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 03:61 :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

 טודנטים באוניברסיטת בן גוריון ר אגודת הס"יו: אורי רט

 ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן"יו: אדם ארבל

 ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת אריאל"סיו: שירה מיסטריאל

 ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי פרס"יו: אביב איטח

 ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר"יו: פלג אשש

 דנטים במכללת רופיןר אגודת הסטו"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: דניאל קוטלר אלמלם

 ר אגודת הסטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים"יו: נועה מועלם

 טים במכללת ספירר אגודת הסטודנ"יו: פלג אשש

 ר אגודת הסטודנטים במכללה למנהל"יו: דור חיים

 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

 ר אגודת הסטודנטים במכללת נתניה"יו: שרי זאנה

 ר אגודת הסטודנטים במכללת אורנים"סיו: גלנויה 

 ל אגודת הסטודנטים במכללת עמק יזרעאל"מנכ: מיכאל חסלר

 

 :כתבי הצבעה

 ר אגודת הסטודנטים בטכניון מייפה את כוחו של אביב איטח"יו: נזנין-אלון כהן

 מייפה את כוחו של עמרי שמחי ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה"יו: עמית שפר

 רם שפעמייפה את כוחו של  ר אגודת הסטודנטים במכללת שנקר"יו: ל מדינהאריא

 ר אגודת הסטודנטים במכללת סמי שמעון מייפה את כוחו של אביב איטח"יו: אבי מיארה

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

 האקדמית אונו מייפה את כוחו של אביב איטח ר אגודת הסטודנטים בקריה"יו: תמיר פרץ

 ר אגודת הסטודנטים במכללת גליל מערבי מייפה את כוחו של אביב איטח"יו: אתי קירשנר

 ר אגודת הסטודנטים באקדמית תל אביב יפו מייפה את כוחו של עמרי שמחי"יו: דניאל אזולאי

 ים מייפה את כוחו של גלעד ארדיטיר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי למשפט ועסק"יו: לירן כפיר

 ר אגודת הסטודנטים במכללת צפת מייפה את כוחו של גלעד ארדיטי"יו: ישי אוגוסט

 ר אגודת הסטודנטים במכון לב מייפה את כוחו של אביב איטח"יו: רזי בן ציון

 ר אגודת הסטודנטים במכללת שערי משפט מייפה את כוחו של גלעד ארדיטי"יו: ערן לוי

 ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית מייפה את כוחו של אדם ארבל"יו: פוסטןאלדד 

 ר אגודת הסטודנטים במכללת כנרת מייפה את כוחה של נועה מועלם"יו: עתליה מן

 ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה מייפה את כוחו של אדם ארבל"יו: הילה קורדנה דהן

 ים במכללת קיי מייפה את כוחו של אביב איטחר אגודת הסטודנט"יו: איקו יפרח

 ר אגודת הסטודנטים במכללת אחוה מייפה את כוחו של אביב איטח"יו: מורדי ישראל

 ר אגודת הסטודנטים במכללת דוד ילין מייפה את כוחה של נועה מועלם"יו: דורין גרינפשן



 

 

 חו של מיכאל חסלרר אגודת הסטודנטים במכללת עמק יזרעאל מייפה את כו"יו: יניב בראון

 ר אגודת הסטודנטים במכללת אורנים מייפה את כוחה של נויה בל"יו: אוהד מלדסי

 

 :נוספים

 ר ועדת ביקורת"יו: מרי בן אלי

 מבקר התאחדות הסטודנטים בישראל: יניב יחזקאל

 ל התאחדות הסטודנטים בישראל"מנכ: עמיחי גרין

 דות הסטודנטים בישראלאחראית ארגון בוגרים וקשרי חוץ התאח: חן מוזס

 

 :דיון

 :נתחיל בעדכונים :גלעד ארדיטי

אני מזכיר ששינינו את התקנון כך שנתחיל לעבוד לפי לוח שנה לועזי מינואר עד סוף דצמבר : תכנית עבודה .0

בתכנית  נזמן ישיבות פתוחות של הוועד המנהל שבהן נדון. ולא כפי שהיה עד כה לפי לוח שנה קלנדרי

