
 

 

 התאחדות הסטודנטים

 פרוטוקול ישיבת נשיאות

27/3/2014 

 במכללת כנרת

 

 16:00: שעת פתיחת הישיבה

: נוכחים

ר התאחדות הסטודנטים בישראל "יו: אורי רשטיק

ר התאחדות הסטודנטים בישראל "סיו: יוסי שלום

ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן "יו: מתן ברנוי

א "ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ת"יו: גלעד ארדיטי

ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון "יו: אבי בן הלל

ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת סמינר הקיבוצים "יו: רם שפע

ר אגודת הסטודנטים המרכז האקדמי אונו  "יו: תמיר פרץ

 ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר"יו: מורן פרנס

ר אגודת הסטודנטים במכללת אחוה "יו: טל דהן

 הדסהר אגודת הסטודנטים במכללת "יו: עמרי סטרק

 ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית"יו: גיורא ואלה

 ר אגודת הסטודנטים במכללת רופין"יו: אמילי אטיאס

ר אגודת הסטודנטים במכללת שנקר "יו: נקו'מרינה ישצ

רכז הבינתחומי ר אגודת הסטודנטים במ"יו: ירדן בן יוסף

ה למנהל ר אגודת הסטודנטים במכלל"יו: דור חיים

 ר אגודת הסטודנטים במכללת בצלאל"יו: תומר לסלו

 ר אגודת הסטודנטים במכללת בית ברל "יוס: סיון צפריר



 

 

תל חי ר אגודת הסטודנטים במכללת "יו: 'תומר רבינוביץ

צפת ר אגודת הסטודנטים במכללת "יו: אסף כהן

  מכללת אוהלור אגודת הסטודנטים של "יו: יניב דניאלי

ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה "יו: יוסי מזרחי

 מכללת אורניםר אגודת הסטודנטים של "יו: אל קטורזה-בת

 מכללת כנרתר אגודת הסטודנטים של "יו: נחשון עב

 ר אגודת הסטודנטים בטכניון"יו: דני מגנר

ר אגודת הסטודנטים במכללת קיי "יו: תומר גולדברג

 

 :כתבי הצבעה

. מייפה את כוחו של אורי רשטיק, יפו-א"ר אגודת הסטודנטים במכללה האקדמית ת"יו: ברק חדריאן

 .מייפה את כוחו של יוסי שלום, במרכז האקדמי פרסר אגודת הסטודנטים "יו: אביב איטח

 .מייפה את כוחו של יוסי שלום, דוד יליןר אגודת הסטודנטים במכללת "יו: אלירן שבו

 .גלעד ארדיטימייפה את כוחו של , ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה"יו: ליאור ידין

. מייפה את כוחה של סיון צפריר, ר אגודת הסטודנטים במכללת בית ברל"יו: אבירם גולדשטיין

 

: נוספים

 מבקר התאחדות הסטודנטים: יניב יחזקאל

חבר ועדת ביקורת : אולג לוינסקי

 ל התאחדות הסטודנטים בישראל"מנכ: עמיחי גרין

 התאחדות הסטודנטים בישראלמנהלת כספים : ניצן צפניה

רכז מעורבות חברתית התאחדות הסטודנטים בישראל : אור הרפז

דוברת התאחדות הסטודנטים בישראל : עינב לבנה

 ל אלחון"מנכ: רועי רבר מונקה



 

 

 

: דיון

. יוסי יתחיל. נתחיל קודם כל בעדכונים: אורי רשטיק

 אני חושב שיש נושא שאנחנו הזנחנו או לא הקדשנו לא מספיק תשומת לב ומדובר בהטבות :יוסי מזרחי

גם מבחינת יצירת ההטבות וגם בהנגשה של . שרשויות מקומיות מעניקות לסטודנטים שמתגוררים בקרבם

.  גם ברמה ההסברתית וגם ברמה הביצועית–אנחנו באגודה עבדנו על זה בשנה האחרונה . ההטבות הקיימות

כך שכל אחת ואחת , אני חושב שאנחנו צריכים להפוך את זה ליוזמה ארצית בשיתוף ארגון השלטון המקומי

ולכן אני ממליץ שנבחר ועדה של יושבי ראש . מאיתנו יוכל לקדם את הנושא מול ראש הרשות המקומית שלנו

. שמעוניינים לעסוק בנושא על מנת שנתחיל לקדם את זה

. יש פה דברים שדורשים שינויי חקיקה: יניב יחזקאל

. כל רשות עם הפתרון והכלים שמתאימים לה, יש גם דרכים לעקוף את זה באמצעים יצירתיים: יוסי מזרחי

