
 

 
 

 

 פרוטוקול ישיבת נשיאות

02/0/02/7 

 מכללת קיי

 

 16:00 :שעת פתיחת הישיבה

 :נוכחים

 ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו: רם שפע

 ר התאחדות הסטודנטים בישראל"סיו: ענבר הוכברג

 ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת אריאל"סיו: אליה חייט

 יבוציםר אגודת הסטודנטים במכללת סמינר הק"יו: נועה מועלם

 במכללת דוד יליןר אגודת הסטודנטים "יו: עדן מרין

 ה העברית ר אגודת הסטודנטים באוניברסיט"יו: שלומי יחיאב

 ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון "יו: אורי רט

 ר אגודת הסטודנטים במכללת קיי"יו: אבי בוחבוט

 ר אגודת הסטודנטים במכון לב"יו: אלון יומטוביאן

 ר אגודת הסטודנטים במכללת בצלאל"יו: שנובאבי פ

 תל חיר אגודת הסטודנטים במכללת "יו: אל תשובה-רון

 ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר"יו: חן גרינברג

 ר אגודת הסטודנטים במרכז ללימודים אקדמיים"יו: איתמר טרובק

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

 ר אגודת הסטודנטים במכללת אוהלו"יו: חדי אבו סלא'וג

 ר אגודת הסטודנטים במכללת גליל מערבי"יו: קופרמןאורית 

 רז הבינתחומיר אגודת הסטודנטים במכ"יו: תום ברמן

 :כתבי הצבעה

 ענבר הוכברגמייפה את כוחה של  ,ר אגודת הסטודנטים בקריה האקדמית אונו"יו: אורי אלדר

 מייפה את כוחו של רם שפע, הסטודנטים במכללת בית ברלר אגודת "יו: דניאל אפריימן

 מייפה את כוחו של רם שפע, ר אגודת הסטודנטים במכללת כנרת"יו: עתליה מן

 :נוספים

 מבקר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל: יניב יחזקאל

 בישראלוהסטודנטיות ל התאחדות הסטודנטים "מנכ: עמיחי גרין

 בישראלוהסטודנטיות התאחדות הסטודנטים רי אגודות בח קש"רמ: טל שיינברום

 בישראלוהסטודנטיות התאחדות הסטודנטים מנהלת קשרי ממשל ב: ליאת הלבץ

 בישראלוהסטודנטיות התאחדות הסטודנטים נשיא : אביב איטח

 אחראי אזרחות חברתית בהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל: עילם לשם

 

 



 

 
 

 

 :דיון

 .בהצגה של מנהל סטודנטים עולים במשרד הקליטהנתחיל : רם שפע

 .הצגת מנהל סטודנטים עולים

כשרוצים למנות לתפקיד מישהו , כפי שאתם ודאי מכירים. ל ההתאחדות מונה במכרז"עד עכשיו מנכ: רם שפע

 אנחנו קיבלנו החלטה שהמינוי של. מבצעים תהליך בעייתי הרבה פעמים ,במקומות רבים אחרים, מתוך הארגון

לאור הגידול בארגון , בנוסף. ל ההתאחדות יהיה של מישהו מתוך הארגון ושהוא יהיה תפקיד אמון"מנכ

ל "ר ומנכ"סיו, ר"ל לארגון שיהיה חבר הנהלה יחד עם יו"והצמיחה שלו הגענו להחלטה להוסיף תפקיד סמנכ

ובאופן , ובה ביותרה הטשנוכל לקיים את התהליך בצור לכן פנינו ליועצת המפשטית שלנו על מנת. העמותה

כלומר לייצר מספיק מנגנונים דמוקרטים שלא , ל הנוגע למינוי בהסתכלות עתידיתשגם יהיה לא פשוט בכ

על כן . על הארגון נקי, כפי שקורה כיום, יאפשרו בעתיד להנהגה לעשות משחקים עם מינויים אלא ישמרו

אישרנו את . אות יאשרו את שני בעלי התפקידיםאישרנו בנשיאות את שינוי התקנון בו הוועד המנהל והנשי

 .שיינברום וליאת בוועד המנהל ועכשיו אנו מעלים את מועמדותם לתפקיד אליכם

 .הצגת טל שיינברום וליאת הלבץ

כמובן שיצאו מכרזים . 'בניית הגדרות התפקיד וכו, אנחנו עובדים עכשיו על כל תהליך החפיפה :רם שפע

 .נו בהתאחדותבהתאם לכך לתפקידים שיתפ

 ?מה התכנון לגבי התפקיד. ל לא היה עד כה"תפקיד סמנכ: אלון יומטוביאן

ל יתעסק לרוב בכל "הכוונה שלנו שהסמנכ אבל, יחד עם ליאת ושיינברוםאנחנו בונים את התפקיד  :רם שפע

הכוונה היא . להוציא לפועל את הרעיונות ארוכי הטווח שיש לנו ושעולים מעת לעת, מה שקשור לפיתוח הארגון