מי שיש לו כבר רעיונות לא . מקום לבוא ולהשפיע ולהעלות תכנים רלוונטיים םויהיה לכ העבודה ובתקציב

 .לחכות לזימון אלא אנא פנו אלינו כעת

כחלק מהדיונים שלנו איך לתת עוד : הגדלת מקורות לאגודות והעשרת רשימת התפוצה של ההתאחדות .2

הפנות חלק ניכר מתקציב הפרסום של מקורות הכנסה לאגודות אישרנו בוועד המנהל שההתאחדות תוכל ל

כך האגודות ירוויחו כסף . ההתאחדות במקום לפייסבוק לאגודות באמצעות רכישת מיילים של הסטודנטים

וההתאחדות תוכל להעשיר את מאגר המיילים שלה , שמגיע היום לגורמים חיצוניים לעולם הסטודנטים

או , לכל אגודה יש שתי דרכים לעשות את המהלך. 'לטובת משלוח הניוזלטר שיוצא אחת לשבועיים ביום ב

להוסיף סימון וי לכל סטודנט שנרשם לאגודה שהוא מאשר להעביר את הפרטים להתאחדות או לעשות 

 .אחרת לא ניתן מבחינה חוקית להעביר את הפרטים אודות הסטודנטים. קמפיין אקטיבי שזוהי מטרתו

ונה שצריך ליישר קו בפועל עם מה שקורה הרפורמה באנגלית אומרת בשורה התחת: אנגלית .6

אנחנו עובדים . ג הכריזה כבר לפני שנה וחצי שהשיטה הזו תחול על כל המוסדות"המל. באוניברסיטאות

. חודשים בדגש על כך שבתכנית הזו העלות התקציבית נופלת על כתפי הסטודנטים 8על הנושא כבר 

פתוחה על מנת לייצר קורסים מקוונים שיהיו זולים מאוד ה' ג יחד עם האונ"אנחנו עובדים מול המל, בנוסף

אתם יכולים לעזור כל אחד אצלו במוסד בניסיון לשנות את התמחור אצלכם בכל הנוגע . לסטודנטים

ג ואתם יכולים לפעול ישירות מול הנהלת המוסדות שלכם "אנחנו פועלים אל מול המל. לקורסי האנגלית

יאלץ ( רמות 5יש סך הכל )סטודנט הנדרש להשלים הרבה שלבים על מנת להוריד את העלויות שכל 

 .לשלם בפועל



 

 

אנחנו עובדים על זה כרגע מול . ג בשאלה מהי ההגדרה של מכינה"עוד נושא שעולה לדיון במל: מכינות .4

ו אבל זהו נושא מספיק חשוב שנעסוק בו כבר כעת על "לא מדובר כרגע במשהו רלוונטי לתשע. ת"הות

 .ל ההחלטות שיתקבלומנת להשפיע ע

יש לנו . רים בהם לומדים סטודנטים חרדים"מוסדות פועלים מח 05-כפי שאתם יודעים ב: סטודנטים חרדים .5

אם יש . מלגאי שפועל יחד עם טל ריפא על מנת לעזור לקשר את הסטודנטים החרדים לאגודות המקומיות

מזכיר שהצענו ליושבי ראש שרוצים אני . ר אז אנחנו נפנה אליכם בנושא בתקופה הקרובה"אצלכם מח

ואם אנו כיום  רזי ממכון לב בחר לקדם את הנושא של הסטודנטים החרדים. להוביל נושאים שיפנו אלינו

אז אם יש  .רזי רוצה לקחת על עצמו את החיבור הכלכלי והתרבותי, עוסקים בעיקר בנושאים האקדמיים

 .לכם רעיון לקדם בנושא אתם מוזמנים לפנות אליו

הנושא מתקדם מאוד , לשמחתנו. זו הייתה אחת הדרישות שלנו לפני הבחירות האחרונות: רשות צעירים .3

אנחנו עובדים יד ביד עם הצוות של המשרד על מנת לקדם את הנושא . תחת המשרד של גילה גמליאל

 .ולהעלות את הנקודות שנוגעות אלינו

אנחנו גם רוצים לקבל . ייע לכם לקדם את הנושאמחלקת ליווי אגודות בונה תכנית עבודה כדי לס: פנסיה .7

