30.4.2018
פרוטוקול ישיבת נשיאות התאחדות הסטודנטים
נוכחים:
רון ופריק ,יו"ר האגודה באקדמיה למוזיקה ומחול
שיר מרדכי ,יו"ר אגודת הסטודנטים הנכנסת באוניברסיטה העברית
שלומי יחיאב ,יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית
עדן מרין ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת דוד ילין
אבנר רוסלר ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכון לב
לירון-ענבל פרסי ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת HIT
לילך חייבי מנחם ,יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה
דניאל תייר ,יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן
סהר מיליס ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה
יולי נחמד ,יו"ר אגודת הסטודנטים בסמינר הקיבוצים
אופיר נפתלי ,יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון
שיזף אהרון ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת גורדון
יפה טבג'ה ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אשקלון
חן גרינברג ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר
יהודה חממי ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת נתניה
אבי בוחבוט ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת קיי
אמיר דוד ניסן כהן ,יו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון
ליאור טוויל ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה למנהל
נדב מנדלסון ,יו"ר אגודת הסטודנטים בבינתחומי
מאור דהן ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת וינגייט
רום טנא ,יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב
רם שפע ,יו"ר התאחדות הסטודנטים
ענבר הוכברג ,סיו"ר התאחדות הסטודנטים
טל שיינברום ,מנכ"ל התאחדות הסטודנטים
נטעלי ביז'אווי ,מחלקת קשרי אגודות בהתאחדות הסטודנטים

עדי בדר ,מחלקת קשרי אגודות בהתאחדות הסטודנטים
יניב יחזקאל ,מבקר התאחדות הסטודנטים
יפית מרק ,גוף מבקר התאחדות הסטודנטים

עדכונים:
 .1מתנות פתיחת שנה:
ענבר הוכברג :הספק שנבחר הוא ברזילי .בחנו לפי מספר קריטריונים -איכות ,מגוון ,מחיר,
אספקה של הסחורה .הספק נבחר על ידי מספר יו"רים שהתנדבו למכרז.
מישהו לא ראה את הקטלוג מתנות? יש אגודות שטרם ענו ,אנא שימו לב לזה כדי שנתחיל
את התהליך כמה שיותר מהר .עבודה עם ספקים אחרים -אם למישהו יש ספק לגבי הספק
עצמו -תבואו לדבר איתנו לפני שאתם פונים לספקים אחרים .זו שנה שלישית שאנחנו
מצליחים לעבוד עם ספק אחד.
נדב מנדלסון :שאפו לכל מי שבחר את הספק .מוצרים איכותית ,אדם אדיר .מי שחושב לא
לעבוד איתו -זה הכוח שלנו ,בואו לא נתפרק כאן.
ענבר הוכברג :דוד מנהל את זה.
חן גרינברג :עשיתי טעות שלא הלכתי שנה שעברה עם הספק של ההתאחדות .משתף את
הטעות שלי .אני סומך על ההתאחדות ועל מי שבחר כדי שתהיה לנו כתובת.
 .2סקר השוואת נתונים :השנה אנחנו שולחים לכל בעל תפקיד את הלינק שלו .שלחנו לכולכם
את הלינק מעקב .החלק שלכם ישלח אליכם -ל 3שבועות.
רם שפע :הכוח שלנו להשוואה בין אגודות .מידע נגיש כל הזמן.
 .3דיווח על כמות הסטודנטים :תציקו ותבדקו שהמוסד שלח לנו.
טל שיינברום :היום האחרון להגיש את זה הוא היום ,אנא תבדקו עם המוסד שלכם שהוא
שלח .תדחפו אצלכם.
יניב יחזקאל :שימו לב שזו שנה קריטית לקראת הבחירות ותמצאו את עצמכם עם 0
מנדטים אם הנתונים לא יהיו מעודכנים.
סהר מיליס :אנחנו מכותבים לזה?
טל שיינברום :לא ,זה נשלח בעדכונים

מי שיש לו בעיות ,לפנות אליי
אבי בוחבוט :אני מבקש שעדכון כזה חשוב לא יישלח רק בעדכון השבועי ,זה קריטי.
ענבר הוכברג :אנחנו עושים גם טלפונים אחד אחת ,ולכן אנחנו גם מעלים את זה כאן.
המנכ"ל והדיקן נכנסים .לילך מציגה אותם .מציג מצגת.
לילך חייבי מנחם :אני אתחיל בהצגה של מה שעשינו השנה.
צריך לחשוב על סטודנטים מעל גיל .40
אסביר על המועצה 39 -חברי/ות מועצה 13 ,עובדים/ות ,אנחנו אחת האגודות הכי
בירוקרטיות .כל החלטה שאני רוצה להעביר צריכה להיות באישור המועצה ,בתוכנית
עבודה ,לקבל תקציב .קידמנו את השעות והזמינות לסטודנטים .פרויקטים מגוונים
ושונים :אגודייט ,אופ'לה ,מועדון ההורים .קשה לנו להוכיח מול הסטודנטים ,חובת
ההוכחה היא על עצמנו .הצלחנו יותר בזה השנה .הקימו קבוצת כדורשת .אירוע סופשנה
שהיה אירוע משותף של הורים וילדים.
עמית שטרייט ,מנכ"ל האוניברסיטה :האפשרויות של הלמידה שלנו מגוונות :בכיתה,
דרך טכנולו גיה ,כיתה משולבת גם וגם ,כל אחד יכול ללמוד איך שמתאים לו .אין אצלנו
חובת נוכחות .בסוף כל קורס ,בחינה פורנטלית ,הבחינות נערכות בכל רחבי הארץ בכל
הקורסים .המטרה :להביא את ההשכלה את הסטודנט/ית .נותן אחידות מבחינה אקדמית.
המעבר אל האוניברסיטאות /מכללות הוא דינמי .אנחנו חברים בפורום ור"ה .ההצטרפות
להתאחדות של האגודה לא הייתה פשוטה ,אני מקווה ששיתוף הפעולה ימשיך .נשמח
להמשיך ולארח אתכם .יש עבודה משותפת עם ההתאחדות עוד מימי כאחראי על הכספים
בתל אביב .העבודה שלכם היא חשובה ,אתם לובי לנושאים של צדק חברתי ,תמשיכו בזה,
זה חשוב מאוד.
מושיק לביא ,דיקן הסטודנטים :חופש מוחלט והגמישות שלה -זה הדבר הכי מגניב.
המגוון של הסטודנטים ,סטודנטים חרדים ,מכל רקע סוציו-אקונומי ,מחו"ל ,שיוויון
הזדמנויות .אני יו"ר פורום דיקני הסטודנטים ,הפורום פעיל כמה שנים .ברמה הלאומית,
לדאוג לסטודנטים ויש שיתוף פעולה בין הפורום לבין ההתאחדות .תפנו אליי ,דברו איתי.

