
 

 
 

 

 פרוטוקול ישיבת נשיאות

27.9.2017 

 מל"א אור יהודה

 

 16:30 :שעת פתיחת הישיבה

 :נוכחים

 בישראל והסטודנטיות רם שפע: יו"ר התאחדות הסטודנטים

 יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית :שלומי יחיאב

 באוניברסיטת בן גוריון  הסטודנטיםאופיר נפתלי: יו"ר אגודת 

 יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה לילך חייבי מנחם:

 עומר עמית: יו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון

 אורי אלדר: יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי אונו

 במרכז הבינתחומי אגודת הסטודנטיםנדב מנדלסון: יו"ר 

 חן גרינברג: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר

 בסמינר הקיבוצים םיו"ר אגודת הסטודנטייולי נחמד: 

 במכללת לוינסקי אגודת הסטודנטיםמיראל בר עוז: יו"ר 

 אגודת הסטודנטים במכללת גורדוןשיזף אהרון: יו"ר 

 דניאל אלטמן: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת שנקר

 אורית קופרמן: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת גליל מערבי

 ון לב יו"ר יו"ר אגודת הסטודנטים במכ –אבנר רוסלר 

 ו"ר יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילןי -דניאל תייר 

 גודת הסטודנטים במכללה למנהליו"ר יו"ר א -ליאור טואיל 

 יו"ר יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אשקלון –יפה טבג'ה 

 מל"א אור יהודהיו"ר אגודת הסטודנטים ב -אפי לוי 

 מכללת אפקהיו"ר יו"ר אגודת הסטודנטים ב –סהר מילס 

 אוניברסיטת ת"איו"ר אגודת הסטודנטים ב -רום טנא 

 

 נוספים:

 גודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחהסיו"ר א -רועי אדמוביץ

 "ל התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראלמנכ -טל שיינברום 

 מבקר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל -יחזקאל יניב 

 ות הסטודנטים והסטודנטיות בישראלגוף מבקר התאחד -יפית 

 התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל ראש מחלקת קשרי אגודות ב –גל פינסלר 

 ישראלהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות ברכז קשרי אגודות ב -דוד גלזר 

 כזת קשרי אגודות בהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראלר -נטעלי ביז'אווי 

 



 

 
 

 

 -עדכונים .1

 פע:רם ש

יתה נצטרף מאיימים על פתיחת השנה. במידה ותהיה שב -יתות בסגל האקדמי למכללות להוראה א. איומי שב

ואנחנו בדיונים כרגע הסיטואציה היא שהצדדים שנים וחייבים למצוא פתרון.  3נגרר כבר הנושא אל הסגל, 

 מנסים לסייע כמה שניתן.

"ה, מאיימים על שביתה בפתיחת שנה, אנחנו בדיונים עם כל מו"מ תקוע מול ור –טאות יהסגל הזוטר באוניברס

  הצדדים להגיע לפתרון.

יום להגיע לפתרון  14הכריז היום בבוקר על סכסוך עבודה, יש להם  - הסגל האקדמי במכללות הציבוריות

 אחרת תיפתח שביתה.

רגישים ולא פשוטים וחשוב כל מי שרוצה יכול להצטרף לדיונים עם הצדדים, כאמור מדובר בדיונים  :שפע רם

יכול להיות שנצטרך לפעול בצעדים משמעותיים יותר מבחינת מעבר לכך לעשות את ההכנות המתאימות לפני. 

השבתה, נצטרך לראות איך הדיונים מתקדמים. התקשורת כבר התחילה לפרסם בנושא. אנחנו יכולים להגיד 

לתמוך רק באחד הצדדים, כלומר יש  גם ים, אפשרמ, זה מייצר לחץ על הצדד"אנחנו דורשים להצטרך למוש

 מורכב.זה מצב המון אופציות אך כאמור 

יות מורכבות של שביתות ורם היה איש הקשר שעזר ותמך והביא אצהתמודדתי בתפקיד בסיטו ליאור טואיל:

 הל משברים.ר קבוע בהתאחדות שיעסוק בנושא וינמגשר. אולי יהיה מגש

 אבל אולי פתרון באמצע. מישהו שינהל את המהלכים איתנו ולא חיצוני.אוהב את הכיוון,  שפע:רם 

טים נדבנו, אולי לאיים על המוסד. הסטו אנחנו צריכים להראות למכללות שאי אפשר לפגוע :קופרמן אורית

 נפגעים וסובלים ואולי צריך לעורר אותם.

