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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
שלומי יהיב :סיו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית
אלון כהן נזנין :יו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון
הילה קורדנה דהן :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה
שירה מיסטריאל :סיו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת אריאל
אביב איטח :יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי פרס
פלג אשש :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר
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
יניב בר-און :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת עמק יזרעאל
יניב דניאלי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אוהלו
תמיר פרץ :יו"ר אגודת הסטודנטים בקריה האקדמית אונו
רזי בן ציון :יו"ר אגודת הסטודנטים במכון לב
ליאור ידין :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה
עתליה מן  :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת כנרת
שלומי קקון :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת רמת גן
נוספים:
מרי בן אלי :חברת ועדת ביקורת

יניב יחזקאל :מבקר התאחדות הסטודנטים בישראל
ערן לוי :רמ"ח מדיניות ומעורבות התאחדות הסטודנטים בישראל
דני מגנר :סיו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון
דיון:
גלעד ארדיטי :נתחיל בעדכונים:
 .1ועדת החינוך בכנסת  -ביום שני בעשר וחצי יתקיים ד יון בוועדת החינוך בנוגע לבניית מעונות הסטודנטים,
מי מכם שרוצה להגיע שידאג לדבר איתנו על מנת שנסדר לו אישור כניסה.
 .2הסכם פרסום איסתא  -העברנו לכם ביום חמישי האחרון את נושא הסכם הפרסום ,השינוי שעשינו הוא
בנוגע לכרטיסי הטיסות לאגודות השונות .אנא מכם עברו שוב על ההסכמים .במידה ויש לכם הערה אחת
או שתיים שמבחינתכם הן הכי משמעותיות תעבירו אלינו כדי שננסה לשנות אותן.
 .3רישום לצוות קריאת כיוון  -אנו מזכירים לכם שבעוד שבועיים אנו מתחילים את הצוות למידה ועבודה שלנו,
נשמח וחשוב לנו שתירשמו.
רם שפע :דברי פתיחה לכינוס הישיבה  -החלטה בעקבות ההכרזה על שימוע ציבורי ,התמודדות ההתאחדות
והבשלה לקראת הישיבה
צהריים טובים לכולם ,ראשית נודה לכם שהגעתם ביום שישי קייצי זה.
אתחיל בשני משפטים על הסיבות שהובילו אותנו לקיים את הישיבה הזו .כבר תקופה ארוכה שגלעד ואני
מתלבטים בשאלת העיסוק שלנו בסוגיית הגז ,העלנו את הנושא הזה בינינו פעמים רבות ולמרות ההבנה
שהנושא חשוב ונוגע לכולנו החלטנו שהמועד הנכון לגעת בסוגיה עוד לא הגיע .השבוע הגיע הקש ששבר את
גב הגמל כאשר שר האנרגיה ,יובל שטייניץ ,הודיע במסיבת העיתונאים שהוא קורא לשימוע ציבורי .זו הנקודה
ש בה הבנו שכמייצגי ציבור כל כך גדול מחובנו להעלות את הנושא הזה לדיון רחב ומעמיק .נכון שזו סוגיה
רחבה ,ואף מורכבת ,אך לטעמי אל לנו להימנע מלגעת בנושא רק משום שהוא מורכב ,נבחרנו על מנת להנהיג
ציבור וזו בדיוק הנקודה שבה עלינו לקבל החלטות ולקדם שיח מהותי וחשוב בקרב הסטודנטים והאזרחים.
חשוב לי להדגיש מראש שבמציאות של ימנו נושאים חברתיים רבים עוברים בשלב מסוים לדיון בכנסת ,ומכך
מובן שהם מקבלים תודעה של מאבק בין מפלגות ,אז נכון שלפעמים אל לנו להתקרב לנושאים מפלגתיים,
אבל ,וזה אבל גדול ,אסור לנו להירתע מנושאים חברתיים סטודנטיאלים רק בגלל שהכנסת מדברת עליהם.
הטיעון הרגיל לפיו זהו נושא שהמפלגות עוסקות בו ולכן לא נכון שנדבר עליו הוא שגוי מהיסוד לטעמי .ההפך,
תפקידנו הוא להזכיר לחברי הכנסת שיש נושאים קריטיים לציבור ושקולנו חייב להישמע.זכרו שהסטודנטים
שלנו מצפים שנדאג להם ,גם בנושאים מורכבים מסוג זה.
גלעד ארדיטי :חשוב שנבין מהם לוחות הזמנים .הדיון עובר עכשיו לשימוע ציבורי שיתקיים במהלך שלושת
השבועות הקרובים .חשוב בעיניי להבין שמדובר לא רק בדיון מהותי עקרוני על הגז ,אלא גם בדיון טקטי
ואסטרטגי .יש כיום ממשלה חדשה וחלק מהעבודה שלנו והמטרות שלנו זה להצליח למנף את ההתאחדות אל
מול מקבלי ההחלטות וזאת בכדי להצליח ולקדם את האינטרסים הסטודנטיאליים.
כעת אעבור על ציר הזמן שערן בנה (נספח א' בפרוטוקול).
אביב איטח :חשוב שנתמקד בנושא המחיר ויוקר המחייה כסטודנטים ולא ניגרר לעניינים מפלגתיים.
שירה מיסטיראל :אני מסכימה עם אביב .לא נוכל להיכנס לעומק הדברים ברמת המתווה ,ולכן אנו צריכים
לבחור ולהתמקד בנושא המחיר.