רם שפע :מושיק צנוע ,אך מאז שהוא נכנס לנהל את הפורום הפורום עובד הרבה יותר טוב
וגם באחידות של המוסדות.
חוזרים לעדכונים :

.4
.5
.6
.7

ענבר הוכברג:
 5.6לשריין את התאריך -יום הסטודנט הלאומי .שימו לב ששלחנו את הפרסום על סטודנט
יוצא דופן.
רשם העמותות :שימו לב לעדכן את בנות המחלקה כדי שנגיע למלוא הנתונים.
ראש מחלקת קשרי אגודות :שימו לב שהמשרה פתוחה ותגידו לאנשים מתאימים ושבאו
מעולם האגודות.
סמינר הקיץ :יש תאריך 8-9.8.18 .ושינינו את המקום בעדן עין ,בזכרון יעקב.

טל שיינברום :אקו"ם .אני יודע שזה לוקח הרבה זמן אבל אני מעדכן שיש תחילה של מתווה
להנחות ונראה שיש כיוון למתווה.
רם שפע :שנתיים הם עשו שרירים ,שלחו להרבה אגודות מכתבים קשים .ממשיכים בעדכונים.
אעדכן בנושא סוגיות המילואימניקים .היה ניסיון לייצר חקיקה .כבר בכל האוניברסיטאות
מתחילים להכיר בשביל לאפשר נקודות זכות למילואימנקים.
לילך חייבי מנחם :המוסדות יוכלו לחסום את זה?
רם שפע :עומדת להם חרב גדולה על הצוואר כי התחילו להעביר את זה בחקיקה .חבר'ה
מהמכללות ,חשוב להבין שלא כל המכללות תומכות בזה ,אז תעשו את הבדיקות.
דנדוש לא נמצא כאן ,אבל חשוב לציין שדנדוש נבחר להיות נציג ישראל בוועד המנהל של ה.ESU-
ארדן מאוד התלהב ,עוד נתיב חשוב להשפיע בו.
עדכון קצר ,יצא הקול קורא של הקהילות סטודנטים .הות"ת שלח לכל המוסדות המתוקצבים,
תדברו עם המוסדות כדי שזה יקרה אצלכם.

הסיפור של התשלומים הנלווים -ב 15.5.18-זה עולה להצבעה בות"ת .בגדול ,בתשע"ט ,יחולו
הכללים החדשים על כולכם .שנת תשע"ט  -שנת גרייס ,לקראת שנה הבאה בה הם יהיו חייבים
לעמוד בחוקים.
תוכנית חומש לתחבורה הציבורית :לכל הקמפוסים בישראל ,השגנו בתקציב החדש מול משרד
האוצר כמעט  100מיליון  ,₪עבדנו על זה המון ,בעיקר דוד ,שיגע את משרד התחבורה .משרד
התחבורה לא הגדיר מעולם קו תחב"צ אפקטיבי וזה היה בעוכרינו .עכשיו הם קפצו על ההזדמנות
ויצרו מדדים לקו שעובד.
דבר אחרון ,נכנסו בוועד המנהל לעומק של החברה לפיתוח קריירה שלנו .אנחנו בשלב מתקדם
בפיתוח החברה ,אחד האתגרים הכי משמעותיים וחשובים שלנו .לתת סל רחב של שירותים .מעין
אמונה על זה ביחד עם גרא מהצד העסקי .חשוב לנו שהמטרה היא שזה יהיה חלק מהמועדון ,כי זה
שירות ועולם תוכן שנרצה שהמועדון ידע להציע .אם יש למישהו רעיונות ,לדבר עם מעין .זה הדבר
שהכי מטריד את עולם הסטודנטים .לכן העיסוק בזה הוא מאוד רלוונטי.
מתפקדים -בישיבה שהייתה במכללת גורדון הנשיאות אישרה את המהלך של צעירים שיתפקדו
למפלגות .מהלך עם המון תשומות .מהלך ממלכתי שרוצים שיהיה אפקטיבי .כמעט כל יושבי הראש
של המפלגות בישראל חתומים על מסמך שמעודד את המהלך ,חוץ מביבי ישירות ,אך שרי הליכוד
חתומים .התורמים הם די מגוונים ,הפסיפס מאוד מגוון .מבחינת תאריכים ,כנראה שב 22.5-נשיק
את זה ברמה הארצית .ב 8.5-הקמפוסים יתחילו בפרסום .הקמנו לצורך העניין עמותה נפרדת
שתטפל בזה.
לילך חייבי מנחם :מי אחראי על הפרויקט בהתאחדות?
רם שפע :ישראל  2050בליווי שלי .כמובן שגם מחלקת קשרי ממשל שם .רוב המפלגות גם יתנו
הנחה על ההתפקדות לתמיכה.
אבנר רוסלר :אילו מפלגות נותנות הנחה?
רם שפע :חלק .יש בכמה מפלגות עם עניינים בירוקרטים שמעכבים את זה.
חשוב להבין שזה מהלך ניטרלי ,על מפלגתי .תמיד יהיו אנשים שמנסים לצבוע את המהלך הזה לצד
מסוים .לא צריך להתרגש.