לטובת יצירת  משמעותיים בד בבד אנחנו משקיעים עכשיו תקציבים. מכם פידבקים לטובת העניין

ומצד שני להגדיל , פלטפורמה שתעזור לנו להעביר מצד אחד מאסה קריטית של סטודנטים להסדר מיטיב

 .בכל המשקמשמעותית את ההשפעה שלנו בכלל בתחום הפנסיה 

ח רשם "לאחר דו. בעבר אגודות היו משלמות דמי חבר ומקבלות תמיכה בגובה די דומה: תשלום דמי החבר .8

החלטנו בוועד , העמותות שאסר על עמותת איסתא לחלק תמיכה לעמותות שלא מחזיקות בניהול תקין

תו כך שבשנת ולצד זה דמי החבר יופח, המנהל ובנשיאות לשנות את המודל כך שלא תחולק תמיכה

אנחנו עובדים כל הזמן על הרחבת השירותים שאנו מספקים לכם . ו"בתשע₪  0-ו₪  1.5ה יעמדו על "תשע

למניה אנחנו מעוניינים ₪  2-במידה והדיבידנד שיתקבל מחברת איסתא יהיה גבוה מ, לצד זה. כאגודות

גם על מנת לקשור את ו, גם מתוך תפיסה של תמיכה באגודות. להפנות את הכספים האלו לאגודות

אנחנו עוד צריכים לבנות את המודל אבל הרעיון הוא . האגודות יותר למה שקורה באיסתא ולהצלחות שלה

ובמקביל להצליח להוזיל חלק מדמי החבר כך , לייצר קרן שתעזור לקדם פרויקטים שאגודות יציעו ויקדמו

 .שיעמדו על חצי שקל במקום שקל

. שאיפה לקיים לקראת סוף דצמבר ועידה בנושא חדשנות בהשכלה גבוהה יש לנו: ועידת השכלה גבוהה .9

 .נעדכן בהמשך כשיהיו יותר פרטים

 . בר אילן' המשנה לנשיא אונ, יפה זילברשץ' ת פרופ"ר ות"אמורה להיכנס להיות יו: ת"ר ות"יו .01

יש אצלכם , סטודנטים עובדי מדינה –אנחנו נמצאים כיום בשלושה תהליכים מול ההסתדרות : הסתדרות .00

יחד עם . יצרנו מסמך בשיתוף של אלדד שעזר בנושא. בקמפוס לא מעט סטודנטים שהם עובדי מדינה

הנושא השני שאנחנו מקדמים עם ההסתדרות הוא . אנחנו באים לדיון מול ההסתדרות עם הנושא המסמך

זה יהיה חלק עיקרי ניסיון ליצור פורום שיעסוק במורי קבלן על מנת שבפעם הבאה שנושא יעלה לשולחן 

 .הדבר השלישי הוא שאנחנו עובדים על יצירת תכנית מלגות לטובת קידום זכויות עובדים. בדרישות



 

 

ר החברה שלא נכון לאלחון להיכנס למקום של הפקת ימי סטודנט ודברים "אני מציג את עמדתי כיו: אלחון .02

ולצד זה לספק , ם הסטודנטיםהמטרה של החברה היא להשיג רווחים כדי שהם יחזרו לעול. מסוג זה

אנחנו צריכים לנהוג באופן מאוד זהיר לא לפעול כך שאספקת שירותים תבוא על חשבון יצירת . שירותים

היא לספק ערך שירותי , ל"בהובלה של גרא המנכ, במקום שאנחנו נמצאים בו היום. רווחים לחברה

הטבות שסטודנטים יוכלו ליהנות מהן ואתם אנחנו עובדים על מספר . לסטודנטים שאתם תוכלו לשווק אותו

. בכל מקרה אנחנו נקיים פגישה מעמיקה בספטמבר ספציפית על הנושא, תוכלו לשווק לסטודנטים שלכם

 .במקביל אנחנו נפיק לקחים ממנגנון העבודה סביב המתנות

 :נמשיך בעדכונים :רם שפע

פטמבר הם ימים מרוכזים לכל מחלקה אחד הדברים שנעשה בס. שלחנו לכם מייל סיכום סמינר: סמינר .0

