהן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ויצו חיפה
עמרי שמחי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכון הטכנולוגי חולון
ווגד'י אבו סלאח :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אוהלו
נטעלי ביז'אוי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת תל חי
הלל ביטון :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת הדסה
דניאל אזולאי :יו"ר אגודת הסטודנטים באקדמית תל אביב יפו

עתליה מן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת כנרת
נוי נחומסון :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת וינגייט
הילה קורדנה דהן :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה
דורין גרינשפן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת דוד ילין
נעמה תמרי :יו"ר אגודת הסטודנטים באקדמיה למוזיקה ולמחול
נדב הייפרט :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת בצלאל
נוספים:
מרי בן אלי :יו"ר ועדת ביקורת
עמיחי גרין :מנכ"ל התאחדות הסטודנטים בישראל

דיון:
עדכונים:
גלעד ארדיטי :נתחיל בעדכונים:
 .6דמי חבר :הדיבידנד מאיסתא עלה על  2ש" ח ולכן דמי החבר ישארו על חצי שקל ולא על שקל כמו
שתוכנן.
 .2איסתא :אני מזכיר את הסכמי הפרסום .חבל שתפספסו סתם את ההסכמים האלה כי זה כסף טוב
מאוד עבור האגודות.
 .3התכנית הרב שנתית הבאה של מערכת ההשכלה הגבוהה :אנחנו עובדים בשני מישורים – האחד מול
ות"ת על הנושאים התקציביים ואיך הם יוקצו ,והמישור השני הוא המל"גי של איך תראה המערכת
בשנים הקרובות .שלחנו בחודש האחרון שהמל"ג קיבלה  3החלטות בחודש האחרון שעזרנו לקדם והן
משמעותיות מאוד – הגמשת המערכת לסטודנטים עובדים ,תקצוב וקריטריונים לאיכות הוראה
למוסדות והסדרת תכניות חוץ תקציביות במוסדות המתוקצבים.
 .4קרן הסיוע וחוק האברכים :החלטת הממשלה מיום ראשון האחרון היא שכמו שיש קרן מלגות סוציו-
אקונומית של ות"ת כך תהיה גם קרן שתיועד לאברכים .כחלק מההחלטה קרן הסיוע לסטודנטים
תגדל ב 46-מיליון ש"ח.
 .5נקודות הזיכוי במס לאקדמאים :לאחר הדיונים בוועדת הכספים הוראת השעה תוארך לבסוף בשלוש
שנים ולא בחמש שנים כפי שהיה אמור להיות.
 .1תקנת תמיכה לארגון סטודנטים ארצי :אנחנו עובדים קשה על הנושא כשאביב עוזר לנו רבות ומנסים
לקדם מול המשרד לשוויון חברתי פתיחתה של תקנת תמיכה שתעזור לנו להפעיל פרויקטים חברתיים
וקהילתיים ועוד מגוון פעילויות שאנו מקווים שנצליח לקדם.

