
 

 

 פרוטוקול ישיבת נשיאות

8/01/0105 

 חיפהאוניברסיטת 

 

 61:00 :שעת פתיחת הישיבה

 :נוכחים

 ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו: גלעד ארדיטי

 ר התאחדות הסטודנטים בישראל"סיו: רם שפע

 א "ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ת"יו: ענבר הוכברג

 ברסיטת אריאלר אגודת הסטודנטים באוני"סיו: שירה מיסטריאל

 ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי פרס"יו: אביב איטח

 ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר"יו: פלג אשש

 ר אגודת הסטודנטים במכללת רופין"יו: הילה בן חנן

 ר אגודת הסטודנטים במכללת בית ברל"יו: סיוון צפריר

 ר אגודת הסטודנטים במכללת אשקלון"יו: רועי דוקורסקי

 ר אגודת הסטודנטים במרכז הבינתחומי "יו: קוטלר אלמלםדניאל 

 ר אגודת הסטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים"יו: נועה מועלם

 ש"ר אגודת הסטודנטים במכללה הטכנולוגית ב"יו: דני כפרי

 ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה"יו: ליאור ידין

 ר אגודת הסטודנטים במכללת ויצו חיפה"יו: יסמין דהן

 אוהלור אגודת הסטודנטים במכללת "יו: בו סלאחי א'דווג

 תל חיר אגודת הסטודנטים במכללת "יו: יאו'ביזנטעלי 

 הדסהר אגודת הסטודנטים במכללת "יו: הלל ביטון

 ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה "יו: עמית שפר



 

 

 ר אגודת הסטודנטים בקריה האקדמית אונו "יו: תמיר פרץ

 ר אגודת הסטודנטים באקדמית תל אביב יפו "וי: דניאל אזולאי

 ר אגודת הסטודנטים במכללת צפת "יו: ישי אוגוסט

 ר אגודת הסטודנטים במכללת כנרת "יו: עתליה מן

 ר אגודת הסטודנטים במכללת עמק יזרעאל"יו: יניב בראון

 

 :כתבי הצבעה

 של גלעד ארדיטי ר אגודת הסטודנטים במכללת וינגייט מייפה את כוחו"יו: נוי נחומסון

 גלעד ארדיטיר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה מייפה את כוחו של "יו: הילה קורדנה דהן

 

 :נוספים

 ר ועדת ביקורת"יו: מרי בן אלי

 ל התאחדות הסטודנטים בישראל"מנכ: עמיחי גרין

 מ"ל איסתא ליינס בע"מנכ: אחישי גל

 

 :דיון

 .הציג נושאנתחיל עם דני שביקש ל :גלעד ארדיטי

. הגיע הזמן שעוד אנשים יצטרפו אלינו. שנים 4אני עובד למען הסטודנטים ההנדסאים כבר כמעט  :דני כפרי

וחשוב שאחרי שאני אעזוב את התפקיד , חשוב שנעבוד יחד כדי לחזק את המעמד של הסטודנטים ההנדסאים

ודנטים הנדסאים אבל לצערי הם לא בחלק גדול מהמכללות יש כיום סט. ימשיכו לעסוק בנושא ולקדם אותו

 . שיהיו מעורבים בעשייה ויכירו את הזכויות שלהם, חשוב שהם יהיו חברי אגודה. מיוצגים ברוב המקומות

 . עבור לעדכונים עכשיונ :גלעד ארדיטי

אנחנו מתכוננים לפתיחת השנה וזמינים עבור כל אחד מכם שעדיין צריך עזרה עם : פתיחת השנה האקדמית. 6

 .התקציב או כל דבר אחר שצריך לפתיחת השנה, וכנית העבודהת

בנוסף אנחנו שוקלים בימים אלו לקנות את החצי  42עברנו דירה לרחוב המסגר : מעבר למשרדים חדשים. 2

 .השני של הקומה כהשקעה להמשך וכמובן שאם נחליט לעשות זאת נביא זאת לנשיאות



 

 