 .הקרובישלח זימון במייל . בנפרד כך שבעלי תפקידים מהאגודות יפגשו אחד עם השני

בחודשים הקרובים נמשיך לקורס . BDO-סיימנו עוד קורס מוצלח בשיתוף מידות ו :קורס ניהול עמותות .2

 .ככל שהביקוש יגדל כך נוכל להקדים את המועד הבא, נוסף

אנחנו עושים עכשיו . שלחנו לכם במייל את כל הלינקים לפורומים השונים: ייסבוק בעלי תפקידיםפורומי פ .6

 .חים שלכם את הלינק כדי שיוכלו להצטרף"אנא העבירו לרמ. ארגון בפורום ומוציאים את מי שלא רלוונטי

א יודע על מה מי של. אגודות שבתהליכים 07יש . הפיילוט שהתחלנו לפני חודשיים הולך ומתקדם: צ"תח .4

חבל שסטודנטים שלכם יפספסו את . אני מדבר אז נא ליצור קשר בהקדם עם טל ריפא שאחראי על הנושא

 .זה

אנחנו רוצים להגדיל ככל הניתן את כמות הסטודנטים שיוצאים למסע לפולין מתוך התפיסה : מסע לפולין .5

נטים שאתם מתחייבים אליהם זה אומר שאתם צריכים להצליח להביא את כמות הסטוד. החברתית שלנו

אם . נתחיל להפיץ את כל המידע בספטמבר. פתחנו את האפשרות לאגודות גם לצאת לבד השנה. מולנו

 .לא נצליח למלא את המטוס דרך האגודות גם אנחנו נפיץ ישירות ונעזור למלא את המטוס

חותרים לשיתוף פעולה עם אחד הארגונים הגדולים על מנת לקחת חלק אנחנו  :פרויקט חלוקת מזון בחגים .3

זו הזדמנות נפלאה עבור ציבור הסטודנטים להיות גורם מסייע גם . משמעותי בסיוע לנזקקים בחגים

 .נעדכן בקרוב, למוחלשים ביותר בחברה

 . ו שני מועמדיםיש שלושה מועמדים ומתוכם יבחר. נעבור לבחירות ונתחיל בוועד מנהל :גלעד ארדיטי

 .אביב איטח ועמרי שמחי, דניאל קוטלר אלמלם –הצגת המועמדים 

 .ניתן להצביע עד שני מועמדים. אנחנו מצביעים עכשיו על בחירות לוועד מנהל :מרי בן אלי

 אביב איטח, דניאל קוטלר אלמלם: א"אוניברסיטת ת

 אביב איטח, דניאל קוטלר אלמלם: אוניברסיטת בר אילן

 אביב איטח, דניאל קוטלר אלמלם: יטת בן גוריוןאוניברס



 

 

 עמרי שמחי, דניאל קוטלר אלמלם: אוניברסיטה העברית

 אביב איטח, דניאל קוטלר אלמלם: הטכניון

 עמרי שמחי, אביב איטח: אוניברסיטת חיפה

 עמרי שמחי, אביב איטח: האוניברסיטה הפתוחה

 עמרי שמחי, דניאל קוטלר אלמלם: אוניברסיטת אריאל

 עמרי שמחי, אביב איטח: הקריה האקדמית אונו

 עמרי שמחי, אביב איטח: המכללה למנהל

 עמרי שמחי, אביב איטח: מכללת בית ברל

 אביב איטח, דניאל קוטלר אלמלם: מכללת ספיר

 דניאל קוטלר אלמלם: המרכז הבינתחומי

 אביב איטח, דניאל קוטלר אלמלם: מכללת סמינר הקיבוצים

 עמרי שמחי, אביב איטח: מכללת סמי שמעון

 עמרי שמחי, אביב איטח: מכללת רופין

 עמרי שמחי, אביב איטח: מכללת אחוה

 עמרי שמחי, אביב איטח: מכללת אשקלון

 עמרי שמחי, אביב איטח: המרכז האקדמי פרס

 עמרי שמחי, אביב איטח: מכללת עמק יזרעאל

 אביב איטח, דניאל קוטלר אלמלם: מכון לב

 עמרי שמחי, אביב איטח: וןמכון טכנולוגי חול

 עמרי שמחי, אביב איטח: יפו-א"אקדמית ת

 עמרי שמחי, דניאל קוטלר אלמלם: מכללת שנקר

 עמרי שמחי, אביב איטח: מכללת אורנים

   עמרי שמחי, אביב איטח: מכללת נתניה

 עמרי שמחי, אביב איטח: מכללת גליל מערבי



 