לילך חייבי מנחם :הצטרפות למפלגות ,כולן מעורבות?
רם שפע :כמעט.
אבנר רוסלר :מה היורים צריכים לעשות עם זה?
רם שפע :שאלה מעולה .הרעיון היה שכמה שיותר אגודות יקחו חלק .אני יודע שלא כל האגודות
נוהגות להתעסק בזה .שכל אחד יתנהל בתוך זה ,כל אחד/ת ברמה שלו .המטרה היא שהצעירים
בחברה הישראלית יהיו מעורבים .שכל אחד יקח את זה לכיוון שלו.
לילך חייבי מנחם :הצעתם כל מיני הצעות של אתיקה ,אני חושבת שתכנסו לעובי הקורה ,כי
בתקנון שלנו נגיד אין לנו אפשרות לעסוק בפוליטיקה .אסור לי לפי התקנון להגיד לסטודנטים
להתפקד.
נדב מנדלסון :אני לא מבין .אסור בתקנון פעילות מפלגתית ,אבל לא פוליטית.
לילך חייבי מנחם :אני צריכה לשנות תקנון כדי לקחת בזה חלק .בואו תיכנס לעובי הקורה גם פה.
רם שפע :בואי תשלחו לנו ונעזור .זה חופש ביטוי כל מה שקשור למפלגות זה צריך להיות הפרדה
מוחלטת .אצלנו זה כתוב גם בחוק .סיפור מפלגות -מנותק.
נדב מנדלסון :את מאמינה בסיפור הזה?
לילך חייבי מנחם :כן ,אבל לא בחזון שלנו.
נדב מנדלסון :אם את מאמינה בזה ,אז אפשר .האמירה היא "בואו תהיו מעורבים" .אין דרך
להגביל את זה בתקנון .תתפקדו למפלגות באשר הן.
אבי בוחבוט :כשאתה מדבר על זה באופן כללי ורחב ,צעירים יותר פעילים -זה מבורך.
לילך חייבי מנחם 39 :חברי מפלגה מגיעים מכל מפלגה .יש לנו דברים יותר חשובים לעסוק בהם.
אני צריכה שהתאחדות תהיה מעורבת.
רם שפע :אין בעיה.

רם שפע :בהקשר של אס"א ,הקמת גוף נפרד וביטוחים :אנחנו בוחנים עכשיו פתרון ונציג אותו
בקרוב לאס"א.
שלומי העלה נושא נוסף לוועד המנהל ,מיקום ההתאחדות בתל אביב ,ובהקשר זה מקומה של
מחלקת קשרי אגודות.
חן גרינברג :בהקשר לביטוחים ,חשוב שכל מוסד יבדוק באיזה מקומות קיים ביטוח תאונות
אישיות לסטודנטים .ברוב המקומות אין ביטוח ,בניגוד למשרד החינוך ,שמבטח את התלמידים
 .24/7צריך לבדוק את זה מול המל"ג ,ואנחנו צריכים לקחת אחריות אם הם לא יחייבו את
המוסדות ולדאוג לביטוחים.
אמיר דוד ניסן כהן :בדקתי את זה כשנכנסתי לתפקיד ,וגיליתי שזה לא משתלם .אנחנו מוציאים
על זה חצי מיליון שקל .אם למישהו יש תובנות אחרות ,אשמח שתסבירו לי.
אבי בוחבוט :אצלנו המכללה משלמת ואם אין ביטוח לספורטאים זה חשוב .ככה עזרנו לסטודנט
שנפצע בתאונה שאפילו לא הייתה תאונת ספורט.
שלומי יחיאב :אני ארצה לדבר דווקא על הנושא של מיקום ההתאחדות .היו הרבה שיחות על זה
ואנחנו רוצים לקבל אחת ולתמיד מתווה ,אם זה מספר שלוחות .אשמח שתצטרפו לצוות מי שזה
חשוב לו.

רם שפע :מציג את נושא בחירות לרשויות המקומיות.
אני מציג את הנושא במקום ספיר מ 2050-שלא נמצאת כאן היום.
חברנו לכמה גופים -שותפויות רוטשילד ,בוגרי אחריי וכו' כדי לייצר מהלך שיגביר את המעורבות
של סטודנטים בבחירות המקומיות .המטרה שלנו היא לגרום לרשויות לאמץ את תפיסות העולם
שלו כאוכלוסיית סטודנטים .שראשי הרשויות יבטיחו לאוכלוסיות הסטודנטים מה שחשוב להם
– מרכזי תעסוקה ,שבילי אופניים או כל מה שמעסיק סטודנטים אצלכם.
ספיר תגיע בישיבה הבאה להציג את זה בהרחבה.
שיר מרדכי :אנחנו חשבנו לקחת את הבחירות לרשויות המקומיות וההתפקדות ולהוביל מהלך כזה
אצלנו באגודה.