. חנו מתחילים לעבוד על הנושא שיבוא לאישור בישיבת נובמבראנ: תקציב ותכנית העבודה של ההתאחדות. 3

עוד לפני זה יתקיימו שני דיונים פתוחים של הועד המנהל וועדת כספים שהתאריכים שלהם יישלחו בישיבה 

 .הקרובה

תקיים השדולה למען הסטודנטים מושב לתחילת שנת הלימודים  24.66-ב :למען הסטודנטיםשדולה . 4

 .בירושלים בהדסה 61:30בה תתחיל בשתים וחצי ולכן נעביר את הנשיאות באותו היום לשעה הישי. האקדמיים

אנחנו מתכננים בחודשיים הקרובים להביא נושאים לוועדת תקנון שיבוא לאחר מכן לאישור : ועדת תקנון. 5

 .במידה ולמישהו יש נושאים שהוא רוצה להוסיף שישלח אלי בבקשה. הנשיאות

אור הצעה של אלדד אנחנו רוצים לנסות וליצור מצב שדמי הרווחה יהיו חובה על הסטודנטים ל: דמי רווחה. 1

אנחנו שוקלים להכניס את זה תחת הצעת חוק של שינוי חוק זכויות . וכך יחזקו מאוד את האגודות השונות

 .כמובן שתהליך כזה ייקח תקופה ארוכה במידה ויצליח. הסטודנט

ות הודעת השרה איילת שקד על הארכת ההתמחויות במשפטים פגשנו אותה בעקב: התמחויות במשפטים. 7

. לאור העובדה שנראה שהיא מאוד נחושה בנושא, עושה רושם שזה הולך להיות מאבק לא פשוט, היום

לתפיסתנו לא סביר שמתמחים . בפגישה היו אתנו גם הסטודנטים למשפטים מהאוניברסיטאות והמכללות

באמת לומדים להיות עורכי דין יאריכו את התקופה בה הם מתמחים לשנתיים וינוצלו  שכבר היום מנוצלים ולא

 .בתקופה זו בצורה עמוקה יותר

פתחנו . התחיל סכסוך עבודה בין משרד הבריאות לבין האיגוד של מקצועות הבריאות: מקצועות הבריאות. 8

ת והממונה על "ות, ל משרד הבריאות"כאנחנו בקשר עם מנ. קבוצת ווטסאפ עם עדכונים בנושא למי שרלוונטי

 .אנחנו מעריכים שהנושא ייקח קצת זמן עד לפתרון. השכר באוצר

 .אז להיכרותכם, ים החל משבוע הבאהבא ותשבועמהלך האמור לצאת לפרסום ב: סקר הסטודנט. 9

 חברת הכנסת רחל עזריה פנתה אלינו לתמיכה בהצעת החוק שלה: ימי חופשההארכת הצעת חוק . 60

אנחנו רוצים לתמוך בהצעה בטח בגלל שהיא מאוד רלוונטית לאנשים צעירים . שנתמכת גם על ידי שר האוצר

בשבוע הבא תתקיים . שהם אלו שבתחילת דרכם עובדים במשרות תובעניות שבחלק מהמקרים הם גם שעתיים

 .שדולה למען הנושא ואנחנו חושבים שנכון שנתמוך בה פומבית

לדעתנו ההסכם הזה הוא טוב מאוד ואנחנו ממליצים לכם לחתום , נשלח אל כולכם: תאהסכם פרסום איס. 66

 .למי מכם שיש לו עוד שאלות ותהיות נשמח לסייע לו. עליו

בהמשך לעבודה הקשה שלנו על הפנסיה לסטודנטים אנחנו תופסים את עצמנו גם כמי שנכון : פנסיהגט . 62

חברנו לאנשי טכנולוגיה ממיזם שנקרא גט פנסיה וביחד אנחנו . אלשנרחיב את העיסוק בנושא לכלל אזרחי ישר

כרגע הנושא גם בדיונים בדירקטוריון אלחון ואנחנו מתכננים להקים חברת . רוצים ליצור שינוי משמעותי בנושא

