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 -עדכונים

כנס צעירים מתקרב ובא, שלחנו לכם את כל הרישומים והלינקים עם הלוז והפרטים.  ענבר הוכברג:
 , כולם מגיעים!יש את המשבצת שייעודית לכם שלכם. בנוסףתעבירו לסטודנטים 

של המכרז בתקווה שכמה שיותר מוקדם לאחר פסח כבר תוכלו לסגור  'מחר סבב ב –מכרז מתנות 
 עם הספק שייבחר.

קורס פיננסי, ניהול ידע,  –ההכשרות הקרובות  3שלחנו לכם את כל המידע על  –התאחדות סקול 
 הטרדות מיניות. 



דות וברמת קריטי לכל האגו בעינינושלחנו לכם את כל הפרטים, הקורס הפיננסי  :פינסלרגל 
בנוסף הפרקטיקה ששאלתם עליה בסמינר בנוגע לניהול ידע,  חשיבות כמו הקורס ניהול עמותות.

 וגם קורס בנושא הטרדות מיניות

של הפעילות כל אחד קיבל מהמלווה שלו במחלקה סיכום  -מייל סיכום סמסטר ענבר הוכברג:
 ארותהוכו'. ראינו את התגובות וה ימי עיון, קורסים, נושאים לליווי, - שהייתה בסמסטר האחרון

 שרשמתם ושמחנו לשמוע מכם גם על התהליכים שקורים. והערות

בשנה שעברה לא היה מספיק אחוזי מילוי אז השנה אנחנו עובדים על שינוי  –סקר השוואת נתונים 
 של הפורמט וגם רוצים לשלוח אותו מספיק בזמן ולא לחכות לקיץ.

בהמשך לישיבת הנשיאות הקודמת, בה אמרנו שנקיים מפגש לנושא הליך  - בחירות לועד מנהל 
אם , יו"רים 2הבחירות לועד המנהל, ביקשנו מכל מי שהנושא מעניין אותו להירשם. כרגע נרשמו 

 יש מישהו נוסף שרוצה לקחת חלק במפגש כזה שידבר איתי כי אנחנו רוצים לקיים פגישה בהקדם.

הסדרה של הנושא בחיבור בין לנו להישג עצום ועהג -דריכלותנושא ההתמחות של הא רם שפע:
ת עם משרד והייתה מורכב .במערכת שינוי עצום וחשוב באנושנים ה 7מודים להתמחות. אחרי הלי

 אבל מספר גופים נרתמו לעניין והצלחנו להשיג את השינוי המיוחל. עבודהה

הבאנו את ענוג אכן שיבחן את הנושא ו בישיבה בב"ש החלטנו להביא פרוייקטור –נושא הספורט 
נוסף גם רכז ספורט באפקה וגם רוכב אופניים מקצועי, מבין דבר או שניים בספורט. בשהוא שילן 

שאין מענה טענו בפניו על הנושא,  אס"א  היו"ר של הייתי עם אבי בוחבוט בישיבה עם וויקו חדד
של הגוף החדש שזה עמותת  על המהלך כתשוקלים ללשאנחנו לו ראוי לסטודנטים. הודענו  ייצוגו

לאחר מכן  קבל תקצוב ממשלתי. זאת ביורוקרטיה שאנחנו מתמודדים איתה.נחתור לספורט ו
בגדול ענוג אמור לחקור את הנושא ולהגיש לנו  הוחלט גם לקדם את הנושא.ומירי רגב  נפגשנו עם

אנחנו ננהל את אס"א במקום  שבסופן נחליט האם להקים גוף נפרד או לייצר מתווה שבו המלצות
 המנהלים אותה כיום.

השנה נתמקד בעולם המעורבות אזרחית של ו עשה תהודה משמעותית בשנה שעברה –דוח צעירים 
ם תמריץ הסטודנטים ונעביר סקרי עמדות לסטודנטים. הדוח יתבסס על כמות העונים, אז יש לכ

קיד פדנטים חושבים שזה בכלל לא תשהסטוים עונים. אולי נגלה נטמשמעותי לשמוע מה הסטוד
 הנושא של מעורבות חברתית שהאגודה והמוסד מובילים. כל האקדמיה 

אתם יכולים לעקוב ולהגיש גם לקהילה בעיר יוציאו קול קורא סביב קהילות סטודנטים,  –מל"ג 
ונוכל להסביר  איתנומי שמתעניין בנושא או שיש לו שאלות מוזמן לדבר  שהיא לא במוסד שלכם.