קודם כל אני מודה ליוסי על ההצעה שהיא מעולה ומבחינתי הוא מוביל את התהליך ויש לו את : אורי רשטיק

מטה ההתאחדות ומחלקות ההתאחדות לרשותך ואנחנו נעבוד על הנושא בהתאם . כל הגיבוי של ההתאחדות

. נעבור לגלעד עכשיו. לבקשותיך

 בנושא ייצוג נשים  YNET- בהמשך לדיון הקצר שהיה בפייסבוק לאחר הכתבה שהייתה ב:גלעד ארדיטי

עלה רעיון לקיום של , דיוקים-שהציג תמונה די אמינה של המגמה הקיימת גם אם היו פה ושם אי, באגודות

סמינר על מנת להביא יותר נשים להתמודד על כהונות באגודות ולייצר מנגנון שיעזור לפתח תהליך של /תכנית

בדומה למה שאנחנו עשינו אצלנו באגודה בה הגענו למצב שבו מחצית . קידום נשים גם במסגרת ההתאחדות

,  פוליטי–הסמינר שיתקיים ברופין יכלול שלושה מפגשים . מההנהלה וכמעט מחצית מהמועצה הן נשים

גל תעביר את המייל המפורט עם כל . תקציבי וחשיבות שלנו כמובילי המערכת בתוך המהלך או המאבק הזה

אני מקווה שכמה שיותר מכן ובעיקר מכן יגיעו ותדאגו לכך שעובדות עם פוטנציאל . הפרטים בימים הקרובים

. אצלכם יגיעו למפגשים הללו

 הכוונה פה היא לדבר על דברים קונקרטיים שניתן לעשות ולהעלות את הנושא למודעות ולא :אמילי אטיאס

. מדובר במפגש על בכיינות של תקרת זכוכית או נשים חלשות שזקוקות לדחיפה

. יפו יום עיון לדוברים ומסבירים-א"נקיים במכללה האקדמית ת, 14:00 בשעה 4.6, ביום ראשון: עינב לבנה

. חשוב שתגיעו

. ביום ראשון נשלח את כל הפרטים המלאים.  יתקיים יום עיון נוסף בשעות אחר הצהריים9.4-ב: יוסי שלום

הפעם עם שרת .  נמשיך במתכונת של פגישה עם שרים בכירים10.4-ב. כמה עדכונים שלי: אורי רשטיק

יום הסטודנט . גם אביגדור ליברמן אישר עקרונית ונפרסם את כל הפרטים כאשר יסגרו. ציפי לבני, המשפטים

רים " ארוחת ערב לכל היו–מתוכננים להיות כמה אירועים בולטים במסגרת היום . 10.6-הלאומי יחול השנה ב



 

 

תערוכה , ישיבת ממשלה שיעלו בה נושאים שקשורים לסטודנטים, דיונים בוועדות בכנסת, עם שר החינוך

. אני מקווה שיהיו כמה הישגים משמעותיים קונקרטיים שיוצגו ביום הזה.  שנה להתאחדות80בכנסת לרגל 

 אני חושב שכלקח משנה שעברה חשוב לנסות ליצור פעילות שפתוחה לכלל הסטודנטים ולא רק :תומר לסלו

. להנהגת הסטודנטים

אני שמח להודיע שהכסף . האירועים שיהיו בכנסת יהיו פתוחים לרשימות האנשים שתעבירו לנו: אורי רשטיק

העמותה , בנוסף. שהובטח ממשרד החינוך עבר להתאחדות ואנחנו מחכים לפעימה נוספת שאמורה להתקבל

אמור להתקבל , בנוסף. שאישרנו לפני כשנה שאמורה לנהל את פרויקט לוד מתחילה לצאת לדרך בימים אלה

אנחנו ממש בתחילת התהליך כרגע ומי שמעוניין להציג עיר . תקציב גם לפתיחת הפרויקט בשתי ערים נוספות

ג לבחינת איכות ההוראה במוסדות האקדמיים "ועדת המל. מסוימת נא לפנות לעמיחי שמרכז את הנושא

. נמצאת בשלביה האחרונים וכפי שנראה כעת מרבית ההמלצות שהצגנו בנייר העמדה שלנו עומדות להתקבל

ג נמצאת בישורת האחרונה ואני שמח שאתמול שר "גם ועדת המשילות של המל. נעדכן כשההמלצות יפורסמו

. החינוך פרסם את עמדתו שקרובה מאוד לעמדתנו ומהווה ללא כל ספק תמיכה סופר משמעותית בעמדתנו

