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 ישיבת נשיאות

 

 :נוכחים

 יו"ר אגודת הסטודנטים בבר אילן ,נתנאל פר

 יו"ר אגודת הסטודנטים באורנים ,יונתן כהן

 חיפה ו"יו"ר אגודת הסטודנטים בויצ ,נגה גזל

 יו"ר אגודת הסטודנטים בגורדון ,אהרון שיזף

 יו"ר אגודת הסטודנטים בלוינסקי  ,נופר משה

 יו"ר אגודת הסטודנטים באפקה ,רענן קלנר

 יו"ר אגודת הסטודנטים בוינגייט לגזיאל, צחי

 יו"ר אגודת הסטודנטים בסמינר הקיבוצים, יולי נחמד

 יו"ר אגודת הסטודנטים טכניון ,אמיר דוד ניסן כהן

 יו"ר אגודת הסטודנטים ברופין ,אורן מטמון

 חי -סיו"ר אגודת הסטודנטים תל ,ליאור דרומי

 יו"ר אגודת הסטודנטים האקדמית למשפטים ועסקים רמת גן ,אמיתי שיף

 יו"ר אגודת הסטודנטים באקדמית תל אביב יפו ,יהונתן קינרייך

 יו"ר אגודת הסטודנטים בקיי. ,אבי בוחבוט

 ודנטים כנרתיו"ר אגודת הסט צ'רני,אליס 

 יו"ר אגודת הסטודנטים אונ' בן גוריון ,עדי אהרוני

 יו"ר אגודת הסטודנטים אונ' העברית ,שיר מרדכי

 יו"ר אגודת הסטודנטים אשקלון ,יפה טבג'ה

 יו"ר אגודת הסטודנטים בראודה ,מתן מדר

 יו"ר אגודת הסטודנטים אונ' אריאל ,אור אזולאי

 יו"ר אגודת הסטודנטים האונ' הפתוחה ,ליאור פליק

 יו"ר אגודת הסטודנטים באונ' חיפה ,רם תורגמן

 יו"ר אגודת הסטודנטים בשנקר ,תום פסח

 יו"ר אגודת הסטודנטים המכללה האקדמית נתניה ,יהודה חממי

 HITיו"ר אגודת הסטודנטים  ,לירון פרסי-ענבל

 HITרמ"ד אקדמיה  ,נדב לוי

 הסטודנטים אקדמיה למוזיקה יו"ר אגודת ,רון ופריק

 יו"ר אגודת הסטודנטים דוד ילין  ,חאיט סיוון קדמי

 יו"ר אגודת הסטודנטים של המרכז הבינתחומי  ,נדב מנדלסון

 סיו"ר התאחדות ב,שלומי יחיא

 מנכ"ל התאחדות ,טל שיינברום

 סמנכ"ל התאחדות ,ליאת הלבץ

 בהתאחדות ראש אגף קשרי סטודנטים ,אורית ברקת שהם

 בהתאחדות קשרי אגודותמחלקת  ,ירדן בוראה
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 בהתאחדות קשרי אגודות, מחלקת אוהד מלדסי

 מבקר התאחדות, יניב יחזקאל

 ענת ישאל, גוף מבקר התאחדות

 

 

 סדר יום:

 .אישור דוחות כספיים ומילוליים טל שיינברום:

האסיפה הכללית.  היא בשניהם הנשיאותאלחון. של את הדוחות הכספיים של ההתאחדות ומאשרים 

ההתאחדות התמזגה עם עמותת "איסתא ליינס" וזה שימו לב שבמהלך התקופה הרלוונטית לדוחות 

 רפו רואי החשבון שלנו רונן ודני.יוצג גם בדוחות. הצט

 

התמזגה בתוך ההתאחדות, שזהו מהלך נדיר. קיבלנו אישור מאוד  אלחון 2016בסוף שנת  :דלל רונן

ספציפי לעניין הזה. ההתאחדות מחזיקה בכל החברות הכלכליות מעכשיו. בפעם הראשונה הדוחות 

 ראה מאזן אלחון.יציגו את כל החברות הקשורות להתאחדות. אני אתחיל עם חברת אלחון. 