 מה אפשר לעשות בהסתמך על הקול הקורא שיצא למוסדות לפני כשנתיים.

בנושא בסופם הגענו  דיוניםקיימנו מספר דיברנו על הנושא באריכות בישיבות קודמות ו –מתפקדים 
אשר איפשרו את תחילת המהלך והשקתו בסוף )בהצבעה בנשיאות של גורדון( להסכמות 

מתוך שאיפה גדולה  רבים בדברועאוד רוחבי שהמון גופים חתומים ומהו ממדובר במש מאי,/אפריל
נמשיך לעדכן  שלנו שכמה שיותר גופים ממלכתיים רוחביים יקחו חלק ובכלל זה גם המפלגות עצמן.

  בנושא.

התלבטנו  .2010-הנוכחי ומעורבת בנושא כבר מ "צההתאחדות חתומה על הבג –גיוס ושיווין בנטל 
אבל  ולא להתעסק בנושא" פופוליסטיים"גם בוועד המנהל איך לקדם וכרגע החלטנו לא להיות 

 .אנחנו ממשיכים לבחון את התקדמות הנושא ואם נידרש להגיב ונראה זאת לנכון, נעשה זאת

אנו מביאים זאת לאור דיון שעלה זה עתה בועד המנהל בעקבות בקשתו  –נוכחות בישיבות נשיאות 
החלטנו על בנושא לאחר דיונים ופיר העלה את הסוגיה ונושא שעלה הרבה לאחרונה, אל אופיר. ש

חד סביב ובהתאם לדיון החלטנו שני דברים מרכזיים במיכמה עקרונות שנרצה לפעול לפיהם. 
השימוש הרב בכתבי הצבעה. אנחנו גם בודקים את התיקוף המשפטי של הנושא והאם דרוש שינו 

 –ההסכמות שהגענו אליהם . אלו תקנוני

 2-לא יכול להצביע בישיבות נשיאות עד שלא יגיע ל ,ישיבות ברצף 3-לא מגיע לשר "יו .1
 שמגיע יוכל להצביע בה. (הרצופה) 2-כשיעשה את זה, כבר בישיבה הישיבות רצופות. 

יקבל מייל  2-, בהיעדרות הכבר בהיעדרות הראשונה ר יקבל מייל במידה ונעדר"כל יו
 על הרחקתו מהצבעה לאחר היעדרות בישיבה השלישית. תזכורת



ר חדש הנכנס לתפקיד והוא לא יירש את החיסורים של קודמו "לא תיווצר המשכיות ליו .2
 .על מנת לעודד אנשים לבוא ולפתוח דף חלק

ולא ברצף.  שנהב 3-י, הייתי משנה לניון מעולה אבל לא מספיק חמור בעיזה רע – מנדלסוןנדב 
 דרויות מותרות.עיהמקרים של  בנוסף מגדיר

ולא  לא ראינו לנכון לאכוף את הסנקציה כי היא מאוד חמורה – יחזקאל )מבקר ההתאחדות( יניב
. לטעמי מה שציינתם יצריך שינוי תקנון. אולי שווה לשנות את הגדרת כמות הישיבות מידתית

 המוגדרת בהצעה.