 .7שוויון בנטל :אמרנו שברגע שזה יתחיל הדברים ירוצו מאוד מהיר .אתמול בעצם הכנסת החזירה את
השעון אחורה וחוקקה בפועל את חוק טל מחדש .הגשנו היום יחד עם יש עתיד בג"ץ כנגד החוק.
נעדכן כאשר יהיו התפתחויות בגזרה הזו.
 .8חווית לימודים משמעותית :כאגודות אנחנו צריכים להתעסק ביומיום בתקנון ובבעיות השוטפות,
וכהתאחדות אנחנו צריכים לתת את המעטפת של המקרו ואת המעטפת התכנונית של איך צריכה
להיראות מערכת ההשכלה הגבוהה .במסגרת זו אנחנו בוחנים כל הזמן מה החוויה שחווה הסטודנט
במסגרת שנות לימודיו .אנחנו עובדים היום על מנת ליצור ועדת ציבורית שתעסוק בנושא הזה לצד
נושאים כמו מה תפקידה של המערכת ,מה האתגרים שלה וכיצד היא צריכה להיראות בשנים
הקרובות .אנחנו נמצאים כעת בשלבים של בנייה של הוועדה .התהליך השני הוא לראות איך אנחנו
מייצרים את השיח הזה גם בקרב ציבור הסטודנטים .זה נמצא עדיין בעיקר במחשבות.
רם שפע :נמשיך בעדכונים:
 .6אוטובוס הקסמים :לשמחתנו יש הצלחה רבה עד כה ואני מזכיר שההרשמה היא על בסיס הראשון
זוכה אז אל תתמהמהו.
 .2סמינר חורף :שלחנו לכם את התאריכים  .7-8.6.2065בימים הקרובים נעביר לכם את הלינק להרשמה.
כל ההנהלות ובעלי התפקידים שמבחינתכם רלוונטים כמובן מוזמנים.
 .3קורס ניהול עמותות :מתחיל ב .65.62-מדובר בארבעה מפגשים אחת לשבוע .נשארו מספר מקומות
בודדים אז תירשמו בהקדם.
 .4פגישת אגודות של הנדסאים :ב 61.62-נקיים את הפגישה .אנחנו מצפים שכל אחד ואחת כאן שלומדים
אצלו הנדסאים שיגיעו .יש חוסר אחידות והמון בלגאן בכל מה שקשור לייצוג של הסטודנטים
ההנדסאים וחשוב שתגיעו ושנתחיל לעשות יישור קו בנושא.
 .5מגש הכסף :הרבה אגודות פנו אילנו ואליהם במקביל כדי לבדוק את האפשרות שיגיעו להרצות
בקמפוסים .אנחנו נעזור בריכוז הפניות אליהם כדי להביא אותם לקמפוסים.
 .1מתווה הגז :היינו שם כאמור מיוני ולקחנו חלק .בשבועיים האחרונים הנושא התעורר שוב .ביום שבת
ממשיך המאבק ויתקיימו אירועים בכל הארץ ,אז אם יש אגודות שרוצות להצטרף למחאות המקומיות
אתם מוזמנים לפנות אלינו כדי שנעזור בקישור אל מול הגורמים הרלוונטיים.
אביב איטח :אני חושב שאם מחליטים שהולכים על זה אז צריך לעשות את זה בשיא הכח ולא בצורה
חלבית.
גלעד ארדיטי :אני חושב שאם היינו מקבלים את החלטה עכשיו ולא ביוני אז אולי זה היה נכון ,אבל
בנקודה הנוכחית אני חושב שנכון שכל אגודה תחליט לעצמה אם היא לוקחת חלק במאבק המקומי שלה.
אנחנו כמובן נעזור לכל אגודה לייצר את התשתית והקישור לגורמים שמובילים את המחאה .זה האתגר
שלנו כקבוצה שיותר מאיתנו יתחילו לעסוק בנושא.
רם שפע :ענבר רצתה להעלות נושא לדיון.
ענבר הוכברג :אנחנו באגודה בת" א כבר קרוב לשש שנים מקיימים סמינר שמיועד לסטודנטיות .מדובר
בסדרה של מפגשים שהמטרה שלהם היא לייצר שיח אצל סטודנטיות שרואות את עצמן כפעילות