 

 אביב איטח: מכללת דוד ילין

 אביב איטח, קוטלר אלמלם דניאל: מכללת כנרת

 אביב איטח: מכללת צפת

 אביב איטח, דניאל קוטלר אלמלם: מכללת אפקה

  עמרי שמחי, אביב איטח: ג"משפט ועסקים ר

  עמרי שמחי, אביב איטח: מכללת קיי

 אביב איטח, דניאל קוטלר אלמלם: מכללת שערי משפט

  עמרי שמחי, אביב איטח: ש"המכללה הטכנולוגית ב

 אביב איטח, דניאל קוטלר אלמלם: ינגייטמכללת ו

 עמרי שמחי, דניאל קוטלר אלמלם: ויצו חיפה

 נמנע: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו

 נמנע: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"סיו

אביב איטח ודניאל . 38ועמרי שמחי  81דניאל קוטלר אלמלם , מנדטים 000אביב איטח קיבל : מרי בן אלי

 .חרו לוועד המנהלקוטלר אלמלם נב

אם אין שאלות נעבור ישר . סיוון צפריר, יש לנו מועמדת יחידה. נמשיך בבחירות לוועדת תקנון :גלעד ארדיטי

 .להצבעה

 .אנחנו מצביעים עכשיו על מועמדותה של סיוון צפריר לוועדת תקנון: מרי בן אלי

 בעד: א"אוניברסיטת ת

 בעד: אוניברסיטת בר אילן

 בעד: ריוןאוניברסיטת בן גו

 בעד: אוניברסיטה העברית

 נמנע: הטכניון

 בעד: אוניברסיטת חיפה

 בעד: האוניברסיטה הפתוחה



 

 

 בעד: אוניברסיטת אריאל

 בעד: הקריה האקדמית אונו

 בעד: המכללה למנהל

 בעד: מכללת בית ברל

 בעד: מכללת ספיר

 בעד: המרכז הבינתחומי

 בעד: מכללת סמינר הקיבוצים

 עדב: מכללת סמי שמעון

 בעד: מכללת רופין

 בעד: מכללת אחוה

 בעד: מכללת אשקלון

 בעד: המרכז האקדמי פרס

 בעד: מכללת עמק יזרעאל

 בעד: מכון לב

 בעד: מכון טכנולוגי חולון

 נמנע: יפו-א"אקדמית ת

 נמנע: מכללת שנקר

 בעד: מכללת אורנים

 בעד: מכללת נתניה

 בעד: מכללת גליל מערבי

 בעד: מכללת דוד ילין

 בעד: כנרת מכללת

 בעד: מכללת צפת

 בעד: מכללת אפקה



 

 

 בעד: מכללת בצלאל

 בעד: ג"משפט ועסקים ר

 בעד: מכללת קיי

 בעד: מכללת שערי משפט

 בעד: ש"המכללה הטכנולוגית ב

 בעד: מכללת וינגייט

 בעד: ויצו חיפה

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"סיו

 .סיוון צפריר נבחרה לוועדת תקנון: לימרי בן א

כפי שעדכנו נכנסו לשיתוף פעולה . נעבור עכשיו לנושא תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה :גלעד ארדיטי

לשינוי בגזירת  ג אל מול האוצר על מנת להביא"ועד ראשי המכללות והמל, רציף עם ועד ראשי האוניברסיטאות

 011-נו כך שהמטרה המרכזית שלנו הייתה להביא את הקיצוץ לאזור הכזכור עבד. ₪מיליון  236הקיצוץ בגובה 

שאנו דואגים לכך שלא יושתו בצורה ₪ מיליון  011-026ככה שהקיצוץ יעמוד על  -ואת זה הצלחנו₪ מיליון 