אבי בוחבוט :לפני כחודשיים נכנסתי להנהלת אס"א כפעיל בספורט באקדמיה כבר שנה  4אני
יכול להגיד שהגענו לפריצות דרך משמעותית.
זה התחיל מפגישה בכנסת שבה הוחלט על ביטול חוק הנוער -האומר שכל קבוצה צריכה שיהיה
לה קבוצת נוער על מנת שתתוקצב ,מה שלא אפשרי בקבוצות סטודנטים.
בנוסף יש לנו פרויקטור ספורט בהתאחדות -בשם ענוג שממפה את כל קבוצות הספורט במוסדות
השונים ואת החסמים על מנת לפתור את כל הבעיות מול אס"א.
הנהלת אס"א מונה  10חברים ש 5-מתוכם הם נציגי האוניברסיטאות שמה שמעניין אותם זה רק
טובת האוניברסיטאות ,אבל אנחנו מצליחים להזיז אותם.
מה שקורה היום מבחינת ביטוחים – אני היום כשחקן פעיל משלם  4ביטוחים ,קרוב ל.₪ 700-
משנה הבאה אני אשלם על ביטוח אחד וזה כנראה יעלה רק .₪ 30
אנחנו מקווים שבקרוב יפתח צוות בהתאחדות שייתן מענה לאגודות איך לקבל כסף מספורט.
יפה טבג'ה :מי מפקח על הספורט?
אבי בוחבוט :רשם העמותות.
אנחנו הסטודנטים נכנסים להיות יותר מעורבים באס"א ,מנציג שהצטרף בשנים האחרונות
ואנחנו פועלים לשינוי מבנה הגוף שיהיה לנו יותר השפעה.
רם שפע :בסוף אנחנו מבינים שאס"א מנסים לעשות דברים טובים ,אבל בשורה התחתונה אין להם
את המשאבים ואת היכולת לתת לנו מענה כסטודנטים.
נתנו להם  2אופציות :או שנפתח גוף נוסף ותוך שנתיים נמחק את אס"א ,או שנשתלט על אס"א,
ונכניס נציגים שלו לועד המנהל.
ענוג עובד על מתווה לשני המקרים על מנת לקבל תשובה מאס"א על אופן הפעולה האפשרי .אנחנו
עובדים איתם ולא נגדם אבל חשוב לנו להגיע לפתרון.
לילך חייבי מנחם :איך אפשר להיות יותר חלק?
רם שפע :להתקשר לענוג.
לילך חייבי מנחם :כולם מתעסקים בזה ,ומעניין אותנו לדעת איך זה עובד -תקציבים ,ביטוחים.
איך אנחנו כאגודות עושים את זה? למנות רמ"ח לקשר עם ענוג?

רם שפע זה נורא ספציפי
לילך חייבי מנחם :מי מקבל את ההחלטה אם לפתוח עמותה?
רם שפע :הדד ליין של ענוג למסמך היא עד מאי ,הנשיאות תהיה מעורבת כמובן .לפתיחת עמותה
זה לפחות שנתיים ,לכן זה לא רלוונטי.
ענבר הוכברג :לפני שנה התחיל הפרויקט "יופי קופי" ועבדנו חודשים לפני עם טומי על הפרויקט.
הבאנו אותו למפגש כדי להציג לכם את הפרויקט ברמה הכללית ועם הסתכלות קדימה .המכונות
קפה התחילו כמודל שנותן רק קפה שחור ועכשיו נותן שידרוג .זו הזדמנות להיכנס לפרויקט לכל
אגודה שרוצה ולשאול שאלות.
טומי (יופי קופי) :אני לא באמת איש עסקים ,אני נלחם כדי שהפרויקט הזה יקרה ,יש לי רגש מאוד
אישי לפרויקט .אגלה לכם שלפני  9שנים התרסקתי כלכלית והייתי מלצר בגיל מאוחר .אני חושב
שכל שקל שאפשר לחסוך לסטודנטים זה טוב .ענבר ראתה לנכון לקדם את הפרויקט ושיהיה נגיש
לכל המוסדות ,גם במקומות שאינם כלכלים .אנחנו בחצי שנה מאז תחילת הפרויקט .שביעות הרצון
גבוהה .יש מקרים ותקלות כמובן ,אבל אנחנו מגיעים תוך  24שעות ומתקנים .מוזמנים לשאול
שאלות.
נדב מנדלסון :זה מוצר "טיפש" ,האם תהיה התקדמות טכנולוגית באשראי ובעודף זה יהיה נהדר.
טומי יש את הכרטיסים הנטענים .אני אמרתי שלקראת סמסטר ב' ,נתחיל עם האשראי בבינתחומי.
כרגע הביקוש הוא לא לאשראי אלא לאפליקציה ,אנחנו עובדים על הפיתוח.
נדב מנדלסון :המוצר חייב לעלות רמה.
ענבר הוכברג :אנחנו נוציא סקר ונבדוק מי באמת היה רוצה .אם זה העניין נפתור את זה.
נדב מנדלסון :אין מה להשוות בין השימוש באשראי והשימוש בכסף.
ענבר הוכברג :האשראי זה הדיל ברייקר ,ואגודות ירתמו ,אפשר יהיה לעשות משהו עם זה.
נדב מנדלסון :המוצר חייב לעלות רמה עם האשראי וללכת קדימה
אבי בוחבוט :מה לגבי כמות הקפה?

טומי :צריך לתת מענה כללי ,אני צריך לעשות מרחב ,עשינו  11בדיקת על זה .מקסימום ישימו
יותר מים .בנס קפה הוספנו .40%