ומחפשות כיצד להשתלב בסוגיות של קידום נשים ,פמיניזם וכו' .זה אחד המפגשים העוצמתיים ביותר שלי
יצא לקחת חלק בהם וחשבתי שכחלק מהשיח שדיברנו עליו בזמנו של שוויון מגדרי וכיצד ניתן לקדם אותו,
שנכון לייצר סדרה של מספר מפגשים ש ל יושבות הראש שנייצר יחד מעין קבוצה בהם נדון בנושאים
האלה לצד למידה ונחשוב יחד כיצד ניתן להוביל שיח כזה בכל אחת מהאגודות לאחר מכן .את שיתוף
הפעולה אנחנו עושות יחד עם נעמ"ת וכאמור חלק משמעותית מוקדם ללמידה.
הילה קורדנה דהן :בהמשך לדברים של ענבר ,אני חושבת שהדבר היחיד שהיה חסר לי בתכנית העבודה
זה הנושא של השוויון המגדרי והמקום של יושבות הראש.
סיוון צפריר :אני חושבת שזה רעיון מעולה וחשוב שנקדם אותו וכדאי שנשתף גם סגניות במידה ויש יושב
ראש.
גלעד ארדיטי :נעבור לעמרי.
עמרי שמחי :אני רוצה לדבר על נושא שקצת מתחיל לצבור תאוצה וזה נושא הקפיטריות ומחאת המחירים.
רציתי שנחשוב ביחד אולי ניתן לקחת את הנושא הזה ולדחוף אותו במשותף דרך ההתאחדות ,אולי למשל
לייצר סל מוצרים מפוקחים ברמה הארצית שיהיה בהובלת ההתאחדות וזו תהיה המלצה לכלל המוסדות
ברחבי הארץ .בשלב הראשון אני חושב שנכון שנתחיל בהעלאת השיח ולאחר מכן גם נכון לחשוב איך
ליישם את זה בפועל.
דניאל אזולאי :אני חושבת שזה לא מספיק וצריך לחשוב קצת יותר רחוק .שההתאחדות תקים מותג
שיפעל בתחום ויעניק מוצרים מוזלים בפריסה ארצית ,אם באמצעות שיתוף פעולה עם ספק זה או אחר או
אם לבד.
רם שפע :בסוף כח צרכני ההצלחה שלו תימדד לפי שיתוף הפעולה של כולנו יחד .אם אגודות ישתפו
פעולה זה יעבוד ואם לא אז זה לא יצליח .בדומה למה שקרה בנושא האמנים .אני חושב שצריך שנשב על
זה ברצינות עם  3-4מכם שיתנדבו לזה.
גלעד ארדיטי :אני חושב שאפשר לקחת את הנושא הזה למנף אותו .אני לא בטוח שדווקא צריך להנפיק
מחירון ארצי .אנחנו כהתאחדות נוכל להציע את התשתית ומה שרם אמר זה סופר נכון וצריך להתעמק בזה
כדי למצוא את הפתרונות הטובים ביותר .בנוסף ,אגודה שתדע להביא את המוסד להביא מקום שמחיר
מוזל אני מבטיח שאנחנו נעמיד את הפתרונות אם בהקמה של קפיטריה או במציאת ספק רלוונטי .אנחנו
עוברים עכשיו לתקציב ותכנית העבודה .שלחנו לכולכם את התקציב ותכנית העבודה .קיימנו שתי ישיבות
פתוחות של הוועד המנהל בנושא .אם למישהו יש נקודות אחרונות של תכנית העבודה שרוצה להעביר
אלינו אז אנא עשו זאת בהקדם .אנחנו מספיק דינמיים כדי להטמיע את ההערות .ראשית ,כפי שניתן
לראות ,לאור שנה מוצלחת מאוד של חברת איסתא שחילקה יותר מ ₪ 2-דיבידנד ,דמי החבר שהיו אמורים
להיות  ₪ 6פר סטודנט יהיו בדומה לשנה לשנה הנוכחית רק חצי שקל לסטודנט ,אז כל מי שכבר תכנן את
התקציב פלי שקל אחד יכול לעשות עכשיו את ההתאמות .כפי שניתן לראות בסעיפי ההכנסות החלק
הארי מוקדש לטובת מלגות שכמו שהתקציב נכנס כך הוא גם יוצא לטובת הפעלת הפרויקטים ,מלבד
תקורה קטנה שעוזרת לנו להפעיל את הפרויקטים .חשוב לי לשים דגש על הסעיף של דמי ניהול איסתא.