באופן כללי אני חייב לציין שיש מערכת יחסים מצוינת ומאוד מאוד מסייעת בין שר החינוך והצוות שלו 

ג על פתיחת חוג נוסף לפיזיותרפיה במכללה "לפני שנתיים הוחלט במל. נעבור לפיזיותרפיה. להתאחדות

צעד זה גרר צעדי מחאה חריפים מצד הסטודנטים הלומדים כיום בכלל . האקדמית אונו שנפתח השנה

וזאת בתמיכת התאחדות , .המוסדות לאור המחסור הכבד במקומות הכשרה כבר עתה לבוגרי פיזיותרפיה

העמדה שלנו היא נגד הפרטה זוחלת של מערכות ציבוריות ועל כך שיש צורך ליצור קשר בין שוק . הסטודנטים

השנה פעלה ועדה מטעם . התעסוקה לעולם האקדמיה ולא ניתן לנתק בין הלימודים להכשרה המקצועית

. ג לבחינת הנושא והמליצה על צמצום כלל החוגים בכל המוסדות ולסגור את המחלקה בקרית אונו"המל

ואם זה לא היה , המוסדות הקיימים הסכימו לקלוט את כל הסטודנטים בקרית אונו שיפגעו מסגירת המחלקה

הגברנו את תמיכתנו , י המוסד"ומהרגע שצעד זה אושר ע, קורה ההתאחדות לא הייתה יכולה לתמוך בכך

מבחינתי צעד זה הוא גם צעד חשוב עבור הסטודנטים בקרית אונו שחשוב להם לא פחות להיכנס . בנושא זה

. לשוק עם הכשרות מקצועיות ושהם לא יפגעו מהמצב הקיים

כבר היום יש הרבה יותר סטודנטים לפיזיותרפיה ממקומות הכשרה ולכן כבר עכשיו התחילו : אבי בן הלל

המשמעות של זה היא שסטודנטים לא . י כך לפגוע בסטודנטים בהכשרתם"לצמצם את סבבי ההכשרה וע

הנקודה הבעייתית יותר היא שזה עוד צעד חריף להפרטת החינוך ומערכת . יסיימו את התואר בארבע שנים

יש מספר קבוע פחות או יותר של תקנים ציבוריים להכשרה ומגיע מוסד פרטי ונוגס . הבריאות הציבורית

. בתקנים הציבוריים

 לפני שהייתה הפגנה של הסטודנטים מול המשרד שלי נפגשתי עם בחור בשם שאול שהוא אחד :תמיר פרץ

שהציע לי להעביר את ההפגנה מאונו למקום אחר אם נעזור להם , המנהיגים של הסטודנטים הפיזיותרפיסטים

. במימון של ההפגנה ואותי זה זעזע

 לסגור –ג החליט לאמץ את מסקנות הוועדה פרט להמלצה אחת "המל.  אני אמשיך בסקירה שלי:אורי רשטיק

את המחלקה כבר עתה והעניק חודש ימים לקריה האקדמית אונו להוכיח כי הכניסה שלה לזירה אינה פוגעת 

. במידה והמוסד יצליח להוכיח זאת לא תיסגר התכנית. במספר ההכשרות העומדים לרשות הסטודנטים

ג מכתב לאונו שאומר שמה "י המל"אתמול נשלח ע. ג" ימים מהחלטת המל32י אונו לאחר "המסמכים הוגשו ע



 

 

ניתנה למוסד ארכה להגשת . שהוגש לא מספק ולכן נאסר עליהם לקלוט סטודנטים חדשים לשנה הבאה

ג להצבעה האם לפזר את המחזור הנוכחי מאונו לכלל "החומר באופן מתוקן בישיבה הקרובה שבה יעלה למל

אני חושב שההחלטה . אתמול נפגשתי עם ועד הסטודנטים לפיזיותרפיה עם צוות שר החינוך. המוסדות

ג קיבלה היא החלטה טובה ובפעם הראשונה מתכתבת עם הקשר שבין העולם האקדמי לשוק "שהמל

יש הרבה . בראש ובראשונה מכיוון שמדובר בדוגמה שיכולה להעיד על תחומים רבים במערכת, התעסוקה

אבל חשוב לי גם להבהיר שהצעדים המדודים , מאוד לחץ מצד הסטודנטים ואנחנו כמובן עוזרים ותומכים בהם

במקביל יש בעיה בכל הנושא של המקצועות . ג הם נכונים ומאפשרים גב משפטי לקבלת ההחלטה"של המל

משרד הבריאות לא נותן תשובה כמה מקומות . רפואית שבהם ההכשרה המקצועית היא לרוב ציבורית-הפרא

