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ישיבת נשיאות  -כנסת
נוכחים:
רום טנא ,יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב
עדי אהרוני ,יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון
לילך חייבי מנחם ,יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה
דניאל תייר ,יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן
אמיר דוד ניסן כהן ,יו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון
אביחי שאשא ,יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת אריאל
נדב מנדלסון ,יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז הבינתחומי
יותם ידיד ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת בית ברל
יולי הלל נחמד ,יו"ר אגודת הסטודנטים בסמינר הקיבוצים
חיים גר ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת רופין
לירון-ענבל פרסי ,יו"ר אגודת הסטודנטים בHIT-
יניב אלטיט ,יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז אקדמי פרס
יקיר ג'רסי ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת הדסה
יהודה חממי ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת נתניה
אורית קופרמן ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת גליל מערבי
עדן מרין ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת דוד ילין
סהר מיליס ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה
אבי בוחבוט ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת קיי
שלומי כהן ,יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי למשפט ועסקים
מאור דהן ,יו"ר אגודת הסטודנטים בוינגייט
רונאל תשובה ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת תל-חי

מיראל בר עוז ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת לוינסקי
יפה טבג'ה ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אשקלון
שיזף אהרון ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת גורדון
דניאל אלטמן ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת שנקר
רם שפע ,יו"ר התאחדות הסטודנטים
ענבר הוכברג ,סיו"ר התאחדות הסטודנטים
טל שיינברום ,מנכ"ל התאחדות הסטודנטים
ליאת הלבץ ,סמנכ"ל התאחדות הסטודנטים

עדכונים-
ענבר הוכברג:
סקר הסטודנט – נשלח לכם את כל החומרים מוכנים כדי שתוכלו להפיץ והדוברים שלכם יוכלו
להפיץ ,אל תחכו לרגע האחרון ותשתדלו לא להפיץ סקרים נוספים במקביל.
מתנות פתיחת שנה – שימו לב יש לחץ בזמן צריך שתתקדמו מהר ותסגרו עם הספק .יש אגודות
שעדיין לא סגרו ,זה הרגע האחרון תאצילו סמכויות לאחרים אם אין לכם פנאי.
השוואת נתונים – שימו לב כולם קיבלו כבר את כל הלינקים והייתה הישורת האחרונה שלכם
היו"רים למלא ולסיים ,כרגע מעל  30אגודות השיבו אבל רק כ 50-אחוז מילוי
סמינר – שימו לב הזזנו את התאריך והוא יהיה ב 8-9.8-בעדן אין בזיכרון יעקב ,נשלח לכם בחמישי
מייל על צוות חשיבה לתכנים ולרעיונות לסמינר.
יום עיון יורים חדשים  -יתקיים ב .21.6-תוכלו לשאול שם את כל השאלות ונסביר לכם את כל
הדברים החשובים במסגרת הקדנציה שלכם .תבואו מוכנים עם שאלות.
אמנת אתיקה  -כמו שביקשנו מכם כבר מספר פעמים תשלחו לנו את החתימות שלכם ,אנחנו נעלה
את זה לאתר אז חשוב שתשלחו לנו בהקדם .לגבי בחירות באגודות אם יש הסתייגויות בנוגע
לבחירות הקודמות זה בסדר ונוכל להעלות את זה כהסתייגות ביחד עם הקובץ .
רם שפע:
הצעת חוק מועדי ב  -יוזמה של יעל גרמן ,שימו לב ,הצעת חוק יש לה תהליך ארוך ומסורבל ,זה
לוקח זמן עד שיכנס לפועל אך במקביל נותן לנו עוד זמן להשפיע ולשנות את הפרקטיקה.