בהמשך להגברת השקיפות שינינו בשנה שעברה את המצב שבו היו"ר מקבל ישירות את דמי התגמול על
השתתפות בדירקטוריונים של חברת איסתא ישירות והעברנו את הכספים דרך עמותת איסתא ליינס כדמי
ניהול .השנה אנחנו גם מציינים את זה בתקציב כדי שהכל יהיה שקוף .המהלך כאמור היה על מנת לנתק
את האינטרס של היו" ר להגיע לכל הישיבות בחברות השונות כך שיוכל להיות פנוי יותר לניהול ההתאחדות
ואלחון .ניתן לראות שנשאר תקציב לקרן הסיוע אז אנחנו מזכירים שוב שהיא עומדם לרשותכם על מנת
שתעשו בה שימוש .בפן ההוצאות ,אנחנו ממשיכים לשים דגש על כח האדם שמגיע להתאחדות ועל כן
אנחנו מעלים את השכר כך שהוא יעמוד בשנה הראשונה על  ₪ 7,000ולאחר מכן  7,500ו 8,000-לאחר
שנה ולאחר שנתיים בהתאמה .בנוסף ,רמ"ח יקבל  ₪ 500נוספים לחודש .אנחנו מאמינים שזה שכר שיעזור
לנו מצד אחד למשוך אנשים איכותיים להתאחדות ,ומצד שני גם לשמור אותם בתפקיד .אפשר לראות
בהוצאות שהגדלנו משמעותית את כל מערך הליווי וההכשרה לאגודות ,גם באמצעות  3התקנים במוקדשים
לנושא ,וגם באמצעות הרחבת הפעילות במחלקה לצד קרן הסיוע ,אם באמצעות אוטובוס הקסמים
שעכשיו יצא לדרך ,קורס ניהול עמותות ,הסמינר כמובן ועוד לא מעט דברים שאנחנו עובדים עליהם כעת
ושריינו עבורם תקציב .הדבר האחרון שאני רוצה לגעת בו הוא החיסכון ותקציב ההשקעות .כפי שאישרנו
בזמנו כששינינו את מתווה דמי החבר ,המטרה שלנו היא להגיע לכך שתהיה משענת של כספים שנשמרים
בצד של לפחות שנת פעילות אחת .על כן השנה אנחנו שמים בצד לחיסכון שינוהל ע"י ועדת ההשקעות
מיליון  ₪נוספים .בנוסף ,אנחנו משקיעים  ₪ 250,000בחברת גט פנסיה שפירטנו על שיתוף הפעולה
בנשיאות האחרונה מתוך מטרה להביא לשינוי בתחום הפנסיה בכלל החברה בישראל ,בדגש על עמותות.
כמו כן ,אנחנו מייעדים  ₪ 750,000לטו בת פיתוח של חברת אלחון בפרויקטים שנחליט לגביהם בהמשך –
זה יכול להיות בנושא הקפיטריות כמו שדיברנו קודם ,או רשת פאבים ,נושא עולם התעסוקה או בתחומים
אחרים עליהם נחליט .אם אין שאלות נוספות נעבור להצבעה.
מרי בן אלי :אנחנו מצביעים עכשיו על אישור התקציב לשנת .2061
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :בעד
האוניברסיטה הפתוחה :בעד
אוניברסיטת אריאל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת בית ברל :בעד
מכללת ספיר :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
מכללת רופין :בעד

מכללת אשקלון :בעד
המרכז האקדמי פרס :בעד
מכללת תל חי :בעד
מכללת הדסה :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת צפת :בעד
מכללת אפקה :בעד
המכללה הטכנולוגית ב"ש :בעד
מכללת וינגייט :בעד
מכללת אוהלו :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
ויצו חיפה :בעד
אקדמיה למוזיקה ומחול :בעד
דוד ילין :בעד
בצלאל :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
מרי בן אלי :אושר התקציב לשנת  .2061אנחנו מצביעים עכשיו על אישור תכנית העבודה לשנת .2061
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :בעד
האוניברסיטה הפתוחה :בעד
אוניברסיטת אריאל :בעד

הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת בית ברל :בעד
מכללת ספיר :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
מכללת רופין :בעד
מכללת אשקלון :בעד
המרכז האקדמי פרס :בעד
מכללת תל חי :בעד
מכללת הדסה :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת צפת :בעד
מכללת אפקה :בעד
המכללה הטכנולוגית ב"ש :בעד
מכללת וינגייט :בעד
מכללת אוהלו :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
ויצו חיפה :בעד
אקדמיה למוזיקה ומחול :בעד
דוד ילין :בעד
בצלאל :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד

סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
מרי בן אלי :אושרה תכנית העבודה לשנת .2061
גלעד ארדיטי :אנחנו עוברים לנושא הבא .אישור המשך כהונה של רם כסיו"ר ההתאחדות .אני מזכיר
שע"פ תקנון ההתאחדות הסיו"ר נבחר לשנה שליו"ר יש את האופציה להעלות להצבעה את המשך
הכהונה .שלחנו לכם את המכתב של יניב ,מבקר ההתאחדות בנושא .אם אין שאלות נוספות נעבור
להצבעה.
מרי בן אלי :אנחנו מצביעים עכשיו על אישור הארכת כהונתו של רם שפע כסיו"ר ההתאחדות.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :בעד
האוניברסיטה הפתוחה :בעד
אוניברסיטת אריאל :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת בית ברל :בעד
מכללת ספיר :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
מכללת רופין :בעד
מכללת אשקלון :בעד
המרכז האקדמי פרס :בעד
מכללת תל חי :בעד
מכללת הדסה :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת צפת :בעד