ג אומר שמבחינתו פשוט יוציאו את ההכשרה "כנגד זה המל. הכשרה קיימות ומה הצורך בכל אחד מהתחומים

מבחינה ערכית אנחנו לעולם לא נסכים לזה ומבחינתי זה יגרור . מהתואר ושיהיה באחריות משרד הבריאות

אתמול כאמור נפגשנו עם השר והובטח לנו שתתקיים בימים הקרובים . השבתה כללית של כלל המוסדות

. פגישה עם שרת הבריאות

הייתי . אני קודם כל רוצה לצאת נגד התפיסה שקונים במכללות הלא מתוקצבות תואר בכסף: תמיר פרץ

אם ימצא פתרון לכל ההתנסויות הקליניות , ג ובסוף הוועדה שאלתי שאלה אחת"באחת הוועדות של המל

לי זה נתן . חלק מהאנשים אמרו שכן כי מדובר בנושא עקרוני וחלק אמרו שלא? האם הוועדה תפורק, בישראל

אני גם נפגשתי עם שר החינוך והצוות שלו והוא טען שהוא . תחושה לא נעימה של מאבק לא נכון ולא צודק

יש מסמכים שחתומים עליהם שחקנים חשובים במערכת הבריאות שמעידים . יעזור לא לסגור את המחלקה

אני חושב שיש גם למוסדות שנגד אונו אינטרסים . שיש אפשרות להגדיל משמעותית את מקומות ההכשרה

אני לא נציג הקריה האקדמית אונו ואם יראו לי נתונים אחרים ושיכנעו . מאוד ברורים שלא יפתחו תכניות נוספות

. אותי אני אתמוך במהלך אבל עד עכשיו לא עשו זאת

אני חושב שאנחנו צריכים להיות .  ועדות שכבר הראו שיש מחסור בהכשרות בתחום4 יש :גלעד ארדיטי

.  שמובילה למקומות רעים" מסחרה"הגענו לסיטואציה שהתחרות בין המוסדות גורמת ל. ערניים לנושא התחרות

ישבתי עם תמיר שהראה לי ספר עב כרס של .  קודם כל זה מריח לי כמו פוליטיקה אקדמית רדודה:מתן ברנוי

היה צריך להביא לדיון את הנושא הזה כבר לפני , בנוסף. מסמכים שתומכים בכך שיש מספיק מקומות הכשרה

אני חושב שצריך לקיים הצבעה על מי נציג המכללות שלנו , נקודה אחרונה. שהייתה הצבעה על כך במלג

אני מבקש שתנסו להעלות הצעות , לבסוף. ר לפני שנתיים"ג שהיה יו"ג ולא יכול להיות שיהיה נציג במל"במל

. ל"יצירתיות כמו למשל שילוב של סטודנטים בהכשרות בצה

מה שקובע זה כמה משלם המוסד על .  ההצגה של מי שהכי טוב ינצח היא פשוט לא נכונה:אבי בן הלל

 ועדות מקצועיות ומן הראוי שיאמצו את המלצות הוועדות שאמרו חד וחלק לא לפתוח 4קמו . תקנים להכשרות

גם את צפת לא היה אמור לפתוח לפי המלצות הוועדות ובסוף נפתחה שם , דרך אגב. מחלקות נוספות

. התכנית

אני מתחבר רעיונית לעמדה . אני שומע כאן חילופי מידע ואני לא רואה כיצד לקבוע. דיון חשוב מאוד: דני מגנר

. אשמח לקבל מידע נוסף מכל הצדדים על העניין. שהצגת אורי



 

 

אלא אם זה מעבר ,  אני חושב שהפורום הזה הוא מקום לא מתאים לדיון שאין בו בסוף החלטה:ירדן בן יוסף

.  צריך למצוא פורומים מתאימים יותר. לדיון נטו

. נתחיל בסדר היום וראשית באסא וועדת הספורט: אורי רשטיק

חיבקו אותנו כחלק מרכזי מאסא וממי .  חלקנו השתתפנו בכנס מנהיגות של אסא שהיה באילת:דני מגנר

המטרות שלנו הן לחזק את השפעת האגודות . שאמורים לעזור בניהול הגוף ולהוות חלק משמעותי באסא

 חברים ותפעל 10אנחנו רוצים להקים ועדת סטודנטים שתמנה . בסניפים ולעודד ולקדם ספורט עממי במוסדות

י "ההצעה כבר אושרה ע. במסגרת אסא ותהיה תת ועדה של הנהלת אסא ותעסוק בעיקר בנושאי סטודנטים