ם זה הקש האחרון ולא נעזור להם ההתאחדות צריכה להגיד למוסדות ולמרצים שהשבתת לימודי גרינברג: חן

 במידה וזה מה שיעשו. 

 יעוץ כמו שליאור הציע.ה משרת את האינטרסים שלנו, אולי ניקח צריך לשאול מ אורי אלדר:

ות, אנחנו לא עוזרים לינו לפני שיוצאים לאיומים והשבתפתרון גנרי זה בעייתי, אם לא באים א שלומי יחיאב:

 לגוף הזה. 

רון משיכת התשלומים מצד הסטודנטים הוא פתרון שרק פוגע בכולם. אנחנו משקיעים המון פת טואיל: ליאור

 מהות, וכדי להתייעל צריך שכולנו נשדר קו אחיד בנושא.במשאבים על ניהול מאבקים במקום 

 .אולי נערב את המל"ג כגורם מכריע דניאל אלטמן:

 .נו מחוברים לכל מה שקורהחכה אניש לנו נציגות בוועדות הסגל הזוטר וכ מנחם:-חייבילילך 

הסיפור של המכללות לחינוך הוא פעם חמישית אז  העניין הוא תמיד אפור לכן הסיטואציה בעייתית. רם שפע:

ת כי זו מכללה פרטית. "אנחנו מתייחסים לזה אחרת. אצל ליאור במכללה למנהל הסגל הוא לא תחת הות

איומים כדי שנוכל להגיב. לדוגמה: שביתת וסל של כלים לנו  ישהסגל במכללות ציבוריות זה גם סיפור אחר. 

 בואו נתקדם עם הסיטואציה ונקבל החלטות כשנגיע לגשר. סטודנטים.

 

 טל שיינברום:

אגודות וכל  5הסבר על הסקר ועל חשיבות המענה של האגודות. עד כה ענו רק  –. סקר השוואת נתונים ב

 השאר לא נגעו בזה בכלל.



 

 
 

 

רים ואלו דברים שאנחנו שואלים בסקר. זה כלי מטורף "ל הזמן שואלים על נתונים בפורום יואתם כ שפע: רם

 האגודות במיוחד בפגישות עם המוסד וחבל שהוא נותר ללא מענה. זה כלי בשבילכם.לכל 

  –ג. תעסוקה 

שלה הולכת להוביל את תחום התעסוקה בהתאחדות. מעיין נבחרה בשל היכולות  חג'אג' מעיין שפע: רם

נשים דגש על בנושא התעסוקה יהיה מכרז למחלקת אקדמיה.  יםובשל הממשק האקדמי לתחום. אחרי החג

וגם יצירת חיבורים  לסטודנטים יםינט)בין היתר האתר המשווה(, קורסים בשטח שרלווהשלבים טרם הלימודים 

ודה מקדם את רווחה והעבשר ה ,בנוסף .תעסוקתיים אחרי הלימודים. ניתן את המענה לסטודנטים שמתלבטים

 .והיא בעלת השפעה רבה שאנחנו חברים בה" 2030נושא התעסוקה בוועדת "תעסוקה 

 

 תכנית עבודה שנתית של ההתאחדות :

ם ליצור קשר עם העובדיכנית העבודה בכל המחלקות אתם מוזמנים אנחנו בונים את תבימים אלו שימו לב ש

 על זה והציע את הרעיון. ולהעלות רעיונות, שאפו לאופיר מב"ש שחשב

  -ד. איסתא

קציב תאחוז מ 80-קרוב ל דנדים של איסתא,יאנחנו מושפעים מהדיבכמו שאתם כבר יודעים  שפע: רם

וסט עדיין לא הגיע כי . ברבעון האחרון המניות ירדו, וכרגע הדיבידנד של אוגמגיע מהחברה ההתאחדות

 אבל מקווים שלקראת סוף הרבעון יה לא טובה ובעייתיתצאהחברה במצב פחות טוב מבעבר. אנחנו בתוך סיטו

איסתא חושבת על פתרונות להתאים את עצמה לשוק. אחישי גל מנכ"ל במקביל . הזה המצב יתבהר וישתפר

 איסתא יגיע לישיבת הנשיאות או עם נציגי הועד המנהל.