מכללת אפקה :בעד
המכללה הטכנולוגית ב"ש :בעד
מכללת וינגייט :בעד
מכללת אוהלו :בעד
מכון טכנולוגי חולון :בעד
ויצו חיפה :בעד
אקדמיה למוזיקה ומחול :בעד
דוד ילין :בעד
בצלאל :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
מרי בן אלי :אושר הארכת כהונתו של רם שפע כסיו"ר ההתאחדות.
גלעד ארדיטי :אנחנו ממשיכים במסורת שהתחלנו בה בכל ישיבה מחלקה אחרת בהתאחדות תגיע להציג
את העשייה והפעילות .היום תציג את הפעילות מחלקת המלגות.
הצגת פעילות מחלקת המלגות
רם שפע :אנחנו עובדים עכשיו יחד עם הג'וינט במסגרת הפעילות שלנו של תאי הנגישות על הקמת
קבוצות ספורט של סטודנטים עם ובלי מוגבלויות .לדוג' מדובר בקבוצות ריצה חברתית .אנחנו נספק מימון
למאמן ולהדרכה לכל הפעילות .התפיסה היא שהספורט יהווה כלי שיעזור ביצירת הקשר בין אנשים עם
מוגבלויות לבין מי שאין לו מוגבלות .יש תקציב לנושא וגם הג'וינט וביטוח לאומי מסכימים לתקצב את
הנושא .הכדור עכשיו באמת נמצא אצלכם .המטרה שלנו עכשיו היא להראות הצלחה ולהביא כמה שיותר
אגודות וקבוצות לפרויקט .אנחנו עוברים לנושא הבא והוא פעילות של תאים של ההתאחדות שפועלת
בקמפוסים השונים ,או כפי שאנחנו מבקשים לקרוא להם מעתה – גרעינים .עולות לא מעט שאלות מה
הקשר של המלגאים האלה לאגודה והפעילות השוטפת עם ויחד עם האגודה .בסוף ,שגוף כמו הג'וינט או
משרד ממשלתי רוצה להפעיל פרויקט ארצי הוא מגיע להתאחדות כי הוא לא יפעל באופן עצמאי מול 40
אגודות אלא הוא רוצה לעבוד מול גוף אחד ארצי שירכז עבורו את הפעילות .על כן ניסחנו מעין מסמך
הבנות של פעילות הגרעינים .אנחנו גם נשלח לכם את המסמך במייל העדכונים השבועי על מנת לקבל
פידבקים מכם.
סיון צפריר :חשוב שקודם כל לפני שבוחרים את המלגאים אז צריך לוודא שמי שמתקבל לתפקיד הוא
משלם דמי רווחה לאגודות.

אלדד פוסטן :לפני שנה היה אצלנו מקרה שהתא להט"ב ביקשו מאיתנו סבסוד ותקציב ואנחנו לא נתנו כי
אנחנו לא מעניקים תקציב לאף תא .כתוצאה מכך כמעט תקפו את האגודה על כך שאנחנו נגד קהילת
הלהט"ב .חשוב להבהיר למגלאים האלה שההתאחדות והאגודות בסוף מתקצבות אותם ושיעפלו יחד
איתנו ולא נגדנו.
גלעד ארדיטי :דני מגנר ,יו"ר האגודה בטכניון ,היה צריך להגיע היום אך הוא לבסוף נעדר מהישיבה היום
בגלל אילוצי עבודה .רצינו לומר לו תודה רבה על הפעילות שלו באס"א ולהכיר לו על הפעילות שלו ,וכפי
שעדכנו אז רם ונוי יכנסו לנעליו בניהול הקשר מול אס"א .הנושא האחרון בישיבה היום הוא הצגת סטטוס
הפעילות השנתית שלנו .הצגנו לא מעט את "האולימפיאדה" – קווי היסוד שלנו להתאחדות .הבסיס לכל
התפיסה שלנו כארגון לדעתנו היא של חברה אזרחית חזקה ואקטיבית.
הצגת ה"אולימפיאדה" וסטטוס קווי יסוד.
גלעד ארדיטי :תודה ,אני סוגר את הישיבה.

-הישיבה נעולה-

