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 :דיון

חשוב לי מאוד שאנחנו כאן אני שמח לפתוח את הישיבה. אנחנו במכללה הטכנולוגית ב"ש ואורי רשטיק: 

במוסד שבמשך שנים מעמיד שורה של הנדסאים ונמצא בחוד החנית בכל הקשור להכשרת כח עבודה איכותי 

אני שמח שאנחנו פה לאחר ההישגים של פורום המכללות הטכנולוגיות במאבק האחרון. אני למשק הישראלי. 

כאן דב תמיר, מנכ"ל המכללה, ויעקב דור, שמח שאנחנו היינו חלק בהשגת ההסכם הזה. מארחים אותנו 

המשנה למנכ"ל ורכז פורום המכללות. בשבועות האחרונים הסברנו לא מעט על המכללות הטכנולוגיות ועל 

המצוקה שלהם. ההישג המשמעותי כאן הוא שיש כעת תכנית שש שנתית שכוללת תוספת לבסיס התקציב 

, השוואת זכויות הסיוע של ות"ת גם לסטודנטים הנדסאים מלש"ח, הוספת מועדי בחינה, פתיחת קרן 101של 

אנחנו הסכמנו ששכר הלימוד יוצמד למדד, זו  ועוד. לסטודנטים משרתי מילואים, סטודנטים בהריון ולאחר לידה

הייתה דרישה הגיונית מצד המדינה ואנחנו הסכמנו לה לאור התוספת התקציבית המשמעותית של המדינה. 

מאין כמוהו עבור מערכת ההשכלה הגבוהה. אני שמח שהגענו לכאן כדי שנוכל ללמוד מדובר בהישג חשוב 

 קצת יותר על המכללות הטכנולוגיות.

שנים האחרונות מנכ"ל המכללה. המכללה הייתה המוסד  1-שנים וב 00אני נמצא במקום הזה כבר  דב תמיר:

הכשרת כח אדם לתעשייה האווירית הראשון להכשרה מקצועית בישראל והוקמה ע"י גולדה מאיר, לטובת 

לזכותכם יאמר שלא סתם התכנסתם כאן אצלנו. תמיד הייתה ולכור הגרעיני בדימונה. תיאור קורות המוסד. 

במוסד שלנו אגודת סטודנטים ותמיד הקפדנו לטפח את האגודה, גם אם מדובר לעתים באופוזיציה שיכולה 

אני רוצה להודות לכם רבות כנו בכך לכל אורך השנים. ללחום נגד המוסד, אבל אני מאמין בזה ולכן תמ

ובעיקר לאורי שעמדתם לצידנו ועזרתם לנו להוכיח שהנדסאים הם לא סטודנטים סוג ב. הכנו תעודת הוקרה 

 ההנדסאים והמכללות הטכנולוגיות. לאורי על תרומתך הגדולה למאבקנו ולטובת ציבור הסטודנטים

ן בסדר היום ונדון בתכנית העבודה והתקציב. אני רוצה לדבר קודם כל על נתחיל בסעיף הראשו אורי רשטיק:

את הדברים, אני לא מסכים איתם בשום אופן  העליתמה שדני העלה בפייסבוק. אני מקבל את הדרך שבה 

 אבל אני חושב שההערות שלך לגיטימיות. אני אשמח אם תוכל להציג את עמדתך.

דה בפירוט. יש דברים שאני פחות תומך או יותר, אבל זה לא הדיון עברתי על כל תכנית העבו דני מגנר:

מבחינתי. אני מאוד מכבד את עבודת המטה שנעשתה. אבל זה לא הדיון בעיני כי זו נקודה עקרונית מבחינתי. 

נס ולא בנושאים אחרים ללעניות דעתי התאחדות הסטודנטים צריכה להתעסק בנושאים שהם פר אקס

ההתאחדות צריכה לעסוק בנושאים שהם בקונצנזוס, ובראש ובראשונה בנושאים  החורגים מתחום זה.

אקדמיים. מדובר בנושאים מורכבים, ואני לא חושב שאנחנו צריכים לעסוק דווקא בנושא עובדי הקבלן, וודאי 

אבל  לא של עובדי קבלן מחוץ לקמפוסים. יש הרבה מאוד מטרות חברתיות לא פחות חשובות שניתן לקדם.