לזה ה מהותית של היעדרות מדיונים חשובים, בעייתי שאין התייחסות יש פה סוגי –נפתלי אופיר
 לקרות.הזה ואנחנו מאפשרים למצב 

אולי שווה להכניס את ההגבלה של  .לא רצינית ים, זה מראה על התייחסותמסכ -נדב מנדלסון
-להייתי משנה ות וטלפונים וזה מצב לא הגיוני. הכתבי הצבעה. אנשים מצביעים על סמך פוליטיק

 וכל להצביע בכלל באותה השנה. ילא לכך שהיו"ר דרויות בכלל ולא רצופות ועיה 3

יות ואיך גופים אחרים פועלים ה שצריך לחשוב עליה מבחינת הסנקצסוגיה חשוב -יחיאב שלומי
 ארצית.ברמה בסיטואציה כזאת 

לאחר מכן וש בועדת התקנון כמתבקמצריך שינוי תקנון נדון בזה ככה הנראה  הבגלל שז :שפע רם
 נביא לנשיאות את השינויים שעליהם נחליט.

אגודות  ורחיקיא שהסנקציות וות של הנושא, הפחד שלי היאני מסכים עם הבעיית טואיל: ליאור
. אולי שווה לייצר מוטיבציה חיובית לנושא מותרת וצריך לדון בנושא לגביי כמות ההיעדרויות

 ועולה גם השאלה לגביי אגודות רחוקות וקטנות. יקחו חלק. ישאנשים 

הגיעו להצביע רק על וועד מנהל הרבה אנשים של הישיבה הקודמת טובה כי  מההדוג מרין: עדן
 והפליטים והם לא יגיעו שוב עד שלא יהיה נושא שנוי במחלוקת.

ענק שעבדנו עליו במשך תקוה ארוכה ולמעשה היה אחד היעדים המרכזיים הישג  –תקציב  :שפערם 
מעונות סטודנטים,  ליעדים שאנחנו הגדרנו :שהולכים  "חרבע מיליארד שהשגנו  –שלנו בקדנצייה 

תכנית יעודית לפריפריה, מיקוד בסטודנטים עם מוגבלויות ויתכן כי גם עבור תחבורה ציבורית 
 בפריפריה.

תקציב בסיס הליגיעו בכל שנה  ₪ליון ימ 30-ילכו למעונות, ו ₪ן וליימ 100 -וא ההסכם שהושג ה
מזכיר . וזהו למעשה המהלך הגדול של הששנה במחינתנו שבשליטת ההתאחדות של המל"ג, כספים

שצבועים תחת  ₪ליון ימ 50-כלכן כעת יש ו 2015-כאלו מליתר דיוק(  19)ליון ימ 20יש לנו עוד ש
 בכל קנה מידה. דרמטיזה ההתאחדות. 

התאחדות חייבת לחתום על כל שה בנה מוחלטתיש הו לא קטןהחיסכון למדינה בנקודות זיכוי הוא 
תן היו מעורבים בעניין וכחלק ממשא ומולשכת שר החינוך  ות"ת/מל"ג ,. בהתאםבנושאשינוי 

לפעול למען בתקציב וסוגיות הד יכולים להכניס את הנושא כאחת מצה וכידיברנו על נושא הפריפרי
גם שם אנחנו  ה. סוגיה נוספת היא בתחום התחבורה הציבורית,קידום סטודנטים מהפריפרי

אלא אם המהלך שלנו מול משר התחבורה יתקדם ונבין כי ניתן להשקיע שם  מכניסים הרבה כסף
כחלק מתוכניות לשנים  הכל ,הנגשה וקידום ,נושא של סטודנטים עם מוגבלויותב כנ"ל .פחות

 הקרובות.

 קול קורא ,ית של מכרזלעבור בצורה רגולטור צריךזה וכסף ממשלתי ב חשוב להבין שמדובר אבל,
 תחום של הקהילות סטודנטים.ב. למשל כמו או כל אפיק אפשרי אחר

שנים שיעלה לדיון שוב. צריך  4-ה גם קיבלנו את כל הכסף וגם שימרנו את זה לנובשורה התחת
 מקשרי ממשל שעבדה המון על הנושא.סלע הגיד המון הערכה ותודה למירב ל

 לאור הגעתו באיחור. סתיו פרץ מציג את עצמו

יה מורכבת כרגע באונו על רקע החלטת מועצה, צאיש סיטואני מבין שכולם סקרנים אך  שפע: רם
 .ושא אנחנו מלווים אותם בנ

 הצגת האגודה.  אורנר: אביב



 - אגודה הנגשת אירועי

באתי לדבר על הנושא של הנגשת אירועים באקדמיה  –לוי )ראש מחלקת מעורבות בהתאחדות( ערן 
ת. אחד מאותם אתגרים הוא הנושא ויומוגבל םובקמפוס, קשיים ואתגרים של סטודנטים ע

 החברתי. )הצגת מצגת(

ו את הנושא את זה גם כחלק נשהכנס מתקשר לנושא התקציב שסיפרתי לכם זה שפע: רם
 מהדרישות שלנו. 