דניאל קוטלר אלמלם :אנחנו לא עושים משא ומתן ,אנחנו יכולים ליצור לחץ ציבורי בלבד .לכן ,יש מקום
לדיון מקדמי על הרצונות שלנו .האם הולכים להתאבד על הנושא? מה באמת אנחנו יכולים לעשות? מה הכוח
שלנו? האם נוכל לגייס את הסטודנטים בתקופת המבחנים?
נדב הייפרט :לדעתי חשוב להיכנס לא ממקום אופורטוניסטי .יש חשיבות להבין לעומק את הסוגיה .לא
להיגרר בכוח לכותרות על מנת שנוכל להוציא את המירב עבור הסטודנטים .אם נכנסים למהלך להיות ברורים
באמרה ברורה.
אביב איטח :כן חשוב שנצליח אבל לעשות כותרות ורעש סביב הנושא.
עמית שפר :טבעי שיהיו חילוקי דעות .אני לא מחובבי תשובה אבל צריך לראות איך מנצלים את האוצר שיש
לנו ביד ושלא יעלם לנו לפני שימצאו תחליפי אנרגיה לעתיד (עניין העתודות) .לקרוא לנבחרי הציבור לקחת
אחריות ומהר.
לימאי ברזלי אורן :משום מה הרבה נבחרי הציבור לא מדברים ,לדעתי זה לא קורה סתם .יש שימוע ציבורי
ומחויבותנו להציג את עמדת הציבור שאנחנו מייצגים.
נוי נחומסון :אני לא רוצה לומר עכשיו אמירה חותכת אם לא להתערב או כן לנקוט עמדה .העמדה בכל אופן
צריכה להיות קשורה לסטודנטים.
ליאור ידין :חייבים להתמקד במשהו אחד ברור – לדעתי זה צריך להיות נושא המחיר.
ענבר הוכברג :אנחנו חייבים להיות מעורבים בשיח הציבורי .חשוב להעלות הילוך בהנגשת המידע – רוב
האנשים ,גם המובילים לא בקיאים בנושא וזו בעיה .חשוב להתמקד על מחיר/פיקוח .לא להיכנס לענייני
המונופול .חשוב שגם לנו כסטודנטים תהיה דעה בנושא כל כך חשוב לציבור בישראל.
דני מגנר :הרבה דברים משפיעים עלינו בכיס ובחיים וזה לא אומר שאנחנו צריכים לעסוק בכל דבר שעל סדר
היום .זה נכון גם בנושא זה .אנחנו לא ליגת הנוער של הכנסת .לא נוכל לפתח הבנה מעמיקה בנושא .מחיר
סופי נשמע ראשונית טוב ,אך אנחנו לא מבינים את ההשלכות .זה לא מחיר קפה בקמפוס .הסוגיה מורכבת
מהקוטג' .צריך להתייחס אם יוחלט אך כללית .הגברת מודעות ,לא להיתפס בצורה גחמנית ולא להצטרף
לשום צד .אנחנו לא באמת יכולים לייצג את כל הסטודנטים אם ננהג כך.
גלעד ארדיטי :אני מסכים שלא נכון לקפוץ לכל נושא ודבר .עשרות ארגונים פנו אלינו לאורך הזמן עם נושאים
כאלה ואחרים ותפקידנו היה לסנן .אנחנו שומרים על קו מאחד וממלכתי בכדי לאחד את ציבור הסטודנטים על
מנת שהסטודנ טים לא יתפסו את ההתאחדות והאגודות כדמויות שמחפשות אופורטוניזם פוליטי .עכשיו זו שעת
כושר נכונה להיכנס אליה בנושא הגז .יש לנו מעט כדורים בקנה לשנה שנתיים וצריך לזהות מתי נכון לירות.
עכשיו יש זווית כניסה מצוינת .לא אנחנו המצאנו שיש צורך לדיון ציבורי – יש דיון ציבורי .מקבל שאנחנו לא
מומחים ולא נהיה ,צריך להיות מדויקים וברורים .יש לנו את האחריות להוביל וזו לא בושה ,כל זאת עם האצבע
על הדופק ואחריות .יש תחושה בקרב הציבור הישראלי הצעיר שיכלנו לקבל משהו טוב יותר בנושא .אנחנו לא
מחפשים להפיל ממשלות או להקים אוהלים .אנחנו יכולים להתמקד ולהשפיע על הדיון הציבורי לטובת
הסטודנטים .לראות שאנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו כציבור הסטודנטים .זה חלק מהטקטיקה
והאסטרטגיה שאנחנו צריכים להסתכל עליה .אנחנו צריכים להטיל עלינו מגבלות ולוודא שפועלים במסגרת
הגדרות ברורות.