 חברים קבועים שייצרו מעין מקבילות להנהלת אסא וחשוב 5 –הצענו לחלק את החברים לשני סוגים . אסא

הנציג . הם יתמנו לשלוש שנים ויבחרו מהמוסדות הם הדירוג הגבוה ביותר מבין המוסדות בתחרויות אסא, מכך

י הנשיאות על מנת " נוספים יבחרו מדי שנה ע5. ר אגודה אלא נציג אגודה"מוסדות אלה לא חייב להיות יו

. ויגיעו ממוסדות בהם לא קיימת באופן קבוע פעילות ספורטיבית ענפה" דם חדש"להזרים 

 כשדיברנו על כך בעבר הייתה הסכמה שמדובר בנושא זמני ולא פתרון קבוע וכרגע זה נראה :ירדן בן יוסף

. כמו מנגנון של בחירות כל כמה שנים ושל משהו שירוץ למשך הרבה מאוד שנים ולא רק פתרון ביניים

זו אמורה להיות . אני ואורי עובדים מול אסא על פתרונות משמעותיים יותר.  זה רק חלק מהפתרונות:דני מגנר

. מעין מועצת הסטודנטים של התחום שאמורה להיות הבסיס להרבה מאוד שנים

לא באמת היינו מעורבים .  עד לפני חצי שנה לא היה כמעט כל עיסוק באסא ובספורט בכלל:אורי רשטיק

רים לטכניון והתחלנו את המהלך של השתלבות אקטיבית "לפני תשעה חודשים הזמנתי את כלל היו. בנושא

קיבלנו שם החלטה שדני יהיה נציג ההתאחדות באסא והוא מוכיח כל יום לדעתי כמה חשוב . מחדש באסא

נכון שזה לא המהלך המושלם ואנחנו צריכים להיות יותר בשליטה . שיהיה נציג פעיל של הסטודנטים באסא

. אבל זו התחלה וצריך להסתכל על המגמה ומדובר בתהליך, באסא

. לדעתי צריך להגדיר את הוועדה ביעדים ולא בזמנים: רם שפע

.  אני חושב שהוועדה הזו כמו שהיא עכשיו היא כלי עבור אסא להשתיק אותנו ולתת לנו רק את זה:טל דהן

. צריך שיהיה לנו יעד ברור או שהוועדה תהיה זמנית

אבל כן .  אני כן חושב שצריך לתת לוועדה להתחיל לפעול והכי הרבה היא תתמסמס בהמשך:מתן ברנוי

. צריך בהתאם לדברים של טל וירדן כן להקים צוות נוסף שיבחן כיצד לקדם שינויים בפועל 

. מדני ונציג נוסף שיבחר, תוקם ועדה משולשת שתורכב ממני.  אני מאמץ את הצעתו של מתן:אורי רשטיק

. אם אין עוד שאלות או הערות נצביע עכשיו. מ מול אסא"ועדה זו תהיה אחראית על תהליך המו

.  אנחנו מצביעים עכשיו על הקמת ועדת ספורט:אולג לוינסקי

בעד : א"אוניברסיטת ת

בעד : האוניברסיטה העברית



 

 

בעד : אוניברסיטת בן גוריון

בעד : אוניברסיטת בר אילן

בעד : אוניברסיטת חיפה

בעד : טכניון

בעד : המכללה למנהל

בעד : המרכז הבינתחומי

בעד : מכללת ספיר

בעד : הקריה האקדמית אונו

בעד : מכללת בית ברל

בעד : מכללת סמינר הקיבוצים

בעד : מכללת רופין

בעד : יפו-א"אקדמית ת

נגד : מכללה אקדמית אחוה

בעד : מכללת שנקר

בעד : מכללת כנרת

בעד : מכללת תל חי

נגד : מכללת צפת

בעד : מכללת קיי

בעד : מכללת הדסה

בעד : מכללת אפקה

בעד : מכללת דו ילין

בעד : מרכז אקדמי פרס

בעד : מכללת אורנים

בעד : בצלאל



 

 

בעד : ר התאחדות הסטודנטים"יו

בעד : ר התאחדות הסטודנטים"סיו

. הקמת ועדת ספורט אושרה: אולג לוינסקי

הגישו ארבעה מועמדים ומכיוון שלא מדובר בוועדה .  אנחנו מאשרים את החברים בוועדה:אורי רשטיק

נעבור להצבעה עכשיו על חמשת . תקנונית ולאור העבודה שעמרי סטרק הגיש מועמדות לאחר הזמן שנקבע