שכיום לרוב  שיהיה גורם שיכול לעבוד פחות על השוטף ולפתח דברים יותר מעמיקים שדורשים זמן ומחשבה

 . מתאפשרים לנו פחות

 .חשוב מאוד להגדיר כמו שצריך את התפקידים: אלון יומטוביאן

 ?אשמח להבין את השיקול לא להכניס מישהו חדש להתאחדות: חן גרינברג

מדובר בתפקידים שדורשים המון אמון ואתה חייב להרגיש בטוח במאת האחוזים עם מי , תראשי: רם שפע

חשוב , אנחנו חושבים שלטובת שימור מוטיבציה של העובדים בהתאחדות, בנוסף. שנכנס לתפקידים האלה

. האם אין שאלות נוספות נעבור להצבע. וזה בארגון כמו ההתאחדות שהוא מאוד שטוח, לשמר אופק התקדמות

  .ל העמותה"מינויו של טל שיינברום למנכאנחנו מצביעים ראשית על 

 בעד: אוניברסיטת בן גוריון

 בעד: ה העבריתוניברסיטהא

 בעד: אוניברסיטת אריאל

 בעד: הקריה האקדמית אונו

 בעד: בית ברל

 בעד: ספיר

 בעד: המרכז ללימודים אקדמיים

 בעד: סמינר הקיבוצים

 בעד: מכון לב

 בעד: תל חי

 בעד: ליל מערביג



 

 
 

 

 בעד: דוד ילין

 בעד: כנרת

 בעד: קיי

 בעד: בצלאל

 בעד: אוהלו

 בעד: ש"המכללה הטכנולוגית ב

 בעד: רכז הבינתחומיהמכ

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"סיו

בעה על מינויה של ליאת הלבץ אנחנו עוברים להצ. ל העמותה אושר"מינויו של טל שיינברום כמנכ: רם שפע

 .ל העמותה"כסמנכ

 בעד: אוניברסיטת בן גוריון

 בעד: ה העבריתוניברסיטהא

 בעד: אוניברסיטת אריאל

 בעד: הקריה האקדמית אונו

 בעד: בית ברל

 בעד: ספיר

 בעד: המרכז ללימודים אקדמיים

 בעד: סמינר הקיבוצים

 בעד: מכון לב

 בעד: תל חי

 בעד: גליל מערבי

 בעד: יןדוד יל

 בעד: כנרת

 בעד: קיי

 בעד: בצלאל

 בעד: אוהלו

 בעד: ש"המכללה הטכנולוגית ב

 בעד: רכז הבינתחומיהמכ

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"סיו

 .אנחנו עוברים עכשיו להצגת האגודה המקומית .ל העמותה אושר"מינויה של ליאת הלבץ כסמנכ: רם שפע

 .הצגת פעילות אגודת הסטודנטים במכללת קיי

דיברנו על . לאור קוצר הזמן לא נקיים דיון עכשיו על חופש הביטוי במערכת ההשכלה הגבוהה: רם שפע

האקדמיה אסא כשר לייצר עבור ' שר החינוך מינה לפני שלושה חודשים את פרופ. הנושא קודם בוועד מנהל

במסגרת עבודתו הוא נפגש עם גורמים שונים . בישראל קוד אתי שנוגע להתבטאויות פוליטיות בקמפוסים

לפני שלושה ימים יצרו איתנו קשר וזימנו אותנו לפגישה איתו בעוד . ואנחנו כמובן ניפגש איתו גם, במערכת



 

 
 

 

כל מי שרוצה לקחת בו חלק כמובן על מנת להיות פרקטיים אנחנו מציעים להקים צוות ש. כשבועיים לערך

 . נשלח מייל מסודר עם כל הפרטים. מוזמן

 ?הכוונה בהתבטאות היא פוליטית או מפלגתית :אורית קופרמן

כשר אמר בשיחה הקצרה שלנו שהוא לא יודע ולכן הוא נפגש עם ' גם פרופ. אנחנו לא יודעים כרגע :רם שפע

אחדות חושבים שנכון שנייצג דעה כמה שיותר רחבה שלנו אנחנו בהת. כלל הגורמים הרלוונטיים במערכת

אנחנו נעביר . כל המהלך ייצור ככל הנראה הד תקשורתי אדיר וחייבים להיות מוכנים לזה. כמנהיגי הסטודנטים

אנחנו . יותר ממוזמןהוולונטרי ת וכל מי שרוצה להצטרף לצוו, בנושא לכם את כתב המינוי וקצת כתבות שהיו

 .לנושא ההתפקדות עוברים עכשיו

 .הצגת מיזם התפקדות

אנחנו מאמינים שאם נדע , ראליתישהחלטנו להביא את הנושא מתוך חשיבותו העצומה לחברה ה: רם שפע

