התאחדות הסטודנטים
פרוטוקול ישיבת נשיאות
13/1/0235
מכללת דוד ילין בירושלים

שעת פתיחת הישיבה16:00 :
נוכחים:
גלעד ארדיטי :יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
רם שפע :סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
אבי בן הלל :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון
אלדד פוסטן :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית
אדם ארבל :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן
נתי פרץ :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אשקלון
תמיר פרץ :יו"ר אגודת הסטודנטים הקריה האקדמית אונו
יסמין כהן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ויצו חיפה
רזי בן ציון :יו"ר אגודת הסטודנטים במכון לב
אביב ביטח :יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי פרס
ליאור ידין :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה
דורין גרינשפן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת דוד ילין
יעל סילבר :יו"ר אגודת הסטודנטים באקדמיה למוזיקה ומחול
כתבי הצבעה:
סיון צפריר :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת בית ברל מייפה את כוחו של רם שפע.
אליה מיכאלי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אורנים ברל מייפה את כוחו של רם שפע.
ענבר הוכברג :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ת"א מייפה את כוחו של גלעד ארדיטי.

נוי נחומסון :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת וינגייט מייפה את כוחו של גלעד ארדיטי.
נוספים:
פלג אדר :יו"ר ועדת ביקורת
עמיחי גרין :מנכ"ל התאחדות הסטודנטים בישראל

דיון:
גלעד ארדיטי :ברוכה הבאה ליסמין מויצו .נתחיל בעדכונים:
 .1יום האחדות :ב 3.6-מתקיים יום האחדות שמאורגן ע"י משפחות  3הנערים .הם ביקשו שנצטרף ואמרנו
שנשמח לעזור ולהפיץ לאגודות וכך כל אגודה שתרצה תוכל להצטרף במידה והיא מעוניינת בכך.
נעביר מידע נוסף במייל השבועי הקרוב.
 .2מלגאי מחלקת קשרי ממשל :הוצאנו קול קורא לטובת גיוס מלגאים שיעזרו למחלקה לבסס את
הפעילות שלנו בכנסת לצד מנהלת קשרי הממשל .בימים הקרובים יתחילו אנשי הצוות לפעול .מדובר
כרגע ב 4-מלגאים שיפעלו תחת ליאת .אם נראה שזה עובד כמו שצריך אז נשקול להגדיל את
הפרויקט .בנוסף ,אנחנו בונים עכשיו את תכנית העבודה אל מול הכנסת החדשה והממשלה הקרובה.
 .3תקנון :כדי לשנות את תקנון ההתאחדות צריך להעביר את הדברים קוד ם לכן בוועדת התקנון ולאחר
מכן השינויים המוצעים עולים לישיבת הנשיאות .שני נושאים שחשוב לנו להעלות לפני ועדת התקנון.
הנושא הראשון הוא חלוקת המנדטים שהובל ע"י רם .ההצעה היא לשנות את המנדטים כך שהייצוג
יהיה  1:1000ולא  1:1100כמו המצב כיום .בנוסף ,בהחלטות של התכנית העבודה והתקציב לכל אגודה
יהיה קול אחד בלבד ללא קשר לגודל היחסי של המוסד .זו השיטה שלדעתנו היא הנכונה ביותר ועונה
על הצרכים שעלו מהשטח .נקיים ישיבת תקנון ונזמין את כלל חברי הנשיאות להגיע .הנושא השני נוגע
לצעדים שמותר לקבל ע"י הנשיאות תוך שימוש במייל על מנת לייצר יכולת תגובה בזמן אמת לנושאים
עקרוניים שעולים ודורשים החלטה מהירה .אנחנו צריכים לגבש בדיוק את ההצעה אבל הרעיון הוא
לאזן בין המצב הקיים שמאפשר מחד לא לעסוק בנושא שעולה או מנגד לכנס ישיבת חירום של
הנשיאות או לקבל החלטה של הנהלת ההתאחדות ללא הנשיאות.
 .4אנגלית :שלחנו גם בעדכון השבועי אבל חשוב לחזור על זה .כבר לפני  7שנים התחילה בחינה ע"י
המל"ג לרפורמה בתחום והתקבלה החלטה לפני שנתיים לעשות יישור קו בתחום ,עיקרי הדברים הם
הכרה הדדית בין המוסדות והנושא התקציבי של מחיר הקורס וקרן מלגות לסטודנטים .עידכנו על הכל
במייל האחרון ונמשיך לעדכן בהמשך.
 .5קואופרטיבים :בהמשך לקול הקורא ששלחנו קיבלנו  3תגובות מהעברית ,ספיר ותל חי .היזם שמעמיד
את הסכום לטובת המיזמים פסל את ההצעה של העברית בגלל הרצון לקדם יותר קשר לקהילה.
אנחנו ממשיכים להתקדם בנושא.