ור התאחדות אני לא חושב שנכון שההתאחדות תכפה את עמדתה בנושא מסוים על כלל האגודות ועל בת

ציבור הסטודנטים, כי ברגע שההתאחדות מחליטה משהו אז זה מייצג את כולנו. לכן אני מציע לדבר על הסעיף 

שאנחנו לוקחים  גם חשוב שלא יווצר רושםהזה פרטנית על מנת שנוכל לאשר את התכנית ללא הסעיף הזה. 

 צד פוליטי כלשהו.

יש פה קשר ישיר לסטודנטים שלנו. עובדי קבלן הם עובדים פחות טובים ונותנים שירות פחות טוב תומר לסלו: 

 ולכן חשוב שהסטטוס הזה לא ישאר.



 

 

אני לא מסכים איתך מבחינה עקרונית. אני חושב שאנחנו כסטודנטים וההתאחדות כן צריכים  :ן יוסףירדן ב

סוק בנושאים שהם לא רק בזירה הפנימית שלנו. יש באמת הרבה מאוד נושאים שניתן לקדם אבל בשביל זה לע

זה בדיוק מה שמגיע פה להצבעה, המדיניות יש נציגות נבחרת שפורטת את העקרונות האלה לתכנית העבודה. 

צריך לזכור שניתנה גם של הוועד המנהל של ההתאחדות לקדם דווקא את נושא א' ולא את נושא ב'. בנוסף, 

 הזדמנות לכולנו להשפיע על תכנית העבודה לכל אורך התהליך של בנייתה.

בקיץ התקשרה אלי מתרגלת אצלנו במכללה ואמרה לי שהם הוכרו כהתארגנות ע"י כח  ברק חדריאן:

הכל. לעובדים ושהיא מבקשת להיפגש איתי. שאלתי אותה מה אתם צריכים והיא השיבה שבעיקר הכרה לפני 

ובאמת הצגנו את זה בפני הסטודנטים והעלנו את הנושא לסדר היום. אני לא חושב שיש פה משהו פוליטי, 

וההתאחדות יכולה גם לייצג מגוון דעות שונה. במיוחד שמדובר פה לאו דווקא בנושא פוליטי אלא קודם כל 

 ה צדק תעסוקתי.בצדק. במקרה הז

, אבל חשוב להבין שזה לא תמיד כך, כי בהרבה מקרים סטודנטים דני, נגעת במילה מחוץ לאקדמיה טל דהן:

שמסיימים את לימודיהם הופכים ישר להיות עובדי קבלן. הדוגמה אצלנו של מורים שהם מורי קבלן זו בדיוק 

הדוגמה הסטודנטיאלית הרלוונטית ביותר לדעתי. אפשר כמובן להתווכח על מה מקדמים ואיזה נושא אבל לא 

 ושאים האלה על הסף.לפסול את הנ

במידה רבה אני מזדהה עם מה שדני אומר. אנחנו צריכים לזכור שבתור הנהגת סטודנטים אנחנו  גיורא ואלה:

גם מייצגים ומשרתים את הסטודנטים, וברגל השנייה אנחנו ניצבים בזירה הציבורית, גם עבור הסטודנטים אבל 

תהליך חיובי ששיאו היה במחאה החברתית ושחשוב  גם עבור כלל החברה הישראלי. אני כן חושב שהתחיל

להמשיך אותו. אני גם אישית נבחרתי על בסיס קידום הנושא הזה בדיוק של עובדי קבלן. צריך להיות איזון, 

יש לנו אחריות רחבה יותר לדעתי מעבר להתעסקות רק בסטודנטים, אבל זה לא אומר שלא צריך לעסוק בכך. 

 ני חושב כך.ואני שמח לראות שלא רק א

אנחנו כסטודנטים לא יכולים להרשות לעצמנו לנתק אותנו מהחברה הישראלית. במיוחד  אבי בן הלל:

שמדברים על נושא כמו זה של פגיעה תעסוקתית. מה עוד שהנושא הזה משפיע על חיינו כאזרחים בחברה 

 הישראלית.

ם פעילויות של מי שקדם לנו התחיל. זה אני רוצה להוסיף שיש לנו גם אחריות להמשיך לפעמי גיורא ואלה:

בסדר גמור כמובן לבחון בכל פעם במה צריך לעסוק, אבל צריך גם לבדוק האם נכון להמשיך בפעילויות 

 מסוימות.