חוק נק"ז לסטודנטים מילואמיניקים  -יש מכללות שלא מוכנות ליישם את זה ,אך יש מגעים
בנושא כדי שבאמת כולם יטמיעו את הנושא בלי חוק.
בואו נתערב – העלנו את הסרטונים ויצרנו שיח משמעותי בהרבה קבוצות ברשת.
פריפריה –אנחנו פועלים בנושא עם שלומי חן ואבי ,אפשר כמובן להצטרף לצוות ולקחת חלק
בקידום הנושא.
מיקום ופריסת ההתאחדות – התחיל בעקבות בקשה של שלומי ,ניתן להצטרף לצוות ולקחת חלק.
הייתה כבר פגישה בנושא.
יניב יחזקאל :שלחנו לכם כמה פעמים לשלוח דיווחי סטודנטים (מהמוסד) ,אנחנו בדד-ליין האחרון
וב 10.6-נסגור ותפורסם הטבלה הסופית .מי שיש לו הערות ושינויים נא לעדכן ולשלוח מחדש.
בהתאם ,נוציא לכם את תשלום דמי החבר .שימו לב ,אם לא תשלמו לא תוכלו להצביע בהצבעות,
זה בעצם דמי החברות שלכם בעמותה.
בנוסף פתחנו את המועמדות לוועדת בחירות ליו"ר וסיו"ר ,הגיש מועמד יחיד שופט מחוזי בדימוס
– השופט בדימוס מודריק .הוא שופט רציני ומנוסה ועבד איתנו כבר בעבר .בחמישי ועדת בחירות
תתכנס לראשונה ותקבע את נהלי הגשת המועמדות .נפרסם לכם את הפרטים והנהלים לקראת
הבחירות באמצעות המייל תפוצה של היו"רים כמו תמיד.
טל שיינברום:
אקום – קיימנו איתם שיחות רבות והמו"מ איתם מאוד קשה ,היינו בדיונים רבים ומנסים להשיג
הסדר וכרגע האתגר הוא בעיקר כדי להחריג את אגודות הסטודנטים משאר השוק .יש קשיים סביב
חובות עבר ,וכרגע אנחנו לא יכולים להגיד לכם אם לשלם או לא זה עניין שלכם ,אך עובדים על
המהלך במטרה שיכלול חובות עבר.
צריך להבין שכרגע מדובר רק על אקו"ם ,אבל בסוף השאיפה היא שכל התאגידים הקשורים יחתמו
איתנו על הסכם דומה .כל הגופים האלו נקראים תאגידי הניהול והם ,כמו אקו"ם ובלי קשר
לאקו"ם ,יכולים לדרוש תשלום ,אקום הוא הגוף המרכזי לכם אז החלטנו ללכת עליהם קודם.
אביחי שאשא :לא תצליחו להתחמק מתשלום .שימו לב זה מאוד יקר זה סכומים גדולים
באירועים.
אמיר דוד ניסן כהן :בסוף זה שיח של מו"מ והידברות מולם וחשוב שנהיה מסונכרנים.
אבי בוחבוט :סעיף חובות העבר חייב להיכלל בהסכם מולם ,גם אם זה סכום חלקי.
רום טנא :הם מנסים למצוא שעיר לעזאזל שישלם ויהיה הדוגמא לכולם.
רם שפע :לקחנו על עצמנו משימה ונעמוד בה אבל צריך לזכור שבסוף זה תשלום לאומנים שראוי
שיקבלו.