הצגת המיזם לקידום שפת הסימנים ואיך האגודות יכולות לקדם את  –תומר רכז הפקות בן גוריון 
 בימי הסטודנט הקרובים ובאים.ספציפית זה באירועים השונים. 

 

 הפסקה

 

 –אישורי תקנון 

 8.11.2017-של המהרשם לשינויי התקנון אשר אושרו בנשיאות  קיבלנו ריג'קטים :שיינברוםטל 
 ועכשיו נעבור על שינויי התקנון הנדרשים עקב כך וגם נאשר שוב את השינויים מהנשיאות הקודמת.

 .וסעיף אני עובר על כל סעיף

 .בקובץ המצורף –הצבעה 

 כל השינויים התקבלו פה אחד.

 

 –אתיקה 

 ענבר הוכברג:

 - נושאים מרכזיים 2-וועדת אתיקה, והתעסקנו בפגישות של  2התקיימו 

בלתי תלויה עבור סטודנטים שפונים בנוגע להתנהלות והקמת ועדת אתיקה חיצונית  .1
 .בחירות באגודהה

 ניסוח אמנת אתיקה של כללים ומוסכמות שניישם באגודות בכל הנוגע להליכי בחירות. .2

בנוגע להתייעצויות משפטיות בנושא, בגלל זה החלטנו לייצר ועדה  שונותבמורכבות בפניות  ונתקלנ
 חברתי.-ם המשפט ובעולם הציבוריצונית שתורכב מאנשים בכירים בתחוחי

תדון בנושא ותוציא דוח , הוועדה (עודיילמייל י)כל פעם שתתקבל פנייה מסטודנט הרעיון הוא ש
 היו כי מדובר באנשים מכובדים ורציניים שי, סדר ותמחייבות אבל כן עוש ןוהמלצות. ההמלצות אינ

 וועדה. ב

כאשר היא תערב את הגוף  ,חבריה מתוך 3התכנס צריכים להגיע לפחות כדי שהוועדה תוכל ל
את זכותה להגיב בנושא. לחברי הוועדה יהיה גמול כספי, תשמר המבקר של האגודה הרלוונטית ו
 אנחנו עובדים על המתווה בנושא.

 פנינו לבכירים במשפט כמו דליה דורנר ורבים אחרים.

י וכן מגיב על הדברים שקורים גם באופן חד פעמי, לכן יהיה ברצינו להיות צד שהוא לא רק פאסי
אנשים ללא שמות ה, תפורסם האמנה והדוחות שהוועדה תפיק, באתר התאחדות אזור אתיקה

 הפרסונליים שעליהם הפנייה.

והאם הייעוץ המשפטי של ההתאחדות יקח חלק  פטן כחלק מהשלושה?האם יש מש :ברונר עדי
 בתהליך ?

האנשים  3 -חברי ועדה, כאשר השאיפה היא שלפחות אחד מ 3-בכל פעם תהיה פניה ל  :הוכברג ענבר
 יהיה משפטן )בהתאם לרשימת האנשים שיקחו חלק בועדה(.