 

 האלחון אז אנו מעלים לאישור גם את הדוחות האלו.אתם האסיפה הכללית גם של  :טל שיינברום

 

 אלחון -אישור דוח כספי

 אושר פה אחד  - בעד

  0 - נגד

 0 - נמנע

 

 למה יש צורך אם לא מעבירים את הכסף להעביר את הכסף בין אלחון להתאחדות? :בוחבוט אבי

 כי אלו הנהלים של מס הכנסה. :דלל רונן

 . דרה אני לא יכול לקחת ממנה דיבידנאני יודע שאם אני עמותה ויש לי חב :טנא רום

 העמותה לא מושכת, החברה מחלקת והיא מחלקת לבעלי מניות ואז זו לא בעיה. :דלל רונן

באופן קבוע. זה עוזר לנו  דשליטה באיסתא ומקבלים מהם דיבידנאנחנו בעלי  טל שיינברום:

 להתקיים. 

יקים אבל אנחנו מחז .מאלחון 11%-ו מההתאחדות מחברת איסתא 14%אנחנו מחזיקים  רונן דלל:

 סה"כ. 25%באלחון אז בעצם יש לנו 

 .חברות בע"מ לעמותות ביןאני גם מכיר שיש הרבה הגבלות  :דוד ניסן כהן אמיר

 גם לבעלים שהם עמותה. ולחלק. דהחברה יכולה להכריז על דיבידנ רונן דלל:

 אבל אתה כעמותה לא יכול להקצות את הכסף לשם משהו :כהן יונתן

הרווחים בשביל העבודה שלה.  רשם העמותות רוצה לראות שהעמותה מנצלת את רונן דלל:

שקל, אבל זה מוחזק במניות שאני לא יכול לעשות איתם כלום. זו רק  מיליון 130ש חדות ילהתא

 ים.דומית. איסתא אבל כן מחלקת דיבידנשיטה ריש

במאה אחוז  לפי מה שאתה אומר אם אני עמותה ויש לי חברה בת שהיא בבעלותי :דוד ניסן כהן אמיר

 ים על כל הרווחים שלי. דנדאני יכול להביא דיבי
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 בואו נתכנס חזרה לנושא הדיון, שאלות פרטניות אפשר להעביר דרכי לרונן והוא ישמחטל שיינברום: 

 לעזור.

 

 התאחדות -אישור דוח כספי 

 

 אושר פה אחד  -בעד

 0 -נגד

 0 -נמנע

 

 

 אישור דוח מילולי 

 .משקף בדיוק את הדוח המספרי שעברנו עליו טל שיינברום:

 24 -בעד

 0 -נגד

 1 -נמנע

 

 אנחנו מעלים לאישור את המינוי של רואה החשבון. טל שיינברום:

 

 רואה חשבון 

 24 -בעד

  0 -נגד

 1 -נמנע

 

 עדכונים ומידע:

סבבים מרכזיים של שביתות. סגל זוטר הגיעו  3כמו שעדכנתי גם בפייסבוק היו  :יחיאב שלומי

להסכמים זמניים. השביתות נעצרו. סגל זוטר במכללות עשו שביתת אזהרה בת שבוע וחזרו ביום 

ראשון ללימודים. המשא ומתן הקיבוצי מול האוצר יש לו פוטנציאל להשתנות. לכן אנחנו עדיין לא 

נו מקווים שזה לא יזלוג לתקופת מבחנים ושזה יסתיים בהקדם. זו הזדמנות לגמרי שקטים. אנח

מצוינת בשבילם להתאגד. הם הודיעו לנו רק אחרי שיצאו לשביתה אז היה קצת אי הבנה כי זו לא 

 שותפות שהם רק מיידעים בדיעבד. מבחינתו הדברים צריכים לעבוד קצת אחרת. 