 .6איסתא :אנחנו רוצים שיהיה נציג נוסף מטעם הנשיאות בדירקטוריון החברה הציבורית איסתא ליינס .זה
עלה בדיון שהתקיים בישיבת הנשיאות האחרונה ומול הוועד המנהל של עמותת איסתא .הרעיון הוא
שזה יהיה דומה לאלחון .נשלח מידע מסודר במייל ,על מנת לקיים בחירות לתפקיד בישיבת הנשיאות
במאי.
 .7תכנית רב שנתית :התכנית הרב שנתית בין האוצר לות"ת אמורה להיסגר במהלך השנה ולהתחיל
מעוד שנה ל 5-השנים שלאחר מכן .אנחנו הכנו טיוטה על מנת לנסות ולהשפיע על הדברים שיכנסו
לתכנית .העברנו לכם את הטיוטה במייל האחרון .אנא עברו עליה ושלחו לנו הערות או תוספות במידה
ויש לכם.
 .1שכר לימוד :בהמשך לדברים שאמר ראש המועצה הלאומית לכלכלה ,פרופ' יוג'ין קנדל .לא צריך
כרגע לעשות משהו כי מדובר בנושא שלא רלוונטי לשנה הקרובה לאור העובדה שיקח זמן עד שתהיה
ממשלה ותקציב חדש .הנושא ככל הנראה כן יעלה שוב בעוד שנה לערך לקראת תקציב .2016
לתפיסתנו ה מודל האוסטרלי שעלה כעת שוב הוא בעייתי ולא מוכיח את עצמו במקומות השונים
שבהם הוא פועל כיום בעולם ,וגם הסטודנט הישראלי שונה לעומת המקביל שלו בעולם לאור הכניסה
שלו למערכת בגיל מאוחר מאוד יחסית ולאחר שירות צבאי .לדעתנו זהו צעד שגוי ואנחנו נתנגד לכך.
 .9שינוי מגמה חברתית :דיברנו על זה גם במצע שלנו שאנחנו תופסים את הסטודנטים ואת ההתאחדות
כמי שצריכים להתעסק גם בנושאים חברתיים ,ולא רק כמגיבים אלא גם כיוזמים .לאחר הרבה מאוד
שיחות שקיימנו עם הרבה מאוד גורמים החלטנו להביא היום לנשיאות נושא ראשון .אני פונה אליכם
שוב להציע עוד נושאים על מנת שנוכל בסוף להתמקד בשניים-שלושה נושאים .נושא שאנחנו רוצים
לגעת בו הוא הנושא של חיבור הסטודנטים החרדים ושילוב הציבור החרדי בחברה .אנחנו מתכוונים
להקים צוות שיעסוק ויקדם פעילות בנושא.
 .10פנסיה :יוצאים לדרך אחרי החג .זה מהלך ענק שאנחנו הולכים עליו וזה משהו שכל אגודה יכולה
לעשות בו שימוש אל מול הסטודנטים על מנת להביא הטבה אדירה לסטודנטים .זה ישים את האגודות
במקום אחר .השבוע נעביר ערכת הסברה עם כל הדברים הרלוונטיים כולל הסברים וגרפיקות.
 .11נושאים נוספים לקידום :שלחנו כבר פעמיים פניה אליכם שתעלו הצעות לנושאים לקדם .אביב העלה
את הנושא של השלטון המקומי ופעילות משותפת איתו .אביב עובד עכשיו על נייר מפורט ומתחיל
להתקדם בנושא .אם יש נושאים נוספים אנא העלו אותם בפנינו.
 .12איגודי אשראי :התחלנו לעבוד על זה קצת בחודש האחרון .אנחנו עדיין בשלבי לימוד וחשיבה
ראשונית .מדובר בתחום מורכב ומסובך אבל מעניין .אם מישהו מעניין אותו הנושא אז נשמח שיבוא
ויקח חלק בקידום החשיבה בנושא.
רם שפע :נמשיך במספר עדכונים נוספים.
 .1הסכמי דמי רווחה :אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה בה לרוב המוסדות פונים לאגודות לחדש את
ההסכמים הקיימים .בשנה שעברה הוכנה עבודה מעולה ומפורטת בהתאחדות שניתן להיעזר בה
כשמתחילים את השיחות מול המוסד .מדובר בנושא סופר קריטי לכל אגודה ולכספי הסטודנטים.

 .2אס"א :היה כנס משמעותי מאוד בכנס בשבוע שעבר .אנחנו ננסה לקדם פעילות משמעותית במוסדות
השונים ואל מול אס"א .לדוג' לקיים יום ספורט במוסדות השונים.
 .3סמינר קיץ :אנחנו עובדים עכשיו על תכנון של סמינר קיץ כך שיהיה רלוונטי למרבית היו"רים
שמתחלפים ממש בחודש ינואר .נעביר לו"ז ופרטים נוספים בתקופה הקרובה.
אלדד פוסטן :אני רוצה להעלות נושא נוסף .הנושא של חברות בת ודברים לא טובים שקורים עם חברות
הפקה וחברות שיווק .התחום פרוץ לגמרי וללא פיקוח .אני חושב שנכון שניכנס לתחום ונעשה בו סדר .יש
הרבה מאוד חוסר ידע שמנצלים אותו ע"י הגורמים בחברות השונות.
גלעד ארדיטי :איך אתה מציע פרקטית להתקדם?
אלדד פוסטן :אין לי כרגע הצעה קונקרטית אבל צריך לשבת ולחשוב על זה .אולי לקיים יום עיון ליושבי ראש
חדשים כדי שיכירו את הנושא.
גלעד ארדיטי :רעיון טוב .נתחיל לשבת על הנושא .מי שרוצה להצטרף אנא פנו אלי .אנחנו עוברים לדבר
עכשיו על השוואת נתונים.
רם שפע :הצגת מערכת השוואת הנתונים החדשה.
גלעד ארדיטי :הצגת השכלה .2020
רם שפע :אנחנו עוברים לדבר על נושא שאנחנו רוצים להתחיל לקדם בזמן הקרוב .מדובר בנושא של ה50%-
הנותרים שלא מגיעים למערכת ההשכלה הגבוהה .אני מציג נייר מדיניות ראשוני שהכנו בנושא.
גלעד ארדיטי :תודה לכולם .אני סוגר את הישיבה.

-הישיבה נעולה-