בנושאים אלו הוועדה תעסוק. היועצת רוב הנושאים שמגיעים אלינו הם סביב נושא הבחירות, לכן 
, זה לא נכון יות שקורות באגודות סטודנטיםפל ההתאחדות לא תתעסק בפניות ספציהמשפטית ש

 צריך לשמר את ההפרדה. .לדעתנו

לקחנו סוגיות מרכזיות שקשורות לתהליכי הבחירות, איך צריך להתנהל נכון,  –אמנה אני חוזרת ל
של  ש". בנוסף למעבר שלנו עם היועמעל סמכויותיה ועיקר עבודתהועדת הבחירות באגודה לדגשים 

עשינו איתם שיתוף פעולה  ת בתחום.פועלשהמסמך, העברנו אותו לעמותת עוגן על  ההתאחדות
בעבר ושמחנו שהם הסכימו לתת לנו אישור שהמסמך יפעל תחת תו היושר לעמותות. נשלח מידע 

 .ן לנשיאות הקרובבעדכועל העמותה ופועלה 

עכשיו ונאשר  יונעבור עלת. לפני הישיבה ולא קיבלנו הערו מסמך האמנהשלחנו לכם את שימו לב ש
 . נוסח והגרסא הסופיתאת ה

 .: אנחנו הולכים להצביע על זה אז חשוב שתתעמקו ותקראו טובשפע רם

פרק ראשון מדבר על ועדת הבחירות, מינוייה והרכבה. סוגיות של סגל אקדמי חבר  ענבר הוכברג:
ר ועדת בחירות יהיה עו"ד חיצוני או מבקר האגודה. אנחנו בוחנים "בוועדה וכו'. ממליצים שיו

פ עם משרד המשפטים לתמחור ייעוץ לאגודות בנושא. בפרק שני יש התייחסות לנהלי "אופציה לשת
ת, ושימו לב שלפי סעיף ז' אנחנו ננגיש הכשרה מקצועית לחברי ועדת בחירות בחירות וסמכויו

לכל התנהלות בפרק השלישי יש התייחסות באגודות שתנוהל על ידי גורמים מקצועיים חיצוניים. 
על מעודי  וכו'. בפרק הרביעי מדובר ערעורים ,אחוז חסימה, בחירות חוזרות - הבחירות בפועל

 רסום תוצאות וכו'.פו בחירות, פרסום והפצה

 מעורבות חיצונית?בלמה הכוונה  ברונר: עדי

שמגיעים אנשים חיצוניים למוסד ומקדמים את הקמפיין ועדיף לנטרל אותו. כ ענבר הוכברג:
 .את הדגש הפיזי נוסיףהכוונה למקרים של קידום קמפיין פיזית בקמפוס. 

את הנושא של איסור תמיכה  אנחנו נוסיףבנוסף יש את הנושא של איסור תמיכה כספית ממפלגות, 
 בשווי כסף. 

 ר שמתחלף יצטרך לחתום מחדש על האמנה.": כל יומרין עדן

 .מחודשת על האמנהחתימה  - יך הכניסה להתאחדותהל: זה יהיה חלק מתהוכברג ענבר

 עכשיו אנחנו נאשר את האמנה ובשבועות הקרובים תחתמו על המסמכים ואז נפרסם את זה באתר.

 : זה דבר גדול ומשמעותי שקורה, זה לא מובן מאליו שתהליכים כאלו קורים.פינסלרגל 

 זה משמעותי ואדיר, עכשיו חובת ההוכחה היא עלינו ליישם. רם שפע:

 .בקובץ המצורף –הצבעה 

 כל השינויים התקבלו פה אחד

 

  -תשלומים נלווים

ולכל  בסעיפים חשובים שנוגעים לכם: יש את הנושא של התשלומים הנלווים, מדובר שפע רם
אף אחד לא התעסק  (מלץ)דו"ח  1996יום. מדובר בהסדרה של נושא שמאז מביוסטודנט וסטודנטית 

כפי  משמעויות 3ארגון יציג יש החקיקיה שהגדירה אותנו כ. אחרי שהעברנו את בצורה רצינית בזה
 – שהסברנו רבות בעבר

 .ממשלהגורמי מול יותר יות נוחות ורהתקשלהתאחדות יש אפשרות ל .1
שקלים  10)השנה זה כידוע לא יהיה  שקלים בשנה. 10 – תשלום סטודנטים לארגון יציגיחל  .2

 לאור הימשכות התהליך(
נדון כך נעצור לראשונה את העלייה בשכ"ל ועל  –הסכם קיבוצי על כל התשלומים הנלווים  .3

 עכשיו בהרחבה.