. המועמדים כולל עמרי אם אין התנגדות לאף אחד

רם שפע וגיורא , עמרי סטרק, גלעד ארדיטי, אנחנו מצביעים עכשיו על מינוים של יוסי מזרחי: אולג לוינסקי

. ואלה לחברי ועדת ספורט

בעד : א"אוניברסיטת ת

בעד : האוניברסיטה העברית

בעד : אוניברסיטת בן גוריון

בעד : אוניברסיטת בר אילן

בעד : אוניברסיטת חיפה

בעד : טכניון

בעד : המכללה למנהל

בעד : המרכז הבינתחומי

בעד : מכללת ספיר

בעד : הקריה האקדמית אונו

בעד : מכללת בית ברל

בעד : מכללת סמינר הקיבוצים

בעד : מכללת רופין

בעד : יפו-א"אקדמית ת

בעד : מכללה אקדמית אחוה

בעד : מכללת שנקר

בעד : מכללת כנרת



 

 

בעד : מכללת תל חי

בעד : מכללת צפת

בעד : מכללת קיי

בעד : מכללת הדסה

בעד : מכללת אפקה

בעד : מכללת דו ילין

בעד : מרכז אקדמי פרס

בעד : מכללת אורנים

בעד : בצלאל

בעד : ר התאחדות הסטודנטים"יו

בעד : ר התאחדות הסטודנטים"סיו

. חברי ועדת ספורט אושרו: אולג לוינסקי

שתי האגודות שעולות .  בתקופה האחרונה יש תהליך של הצטרפות של אגודות חדשות להתאחדות:יוסי שלום

להוסיף מידע כללי על . י מבקר ההתאחדות והוועד מנהל הן גורדון ואוהלו"לדיון היום לאחר שאושרו כבר ע

. ('מספרים וכו)אוהלו 

עם תחילת השנה התחלנו להפעיל את . העמותה הוקמה לפני שנתיים ולא הייתה פעילה: יניב דניאלי

. מדובר בעמותה עצמאית שנמצאת בתהליכי בנייה. העמותה

.  אם אין שאלות נעבור להצבעה:אורי רשטיק

. אנחנו מצביעים עכשיו על קבלת אגודת הסטודנטים במכללת אוהלו להתאחדות: אולג לוינסקי

בעד : א"אוניברסיטת ת

בעד : האוניברסיטה העברית

בעד : אוניברסיטת בן גוריון

בעד : אוניברסיטת בר אילן

בעד : אוניברסיטת חיפה

בעד : טכניון



 

 

בעד : המכללה למנהל

בעד : המרכז הבינתחומי

בעד : מכללת ספיר

בעד : הקריה האקדמית אונו

בעד : מכללת בית ברל

בעד : מכללת סמינר הקיבוצים

בעד : מכללת רופין

בעד : יפו-א"אקדמית ת

בעד : מכללה אקדמית אחוה

בעד : מכללת שנקר

בעד : מכללת כנרת

בעד : מכללת תל חי

בעד : מכללת צפת

בעד : מכללת קיי

בעד : מכללת הדסה

בעד : מכללת אפקה

בעד : מכללת דו ילין

בעד : מרכז אקדמי פרס

בעד : מכללת אורנים

בעד : בצלאל

בעד : ר התאחדות הסטודנטים"יו

בעד : ר התאחדות הסטודנטים"סיו

. קבלת אגודת הסטודנטים במכללת אוהלו להתאחדות אושרה: אולג לוינסקי

.  סטודנטים1800מכללה לחינוך בחיפה שמונה .  מכללת גורדון התחילו את התהליך לפני שנה:יוסי שלום

.  יש תמיכה מצד המוסד. ר התנצל שהוא לא יכל להגיע היום"היו



 

 

.  אם אין שאלות נעבור להצבעה:אורי רשטיק

. אנחנו מצביעים עכשיו על קבלת אגודת הסטודנטים במכללת אוהלו להתאחדות: אולג לוינסקי

בעד : א"אוניברסיטת ת

בעד : האוניברסיטה העברית

בעד : אוניברסיטת בן גוריון

בעד : אוניברסיטת בר אילן

בעד : אוניברסיטת חיפה

בעד : טכניון

בעד : המכללה למנהל

בעד : המרכז הבינתחומי

בעד : מכללת ספיר

בעד : הקריה האקדמית אונו

בעד : מכללת בית ברל

בעד : מכללת סמינר הקיבוצים

בעד : מכללת רופין

בעד : יפו-א"אקדמית ת

בעד : מכללה אקדמית אחוה

בעד : מכללת שנקר

בעד : מכללת כנרת

בעד : מכללת תל חי

בעד : מכללת צפת

בעד : מכללת קיי

בעד : מכללת הדסה

בעד : מכללת אפקה



 