 -ה. אקו"ם

להגיע  אנחנו מנסיםבר יותר משנה וחצי, כאנחנו פועלים בנושא אקו"ם ושאר תאגידי הניהול טל שיינברום: 

א כוונות רווח, פועלים לטובת ציבור למתוקף היותנו עמותות ל לתמחור מוסכם מול האגודות ולשלם פחות

מחכים אנו . "מלחזור למויהיה ניתן  סטודנטים ועוד. הרשות להגבלים עסקיים עיכבו את התהליך, אבל בקרוב

במקביל לפעילות שלנו מול מ שוב. "גבלים, ואז נוכל להיכנס למולהמהרשות לאישור הפורמלי על הפטור 

שכל אגודה תקבל את ההחלטה  הדרך הנכונה היא ,הרשות, לא נכון שההתאחדות תורה לכם כיצד לפעול

 . הנכונה עבורה

 -ו. סוכנות יהודית

בים בבורד של כנראה מתחיל שיתוף פעולה משמעותי איתם על רקע פיצוץ מתווה הכותל. הרפורמים שיוש

התחומים שהסוכנות  פ בנושא."הסוכנות, רוצים להשקיע ביהדות בישראל ובצעירים בישראל ופנו אלינו לשת

כרגע זה רק דיבורים,  , יש הרבה אופציות.רוצה לייצר שיתופי פעולה הם משלחות, הסברה, קהילות סטודנטים

 ברגע שיהיה מה לעדכן, נעדכן.

 -ז. אמנים בפתיחת שנה

 ע:רם שפ

ר. בנוסף לא משאבים של משרה מלאה אם לא יות אלהתעסוק בנושא,  שההתאחדותצריך לשאול האם נכון 

הרבה אינטרסים מכל הצדדים. הכוח הצרכני שיצרנו מעלה רעיונות באגודות , יש סתם שנים זה לא עובד

 אין לזה סוף.צריך גם להיזהר מכל רעיון שעולה כי נוספים שהם מדהימים, אבל 

 . ורם אמר שזה לא אפשרי וגם לא חוקי רביתי את הנושא בעהעל חייבי מנחם: לילך

 כמובן שלא התכוונתי לזה ממקום חוקי אלא ממקום מהותי.  שפע:רם 



 

 
 

 

עושקים אותנו בכל הכספים האלו שהולכים על התרבות, ההתאחדות צריכה להיכנס  לילך חייבי מנחם:

 ים יותר מדיי כסף בדבר הזה.בעניין כמו במתנות פתיחת שנה. אנחנו משקיע

צה באומנים כל אחד רובתיאוריה זה נכון, אבל אי אפשר להשוות בין מתנות פתיחת שנה לאומנים.  רם שפע:

 .יםאחיד יםמוצר משהו אחר, במתנות פתיחת שנה אלה

בין  כדי ליצור קהילה וחיבורבאירועים והופעות זה חשוב , אני רואה את זה אחרת קצת טבג'ה: יפה

 .סטודנטיםה

על מנת להביא  יש פערים עצומים בתמחורים של האומנים מאגודה לאגודה, צריך להתאגד אורית קופרמן:

 להוזלה בפריסה ארצית.

 הפתרון צריך לבוא בדמות של שיח ושיתוף, אל תסכימו למחירים מופקעים. נפתלי: אופיר

ון, אנחנו המכללות צריכות להתאחד כדי נטיות לדיוהאגודות שיש להן חברות כלכליות לא רלו מיליס: סהר

 לחסוך כסף וזמן.