בחירות לועד מכרזים
המועמדים – יהודה חממי ויפה טבג'ה
יהודה חממי :מציג את עצמו
אופיר נפתלי :אני אשמח אם תגיד משהו על ההכרות שלך עם הארגון ,מכיוון שאתה מעט זמן
בהתאחדות ותסביר איך אתה יכול לבחור את העובדים כשאין לך מספיק הכרות עם התאחדות.
יהודה חממי :אני מעט זמן כיו"ר אבל אני מכיר את ההתאחדות עוד מתפקידיו הקודמים ונפגשתי
עם גרא ועוד בעלי תפקידים ויש מספיק שיקול דעת לבחור.
יפה טבג'ה :מציגה את עצמה.
אמיר דוד ניסן כהן :אפשר הסבר על התפקיד?
רם שפע :חוץ מהתפקיד שלי ושל ענבר ,והיום גם המנכ"ל וסמנכ"ל שהם משרות אמון ,כל שאר
העובדים נבחרים ע"י ועדה .בוועדה יש לי ולענבר ,מי מאיתנו שמגיע ,קול אחד ולחברי הועדה -כמה
שמגיעים למרכז 1-5 ,יש קול -לכל אחד קול.
רם שפע :עכשיו יש את המכרז של פינסלר על הפרק וגם את של נשאת .תקופה עם די הרבה מכרזים,
אחרי שנתיים-שלוש -קורה ,תחלופה טבעית בארגון.
יניב יחזקאל :יש מכרזים ארוכים עם דיונים
רם שפע :עוד שאלה ,משהו לא ברור?
טל שיינברום :נתחיל עם יפה ,כל מי שנגד שירים יד.
כל מי שנמנע?
בעד כולם.

יהודה מישהו מתנגד?
מישהו נמנע?
טל שיינברום :ברכות למצטרפים החדשים.
הצבעות מצורפות במסמך נפרד.

נדב מנדלסון :באורנים דיברנו על הנוכחות וכתבי הצבעה ,מה הצעדים הפרקטיים ומתי הם
יתחילו?
רם שפע :החלטנו שהתקנון שקיים היום הוא חריף מדי .רצינו לעשות שינוי תקנון אבל יש לנו שינוי
פתוח מול הרשם .בתקנון מופיע שמי שלא מגיע יותר מ 3-ישיבות נשיאות ,לא יכול להצביע .הייתה
הסכמה מלאה שהסנקציה הזו היא לא מותאמת.
מאור דהן :אין לזה השפעה
נדב מנדלסון :דיברנו על זה ארוכות בישיבה הקודמת .בשורה התחתונה הוסכם שצריך לאכוף את
הנוכחות.
סהר מיליס :למה לא אוכפים את התקנון?
יניב יחזקאל :אני  5שנים בארגון ולא אכפנו את הדבר הזה .הסנקציה היא רדיקלית ולכן לא אכפנו
אותה.
סהר מיליס :לנו ,ליושבים פה ,אין שום זכות לבחור אם ליישם סעיף בתקנון או לא.
יניב יחזקאל :רוב מי שלא מצביע לא נמצא.
אופיר נפתלי ,אבנר רוסלר ,סהר מיליס :זה לא נכון
יניב יחזקאל :אפשר להסתכל על הישיבות אחרות .גם לפני לא אכפו את זה
רם שפע :אפשר להגיש פנייה ואם הנשיאות תחליט שעלינו לאכוף את זה ,נעשה את זה

סהר מיליס :לא מוציאים את הסטודנטים מההתאחדות
יניב יחזקאל :כן מוציאים .אין שירותים שהסטודנטים מקבלים.
רם שפע :היועצות המשפטיות שלנו כבר ניסחו את התקנון
עדן מרין :רק הבעיה שוועדת תקנון מתכנסת עוד חודש והישיבה הייתה לפני חודש
רם שפע :בחיים לא יאשרו לי אישור על אישור.
יפית מרק :זה מעכב פשוט.
טל שיינברום :אתר ההתאחדות ,מנהל תקין ושקיפות – זה שם ,כל מי שרוצה מוזמן לעבור על זה.
רם שפע :אני לא זוכר לפרטים .דיברנו על זה שאם אתה לא הגעת לישיבה אחת ,אתה מקבל
התראה במייל .וגם לישיבה השנייה .אתה לא יכול לא להגיע לישיבות פעמיים ברצף .היה היגיון
בהחלטה שעשינו.
נדב מנדלסון :היה גם את העניין של ה 3-פעמים
יפה טבג'ה :יו"רים מתחילים זה לא יחול עליהם.
רם שפע :כמובן שנביא את זה לדיון רציני ולאישור בנשיאות.
חן גרינברג :אני מסכים לגמרי ,אבל לדוגמה יש יורים ערכיים ומעורבים שזה לא יהיה הוגן לפסול
אותו בכתבי הצבעה .זה נכון שיהיה יורים שלא ראויים להצביע.
שלומי יחיאב :זה יוצא פעם בחצי שנה .הרלוונטיות וההרגשה של החשיבות ולייצר מצב כזה,
כתהליך משלים להגעה למשהו מהותי.
סהר מיליס :אני רק אומר שאני הולך לעשות את מה שאמרתי ולהגיש את הטופס ,אל תכעסו.
רם שפע :נושא הבא ,גרא יציג אותו.
גרא וינר :מעביר מצגת .אני פה לדבר על המועדון צרכנות ,מה הולך לקרות הלאה ולאיזה שיתוף
פעולה אנחנו מצפים .הכל בהתאם לדיון הארוך שהיה לנו בנשיאות בבאר שבע.