  .לנהל מהלך רחב וחכם נוכל לייצר השפעה מאוד מהותית על ההשתתפות האזרחית על הציבור

מעט פעמים למצבים בהם המילה הזו נתפסת בשנים האחרונות נקלעתי לא ו, אני פוליטיקאי: אביב איטח

ברחובות פרשתי מהקואליציה . אני החלטתי שאני אנסה לשנות את זה בזירות בהן אני פועל. כמילת גנאי

והמסע שלי מאז מוכיח לי שזו הולכת להיות המהפכה הכי חשובה שהיתה כאן , ר האופוזיציה"והפכתי ליו

וצריך לנסות להביא את המערכת לכך שתהיה כמה , יתן להשפיעפוליטיקה היא המקום שבו נ. בשנים הבאות

יעשה טוב , ולא משנה באיזו מפלגה, מבחינתי כל מי שיתפקד ויהיה מעורב יותר. שיותר טובה ולטובת החברה

 . למדינה ולחברה הישראלית

מפלגתיים בתוך איך אנחנו יכולים לקדם את הנושא אצלנו בקמפוס בלי לעורר עכשיו ויכוחים  :אורית קופרמן

 ?הקמפוס שלי

אני חושב שנוכל להבטיח שזה יתבצע , אם ננגיש בצורה מיטבית את כל המידע ולכל המפלגות :עילם לשם

 . וכך נוכל לעודד השתתפות אזרחית, בצורה נקייה

חנו וזה עובד כי אנ, אני עושה אצלנו בקמפוס בכוונת מכוון שבוע פוליטי הכי נפיץ שניתן לעשות :נועה מועלם

 .עובדים הרבה על הנגשה של המידע והצגה שלו בצורה נכונה ושיווק נכון

. אבל אצלנו זה בהחלט חשש שלדעתי צריך לקחת את זה בחשבון, את צודקת בנוגע לשיווק :אורית קופרמן

אלה נושאים שאצלנו בקמפוס . לדעתי זה יכול לגרום אצלנו דווקא לפלגנות בתוך הקמפוס ואני חוששת מכך

 . ד נזהרים בהםמאו

לפני כמה שנים היה ניסיון והוא נכשל אז אשמח . אני מאוד בעד הרעיון והוא מבורך מאוד לדעתי: תום ברמן

 ?להבין האם נעשתה עבודת לקחים מהמהלך הקודם

אנחנו עושים . אנחנו בקשר כמובן עם אופיר יחזקאלי שהקים את מתפקדים לפני כמה שנים :עילם לשם

עשינו תחקיר מעמיק ויש לנו הרבה . ת יחד איתו ועם הצוות שהקים איתו את מתפקדיםהעברת מקל מסודר

  .בבניית התהליך מאוד מסקנות שאנחנו מיישמים כעת

במיוחד אם אתם מדבירם על גורמים חיצוניים שיכניסו , צריך לשים לב מאוד לנושא התקציבי: שלומי יחיאב

 .ך מאוד להיזהר מזהאני ממש לא חושב שזה נכון וצרי. כסף למיזם

 .ואנחנו מנסים לייצר מיזם כמה שיותר ממלכתי, אנחנו כמובן ניזהר מזה מאוד :עילם לשם

כים "וזה יכול להיות מורכב מח, צריך להקים מנגנון או ועדה שתאשר כל שקל שיכנס למיזםאכן  :רם שפע

ל הנושא כעת כי אנחנו רוצים שנוכל אנחנו נצביע ע .'נציגות לנשיאות וכו, לשעבר מכל קצוות הקשת הפוליטית

כי מדובר  ,או באף מדיה דיגיטלית, תקשורתית אני מבקש מכם לא לצאת עם זה כרגע. להבין מה הכיוון שלנו



 

 
 

 

שנספיק עד הנשיאות  מאמיןאני . בתהליך ארוך מאוד שצריך עדיין לעשות על מנת להפוך אותו לפרקטיקה

כאשר , מבקש שנצביע על אישור עבורנו להמשיך להתעסק בנושאאני . הבאה לשלוח כבר נייר מסודר בנושא

 .הצעדים הבאים יובאו להחלטת הנשיאות

 בעד: אוניברסיטת בן גוריון

 בעד: ה העבריתוניברסיטהא

 בעד: אוניברסיטת אריאל

 בעד: הקריה האקדמית אונו

 בעד: בית ברל

 בעד: ספיר

 בעד: המרכז ללימודים אקדמיים

 בעד: סמינר הקיבוצים

 מתנגד: מכון לב

 בעד: תל חי

 בעד: גליל מערבי

 נמנע: דוד ילין

 בעד: כנרת

 בעד: קיי

 בעד: בצלאל

 בעד: אוהלו

 בעד: ש"המכללה הטכנולוגית ב

 בעד: רכז הבינתחומיהמכ

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"סיו

 . ת את המשך הצעדים האופרטיבייםק בנושא ולהביא לנשיאוואושר לעס: רם שפע

 

- הישיבה נעולה-

 