זה עניין של ערבות הדדית, אם לא נהיה מאוחדים זה חסר טעם. אולי לפעול מול חברות הייצוג  נדב מנדלסון:

, כל אחד והאינטרסים ג אם צריך. בתכלס אין סיכוי שיקרה מהלך שלנו משותףל האומנים ולעשות שיימינש

 .והצרכים שלו

ווחים לטובת ציבור הסטודנטים. אם מישהו פה יצפה צריך להבין שחברת אלחון מטרתה השאת ר שפע: רם

מאיתנו ובצדק שאלחון תייצר רווחים וכשאתם מבקשים מהחברה להיכנס לנושא הזה אתם בהכרח מביאים 

 להתנגשות בין שני הנושאים וזה מקום שאני לא חושב שמישהו רוצה להיות בו.

 - מחלקתייםח. ימי עיון 

 – של אגודות לפי תחומים שונים כגון צריך לשים דגש על חיבורים רוחביים ופילוחים נפתלי: אופיר

 .אוניברסיטאות, מכללות לחינוך, פריפרייה וכו'

ישם את הרעיון בנוסף ני .2018אנחנו עובדים על חיזוק של הנושא וזה גם נכנס לתכנית העבודה של  שפע:רם 

כאשר נייצר פורומים ופאנלים לפי תחומים כך שכל אגודה תוכל למצוא את המקום  לקראת הסמינר הבא

 הרלוונטי ביותר עבורה.

 

 -. המסע לפולין2

שקל לכל  800-אני שמח לעדכן שלאחר מאמצים רבים הצלחנו להפחית את עלות המסע בקרוב ל גלזר: דוד

 נט ומבלי לשנות או לפגוע במתווה.סטוד

מסע, תהליך, אתר המסע, מחיר, לוחות זמנים. נשלח את כל הפרטים על הלוחות זמנים המתווה לדוד מציג את 

 שאתם שולחים. הסטודנטיםבעדכונים השבועיים. בגדול אתם משריינים מקומות למסע ואז בוחרים מי יהיו 

לכל האגודות  ממליץ מאוד, אנחנו עושים מסע בנפרד עם הסגל אבל עדיין ממליץ בחום נפתלי: אופיר

 .הצטרף למסע ההתאחדותל

 .מסע מדהים, חשוב מאוד שפע:רם 

 .זה יקר מאוד ביחס לכמויות של הסטודנטיםאנחנו מוציאים מסעות לאפריקה ו ליאור טואיל:

הורדנו אי אפשר להשוות בין תפוחים לאגסים, מדובר על מתארים שונים לחלוטין. כפי שאמרתי  גלזר:דוד 

 ועדיין לא פגענו במרקם של המסע. ₪ 700-חיר משנה שעברה במשמעותית את המ

 האם יש התייחסות לסבסוד המסע עבור סטודנטים ללא אמצעים? ליאור טואיל:

  זה בדיוק המקום של האגודות והמוסדות לדבר על הנושא., רעיון מצוין דוד גלזר:



 

 
 

 

 

את המסע היא חברה בת של איסתא החברה איתה אנו מוציאים  "אקדמי טרוול" חשוב להדגיש כירם שפע: 

ואני לא צריך להסביר כמה חשוב שדווקא אנחנו נחזק את איסתא כי בסוף כל שקל שנכנס לחברה, שליש 

  ממנו שייך לסטודנטים.

 

 הפסקה

 

 -. תכנית רכזי ספורט בקמפוסים3

כה באגודות בתקופה האחרונה אנחנו מנהלים קשר עם אס"א לגבי הקצאת כספים ומלגות לתמי דוד גלזר:

 וחיזוק הספורט בקמפוס. זה מיועד יותר לאגודות הקטנות שמתקשות לסבסד את זה לבדן. 

 רלוונטי לאוניברסיטאות. נוי מובילה את הנושא כחלק מפרויקט זקני השבט.פחות הצגת המתווה הכללי, 

 

 -. חוק ארגון יציג ותשלומים נלווים4

ם בו פה בנשיאות בועד מנהל כבר שנים, חשוב לי לאור למרות שאנחנו עמלים על הנושא ודני שפע: רם

העבודה שיש יושבי ראש חדשים לחזור רגע למהות ולספר לכולם מה הרציונאל הבסיסי. החוק אמור לחזק את 

 - במספר מישוריםעולם 

קשר מול משרדי ממשלה בכדי ליצור פרויקטים חברתיים ואקדמים ולהעביר מלגות לסטודנטים למשל. א. להת

פני הארגון יציג היה מאוד קשה עד בלתי אפשרי להתקשר מול משרדי ממשלה וכיום אנחנו כבר מתחילים ל

 לראות את הפירות של השינוי שהחוק הביא.