חברה שהמטרות שלה הן לא רק רווח אלא גם השפעה חברתית ואנחנו מתכננים להתאגד  -אימפקט חברתית

 .התכנון הוא לשווק את הנושא תוך כשלושה חודשים. פה הקרובהכחברה בתקו

 



 

 

לפרויקטים חברתיים , כזכור לכם בהסכם שלנו עם האוצר הצלחנו להשיג כסף למעונות: נקודות זיכוי. 63

וקהילתיים ולהקטנת הקיצוץ למערכת ההשכלה הגבוהה לא הצלחנו להשיג כסף להחזיר את המצב של 

היום בדיון בועדת הכספים שרם ייצג אותנו בו הנושא . צ"להשיג הנחה נוספת בתחבנקודות הזיכוי לקדמותם ו

אנחנו אמרנו שאנו , כים שמבחינתם חושבים שיש צורך שההסכמה לגביי נקודות הזיכוי תשתנה"עלה על ידי ח

ת לייצר ועדת כספים יודעוחתמנו על ההסכם לאור הסיטואציה שהייתה ועומדים מאחוריו אם יש היום שינויים ש

בכל . אנחנו מן הסתם נשמח כמו שנשמח לזה שתהיה שנת לימודים ראשונה חינם או יותר מלגות לסטודנטים

 .מקרה הנושא ממשיך להיות בדיון בין ועדת כספים למשרד האוצר וכמובן שנעדכן

קראת ל דל מחשבימבצע לרכישת חתמנו על הסכם עם ביזפרו ואנחנו נוציא בימים הקרובים : םמחשבי. 64

הרעיון פה הוא להביא כקבוצת רכישה , מי מכם שרוצה יוכל להפיץ לסטודנטים שלו. פתיחת שנת הלימודים

 .מחירים יותר טובים עבור הסטודנטים לקראת פתיחת השנה

בנוסף דאגנו לכך שלכל אחת מהאגודות . אנחנו עומדים לקראת השקת פרויקט בבאר שבע: בית אקדמי. 65

 .ב ייעודי לפרסום הפרויקטבבאר שבע יהיה תקצי

, בשבועות האחרונים נכנסו לשיתוף פעולה לקראת קונגרס הדיור השני: הקונגרס החברתי בנושא דיור. 61

דם יש עוד כאשר לצי, השותפים העיקריים הם המכללה האקדמית תל אביב יפו והמשרד לתקשורת חברתית

או העדר הפתרונות , מטרת האירוע היא להעלות על נס את הפתרונות. ארגונים רבים השותפים באירוע

אנחנו מקפידים . ם הרבה יותר ממוזמנים לאירוע/כולכן. הקיימים לדיור בר השגה לצעירים במדינת ישראל

 . תי לנו ולפרויקט הבית האקדמימאוד לוודא שבאירוע יהיו דוברים מכל הקשת הפוליטית וישמר מקום משמעו

אני שמח לומר שהרפורמה שהתחלנו בה לפני כמה ימים בנוגע להנגשת מערכת הרב קו החלה : צ"תח. 67

מוסדות רבים כבר עובדים עם המערכת ובתקווה שתחילת השנה הזו תהא נוחה . לפעול בהצלחה מרשימה

 . ונגישה הרבה יותר לשירותי התחבורה הציבורית

א יש צורך "לאחר סיום כהונתו המאוד מוצלחת של דני מגנר כנציג ההתאחדות בהנהלת אס: ת ספורטועד. 68

מכיוון שנוי נחומסון ואני משמשים יחד עם דני כחברי ועדת . להחליפו משום שהוא מסיים את תפקידו באגודה

א ואני "ל דני באסא החלטנו שלושתנו שהדבר הנכון ביותר הוא שנוי תהיה מחליפתו ש"הסטודנטים של אס

 .אהיה נציג שם רק במידת הצורך

ן משוב ולייצר /חשוב לשנינו לקבל מכם, לאחר אוטוטו שנה בתפקיד: משוב לאחר שנת כהונה ראשונה. 69