 

בעד : מכללת דו ילין

בעד : מרכז אקדמי פרס

בעד : מכללת אורנים

בעד : בצלאל

בעד : ר התאחדות הסטודנטים"יו

בעד : ר התאחדות הסטודנטים"סיו

. קבלת אגודת הסטודנטים במכללת גורדון להתאחדות אושרה: אולג לוינסקי

לפני שבועיים לערך כבר אישרנו בוועד המנהל את . ב" אנחנו עוברים לדון עכשיו על נושא הלהט:אורי רשטיק

מי שיזם וקידם את הנושא הוא גיורא ואשמח שהוא . ב"עמדת ההתאחדות בנושא שוויון זכויות לקהילת הלהט

. יציג את הנושא

נעשתה פה עבודה טובה ומאומצת ואני רק רוצה לומר שברמה העקרונית קצת מוזר לי להצביע : גיורא ואלה

יש משמעות הצהרתית . אך כנראה שבחברה הישראלית לא כך המצב, על זה כי לתפיסתי זה נושא טריוויאלי

אני חושב שראוי ונכון . וגם שיהיה בסיס ערכי שממנו יגזרו פעולות אופרטיביות, לעמדת ההתאחדות

קשה לי להאמין שתהיה התנגדות עקרונית כלפי הנושא ואולי . שלהתאחדות הסטודנטים יהיו מטרות חברתיות

קרו לא מעט מקרים של אלימות ואפליה כנגד קהילת . השאלה היא למה דווקא בנושא הזה ולמה עכשיו

אני מאמין שתמיכה שלנו יכולה . גם בכנסת, הנושא מצוי בשיח הציבורי בתקופה האחרונה, בנוסף. ב"הלהט

יש כמובן גם לא מעט סטודנטים ששייכים לקהילה ונושאים . להביא לשינוי בפועל ולעזור לקדם את הנושא

מבחינה אופרטיבית אני חושב שיש שני רבדים שראוי שהאורגנים השונים . אלינו עיניים כדי שנפעל בנושא

 האגודות ברמה המקומית ובפעילות בשטח וההתאחדות מול הממשלה ובחקיקה –יפעלו כל אחד ברובד שונה 

אני חושב שכל אגודה צריכה למצוא את הקול שלה ולבחון כיצד לתמוך ולקדם את . וברמה הארצית כמובן

אנחנו לדוגמה בירושלים מתכננים במאי לקיים פעילויות בנושא בכל אחד . כמובן אם היא מעוניינת בכך, הנושא

. מהקמפוסים

. אבל ברור שזה לא המצב בכל מקום.  אני גדלתי בבועה שהנושא הזה בכלל לא היה אישיו:תומר לסלו

אם אתם חושבים . העולם מתקדם וקבוצות שונות כמו נשים או בני מיעוטים שונים זוכות לקידום של זכויות

אך זהו , ב לחיות את חייהם ללא הפרעות"שכיום המצב מספיק טוב ומאפשר לחברים וחברות בקהילת הלהט

לדוגמה סטודנטים בירושלים נשארים פעמים רבות בארון או לא הולכים יד ביד ברחוב מפחד . לא המצב בפועל

ב ולתמוך "אני חושב שארגונים רבים לא נוטים לחבק את קהילת הלהט, בנוסף. שירקו עליהם או דברים דומים

 בחברה הכללית וככל הנראה יותר מכך 10%צריך לזכור שמדובר באוכלוסייה עצומה של . ב"בקהילת הלהט

. בעולם האקדמי

לשמחתי הנשיאות הזו מעלה את הדיון .  אני רוצה קודם לומר שאפו לגיורא שהביא את הנושא לדיון:מתן ברנוי

אני . בבר אילן אין קונצנזוס על הנושא הזה. הזה וחבל שזה לא עלה במסגרת ההנהגה הקודמת של הנשיאות

בתוך כל המסמך . תומך לחלוטין במסמך שעולה פה לדיון ויש פה חשיבות שלנו כדור העתיד במדינה שלנו



 

 

הזה יש סעיף אחד שאני חושב שצריך להחריג וזה שלא נכון שנעסוק בו זו סוגית התרומה בדם של חברים 

בעיקר מול , אני חושב שאנחנו חייבים לגעת. אני חושב שאנחנו לא צריכים להיכנס לרזולוציות כאלה. בקהילה