, זה להסתמך על איסתא לעד בשל העובדה שלא נכוןית להתאחדות, בעיקר ב. לייצר היתכנות תקציבית בסיס

אוצר והמל"ג החינוך, הח מהסטודנטים. משרד המשפטים, "ש 10-. מכאן נולד הרעיון של הפשוט לא אחראי

בסיסי  המדינה מבינה שצריך תקציב גיון מאחורי הדברים ותמכו במנגנון שהוצע ועבר בחקיקה,יהבינו את הה

יתרה מזו, המדינה מדינה שנכון לה שישיה גוף אחד  כדי שנוכל לייצג באופן איכותי את הסטודנטים. לפחות

 ן שידע לייצג את הסטודנטים בכלל תחומי החיים שלהם.יציב ומאורג

 הוועדות הרלוונטיות, למשל עבורו צריכים למאז היו הרבה תהליכים פרוצדורלים שהי, ו2016-החוק עבר ב -

  בכנסת, התייעצות רשמית עם שר האוצר וכו.

 חלק מהשכר לימוד. כה יהי כמובן, לא קשור לרווחה אלא חשוב להדגיש שזה לא על חשבון הכסף לאגודות -

מדובר בסיטואציה מאוד מסובכת כי זאת פעם ראשונה שיוצאת הודעה כזאת והתנהלות של נדגיש גם כי 

המטרה היא שזה  , זה בתהליך.. עדיין לא יצאה שום הנחיה בנושאלא מתורגלת בנושא ג מול המוסדות"המל

 יקרה כבר השנה לאור דרישות החוק.

 תה ההכרה? מתי קר חייבי מנחם: לילך

 כבר בתשע"חלפי החוק אנחנו צריכים כאמור  כבר לפני כמה חודשים.כפי שעדכנו בעבר, זה קרה  רם שפע:

  ף כי החוק דורש שהכסף יגבה בשנה שלאחר ההכרה הראשונית.לגבות את הכס

כשזה  יברור שיהיה קצת בלאגן תקשורתחשוב לי לומר, ותזכרו טוב שאמרנו את זה מראש, זה מסוג הדברים ש

יצא. אנחנו צריכים לזכור למרות שאנחנו מבינים את החשיבות, ושברור שאף אחד לא רוצה לגבות סתם כסך 

מסטודנטים אלא דווקא לחזק את מעמדם האקדמי, הרווחי, החברתי וכו יהיה קשה עד בלתי אפשרי לדברר 

אנחנו ממליצים לכולם  אלש"ח( את המשמעות המהותית של הנושא. לכן 300לציבור כל כך גדול )מעל 



 

 
 

 

להתכונן מראש לכעסים מחלק מהסטודנטים. זה לא יהיה כיף וכמובן שאנחנו בהתאחדות נהיה הראשונים 

חטוף ביקורת, שיבואו אליהם בטענות, אבל כשבחרנו, כולם להיות מנהיגים הבאנו על עצמנו גם אפשרויות ל

 בור הסטודנטים, בטח לטווח הארוך.אסור שהפחד מזה יניע אותנו מלקל החלטות חשובות עבור צי

התחלנו כבר לקבל ריקושטים וסטודנטים פונים בנושא. חשוב שנתכונן לזה מראש ושיהיה  לילך חייבי מנחם:

 לנו מענה אחיד בנושא.

גם בוועד המנהל שעשה בתחילת השנה הרבה מיתוג חזק להתאחדות בכדי שתגדל  סיכנואכן  רם שפע:

 כמוואל נזרוק להם נתונים שהם לא ידעו איך להתייחס אליהם.  תנהל בחוכמהבנוסף חשוב שנ ההכרה בנו.