אביב איטח :צריך שיקחו אותנו בחשבון ולקחת אחריות .בנוסף חשוב להוציא מידע נגיש לסטודנטים .הם לא
מבינים את החשיבות .אנחנו חייבים ליצור דיונים ,להנגיש מידע! בסופו של דבר מסכים עם עניין הכותרות
והכדור שניים בקנה .חשוב למצוא איך להביא את הסטודנטים לשיח.
דניאל קוטלר אלמלם :אנחנו לא נשנה את מתווה הגז .אנחנו כן יכולים ליצור לחץ ציבורי .לצאת עם המידע
ולהוריד לסטודנטים.
גלעד ארדיטי :הדברים צריכים להבנות בשלבים .אנחנו לא יכולים לברוח מאחריות ומנגד אנחנו צריכים לבוא
עם הרבה שיקול דעת וצניעות ולבחור נושא לגעת בו – לטעמי יוקר המחיה .כמו בכל הדברים שאנחנו נוגעים
בהם דברים שמשפיעים עלינו בדרך עקיפה ולא רק ישירה (כמו הפנסיה וכו').
שלומי קקון :חייבים לבחור את המלחמות בקפידה .חייבים לדבר בשפה פשוטה לציבור .לא להראות כציבור
שנגד הקדמה .חייבים לראות איך יוצאים ולא להידרדר למקום של אלו שסתם עושים רעש.
גלעד ארדיטי :דרעי אמר נכון ,אנחנו לא באים לשנות את כל המתווה ולשנות דברים שנסגרו כבר לפני שנים.
צריך להיכנס לדברים שהסיכויים להצליח בהם סבירים .צריך להיכנס ולצאת בזויות שיועילו לנו גם אסטרטגית
כהתאחדות.
נדב הייפרט :גם לא לצאת עם עמדה זו אמירה.
גלעד ארדיטי :אנחנו צריכים להתמקד ביוקר המחיה .לתת כלים לסטודנטים להשתתף בשיח הציבורי.
רם שפע :אנחנו די מסכימים שיש לגעת במשהו ספציפי.
אדם ארבל :אני לא מסכים שאנחנו מסכימים .אנחנו חוטאים באלו שבחרו בנו – את הסטודנטים זה לא מעניין.