ליאור טוויל :אפשר לשלוח לנו את התוכנית העיסקית?
רם שפע :לא ,לא שולחים תוכנית עיסקית מפורטת לאסיפה הכללית בכדי להשאיר את התכנון של
הקמת החברה נטול ככל שאפשר משיקולים לא עניינים ,הדריקטוריון של אלחון כמובן מקבל ויקבל
את כל הפרטים ובנשיאות ובועד יהיו עדכונים ,בדיוק כמו שאני מניח שקורה אצל מי מכם שיש לו
חברה כלכלית .צריך במקרים כאלה לשמור על איזון בין הנשיאות לדריקטוריון.
רם שפע :חשוב לציין כי חשוב לנו להביא את זה לכאן כי זו הדרך שאנחנו מאמינים בה אבל זו לא
חובה.
שלומי יחיאב :זה לא מדויק ,חשוב שנהיה חלק כי זה משפיע עלינו.
רם שפע :נכון ,בגלל זה אנחנו עושים את זה.
שיר מרדכי :איך אנחנו דואגים לאינטרסים של ההתאחדות ושל האגודות?
גרא וינר :לפורום הזה צריך להיות איכפת שהמותג "ההתאחדות" לא ייפגע.
סהר מיליס :לנו ,לאגודות הקטנות זה מדהים .אשמח להיות חלק.
שלומי יחיאב :בשורה התחתונה ,זה חשוב וזה צריך לקרות  -מועדון צרכנות של הסטודנטים .אבל
יש לי גם חששות .זכות וטו בדרך כלל ,לא קורה בהחלטות של היומיום .חסר עוד כוח שליטה של
ההתאחדות ,ביומיום .אנחנו עלולים להגיע למצב שאנחנו מקדמים צרכנות שלא מתכתבת עם
הערכים שלנו .הנקודה השנייה היא שחלק מאיתנו עושה עבודות שיווק מקומית – יכול להיות חיכוך
בין המקומי לארצי .חשוב לי לא להסתיר -אינטרסים של אגודות וחברות כלכליות שמתבססות על
ההכנסות האלו ,לא בקטע גרידי .יכול להיות סיכון להכנסה הקבועה שלנו.
אני מקווה שהמועדון יהיה חזק אבל השליטה של ההתאחדות צריכות להיות הרבה יותר
משמעותיות בדבר הזה .אני מציג את החששות הללו וצריך לתת על זה את הדעת .הכוח צריך להיות
יותר משמעותי .קשה לי להגיד לא לקידום מכירות כי זו הכנסה .אבל היום יש לי את היכולת כדי
לקדם משהו שאני מאמינים בו .צריך מועדון עם לב הסטודנטים ועם שליטה של ההתאחדות.
גרא וינר :מבין אותך .אבל קח דוגמה ,בזמן מתווה הגז  -יד אחת של התאחדות נלחמה בוועדת
הכנסת ויד שנייה שיווקה את דלק  -שתיהם של תשובה .אין שום מניעה שנהנה מהדברים הטובים
שיש לבנק פועלים להציע ,למשל .לכן האיזון של זכות הוטו ואנחנו יודעים לשמור על האינטרסים

של האגודות .יו "ר ההתאחדות הוא יו"ר דריקטוריון אלחון .אנחנו הרבה מאוד זמן עובדים על
הטבות ארציות ,והחברות הכלכליות של האגודות ממשיכות לפעום .אין תחליף להגיע לקמפוס.
רשתות גדולות וצרכים מקומיים להן הם זקוקות .לגבי עוד  10שנים קדימה ,יש מטרה ברורה לעגן
את זה .אני לא יודע להגיד מה יהיה עוד  15-20שנה אבל אנחנו עושים מאמץ לעגן דברים בצורה
החזקה ביותר שאפשר באמצעות הסכם המייסדים וכל מנגנון שנחשוב עליו .הכרישים (istudent
לדוגמה) תופסים את המקום שלנו כרגע ,אם ההתאחדות תחליט להיכנס באיחור  -יהיו לזה
מחירים משמעותיים .הקיום של ההתאחדות תלוי באלחון .הגיע הרגע להגיד – אנחנו קופצים
למים.
אבנר רוסלר :ההתאחדות תהיה תלויה במועדון צרכנות הזה? זה תיק השקעות .שולחן עם תלות ב-
 5רגליים.
גרא וינר :מדויק רק שאני רוצה שיהיו  10רגליים ,רק שצריך להבין מי הרגליים ואיך.
אבנר רוסלר :אנחנו צריכים יותר שליטה כי אחרת אנחנו נהיה בסיכון.
אמיר דוד ניסן כהן :צריך לעשות ,אבל אתה לא יודע מתי צריך לצאת לשוק?
אבנר רוסלר :לא אני מדבר על אחוזי שליטה .ההתאחדות צריכה להיות שם עם יותר שליטה בגלל
הכוח של זה.
אבי בוחבוט :הגיע הזמן .ההתאחדות צריך לנצל את הכוח קנייה הארצי הכלכלי שלנו .בטוח שזה
יפגע בחברות כלכליות שלומי ,אבל לרוב האגודות אין חברות כלכליות .למה ש  istudentיעשו את
זה ? להסתדרות המורים ,לצה"ל יש לכולם יש ,איך לנו אין את זה?
יהודה חממי :למה לא יותר אחוזים?
גרא וינר :זה עניין של מו"מ עם שותפים ,אנחנו צריכים לפזר את התיק בצורה חכמה .מה שקריטי
בעיני זה הזכות וטו ללא קשר לאחוזים .הוטו נותן הרבה יותר שליטה מאשר האחוזים בטווח
הארוך.
רם שפע :מתחת לאלחון יש  4חברות בנות והחמישית שתהיה זה התעסוקה .אל תתפסו רק לגבי
סוגית האחוזים -הדוגמה של איסתא 50% -בעבר זה פחות מ 25%-היום ,הוטו הוא בתודעה של
השותפים שלך .אין טעם בדירקטוריון לדבר על המהלכים שיפגעו בסטודנטים .יש לנו ייעוץ משפטי