פרידה מגל פינסלר

דוח הצעירים –
שאלות מרכזיות בנוגע למעורבות המוסד בחיי הקהילה והמעורבות החברתית .זה הנושא המרכזי
שעלה הפעם אך כמובן מוזמנים לחשוב על הנושאים הבאים לשנה הבאה.
יפה טבג'ה :שנה שעברה הצגתם נתונים לפי אוכלוסיות שונות ומוחלשות ,זה קיים גם השנה?
רם שפע :לא ,לפני שנה עשינו סקירה על מצב הסטודנטים בכמה תחומים שונים ,השנה התמקדנו
בנושא מסוים של מעורבות חברתית ופוליטית.
שביתות -
רם שפע :נושא כואב שעלה גם ממתן בראודה ,ראינו לנכון להתייחס לכך שנחשוב על כלים ורעיונות
להתמודד עם הסיטואציה.
טל שיינברום :אנחנו הרבה פעמים נמצאים בין הפטיש לסדן במקרים של שביתות ופונים אלינו
לקחת חלק בקידום מו"מ ופתרון .המטרה שלנו תמיד היא לצמצם את הפגיעה בסטודנטים.
מוזמנים לדבר איתנו ולתרום מהניסיון שלכם בהתמודדות מול שביתות ,אני הולך להוביל את
הנושא בשיתוף מחלק אקדמיה .בראודה בנו ביחד עם המוסד קריטריונים ברורים במסגרת המו"מ
וזה יכול להיות בסיס מעניין.
הרבה פעמים עולה הסוגיה של לתפוס צד בתוך השביתה ,שזאת סוגיה מורכבת .תמיד מומלץ
להיעזר בנו במקרים כאלו יש לנו את הידע המקצועי מול ות"ת בסוף הם מאשרים את הסכמים של
המו"מ.
פורומים אזוריים –
ענבר הוכברג :בהמשך לפעילות המחלקה והצורך בעבודת שטח ,דיברנו על נושא הפורומים
האזוריים מספר פעמים כדי לתת מענה גיאוגרפי .כל פורום מנוהל על ידי מישהי במחלקה בנוסף
כמובן לליווי השוטף ,והנושאים המרכזיים שיעלו בהם הם אירועי התרבות המקומיים ,מיזמים
חברתיים ,מעורבות חברתית ,מעונות ,תחבורה ועוד נושאים רוחביים שיש להם משמעות מקומית
גיאוגרפית .חיזוק הקשר עם הרשות המקומית.
בהתאם נקיים מפגשים מדי  3חודשים של כל הפורומים ו 1-לשנה נעשה ימי עיון של כל בעלי
התפקידים בנוסף לימי העיון המחלקתיים בשוטף .בנוסף מפגש  1עם הרשות המקומית ובסמינר
ניתן לזה ביטוי.
דניאל אלטמן :איך זה מתחבר לנושא של השלוחות? כי זה חשוב.

ענבר הוכברג :אנחנו קודם כל רוצים לעבות את הליווי הגיאוגרפי וחשוב שקודם נתניע ונמצב את
המהלך.
לילך חייבי מנחם :איך קבעתם את החלוקה לקבוצות? כי יש לנו קמפוסים בכל הארץ ואנחנו
צריכים להיות בכל קבוצה.
ענבר הוכברג :לפי התקנון שמצייר חלוקה גיאוגרפית וגם לפי שיקולים של כמות יו"רים בקבוצה
ויכול לסרבל את העבודה .להמון אגודות יש שלוחות ועדיין הם לא בכל פורום ,בנוסף יש כיתות
בעיר מסוימת לא אומר שיש שייכות מקומית מהותית.
תקנון -
רם שפע :נושא הנוכחות בישיבות עלה לאחרונה ,נושא חשוב אך לא צריך לייצר מתחים וחשוב
שנקבל החלטות מאוזנות .דיברנו על זה ארוכות בישיבות נשיאות באורנים וגם בועד המנהל ,ניסינו
להגיע לאיזון בתשובה לנושא .ועדת תקנון שנפגשה היום התגבשה במענה.
טל שיינברום :האופציה שעלתה מהיועמ"ש היא שיו"ר שלא הגיע ל 2-ישיבות רצופות ישלח מכתב
שנאמר לו שאם לא יגיע גם בישיבה הבאה (ה )3-הנשיאות תוכל להשעות אותו .ההשעיה אומרת
שרק בישיבה השנייה הרצופה שיגיע לאחר מכן יוחזרו אליו הזכויות .כמובן אם מתחלף יו"ר בזמן
הזה הרישום מתאפס .רשם העמותות אמר שהשעיית חברות זה נושא שהנשיאות חייבת לאשר.
יולי הלל נחמד :המטרה היא לא להשעות אלא לעודד להגיע לישיבות ,לכן המתווה הנוכחי נותן את
המענה על הנושא .בעייתי שנצביע על יו"רים להשעיה באופן פרטני לכן חשוב שזאת תהיה הכללה,
בנוסף יכול גם לשלוח סיו"ר אם היו"ר לא יכול להגיע אז יש לו את האופציות.
עדן מרין :זה עלה מאופיר והוא הגיע לכל הישיבות ,בסוף לא להגיע  3פעמים זה חצי שנה כמעט
ולא הייתי רוצה שחבר מועצה שלי יתנהל ככה .זה דרישה מינימלית והגיונית אנחנו מדברים בצורה
מהותית על נושאים בישיבות וכתב הצבעה לא יוכל באמת להחליף את זה .זה לא רק חובה זאת
זכות להגיע לישיבות נשיאות.
חיים גר :צריך להגיד שההתאחדות באה הרבה לקראת היו"רים ,יחד עם זאת שהישיבות לא יקיימו
בימים קבועים כמו ימי רביעי ,בגלל זה אני הפסדתי הרבה .אם עדיין היו"ר לא יגיע ל 3-ישיבות זה
לגיטימי ההשעיה.
אורית קופרמן :אם היו"ר יורחק זאת פגיעה בסטודנטים כי הוא לא מייצג אותם .והסיפור של
הדיון בנושא ההשעיה בפני הנשיאות הוא משפיל.
נדב קופרמן :ישיבה פעם בחודש וחצי במיקום גיאוגרפי שונה ועוד האופציה להביא את הסיו"ר,
ועוד במקרה של  3היעדרויות ברצף ,אני לא מבין איך אנחנו בכלל מקיימים דיון על זה .זה הכי נוח
שיש .בנוסף רם אמר שאנחנו לא אוכפים את זה ,ויש פה בעיה גדולה שלא אכפנו את הנושא  5שנים.
יש לנו אחריות כלפי הסטודנטים ולייצג אותם ,ואם אנחנו לא באים אנחנו לא יכולים באמת לייצג
אותם .כתבי הצבעה הם גם בעיתיים כי לא משתתפים בדיון המהותי בנושא .זה יוצר קומבינות
שאנו בדיוק מתלוננים עליהם כל הזמן .יש זכויות וחובות שאנחנו צריכים לדרוש גם מעצמנו להגיע
ואת החובות והזכויות .בנוסף צריך לאפשר שיחת וידאו מרחוק.