 60לכן הכנו מסמך ובו מקום למלא . הפקת לקחים יעילה ככל הניתן בכדי להשתפר ולהשתפר בשנה הקרובה

בעניין טכני או , בין אם זה בתפקוד צוות ההתאחדות, עתכם יש מקום לשיפורלקחים שונים על כל נושא בו לד

 .ן להחזיר לנו אותו בהקדם/את המסמך נשלח כבר מחר במייל ונבקש מכולכם, בתפקיד שלנו

המחשבה . מדובר בהפסקה פעילה ניידת שתעבור בין האגודות ותיתן שירות לאגודות: אוטובוס הקסמים. 20

אנחנו ניתן את כל . יקר לאגודות הקטנות שקצת קשה להן לקיים אירועים מסוג זההייתה לתת עזרה בע

אנחנו נגבה סכום נמוך יחסית . זה יעניק חסכון כספי לאגודות. השירות ונציע את הפעילות במלואה לאגודה

זה יוביל לכך שההתעסקות שלכם בצד התפעולי תהיה . כאשר העבודה תהיה מולנו ולא מול ספק חיצוני



 

 

אנחנו לא נוכל לעשות את הפעילות מהיום למחר ולכן תצטרכו להירשם מבעוד מועד לטובת קיום . ינימאליתמ

 . ות ולכן יש יתרון להרשמה מוקדמת כאשר תחילת הביצוע מתוכננת לאמצע נובמברהפעיל

 .תההרשמה נפתחה אז מי שעוד לא נרשם שיעשה זאת בהקדם האפשרי כדי שישמרו לכם מקומו: פולין. 26

יש בחלק . אנחנו מעוניינים לקיים כנס בנושא שילוב סטודנטים הנדסאים באגודות: כנס הנדסאים. 22

 .מהמוסדות בעיות ואנחנו רוצים למצוא מודל שיתאים

 .בהמשך למייל ולפייס בוק הכנו פלאיירים כדי שתוכלו לחלק לסטודנטים במתנות פתיחת השנה: פנסיה. 23

ת למוסדות לגביי הנושא של קורסים "אתמול יצא מכתב מטעם ות, ישיבה הקודמתכמו שעדכנו ב: אנגלית. 24

היתרון של הנושא זה . המודולה הראשונה של הפתוחה צריכה לצאת באזור דצמבר והשנייה באזור יוני. מקוונים

אנחנו עוד צריכים לסגור את נושא התרגולים . שהקורסים יהיו בחינם ורק תהיה עלות סמלית לבחינה

 .טודנטים שמתקשים יותרלס

הנושא המרכזי מבחינתנו היה הסכם עובדי , ר ההסתדרות אתמול לפגישת עבודה"ישבנו עם יו: הסתדרות. 25

אנחנו נמשיך . סטודנטים שלנו שעובדים בשירות הציבורי במשרות סטודנט 3000-המדינה שבו יש רלוונטיות ל

בנוסף ההסתדרות מתכננת . בי עבור הסטודנטיםונעבוד יחד עם ההסתדרות על מנת לדאוג להסכם המיט

אנחנו , לצאת לשיח ואולי בהמשך למאבק סביב קיצור שבוע העבודה ושעות העבודה וביקשה את תמיכתנו

בדומה לנושא של הארכת ימי החופש חושבים שהנושא מאוד חשוב ורלוונטי לסטודנטים ולאנשים הצעירים 

 .במדינה

אנחנו גם דנים בשאלה המהותית של מה רמת  2020ך לעבודתנו בהשכלה בהמש: ועידת השכלה גבוהה. 21 

אנו מתכננים גם לקיים ועידה , האתגר ומה רמת העניין שמערכת ההשכלה הגבוהה מייצרת עבור הסטודנטים

 .ודיון מהותי בנושא הזה על מנת להציף את השיח הזה כי לאורך זמן הוא חשוב וקריטי לחברה הישראלית