מאוד חזק שיודע בעייני לתת את המענה הכי מיטבי לכך שנדע לשמור במועדון על האינטרסים של
הסטודנטים .ההתאחדות עושה את הדברים האלו מאוד טוב .אני איתך אבנר בצורך לחזק את
השליטה שלנו ולמסמר לעוד  10שנים.
סהר מיליס :יהיה לנו קל לסגור עם חברות בחו"ל.
רם שפע :אופציה מעניינת.
גרא וינר :פתחת את הצ'אקרה .כיוון מעולה.
רם שפע :עוד דברים?
יולי נחמד :לאלחון יש דרך לפתוח את זה לבד? מועדון צרכנות שהוא רק שלנו? בשליטה שלנו בלי
שותפים.
ענבר הוכברג :אין משהו שאנחנו עושים מהר ובחיפזון .אנחנו עובדים על זה כבר מעל לשנה .זה
לא נעשה בקלות הדעת.
גרא וינר :מהרגע שהשותפות עם  ISTUDENTלא עבד ,ורם וענבר דחפו ,התנאים המסחריים
הבשילו -בגלל זה זה קורה עכשיו .לגבי לפתוח לבד -זה עניין של ניהול סיכונים .על פניו אפשר
לעשות לבד ,אבל האם זה הדבר החכם? זו עלות מאוד גבוהה שאלחון תצטרך להוציא = סגירת
מחלקות בהתאחדות .נכון לייצר משהו שמפזר את הסיכונים כי העוגה תהיה יותר גדולה .ברמה
העסקית מקצועית ,נכון הרבה יותר לעשות את זה ביחד ולא לבד.
רם שפע :שאלה בין הצדק וחוכמה .בתוך השיקולים העיסקיים – צריך לנצח ואם נקים משהו לבד
הסיכוי לנצח ,כלומר שתהא חברה שמצליחה להביא לסטודנטים שלכם ערכים מוספים אמיתיים
יהיה קטן יותר לדעתנו.
אבנר רוסלר :אבל זה לא שחור או לבן ,אני מדבר על יותר שליטה
גרא וינר :יש שליטה -זו מנטרה שלא נכונה .זה מוצג כאן.
אמיר דוד ניסן כהן :מה מונע מחברה לאכוף זכות וטו ?

רם שפע :הוטו הוא מנגנון מורכב ,מאוד תלוי בסוגי ההחלטות .אבל איםה שיש וטו יש וטו ,כלומר
הם לא יכולים לאכוף .יש זכות וטו על דילולים לדוגמה .גם בפיתוח קריירה השותפים שלנו ישימו
יותר.
גרא וינר :עדיף ללא מתווך בדרך שגוזר קופון גדול .ניהלנו משאי ומתנים עם חברות שונות היו לנו
הרבה התלבטויות עם מי ללכת.
לילך חייבי מנחם :יכיל מועדון אשראי?
גרא וינר :כרגע לא הצלחנו לפצח מודל כלכלי שמתקרב לאיזון ולכן לא נכנסים לזה כרגע ,אבל
נבדוק הכל בהקשר הזה כי ברור שאשראי זה רלוונטי מאוד.
רם שפע :ככל שמתרחקים מהמרכז זה עוד פחות שווה ,וזה משהו שחשוב לנו לאתמץ לגביו.
סהר מיליס :איך אנחנו עושים את האקזיט הבא?
רם שפע :לגרא יש תוכנית אסטרטגית מאוד רחבה ומפורטת בנושא הזה עם החלטות אסטרגיות
ל 3-שנים.
גרא וינר :בבוקר שאחרי המועדון צרכנות ,עם שיתופי פעולה שלכם ,נוכל להתחיל לשאול את
השאלה הבא ,מה עושים עכשיו? ליעד הבא.
לילך חייבי מנחם :מה קורה עם הבית האקדמי?
גרא וינר :עדכנו בישיבה האחרונה .אגיד במשפט .בסופו של יום הם לא נתנו את האימפקט המספיק
משמעותי לכן אנחנו בכיוון של חיפוש של שותף אסטרטגי שייכנס כשותף וכרגע הפעילות דלה
ביותר.
לילך חייבי מנחם :ואם אני רוצה יותר אינפורמציה?
גרא וינר :מוזמנת לפנות אלי בשמחה.
מה שחשוב להבין זה ששמרנו על הקורס נדל"ן האדיר של הבית האקדמי ,והתעסקות בנדל"ן זה
דבר חשוב לסטודנטים -להנגיש את המידע.

גרא וינר :מזכיר את השקף האחרון במצגת על המועדון ,שורה  ,3חשוב לי שהקבוצה של אפיון
משותף עם אגודות תהיה משמעותית -זוהי הנקודה החשובה שלי.
אבי בוחבוט :חשוב שיהיו אגודות עם אפיונים שונים.
גרא וינר :לכן חשוב לי שאנשים יתנדבו להיפגש איתנו כדי שכך יהיה ואני הולך לנצל את הקבוצה
הזו בצורה הכי רצינית שאני יכול ,תבואו.
רם שפע :עכשיו נעבור לדיון פתוחים עם דגשים שלכם לטובת הפרויקטים מתקציב  .2019נוצרה
נורמה שלהתאחדות יש סיי אם מקצצים בהשכלה הגבוהה .התעקשנו שאם יש קיצוץ רוחבי ,אנחנו
דורשים 100 .מיליון  ₪חד פעמי לבנייה של מעונות סטודנטים יצא בקולות קוראים ב 2019-של שנה
הבא 30 .מיליון נוספים (על  19מיליון שיוצאים לתוצרת הארץ) שמחליטים ביחד עם ות"ת מה
עושים איתם .התייחסות לסטודנטים וצעירים מהפריפריה ,סטודנטים עם מוגבלויות ותחבורה
ציבורית.
אמיר דוד ניסן כהן :מה קורה בפרויקט התחבורתי?
רם שפע :כל שנה יש  8מוסדות אקדמיים נבחרים שכל פעם מטפלים בהם .קודם מיפוי צרכים
ואח"כ תוכנית לשיפור הכשלים .תוכנית לכמה שנים עד לסיום כל מהמוסדות .אחרי המיפוי צרכים
לעבוד בשביל לייצר את השיפורים הנדרשים סביב כל קמפוס.
לילך חייבי מנחם :זו עבודה לא פשוטה .הרבה גורמים שחוסמים התקדמות .התנגשות אינטרסים.
יצא לי להתעסק עם זה.
אמיר דוד ניסן כהן :בעיה של השכלת מדעים בפריפריה .חשוב להכיר.
אבי בוחבוט :אבי מאיים שהוא לא מצביע יותר.
יפה טבג'ה :סטודנטים שנקלעו למצב כלכלי קשה ,לעשות קופה אצל הדיקן.
חן גרינברג :כל מה שדיברנו זה תעסוקה איכותית בפריפריה ופתאום אנחנו מתפזרים .חשוב לזכור
את המטרה שלשמה התחלנו את זה .לא הבנתי ,אתה לוקח יוזמה של יושבי ראש ,לפני שנה .המטרה
הייתה מסוימת ועכשיו אחרי שנה שהגענו לתוצאות האלו.
רם שפע :לא השתנה משהו ממה שקבענו .בואו נחשוב עוד כמה דקות על כיוונים.