נדה ארבעה תחומים שבהם אנו רוצים להשיג הקלה ביוקר המחייה 'בנוסף שמנו על האג. ישירה על הסטודנטים

נקודות זיכוי במס שלצערי לא , בארבע השנים הקרובות₪ מיליון  021ואכן השגנו  -מעונות: אליהסטודנטי

ובשנים הקרובות המצב יימשך כמו שהוא  2104-הצלחנו להשיג בחזרה את מה שנקבע בהוראת שעה החל מ

סף הנחה רוחבית בתחבורה ציבורית בדומה לאזרחים ותיקים שגם את זה לא הצלחנו להשיג וכ, היום

 09לפרויקטים קהילתיים ולךמלגות לסטודנטים שזה באופן תקדימי הצלחנו לדאוג לו עם בסיס תקציב של 

בנוסף הצלחנו להביא לכך שמשרד האוצר לראשונה יכריז על בחינת צעדים להפחתת יוקר המחייה . ₪מיליון 

שנתית הקודמת הדבר  כזכור לכולם פה בתוכנית הרב. הסטודנטיאלי במקביל לתוכנית הרב שנתית הבאה

ל ומבחינתנו עצם ההכרזה הזאת אמורה לסגור את הפינה הזאת כשבמקביל "הראשון שרצו זה להעלות שכ

. ל שהם דיור ותחבורה"אנחנו רוצים גם להצליח להפחית את יתר מרכיבי המחייה הסטודנטיאליים מלבד שכ

את הסיכון להזדמנות ולהמשיך ולמנף  לסיכום החלק התקציבי נראה לי שכמו שאתם מבינים הצלחנו להפוך

 . את עולם הסטודנטים

הראשון בהם הוא נושא עובדי הקבלן שנסגר והובלנו יחד עם פורום חינוך . לנושא הזה מתווספים שני נושאים

ואנחנו כאמור נעבוד יחד איתם על מנת לקדם את הנושא לקראת הפעם , והסטודנטים עובדים סוציאליים

אפשר , אחרי הדברים שאמר אתמול שר האוצר, אני חושב שיותר מתמיד. הוא מתווה הגזהנושא השני . הבאה

ויותר מזה היה אפשר לראות שלא מדובר במאבק מפלגתי , להבין שככל הנראה עומדים להיות שינויים במתווה

ם לא אני משער שהמתווה באמת ישונה וכל הצדדים ירגישו שה. אלא במאבק על יוקר המחייה שכולנו נרגיש



 

 

שלושת הדברים האלה יושבים יחדיו לתפיסתי תחת המטריה התקציבית ואנחנו . השיגו את כל מה שהם רצו

 .נמשיך לעבוד על מנת לחזק את מקומנו כשחקן מרכזי במערכת

 .נעבור להצגת ארגון הבוגרים שאנחנו עובדים עליו עכשיו :גלעד ארדיטי

 הצגת הקמת ארגון הבוגרים

נשמח שכולכם . את התכניות של ההתאחדות להקמת ארגון בוגרים בחודשים הקרובים חן מוזס פרטה במצגת

 .תסייעו לה ברעיונות שיעלו לכם ובעיקר במציאת היורים והסגנים באגודה שלכם בשנים האחרונות

 .דור יהיה ראשון. נעבור להצגת נושאים על ידי יושבי הראש :גלעד ארדיטי

. מה לשיח יותר דמוקרטי שקשורה לנישה של הסטודנטים למשפטיםאני רוצה להציע פלטפור :דור חיים

לפני שנה לערך הייתה . 'מבחני הלשכה וכו, מדובר כמובן בתחום בעייתי בפני עצמו לאור הצפת המקצוע

את המגעים באותה תקופה ניהל הפורום . החלטה של שרת המשפטים על שינוי תהליך הראיונות להתמחויות

 ב הסטודנטים למשפטים בארץ לומדיםהאבסורד הוא שדווקא רו. וניברסיטאותלסטודנטים משפטים בא

דיברתי לא . במכללות ולא באוניברסיטאות ויש קושי בכך שאין ייצוג בפורום הסטודנטים למשפטים למכללות