שאתם באגודות, אמנם כמובן לא מסתירים שום שינוי בעלויות, אבל גם לא שולחים מייל יעודי המספר על כך 

 כך נכון שגם אנחנו ננהג כארגון גג.  –לכולם 

קצה את לזכור שלא נוכל להסביר לסטודנט ב וא שצריךכמובן שאין לנו כוונה להסתיר שום דבר, העניין ה שוב,

כפי שאמרתי מעלה צריכה בסיס כלכלי. הרציונל לעומק. צריך להסביר את הרעיון המרכזי למה ההתאחדות 

 .קיד, נספוג אש אבל זה חלק מהענייןזה לא כיף אבל זה חלק מהתפ בלאגן

 

שאלו פה בעבר לגבי חובה גם לתשלומים  האלמנט השלישי של החוק הוא העניין של התשלומים נלווים.

יוכלו לעמוד בו בניגוד  שהסטודנטיםסביר וח זה תשלום "ש 10-משרד המשפטים טען שהנלווים, אז אסביר ש

, אחרי הרבה מאוד שעות של מחשבות על זה גם בועד בסופו של דבר רווחה.הח בדמי "ש 300להסדרה של 

ה אבטחה, רווח -קטגוריות לתשלומים 3ון שאומר כי יש נט לייצר מנגהוחל מנהל וגם בדיונים פתוחים בנשיאות, 

 וסכום גג המאגד את הכל. )דמי חבר( למוסדות, רווחה לאגודות

, לכן הגדרנו סה"כ כללי שלא ניתן לעבור ובמוסדותרצינו לראות איך אנחנו מגדירים סכום שלא פוגע באגודות 

א גמישה אבל יש מקסימום כללי. כרגע יש התלבטות בנושא אותו, כלומר החלוקה הפנימית בין התחומים הי

אף אגודה לא נדפקת מהטווח שהגדרנו לתשלום, ומצד שני טענה כמעט שאנחנו רוצים להגיע למצב ש

אומר . היא טענה שאין להתעלם ממנה שהמוסדות יפגעו כי יקבלו פחות כסף אז עכשיו יתנו פחות כסף לאגודה

למהלך המורכב הזה, ששנים אף אחד לא הצליח לפתור, כי רצינו באופו תקדימי  בכנות, בסופו של יום הלכנו

אם נראה שאתם לא רואים ערך חיובי בהסדר הזה לעצור את הזחילה למעלה של שכר הלימוד בישראל. אבל 

 לנצל את ההזדמנות שהסטודנטים ישלמו פחות.  םאז הוא לא יקרה, מה שכן היינו רוצי

 לייצר שכ"ל אחיד ואז הכל ייפתר. אני בעדדניאל אלטמן: 

אני אפגע מזה. אנחנו צריכים להכיר במגבלות הכוח מול אז שאר המקסימום שנקבע כרגע יאם י אופיר נפתלי:

המוסד, כי בסופו של דבר אנחנו או הסטודנטים יפגעו. בנוסף השונות הגדולה בין המוסדות היא דבר שקשה 

ים בשירותים השונים שניתנים במסגרת הרווחה לסטודנטים. אני להתגבר עליו. כמו כן העובדה שיש הבדל

מרגיש שאני נפגע מבלי שזה יעזור לי ולמרבית המוסדות והאגודות. עקרונית יש משהו נכון, אבל הפרקטיקה 

 בעייתית מאוד. כיום יש לנו עוד שליטה על הנושא בזכות מלץ אל מול המוסדות. 

 .כדי לקדם תקינה בנוגע לתשלומיםצריך לפעול לדעתי כן דניאל אלטמן: 

 אני לא מכיר את המוסדות, לא יודע למה אתם מצפים שאני אתייחס. מיליס: סהר

שחייבים לעשות  אבסורדימצב עוד תשלומים עוד מקומות אפורים. זה  זה לא יגמר, תמיד יש אורי אלדר:

 בסדר.

הוא לא חקיקה ויש לצערנו מוסדות רבים  בגדול, כי דוח מלץעד עכשיו המוסד עשה מה שהוא רוצה,  רם שפע:

 מסדיר את העניין. הוא תקנות בעקבות חקיקה ולכן זה הסיפור כעת שמנצלים את זה, 



 

 
 

 

להגביל את התחומים חשוב יירים, בסוף יחסכו בתמיכה לאגודה. יחד עם זאת אהמוסדות לא פר עומר עמית:

 עליהם גובה המוסד. 