ללות. שנה שעברה הם הגיעו להסכם. בסוף הבעיה המרכזית היא של הסגל הבכיר במכ

התהליך הם הדיחו את ההנהגה שלהם וההנהגה החדשה לא מוכנה לקבל את התהליך הקודם. מי 

וור"מ. הסגל הבכיר אמר להם שהם צריכים לשבת ולפתוח את החוזה.  ת"תשעומד מולם הוא הו

צים אז יהיה לופ בלתי סופי אנחנו בעד לחזק את המרצים אבל אם אנחנו בעד שיפתחו הסכמים קיבו

של פתיחת חוזים. אנחנו ניסינו לעשות כמה מהלכים. דבר ראשון שהסגל יסכים להיצמד לסעיפים של 

שנה שעברה. הם לא מנסים להפוך את הקערה אלא רק לשייף כמה גזרות. אנחנו מנסים לייצר שיח 

 מסוים. אבל בשטח יש לנו כבר שבועיים מוסדות שלא לומדים. 
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כמו ששלומי אמר הגענו לכמה נקודות שהם הדברים היותר מהותיים בסכסוך הזה.  :ינרייךק נתןוהי

. כרגע זה קצת וות"תזה אחרי שזיקקנו שלל נקודות שמפריעות להם. אנחנו מכוונים עם זה לור"מ 

תקוע ואנחנו נמרחים. ברמה המקומית יש גם חילוקי דעות בין הסטודנטים בשטח. אנחנו באמצע בין 

שני הגורמים האלה. מצופה מאיתנו לתת איזה אמירה. כן היינו רוצים, יחד עם הגב מהאגודות, 

 ות פעולה כדי לקדםור"מ. אם הם לא יסכימו אנחנו נצטרך לעשו ת"תלפעול. אנחנו מפעילים לחץ על ו

בר בסוף השבוע השני של השביתה. כליין, אנחנו -את המשא ומתן הזה. אנחנו רוצים לשים איזה דד

 אנחנו צריכים אתכם איתנו.

 

אני נפגשתי עם פיני שמעון הוא מעין רם שפע של המרצים בארץ. מתוך קבוצה של  :לגזיאל צחי

ל הם אומרים שהם יעשו עיצומים. איך אנחנו חמשת אלפים מרצים. הם לא אומרים שהם ישבתו אב

 אמורים להתמודד עם זה שלומי? אני פניתי לנשיא שלי שהוא מרכז את מי שקשור לתחום החינוך.

 

יש לנו דרגות של עיצומים. יש פה מוסדות לחינוך שהם בכובע של משרד החינוך. זה  :יחיאב שלומי

צורך. בקשר לסגל הבכיר במכללות. זה בא והולך. עדיין לא ברור לאן זה הולך. אנחנו נתערב בעת ה

יין שנתנו ל-זה הדד מחרהפעם חלק מהדברים שאנחנו עושים זה לא לחכות חודש ואז להתחיל לתת. 

וור"מ. ברגע שהסגל הבכיר נתן לנו התחייבות כתובה, אז אנחנו נפעיל לחץ במחאות ובפומבי  ת"תלו

 וור"מ.   ת"תמול ו

 

 מה השאיפה שלכם מאיתנו? :אזולאי אור

 

 .אנחנו עדיין לא יודעים מה יקרה ואז ניתן הנחיות :יחיאב שלומי

 

חשוב להדגיש שאנחנו כסטודנטים בעד המרצים שלנו. אבל עצם העניין שהם בחרו ישר  :טבג'ה יפה

 ינתי. הם צודקים אבל הדרך עקומה.חלשבות זו הבעיה מב

 

הגיעו להסכם בניהם. כמונו למשל. אם נרצה  ןהבמכללות שלמרות שההסכם קיבוצי יש  :קלנר רענן

 לשים את הפוש ביחד, אז זה יכול להעמיד אותנו במקום בעייתי. 

 

התשובה היא לא. כולם יצטרכו אחר כך לעשות הסכמים מקומיים. איפה שזה ננעל  שלומי יחיאב:

 במקום המקומי זה סגור. 