אני חושב שלא נכון לנו לעסוק בגז .אני חושב שלדוגמה לדאוג להורדת מחירי הקפיטריות בקמפוסים ולהתארגן
ביחד זו צריכה להיות המשימה של ההתאחדות.
גלעד ארדיטי :נכון שביום יום תפקידנו לעסוק ביום יום של הסטודנטים וזה מה שהאגודות עושות בפועל.
ההתאחדות אמורה לתת את המעטפת לכך .ההתאחדות מתערבת בנושאי מדיניות ספציפיים תוך הסתכלות
רחבה – הדברים במדינה משפיעים אחד על השני ובסוף מגיעים גם לרזולוציה הנמוכה יותר של הסטודנט
קצה .אנחנו גם לא יכולים למשוך את הזמן ,יש רק  21יום לדיון.
רם שפע :לא יצאנו עוד עם כלום ,נפגשנו פה למען השיח בינינו בנושא .זה שזה לא מעניין את כל הסטודנטים
לא אומר שלא צריך לגעת בזה .דוגמה טובה לכך היא הפנסיה .לקחנו נושאים שאנשים לא נוגעים בהם והעלנו

אותם משמעותית על סדר היום .תחשבו על זה שעד היום  00333סטודנטים שזה אחוז אחד בלבד מהסטודנטים
נרשם למיטב .ההגדרה מעניין היא הגדרה מאוד רחבה.
שלומי יהיב :אני חושב שהגענו למסקנה שזה צריך להיות דו שלבי .האם בכלל צריך לעסוק בנושא בשלב
הראשון .שלב שני זה איך .לא נצא עם כלום אם נכנס למספרים של מחירים .כהתאחדות אנחנו מייצגים מעל
 300,000אנשים .מפה כן צריך לצאת עם מסקנה של מה אבל עוד לא ה-איך .לארגן צוות חשיבה מהאנשים פה
שיגבשו תכנית תוך שבועיים.
גלעד ארדיטי :אני מסכים עם החלק הראשון שצריך להצביע האם לעסוק בנושא או לא .בואו נעצור את הדיון

ונצביע על כך 0אני פחות מסכים עם החלק השני אבל מקבל שלצורך התקדמות הדיון נחלק את הדברים
מרי בן אלי :אנחנו מצביעים עכשיו על האם התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות צריכה לעסוק בהעלאת
השיח הציבורי בנושא הגז.
אוניברסיטת ת"א :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד

אוניברסיטת בן גוריון :בעד
אוניברסיטת בר אילן :נגד
אוניברסיטה העברית :בעד
הטכניון :נגד
האוניברסיטה הפתוחה :נמנע
אוניברסיטת אריאל :בעד
המרכז האקדמי פרס :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת בצלאל :בעד
מכללת וינגייט :נמנע
מכללת אשקלון :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת אוהלו :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכון לב :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת רמת גן :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
מרי בן אלי :אושרה פעילות ההתאחדות באופן כללי בהעלאת השיח הציבורי בנושא הגז.
הילה קורדנה דהן :יש לנו הרבה יכולת להשפיע .אבל לא להיכנס לכל דבר .אנחנו לא חייבים להיכנס רק
לדברים שהם רק כלכליים .מדברים על כך שהנושא הוא "מהותי" .חשוב לפרוט ולהבין מה זה אומר מהותי.
מהותי זה לא רק כלכלי .יש לנו יכולת להשפיע בהמון רבדים אחרים.
גלעד ארדיטי :אני מאמין שעד היום הוכחנו את עצמנו שאנחנו מקבלים החלטות עקרוניות ממוקדות ואחראיות
אחרי ניתוח הדברים .אני לא סתם מבקש לחדד את השיח למקום ברור .המטרה היא להוביל את הסטודנטים
לנקודה יותר טובה .מטרתנו היא גם לנקודה הספציפית של הגז וגם הנושא האסטרטגי שלנו כהתאחדות .אני
רוצה שתתנו לנו גבולות גזרה כדי שנוכל לפרוח עם הפעולות שלנו ולא נוגבל לאחר מעשה .על מנת שנסכם
את הדברים חשוב שנתמקד ביוקר המחיה ובהנגשת מידע .לייצר מאגר מידע לשיח עבור האגודות וציבור
הסטודנטים .אני חוזר ומדגיש שלדעתי לחכות שבועיים בהחלטה על מאבק להורדת מחיר הגז יכול לאחר את
הרכבת ,אני חושב שהמידע שנשלח והשעות הרבות שעסקנו בנושא ,מביאות אותנו לראות שנושא המחיר הוא
נושא שאפשר וצריך להכריע בו היום ,כל הידע שיישב לפנינו בעוד שלושה ימים או שבוע יושב בפנינו גם היום,
ולכן העניין הוא לקבל החלטה -כי הידע קיים והועבר .אבל כן צריך ליצור פורום מפה לליווי  .פורום מלווה
שבשבוע הקרוב יהיו לו  3פגישות לפחות ויהיה בקשר רציף .פעילות הצוות הזה מותנת בזמן של חודש אחד ,עד
ישיבת הנשיאות הבאה .המטרות של ההצטרפות שלנו הן פנימה והחוצה .מדד ההצלחה הוא לא רק הורדת