ישיבת הוועד המנהל שבה דנו בתכנית העבודה הייתה ישיבה פתוחה ומאוד ארוכה, ואני חושב שמי  מתן ברנוי:

יכולת להגיע ולנסות להשפיע. באמת הייתה נכונות להקשבה ואני מעיד  שרצה באמת להשפיע הייתה לו

בסוף יש פה גוף שאנחנו חברים בו שהתכנית שונתה בנקודות מסוימות בהתאם להערות שהועלו בישיבה. 

וחשוב לעמוד מאחורי ההחלטות גם אנחנו לא מסכימים לכל אחת מהנקודות. אני כן חושב שצריך לשלוח את 

זמן לפני כדי שתהיה אפשרות לעבור עליה באופן יותר רציני ומלא, ולשים לב לתאריכים בעייתיים התכנית יותר 

 מבחינת האגודות כמו פתיחת שנה.



 

 

חשוב לי שההתאחדות תנמק, גם אם לא עכשיו, למה בחרתם לעסוק דווקא בעובדי קבלן ולא  דני מגנר:

הצלחות מקומיות בנושא מסוים זה לא אומר שנכון בנוסף, חשוב לי להבהיר שגם אם מדובר בבנושאים אחרים. 

 לכפות עלי ועל אגודות אחרות נושא מסוים כמו הנושא של עובדי הקבלן.

קודם כל אני אתייחס למה דווקא לדבר הזה. אני אסביר איך התנהל התהליך של תכנית  אורי רשטיק:

אחד מול היו"רים במהלך חיצוני. באמת אחד פנימי מול העובדים בהתאחדות ו –העבודה. זה פעל בשני אפיקים 

פנה אלינו יו"ר אחד, רזי ממכון לב שביקש שנוסיף את העיסוק בפורום עתודאים, ובאמת זה נכנס לתכנית 

העבודה. עכשיו אני רוצה לגעת בראיית מקרו. כולם מכירים אותי, איזו מדיניות אני מייצג, הבהרתי לפני 

, מה היה המצע שלי. אני חושב שתפקידה של התאחדות הסטודנטים הבחירה שלי בדיוק מה אני בוחר לקדם

כגוף הגדול ביותר שמייצג במדינת ישראל צעירים זה לא רק לעסוק בנושאים סטודנטיאליים בלבד. יותר מזה, 

אני חושב שזו חובה עבורנו. גם בשום מקום לא יהיה קונצנזוס מוחלט. יש מנגנון של רוב שעל בסיסו פועלות 

אף אחד לא יכפה על אף אגודה דמוקרטיות. יש רוב והוא שיחליט במה ההתאחדות תעסוק השנה.  מערכות

לעשות את א' או ב' בנושאים כאלה. אנחנו כן נלחץ על האגודות לשתף פעולה בנושאים סטודנטיאליים כמו 

ת ובעיקר מסתכלת זו גם עיקר הפעילות שלנו ותכנית העבודה היא מאוזנשיתוף ציבור שאנחנו מקדמים עכשיו. 

ה רק הסתכלות פנימה לדעתי כאמור. נעבור עכשיו לדון בתכנית פנימה, אך לא רק, וחושב שזה לא יהי

 העבודה.

בערך מתוך זה הוא מלגות  5.6 אשרכ₪ מליון  5.6התקציב של ההתאחדות הוא בסדר גודל של עמיחי גרין: 

העיקרי מהתקציב מוקצה למשכורות והתקשרות  . כארגון גג החלקישירות לסטודנטים שנכנס ויוצא במקביל

. השינויים העיקריים מהווה חלק קטן יותר מהתקציב עם גורמים חיצוניים, הנהלה וכלליות, והפעילות עצמה

ובנוסף השנה תהיה הפעימה  ,למדדבתקציב השנה הם בעלייה של דמי החבר שכמו בכל שנה מוצמדים 

כפי שאתם יכולים לראות, . כך שאנו צופים עלייה בדמי החבר ההאוניברסיטה הפתוחהראשונה של הצטרפות 