תדמיינו  .אחד עם השניהות"ת, ושיח שלנו ושל המוסדות  ים מולנהלתהליכים ארוכים שמתיש 
 משולש שבקצה העליון יושבים הות"ת ואנחנו והמוסדות כל צד הוא שפיץ בבסיס.

 את דוח מלץ.בסופו של דבר כרגע נציג טיוטה של המתווה שעומד על הפרק שבעצם יחליף 

חשוב לזכור שזו טיוטה לאחר עשרות שינויים אך בסופו של דבר המילה הסופית היא של הות"ת 
 ולא שלנו ולכן עוד יתכנו שינויים מסוימים לכאן או לכאן.

ובמוסדות מעל  ₪ 400עולם פרוץ שמשתנה מאוד ממוסד למוסד, יהיה ניתן לגבות עד  –אבטחה 
 .500עד  –סטודנטים  10,000

 ₪. 250/200/נ"ל. למעשה החל מתשע"ט ניתן לגבות רק כ –דמי רווחה 

 הכנסנו את זה כחובת המוסד.  סעיף דרמטי וקריטי. –גבייה והעברה של התשלומים לאגודה 

-800 בסה"כ ניתן לגבות עד .באף אגודה ויצרנו תחשיב שמטיב עם כולםכמעט למעשה לא פגענו 
נחנו מייצרים פלטפורמה לניהול מו"מ על , וכך אבהתאמה( -ומעל  10,000)עד  מקסימום₪  900

 גובה הסכומים הפנימיים.

 למכללות להוראה. גם שימו לב שכל המסמך תקף גם למשרד החינוך ו

יהיה שנה או שנתיים. בנוסף יש דגשים חשובים כמו שההסכם  –לגביי העניין של תוקף ההסכם 
הרגע האחרון והדברים יתנהלו  תכם עד, המטרה היא שלא ילחצו אבכל שנה מרץחודש חתם עד יי

 במסודר. שמרא

אחד הסעיפים הכי חשובים בהסכם מדבר על מה קורה אם המוסד והאגודה לא מצליחים להגיע 
במידה והמוסד והאגודה לא  -להבנות עד תאריך מסוים. מה שהצלחנו לאשר בות"ת הוא כזה
מופחתים מהתשלומים הן ש 5%מגיעים להבנות אזי שההסכם הנוכחי ממשיך לשנה נוספת פחות 

אבטחה ורווחה וזה  –המוסד ייקנס על כלל הסכומים  –של האגודה והן של המוסד. חשוב להדגיש 
 משמעותי מאד מבחינתם.

 מ. "מדובר בתמריץ להגיע להסכם במו  טל שיינברום:

 לנו או לות"ת יש זכות לבקש לראות את ההסכם הקיים. –סעיף חשוב נוסף 

 ניסוחים בנוגע לפרסום ההסכם, ונדאג שזה יהיה מסודר.: יש עוד שפע רם

 אך זה עוד לא סגור. במקומות שאין אגודה יש מחשבה שזה יהיה מולנו ההסכם

כבר אי אפשר יהיה לקחת  שימו לב שבעצם כל הדברים שלוקחים עליהם כסף כמו סריקה וכו',
ר ומה אסור לקחת עליו כסף יק מה מותחנו עובדים על זה גם ונגדיר במדואנ עליהם כסף נוסף.

 ולאפשר מידה מסוימת של גמישות בדברים האלו.

 כל זה מתייחס לנלווים, שהוא כתוב בשכר לימוד ולא לתשלומים האפורים כמו במקרה של עיצוב. 

אבל זה בגדול זה הכי הרבה כוח שהצלחנו להשיג לאגודות בתחום הזה, עוד לא העברנו בשלמותו 
 רוח הדברים.

ועכשיו יש תקדים שהמוסדות נתפסו עליו  ,שנה 20מעל שלא נגעו בו מדובר באירוע : שיינברוםטל 
 בשורה ענקית לעולם הסטודנטים. להביא ו אנחנו מצליחים לשנותודבר מדהים ש

 

 —הישיבה הסתיימה--

 