רם שפע :אנחנו לא יכולים לאפשר נוכחות בישיבה אם היא לא פיזית ,זה בעייתי מבחינת רשם
העמותות .כן תוכלו להיות אולי חלק אבל לא להצביע במקרה כזה.
יותם ידיד :אני נגד ההחלטה ולא משנה מה תגידו ,אם מישהו לא מגיע בגלל סיבותיו שלו .אני
מתעדכן בישיבות שלא הייתי .אני לא הגעתי ל 4-ישיבות ואנחנו סטודנטים ובסוף יש לנו מגבלות.
באגודות הקטנות קשה לנו להרים את הראש ויש לנו אגודה להרים ולוקח לנו יותר מ 2-פגישות
להתאקלם.
יפה טבג'ה :אני לא אחזור על מה שאמרו ,אבל כשאני נכנסתי הייתי לבד ,לא היו לי סיו"ר ורמ"דים
ואם הייתי מקבלת מכתב שלא הגעתי ולבוא להסביר את עצמי לא הייתי מגיעה ולא הייתי חוזרת
לפה .אתם צריכים להחליט מה המטרה .אין לי בעיה עם סנקציות אבל צריך לחדד את הסעיף ,ולא
לעשות שימוע.
רם שפע :שימוע זה נוהל מחייב של רשם העמותות
יניב אלטיט :אתם צריכים פרופורציות  3פעמים זה הרבה פעמים להחסיר .דבר שני להנהלה –
צריך לחלק את הישיבות בין ימי השבוע .השעיה זאת סנקציה חמורה מידי ,וגם צריך להגביל את
הזמן של הישיבות.
דניאל תייר :מהחוויה האישית שלי בשנתיים האחרונות הדבר הזה נהיה קריטי בנושאים מסוימים,
כמו בחירות לוועד המנהל ,כשאנשים שלא מכירים ולא מגיעים להשפיע בלי להכיר אף אחד .מצד
שני אני נגד השהייה.
לירון-ענבל פרסי :אנחנו צריכים להגדיר קווים מנחים להיעדרות לגיטימית שזה לא יהיה לפני
הצבעה חברית .דבר שני לגבי הימים כבר נאמר ,אבל צריך להתחשב גם במקרים של ישיבה בזמן
תקופת מבחנים.
אביחי שאשא :זאת פעם אחרונה אולי שאני מדבר פה ,אני לא מתרגש מההתאחדות אז אני אומר
בשביל מי שיגיע אחרי  -אתם צריכים להעביר ליו"רים מה החשיבות של הנשיאות ולמה אנחנו
צריכים להגיע ואיך זה משפיע על הסטודנט בקצה.
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