השנה התקבלה כמו כן,  .השנה₪ אלף  500-לבשנה שעברה ₪  אלף  090-מ מהצומצ דקט לומיכה בפרויתה

החלטה של קיצוץ בכמות העובדים בהתאחדות והעלאה במשכורת במקביל בכדי לשמר את העובדים 

ר המעוניינים להצטרף לשורות ההתאחדות ולא פחות חשוב מכך, כי זה , להגדיל את מאגהאיכותיים בארגון

מהלך שנכון מהותית. לא מדובר בעוד אגודה, אלא במקום עבודה בו מועסקים בוגרי תואר ראשון ולפעמים גם 

שינוי נוסף  .בגיליון עלות שכר . תקציב השכר חשוף לכולםבוגרי תואר שני ולכן חשבנו שנכון שהמשכורות יעלו

בכל  השנה החלטנו לעשות פיצול שקורס דירקטורים יעסוק בניהול עמותה .נעשה הוא סעיף של ימי עיוןש

, סיו"רים ים, ובמקביל יהיו ימי עיון שינוהלו ע"י יוסי שיהיו פתוחים ליו"רהקשור לעניינים פיננסיים ומשפטיים

בשנים  ₪.אלף  100חוב לאלחון בסך  אתם יכולים לראות את סעיף החזר .ויעסקו במיומנויות ניהול ומנכ"לים

או במהלך שנה  האחרונות נוצר חוב חשבונאי לאלחון של כחצי מליון שקלים, אנו שואפים לסגור אותו השנה

ולאור  סעיף "עתודה" גדל כתוצאה של הסקת מסקנות משנים שעברו .הבאה לאחר שצמצמנו כבר את רובו

ברה זה סעיף "מאבקים" מאחר ובמידה ויש מאבק לוקח וסף כלקח משנה שענסעיף ש .דו"ח המבקר בנושא

 זמן לפתוח את הקרן הקיימת וצריך רזרבה התחלתית לניהול מאבק.

לשקול להוסיף תאריך קבוע שבו בוחנים את ניצול התקציב ורואים אם יש אני חושב שצריך  ירדן בן יוסף:

זה אצלנו באגודה לאחר חמישה חודשי  צורך לעשות שינויים כלשהם, בהתאם להתפתחויות. אנחנו עושים את

 פעילות.



 

 

זה בהחלט רעיון טוב ואני חושב שאני וניצן נעשה את זה, מעבר למיפוי הקבוע שלנו של ניצול  עמיחי גרין:

 תקציב ותזרים בכל חודש.

כאמור, אני מזכיר שהיא תכנית העבודה. להעיר הערות או לשאול שאלות בנוגע למישהו רוצה  אורי רשטיק:

 אם לא אז נעבור להצבעה.והיו שתי ישיבות ועד מנהל פתוחות לכולם.  משבועייםלחה כבר לפני יותר נש

 : אני מעלה להצבעה את אישור תכנית העבודה והתקציב לשנת תשע"ד.ולג לוינסקיא

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 עדבהאוניברסיטה העברית: 

 בעדאוניברסיטת בן גוריון: 

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 וניברסיטת חיפה: בעדא

 )כולל הסתייגות לסעיף העוסק בעובדי קבלן(. טכניון: בעד

 : בעדהמכללה למנהל

 המרכז הבינתחומי: בעד

 מכללת ספיר: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 מכללת סמי שמעון: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 עדבמכללת רופין: 

 יפו: בעד-ית ת"אאקדמ

 ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת גליל מערבי: בעד



 

 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 המכללה הטכנולוגית באר שבע: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 מכללת קיי: בעד

 מכללת שערי משפט: בעד

 נגייט: בעדמכללת וי

 מכללת הדסה: בעד

 המכללה למשפט ועסקים רמת גן: בעד

 בצלאל: בעד

 יו"ר התאחדות הסטודנטים: בעד

 סיו"ר התאחדות הסטודנטים: בעד

 תכנית העבודה והתקציב לשנת תשע"ד אושרו.: אולג לוינסקי

 אנחנו עוברים לנושא הבא של המשך כהונתו של יוסי כסיו"ר. אורי רשטיק:

אני שנה בתפקיד. אני חושב שכל מי שבאגודה קטנה כמעט לא ראה אותי במשך השנה, לעומת  יוסי שלום:

האגודות הקטנות שראו אותי די הרבה. השנה אנחנו מתחילים ליישם את המסקנות שעלו במהלך השנה. גם ימי 

רים נוספים. עיון, גם הכשרה מקצועית ליו"רים, גם אגודות דיקן שיכולו להצטרף להתאחדות ועוד הרבה דב

עשינו גם שינוי שבמקום רכזת אני אוביל באופן קבוע את הקשר מול כלל האגודות. בנושא התחבורה הציבורית 

בשנה הזו אני  אני חושב שהצלחנו להקים כמה שיותר עמדות רב קו לאחר מלחמה קשה מאוד עם אגד בעיקר.