 .חות"יציג את הדו, ח שלנו"רו, רונן דלל .2064חות הכספיים לשנת "נעבור עכשיו לדו :גלעד ארדיטי

 .2064ח הכספי לשנת "הצגת הדו :רונן דלל

 . אם אין שאלות נוספות נעבור להצבעה :גלעד ארדיטי

 .2064חות המילוליים לשנת "חות הכספיים והדו"אישור הדואנחנו מצביעים עכשיו על : מרי בן אלי

 בעד: א"ברסיטת תאוני

 בעד: אוניברסיטת חיפה

 נמנע: 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: חיתל מכללת 

 בעד: הדסהמכללת 

 בעד: מכללת עמק יזרעאל

 נמנע: יפו-א"אקדמית ת

 בעד: מכללת כנרת

 בעד: מכללת צפת

 בעד: מכללת אפקה

 בעד: ש"המכללה הטכנולוגית ב

 בעד: מכללת וינגייט

 בעד: והלומכללת א

 בעד: ויצו חיפה

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו

 בעד: לר התאחדות הסטודנטים בישרא"סיו

 .אושרו 2064חות המילוליים לשנת "חות הכספיים והדו"הדו: מרי בן אלי

, ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון"יו, אורי רט. אנחנו עוברים להצבעה לוועדת תקנון :גלעד ארדיטי

 .אם אין שאלות נעבור להצבעה. הוא המועמד היחיד

 .לוועדת תקנון אורי רטשל  וותאנחנו מצביעים עכשיו על מועמד: מרי בן אלי

 בעד: א"אוניברסיטת ת



 

 

 בעד: אוניברסיטת חיפה

 בעד: האוניברסיטה הפתוחה

 בעד: אוניברסיטת אריאל

 בעד: הקריה האקדמית אונו

 נמנע: מכללת בית ברל

 בעד: מכללת ספיר

 בעד: המרכז הבינתחומי

 בעד: מכללת סמינר הקיבוצים

 בעד: מכללת רופין

 דבע: מכללת אשקלון

 בעד: המרכז האקדמי פרס

 בעד: תל חימכללת 

 בעד: הדסהמכללת 

 נמנע: מכללת עמק יזרעאל

 בעד: יפו-א"אקדמית ת

 בעד: מכללת כנרת

 נמנע: מכללת צפת

 בעד: מכללת אפקה

 בעד: ש"המכללה הטכנולוגית ב

 בעד: מכללת וינגייט

 נמנע: והלומכללת א

 בעד: ויצו חיפה

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"סיו



 

 

 .נבחר לוועדת תקנון אורי רט: מרי בן אלי

דיברנו על . הקמת ארגון חברתי ארצי, אנחנו רוצים להציג עכשיו פרויקט גדול שאנחנו עובדים עליו :רם שפע

ת ההתאחדות זה לא מעט במהלך הבחירות והצבנו את זה כאחת המטרות העיקריות שלי ושל גלעד לראות א

מ שהיה עם "לשמחתנו כחלק מהמו. והאגודות כגוף שמהווה כח חשוב יותר בכל הנוגע למעורבות חברתית

אנחנו . ת הצלחנו גם לשריין סכום משמעותי שמופנה לטובת פעילות חברתית וקהילתית"משרד האוצר והות

חל מהשבועות הקרובים ובמהלך עובדים עכשיו על יצירת חזון והפיכתו לתכנית אופרטיבית שאותה ניישם ה

 . המטרה לייצר מותג שילווה בעשייה משמעותית של סטודנטים בפלטפורמות שונות. השנים הבאות

אחישי . ל חברת איסתא ליינס והבעלים של החברה יחד איתנו"מנכ, נמצא איתנו כאן אחישי גל :גלעד ארדיטי

 .יציג את החברה ואת הפעילות שלה

  הצגת חברת איסתא

 

 .אני סוגר את הישיבה, תודה :לעד ארדיטיג

 

 

- הישיבה נעולה-

  