אני אצביע בעד . וזו צריכה להיות עיקר הקריאה שלנו, החל מהגן, בכל סוגיית החינוך לסובלנות, שר החינוך

. עם הסתייגות לסעיף הזה

.  הבעיה פה היא לא הנושא של משכב זכר אלא של יחסי מין לא מוגנים:גיורא ואלה

. איך זה עוזר לסטודנט בקצה?  לא הבנתי מה שרוצים שנעשה עכשיו:אמילי אטיאס

 אני יכול להציע את מה שקורה אצלי בקמפוס מעבר להעלאת מודעות ואולי כדאי לייצר פול של :גיורא ואלה

אנחנו למשל הלכנו לפני כחודש לאחר שזה אושר אצלנו באגודה למוסד לבחון האם יש . כלים שנכון לייצר

עידוד , או לדוגמה כמו שלמשל קורה בתל חי. חשד של אפליה של זוגות חד מיניים בשאלונים בקבלה למעונות

. שזה גוף שיכול לפעול בחופשיות יותר בנושא מהאגודה במקרים מסוימים, ועזרה בהקמת תא גאה בקמפוס

 עם כל הבעת התמיכה ומעבר לכך שאנו בוחרים לתמוך בנושא ולהעלות בנושא חשוב שתהיה :אמילי אטיאס

. תכנית עבודה מפורטת

אני שמח שרוב ההערות .  המסמך הופץ להתייעצויות והיו לי הרבה הערות והיו לי לא מעט הערות:דני מגנר

אני אישית קרוע מבין התמיכה שלי בנושא ברמה האישית לבין העמדה המסורתית של . נענו במסגרת הנייר

אני כן אצביע בעד כי אני חושב שזו . הטכניון שלא מתעסקים בנושאים שהם לא סטודנטיאליים פר אקסלנס

אבל אני חושב , המסמך הזה מדבר הרבה על יוזמות חקיקה. סוגיה שרלוונטית לסטודנטים ולחיים שלהם

חשוב שתהיה בקרה . שצריך לגעת קודם כל בנושאים הסטודנטיאליים הקשורים לנושא של קידום שוויון זכויות

מבחינה אופרטיבית אני חושב שלא נכון שיהיה סמינר של תאים . על התכנים והמסרים כדי שלא יהיו ריקושטים

. גאים כי ההתאחדות צריכה לעבוד מול האגודות ולא מול תאים שלא קשורים לאגודות

 אני חושב שזה רגע היסטורי כי זו פעם ראשונה שההתאחדות נוקטת בצעד אקטיבי חברתי שלא :אורי רשטיק

אני שמח מאוד שהנושא הזה הולך לעבור . נובע מלחץ חיצוני כמו המאבק לשוויון בנטל או המחאה החברתית

אם אין עוד הערות או שאלות . רים שנהיה שותפים לרגע הזה"אני מאוד גאה בכם כיו. ככל הנראה פה אחד

אמילי , דני ועמרי בנוגע לנושא של תרומת הדגם והסתייגות של דני, יש הסתייגות של מתן? נעבור להצבעה

. ומתן בנושא פעילות מול האגודות ולא מול תאים

. ב"אנחנו מצביעים עכשיו על אישור מסמך המדיניות ותכנית העבודה בנושא להט: אולג לוינסקי

בעד : א"אוניברסיטת ת

בעד : האוניברסיטה העברית

בעד : אוניברסיטת בן גוריון

בעד : אוניברסיטת בר אילן

בעד : אוניברסיטת חיפה



 

 

בעד : טכניון

בעד : המכללה למנהל

בעד : המרכז הבינתחומי

בעד : מכללת ספיר

בעד : הקריה האקדמית אונו

בעד : מכללת בית ברל

בעד : מכללת סמינר הקיבוצים

בעד : מכללת רופין

בעד : יפו-א"אקדמית ת

בעד : מכללה אקדמית אחוה

בעד : מכללת שנקר

בעד : מכללת כנרת

בעד : מכללת תל חי

בעד : מכללת צפת

בעד : מכללת קיי

בעד : מכללת הדסה

נמנע : מכללת אפקה

בעד : מכללת דו ילין

בעד : מרכז אקדמי פרס

בעד : מכללת אורנים

בעד : בצלאל

בעד : ר התאחדות הסטודנטים"יו

בעד : ר התאחדות הסטודנטים"סיו

. ב אושרו"מסמך המדיניות ותכנית העבודה בנושא להט: אולג לוינסקי



 

 

. אני סוגר את הישיבה. תודה רבה לכולם ולנחשון על האירוח: אורי רשטיק

 

 -הישיבה נעולה-

 