 מתכוון לעסוק בעיקר בליווי של האגודות הקטנות.

 אם אין הערות נוספות אז אני מעלה את זה להצבעה. אורי רשטיק:

 : אני מעלה להצבעה את אישור המשך כהונתו של יוסי שלום כסיו"ר ההתאחדות אושרה.ולג לוינסקיא

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 עדבהאוניברסיטה העברית: 

 בעדאוניברסיטת בן גוריון: 



 

 

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

  בעד טכניון:

 : בעדהמכללה למנהל

 המרכז הבינתחומי: בעד

 מכללת ספיר: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 מכללת סמי שמעון: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 עדבמכללת רופין: 

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: בעד

 דמכון טכנולוגי חולון: בע

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת גליל מערבי: בעד

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 המכללה הטכנולוגית באר שבע: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 מכללת קיי: בעד

 מכללת שערי משפט: בעד



 

 

 מכללת וינגייט: בעד

 מכללת הדסה: בעד

 המכללה למשפט ועסקים רמת גן: בעד

 עדבצלאל: ב

 יו"ר התאחדות הסטודנטים: בעד

 סיו"ר התאחדות הסטודנטים: בעד

 המשך כהונתו של יוסי שלום כסיו"ר ההתאחדות אושרה.: אולג לוינסקי

דיברנו לא מעט על ימי הסטודנט וסיכמנו  הקודמתתודה על הצבעת האמון. בישיבת הנשיאות  יוסי שלום:

אגודות. אם רוצים שזה יקרה אז אתם  7יו שלחו רק שתשלחו למבקר את הטבלאות המפורטות אבל עד עכש

 צריכים להעביר את זה בהקדם האפשרי.

אנחנו עוברים לנושא הבא. ניצן נבחרה לפני שבועיים להיות מנהלת הכספים הנכנסת של  אורי רשטיק:

 ההתאחדות במקום רועי שעובר לתפקיד מנכ"ל אלחון. ניצן, בואי תציגי את עצמך.

ואני לומדת השנה  תי מנהלת הכספים באגודה בספיר. סיימתי את לימודי ראיית החשבון שליהיי ניצן צפניה:

  .למבחני הסמכה

 אנחנו עוברים להצביע על אישורה של ניצן כמורשית חתימה. אורי רשטיק:

 : אני מעלה להצבעה את אישורה של ניצן צפניה כמורשית חתימה בעמותה.ולג לוינסקיא

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 עדבהאוניברסיטה העברית: 

 בעדאוניברסיטת בן גוריון: 

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

  טכניון: בעד

 : בעדהמכללה למנהל

 המרכז הבינתחומי: בעד

 מכללת ספיר: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד



 

 

 מכללת בית ברל: בעד

 מכללת סמי שמעון: בעד

 אורט בראודה: בעד

 הקיבוצים: בעדמכללת סמינר 

 עדבמכללת רופין: 

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת גליל מערבי: בעד

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 המכללה הטכנולוגית באר שבע: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 : בעדמכללת קיי

 מכללת שערי משפט: בעד

 מכללת וינגייט: בעד

 מכללת הדסה: בעד

 המכללה למשפט ועסקים רמת גן: בעד

 בצלאל: בעד

 יו"ר התאחדות הסטודנטים: בעד

 סיו"ר התאחדות הסטודנטים: בעד

 ההצעה לאישור ניצן צפניה כמורשית חתימה של העמותה אושרה.: אולג לוינסקי



 

 

 ם ולדני על האירוח. אני סוגר את הישיבה.תודה רבה לכול אורי רשטיק:

 

 

 -הישיבה נעולה-

 

 