 

 :אס"א

 

הגענו להנהלת הארגון והצגנו שני תרחישים אפשריים. או שמתקדמים בשת"פ מלא.  שלומי יחיאב:

כיום יש לנו רק נציג אחד. או שאנחנו מקימים עמותת ספורט שלנו. הלחץ מהשטח עבד מאוד. הם 

הסכימו לדבר. והסכמנו שאנחנו נותנים צ'אנס לנסות לבנות את הארגון ברמה המהותית וברמה 

חלק קיבלו את זה בהבנה אבל חלק הרגישו שזה נכפה עליהם. כרגע עשינו צוות ארגונית. -הפוליטית
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כנית עבודה פגישה ראשונה והמטרה היא שנכין תמשותף שלי של אבי ושל ליאור. שבוע הבא יש לנו 

ן הזה, זו אחת משותפת. אם מישהו רוצה להצטרף זה הזמן. הרבה אגודות בכלל לא חברות בארגו

 הבעיות מבחינתו. 

 

 אם חתמנו איתם איך ניצור לחץ? :אזולאי אור

 

 דרך המנכ"לים של האגודות. וגם יש עוד נקודות לחץ כמו האירוע באילת.  שלומי יחיאב:

 

 לא?/לת, כןיש החלטה על אי :לגזיאל צחי

 

שלומי חיבר אתכם לכל המהלך הגדול שקורה. אנחנו יוצאים למהלך משותף של צוות  :בוחבוט אבי

י אילת, וב לנו שהדברים יבואו מהשטח. לגבההתאחדות יחד עם הנהלת אס"א. מה שרצינו לומר שחש

 הייתה עצירת התקשורת אבל נכון לעכשיו הפעילות ממשיכה כרגיל. 

 

 למה זה דווקא באילת? :אהרון שיזף

 

 ינות. זה שאלות שעד עכשיו לא היה לנו את הכוח לעשות את זה. שאלות מצו אלה יחיאב: שלומי

 

עדכון אחרון. עצרת רבין שמתרחשת בשבת הקרובה. אני יודע שכולם היו בתהליכי  שלומי יחיאב:

פתיחת שנה אבל רצינו להקדיש עשר דקות קצת לדבר על הסיטואציה שאנחנו נמצאים היום. ארגון 

תנו להיות שותפים. הם נתנו לנו לית ממלכתית לאירוע והוא ביקש מאמנסה לייצר תכ"דרכנו" 

לחבר את  הגורם הכלכלי אנחנו הגורם שאמוראופציה להשפיע על דברים מסוימים. אנחנו לא 

 ?איך לחזק את הנושא הסטודנטים לאירוע הזה. הבעיה שיש הרשמה נמוכה יחסית. יש לכם מחשבות

 

עצם זה שסוף סוף יש לנו מישהו שמדבר זה יפה. אבל צריך שתהיה לנו אמירה. בנאום  :שיף אמיתי

של רם אנחנו צריכים לעמוד מאחוריו כיושבי ראש של אגודות בארץ. שנבוא עם אמירה משותפת. זה 

 אירוע מכונן בחברה הישראלית. 

 

 :משבצות

 

 שהצגנו את פעילות האגפים לועדכאנחנו נמצאים עכשיו בתהליך בניית תכניות עבודה.  יחיאב: שלומי

המנהל. בחרנו ארבעה תחומי ליבה שדנו בהם בתהליך הקודמת ועכשיו אנחנו רוצים לחבר אתכם 

כניות העבודה. זהו פתוח ותוכלו להצטרף ולראות את ת אליהם. אחרי התהליך הזה יהיה ועד מנהל

דשיים  כזמן משמעותי. קשה להסתכל על השלב הזה כי אתם עסוקים אבל זה הזמן תהליך של כחו

 שלכם לבוא להפליג עם הרעיונות שלכם. 

 

 זה הועד המנהל הפתוח. זימונים נשלחו לכולכם. 25.11 :הלבץ ליאת
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כמו ששלומי אמר, בשנים אחרונות קיבלנו הכל מובנה ורק אישרנו. יש פה הזדמנות  :בוחבוט אבי

הלת ההתאחדות נותנת לנו להשפיע על תכנית העבודה והתקציב ותביאו את עצמכם ואת שהנ

 הרעיונות שלכם. 

 

 --הישיבה הסתיימה--
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