אבי בוחבוט :עכשיו להעלות את זה בשעה הזו?
ענבר הוכברג :ראינו מה קורה עם הועדות מיקוד וכמה אנשים מגיעים.
חן גרינברג :התיעדוף – צריך לבוא אחרי אלחון ויופי קופי.
אופיר נפתלי :בואו נגדיל את מלגות פר"ח
אבי בוחבוט :ממש לא אחי
רם שפע :בואו נמשיך את הדיון ,גם אם  20:00זו לא שעה מאוחרת.
אמיר דוד ניסן כהן :תוכניות בכזה סדר גודל של תקציב -צריכים להיות בדיונים הראשונים.
סהר מיליס  :ממותג אנחנו ,צריכים להיות לא עוד מאותו דבר ,בואו נזכור שאנחנו לא מייצגים רק
את התואר הראשון.
שיר מרדכי :כן צריכים לבוא עם רעיונות פרקטיים ,כי זה הרי היה כתוב בסדר יום .הגעתי מוכנה.
העניין הוא בעייני שהכסף צריך להיות מיועד לאנשים שהגיעו מ -הפריפריה .נגישות לפריפריה כדי
להגיע לטכניון ולירושלים.
הנגשה פיזית של מקומות .כלים רלוונטים כדי ללחוץ להנגיש כל מקום אפשרי.
שלומי יחיאב :הכסף מגיע ממשרד האוצר?
רם שפע :כן
שלומי יחיאב :אפשרי לעשות שת"פ תקציבי עם משרדים אחרים?
רם שפע :מורכב .התקציבים של המשרדים מגיעים מהאוצר הרי.
שלומי יחיאב :היום אין תוכנית חומש להנגשת האקדמיה לפריפריה .זה חייב להיות בליבה .לייצר
תשתית.
יפה טבג'ה :כמו התוכנית ליוצאי איתיופיה

שלומי יחיאב :משהו פרויקטאלי .מתמשך .מה הטיים-ליין? הרי אנחנו רוצים את המתווה הכי
טוב.
חן גרינברג :אני מסכים עם יפה ,שיר ושלומי .יש כל כך הרבה תחומים בפריפריה שצריכים כסף
אבל אנחנו צריכים לבחור את הסדר העדיפויות .הגענו למסקנה שיש להזרים תעסוקה איכותית
לפריפריה -זוהי משימה לאומית .עלינו למפות את התעסוקה האיכותית וה"סקסית" .השאלה במה
אנחנו מרכזים את המאמץ.
עדן מרין :חייבים לזכור גם את הפריפריה החברתית.
אבי בוחבוט :הערה נכונה
אמיר דוד ניסן כהן :כנראה שאנחנו לא מבינים את הבעיה עד הסוף .אולי שווה לעשות מיפוי מה
מונע מאנשים להישאר בפריפריה.
חן גרינברג :ב 2011-דיברנו על יוקר המחיה .ההתאחדות צריכה להיות בראש החץ הזה כגוף
צעירים.
אבי בוחבוט :דיברנו על זה שזו משימה לאומית ,גם מה שאמרו תנועת אור והנתונים שהם הציגו.
בואו נתעסק בזה.
רם שפע 30 :מיליון זה הרבה ,אבל זה לא הרבה לנושא כזה .אנחנו נעצור כרגע את הדיון ונמשיך
אותו גם בקבוצה של הפריפריה .היה לנו עוד נושא אחד של הסדר היום -פורומים גיאוגרפים -נוריד
אותו להיום מפאת הזמן (.)20:25
חן גרינברג :קולרים ניגשים -למישהו יש דבר כזה בקמפוס? אנחנו עובדים על זה עם ספק.
סהר מיליס :אוכלוסיות מוחלשות – צריך לתת דגש גם לזה.
רם שפע :אתה צודק .לסיום ,אנחנו נפרדים משלומי כי זו הישיבה האחרונה שלו.
שלומי יחיאב :קצת יותר משנתיים .חוויה משמעותית .אם אני דוקר את  3התחומים שהשפיעו
עליי *:סוגיה של הפריפריה -בעברית הבנתי מה זו פריפריה .תענוג עם חן ואבי * .התהליך המקצועי-
היכולת המקצועית של ההתאחדות – המאבק של הוטרינריה ,אחרי תהליך של שנתיים .זה מרגש
ואני חייב תודה לכל הצוות .הכוח הנוסף של ההתאחדות ,העבודה בספרות האלו .מדובר על 40

סטודנטים בשנה שזה עוד יותר מדהים * .והדבר האחרון -הקשר הזה .החבר'ה הירושלמים.
השותפות בהתחלה הייתה לא פשוטה .והיום השותפות היא מעבר לשותפות מקצועית -אין עוד
בנאדם בעולם שמבין מה אנחנו עושים באגדות.
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