 עלות את הנלווים בשביל החדר כושר. לדוגמה, אצלנו רצו ל אורית קופרמן:

 שירותי רווחה נלווים זה אופציונלי. יחיאב: שלומי

 איך אנחנו עושים בקרה? מה כן יהיה ומה לא?  אורית קופרמן:

"ר החדש תפקיד, המוסד מתחיל את המהלך מול האגודה, מנצל את מעמד היול בכניסה שלומי יחיאב:

יש צורך גדול מאוד לעגן את הנלווים בגלל התרופפות הכוח של דוח דוח מלץ והנלווים. לנו  ומעקם את כל

מלץ. המוסד יהיה קצת שמח מהסכם כוללני כי אז הוא לא יצטרך לערוך מו"מ כל שנה עם האגודה. אפשר 

וח של המוסד בסיפור. לטובת האגודות שלא יכולות לנהל את המו"מ מול ולדבר עם המוסדות, להבין מה הר

 עם המוסד.  win-winהמוסד. ליצור 

 בסיפור הזה.  win-winאין  עומר עמית:

 .2בואו נעשה ועדת מלץ  דניאל אלטמן:

הבסיס  שוב, בכל תהליך של שינוי גדול זה הופך להיות מורכב, אבל אסור לחשוש מזה יותר מדי. רם שפע:

מן עוד ועוד כסף, זה ור הוא שהמוסדות הם מוסדות ציבור והם לא אמורים לגבות מסטודנטים כל הזשל הסיפ

מוסד לגבות לליברלית ולאפשר -אבל לא להיות בגישה אקסטרה ניאו צריך למצוא איזון במצב הקיים. אבסורד.

 על כל שירות. 

 זה לא דיכוטומי.  עומר עמית:

 צחוק בנושא הזה. אבל הרוב נפגע מהעדר הסדרה, המוסדות עושים מהרבה אגודות רם שפע:

 

 הצגת אקסל הנלווים

 

ת זה כי זה בעקבות דיווחים שלכם, כלומר בהמשך למה שכתבנו בפורום בפייסבוק אנא תעדכנו א ם שפע:ר

 תכנסו לעדכן את המסמך הזה כי חשוב שהיה ישקף ככל שאפשר את המציאות.

 

 : לעשות סכום סה"כ. 1הצעה 

על מה אנחנו לא  אם מה שמעצבן אותנו זה התשלומים הנוספים, אז האמירה צריכה להיות אופיר נפתלי:

 מוכנים לשלם, כמו אינטרנט.

כן מותר  תה צריך להגיד על מהא -רגע, מה שאתה מציג עלול ליצור סכנה גדולה, אני אסביר  רם שפע:

ולגבי  לגבות כדי לא לפתוח פתח לכל דבר שלא הוגדר. כמו בכל הליך משפטי מה שלא רשום ניתן לפרשנות.

 י להשאיר מקום למשא ומתן בין האגודה למוסד.טווח כדאתם ביקשתם שנעשה הטווח, 

 רווחה.הדמי לא כל דבר צריך להגיע מ שלומי יחיאב:

היא מילה אם אתה אומר מה אסור, אתה אוטומטית אומר מה מותר. "רווחה"  –אני מסכם. משפטית  רם שפע:

מו"מ, מונע יכולת  לעגן משהו נותן המון כוח והם יפסיקו להפיל תשלומים עלינו. הטווח מאפשר מכובסת.

 להוסיף סעיפים נוספים שלתשלום בעתיד ומחייב את המוסד לחתום על הסכם עם האגודה. הכל צמוד למדד. 

 .ת למו"מ"מה דעתכם? כי עם זה אני הולך לות

 ?המקסימוםאז זה  קופרמן: אורית



 

 
 

 

ן שלמעשה למעט ן, אנחנו לא הולכים על סה"כ כללי אבל משאירים מקום להמשך המו"מ מכיווכ רם שפע:

הצורך שלנו לעגן זאת כבר החודש בות"ת, כדי שהתהליך יהיה רשמי גם שם, יש לנו זמן כי העיגון של הנלווים 

  נעדכן בהתפתחויות. –יתחיל רק לקראת תשע"ט. כרגיל 

 

 

 .הסברה של אבנר -חוק השיוויון בנטל. 5
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