מעט על הנושא עם רם וגלעד והצעתי היא להקים ועדה שתיפגש אחת לסמסטר תחת קורת הגג של 

קחו חלק נציגים מכל המוסדות הרלוונטיים ושם יעלו לדיון הנושאים השונים על סדר יה יההתאחדות ובוועד

ורק בהמשך נוכל אולי לקדם , כרגע חשוב לדעתי קודם כל ליצור את השיח. היום של הסטודנטים למשפטים

  . גם שינוי מבני ששם יתקבלו גם ההחלטות בפועל

אני חושבת שאסור . לכל הסטודנטים מהמוסדות השונים ברור שחשוב שיהיה ייצוג :דניאל קוטלר אלמלם

אני חושבת שיש מקום לשיח מול לשכת עורכי הדין ומשרד . להסכים אבל שלוועדה כזו לא יהיו כל סמכויות

 .המשפטים על מנת לוודא שנוכל ליצוק תוכן לוועדה הזו כשתקום

היו נוכחים נדון בנושא יחד עם כל אני חושב שקודם נכון שנכנס את הוועדה ואז כשכולם י :דור חיים

 .לאחר מכן נוכל לפנות לגורמים הרלוונטיים. הסטודנטים המייצגים מהמוסדות השונים

אני מסכימה עם דור וחשוב לראות שגם עושים תהליך משתף ומכיל כדי שכולם יהיו מעורבים  :ענבר הוכברג

 .ים שינויים שהם לא חלק מהםולא תהיה ההרגשה שעושים שינוי מעל הראש וכופים על הסטודנט

אני מבקש שישלח כבר בהקדם זימון לפגישה שתתקיים לפני תחילת השנה לדיון ראשון בוועדה  :דור חיים

 .זאת כמובן בהנחה שההצעה מקובלת על כולם. ואליו יוזמנו נציגים מכל המוסדות השונים

ת תחילת אוקטובר על מנת שנוכל לצאת אם מוסכם על כולם אנחנו נזמן את הוועדה הזו לקרא :גלעד ארדיטי

במקביל כבר מעכשיו ליאת תתחיל לעשות את , ל לשכת עורכי הדין ומשרד המשפטיםעם אמירה אחת אל מו

נעבור  .התיאומים לעבודה אל מול משרד המשפטים בין המכללות והאוניברסיטאות בגלל שחבל על הזמן

 .לנושא הבא לדיון שיוצג על ידי ענבר

אצלנו אנחנו פועלים כבר קרוב לשנה עושים שיתוף פעולה עם הדבר הבא על מנת להכין את : גענבר הוכבר

לצד זה פועל מרכז לקידום . במסגרת הזו הם עוברים התמחות בשוק העבודה. הסטודנטים לשוק התעסוקה



 

 

ם אנחנו תכננו לקראת שנה הבאה לצאת לסקר שיישקף לנו בדיוק מה הסטודנטי. תעסוקה באוניברסיטה

חשוב לנו לתת מענה לא רק במהלך התואר אלא שנוכל לתת גם . השנים האלה 6רוצים שיספקו להם במהלך 

 . אני חושבת שזה נושא שרלוונטי לכל האגודות. פתרונות לסטודנטים שלנו עם יציאתם לשוק העבודה

אני . ה יותריש תחומי לימוד שהם מקצועיים וההשתלבות שלהם בשוק העבודה היא פשוט :גלעד ארדיטי

מודה שאין לנו כרגע פיצוח איך להגדיל משמעותית את הקשר בין שוק התעסוקה לבוגרי מערכת ההשכלה 

אבל בהחלט מדובר בנושא  2121הצבנו את זה כיעד כחלק מהשכלה . הגבוהה בדגש על מדעי הרוח והחברה

 .ייםואני חושב שהאתגר הוא להצליח ברמה הקמפוסיאלית לעשות את השינו, מורכב

אני אשמח אם נוכל להקים פורום שיעסוק בנושא ובו נוכל לבדוק איך מקדמים נושא במוסדות : ענבר הוכברג

 .השונים וגם באופן רחב יותר

 

 

 -הישיבה נעולה-

  