מחירי הגז – הוא גם האם יש ערך מוסף למסגרת תקציב המדינה הקרוב .אני מבקש להעלות להצבעה
שספציפית בחודש הקרוב כנושא פנימי –יוקם פורום מלווה של כל מי שמעוניין מפה :עבודה רציפה של
הפורום ,קיום שלוש פגישות במהלך השבוע הקרוב בראשון ,שני ורביעי בשעה  ,10:00סיכומי הפורום יישלחו
לנשיאות במייל  .סמס ילווה את שליחת המייל ,מעלה החלטות לנשיאות .אם אין שאלות נוספות אז נעבור
להצבעה.
מרי בן אלי :אנחנו מצביעים עכשיו על הקמת פורום מלווה של יושבי הראש בנושא הגז.
אוניברסיטת ת"א :בעד
אוניברסיטת חיפה :בעד
אוניברסיטת בן גוריון :בעד
אוניברסיטת בר אילן :נגד
אוניברסיטה העברית :בעד
הטכניון :בעד
האוניברסיטה הפתוחה :בעד
אוניברסיטת אריאל :בעד
המרכז האקדמי פרס :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת בצלאל :בעד
מכללת וינגייט :בעד
מכללת אשקלון :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת אוהלו :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכון לב :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת רמת גן :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
מרי בן אלי :אושרה הקמת פורום מלווה לנושא הגז.
גלעד ארדיטי :אני מבקש ש נעבור עכשיו להצבעה על האם ההתאחדות צריכה לצאת באמירה סביב מחיר
הגז והוזלתו לצרכנים ולתעשייה ,כפי שחזרתי ואמרתי אני מאמין שכן ,ואני מאמין שיש בפנינו את המידע והידע
לקבל החלטה זו לטובת הסטודנטים והציבור בישראל.
מרי בן אלי :נעבור להצבעה האם ההתאחדות צריכה לפעול סביב נושא מחיר הגז וזאת על מנת להצליח
להוביל מהלך להוזלתו עבור התעשייה והצרכנים.
אוניברסיטת ת"א :בעד

אוניברסיטת חיפה :בעד
אוניברסיטת בן גוריון :בעד
אוניברסיטת בר אילן :נגד
אוניברסיטה העברית :נגד
הטכניון :נגד
האוניברסיטה הפתוחה :נגד
אוניברסיטת אריאל :בעד
המרכז האקדמי פרס :בעד
מכללת ספיר :בעד
מכללת בצלאל :בעד
מכללת וינגייט :נמנע
מכללת אשקלון :נגד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
מכללת עמק יזרעאל :בעד
מכללת אוהלו :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכון לב :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת כנרת :בעד
מכללת רמת גן :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל :בעד
מרי בן אלי :אושר כי ההתאחדות צריכה לפעול סביב מחיר הגז והוזלתו לצרכנים ולתעשייה.
גלעד ארדיטי :הפורום ישלח לנשיאות את כל מסקנותיו  .הפורום יצומצם לעניין המחיר כפי שהוחלט על ידי
הנשיאות .תודה לכולם על ההשתתפות היום.

-הישיבה נעולה-
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