
 

 

2.9.18 

 ישיבת נשיאות

 אוניברסיטת תל אביב

 נוכחים:

 אורן מטמון, יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת רופין

 ליאור דרומי, יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת תל חי

 הסטודנטים מכללת קייאבי בוחבוט, יו"ר אגודת 

 קובי עובדיה, יו"ר אגודת הסטודנטים טכנולוגית ב"ש

 הסטודנטים מכללת בית ברליותם ידיד, יו"ר אגודת 

 רם ת'ורגמן, יו"ר אגודת הסטודנטים אוניברסיטת חיפה

 אור אזולאי, יו"ר אגודת הסטודנטים אוניברסיטת אריאל

 נתנאל פל, יו"ר אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בר אילן

 יפה טבג'ה, יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת אשקלון

 הדסה יקיר ג'רסי, יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת

 קדמי , יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת דוד ילין -סיוון איטח

 באוניברסיטה העברית י,  יו"ר אגודת הסטודנטים שיר מרדכ

 צחי לגזיאל, יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת וינגייט

 יניב אלטיט, יו"ר אגודת הסטודנטים המכללה האקדמית פרס

 גליל מערביאורית קופרמן, יו"ר  אגודת הסטודנטים מכללת 

 אמיתי שיף, יו"ר אגודת הסטודנטים המרכז אקדמי למשפט ועסקים

 עדי ברונר, יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת עמק יזרעאל

 מיראל בן עוז גיא, יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת לוינסקי

 רענן קלנר, יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה

 הקיבוציםיולי נחמד, יו"ר אגודת הסטודנטים בסמינר 

 יהונתן קינרייך, יו"ר אגודת הסטודנטים המכללה האקדמית תל אביב יפו

 עדי אהרוני, יו"ר אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן גוריון

 דוד ניסן כהן, יו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון אמיר

 עילם מזור, יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת אחווה

 HITבמכללת  ענבל פרסי, יו"ר אגודת הסטודנטים-לירון

 ליאור פליק, יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה



 

 

 תום פסח, יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת שנקר

 רום טנא, יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב

 יונתן כהן, יו"ר אגודת הסטודנטים אורנים

 שיזף אהרון, יו"ר אגודת הסטודנטים גורדון 

 הסטודנטים שערי משפטי ועסקיםראובן חן, יו"ר אגודת 

 רון ופריק , יו"ר אגודת הסטודנטים האקדמיה למוזיקה ומחול

 איתי גבאי, יו"ר אגודת הסטודנטים המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

 רם שפע, יו"ר התאחדות הסטודנטים

 ענבר הוכברג, סיו"ר התאחדות הסטודנטים

 טל שיינברום, מנכ"ל התאחדות הסטודנטים

 הלבץ, סמנכ"ל התאחדות הסטודנטיםליאת 

 מחלקת קשרי אגודות בהתאחדות הסטודנטיםראש ברקת,  -אורית שהם

 שרעבי, מחלקת קשרי אגודות בהתאחדות הסטודנטים-נטעלי ביז'אווי

 אוהד מלדסי, מחלקת קשרי אגודות בהתאחדות הסטודנטים

 ירדן  בוראה, מחלקת קשרי אגודות בהתאחדות הסטודנטים

 מחלקת קשרי אגודות בהתאחדות הסטודנטים דוד גלזר,

 מבקר התאחדות הסטודנטים ,ענת ישאל

 מבקר התאחדות הסטודנטים ,יניב יחזקאל

 עודד מודריק, יו"ר ועדת בחירות

 

 כתבי הצבעה:

 המכללה למנהל

 המרכז הבינתחומי

 מכללת ספיר

 מכללת סמי שמעון

 מל"א

 אורט בראודה

 מכללת אחווה

 מכללת כנרת

 מכללת רמת גן

 המכללה הטכנולוגית

 אוהלו



 

 

 ו חיפה"ויצ

 

 עדכונים:

בישיבת הנשיאות נעלה מספר נושאים בהם נציג כיצד הם פועלים והעלויות שלהם. כבכל  רם שפע:

בדימוס ישיבת נשיאות, יו"ר האגודה המארחת יציג את פעילותה. היום מצטרפים אלינו לישיבה השופט 

 הישזו ים. כמו כן ישנם יו"רמבקר ההתאחדות דני רוזנר נציג הציבור בוועד מנהל, יניב יחזקאל מודריק,

 ישיבת הנשיאות הראשונה שלהם ולכן הם יציגו את עצמם.

 הוכברג ענבר

ישורת האחרונה בנושא 'מכרז מתנות' לפתיחת שנה. הוצאנו אנו נמצאים ב מתנות תחילת שנה: ●

מייל בנושא הסדרות התשלום וקבלת המתנות. בין ראש השנה לסוכות יחלו המתנות להגיע 

ותכם לדאוג שיהיה מישהו מטעם האגודה לקבל את ויתאמו מולכם את מועד הקבלה. באחרי

המתנות, הסדרת התשלום וכו'. במכתב שקיבלתם כל אגודה יודעת מהי היתרה שלהם בנושא, 

חשוב שמי שאחראי על הנושא מטעמכם יכיר את הנושא לעומק. שימו לב שחודש ספטמבר 

כל שאלה אתם מאוד קצר מבחינת ימי עבודה. אוהד הוא איש הקשר מטעם ההתאחדות ול

 יכולים לפנות אליו.

יוזמנו כל המוסדות, נציגות ונציגי  :24.10-ביום עיון של המל"ג בנושא הטרדות מיניות  ●

הסטודנטים )אגודות והתאחדות(. יתוארו הפעילות שאנו עושים בנושא וחשוב שתהיה נוכחות 

משמעותית. נשלח לינק )חשוב להירשם מראש(. שימו לב שאתם נרשמים ומעבירים למי 

 שאחראי על הנושא מטעם האגודה.

האגודות. היה יום מאוד פורה  ית נפגשו עם יו"ר: היועצות המשפטיויום עיון בנושא התקנונים ●

ים. ההתאחדות תציע חמישה ינרנמשיך בקו של בניית התקנונים הגו אנו יוחשוב. בעקבות

תקנונים שונים, בהם תוכלו לבצע שינוים בהתאם לצרכים של האגודה. במידה ותהיה דרישה 

ן קיום יום נוסף. כעת פנו לקיום יום נוסף, תעדכנו את מחלקת קשרי אגודות ונבדוק את מת

 שתי אגודות, יש צורך בעוד מספר אגודות לפתיחת יום נוסף.

אשר הצטרפה למחלקה. הגיעה מאגודת הסטודנטים ספיר, שם  -הצגת רכזת ליווי ירדן בוראה  ●

אביב ובוגרת תואר לתקשורת  -כיהנה כראש מחלקת רווחה. במקור מגבעת עדה, גרה בתל

 ועיתונאות. 

 



 

 

הצגת פרויקט "צעירים בוחרים רשות" וחשיבות אגודות בלקיחת חלק פעיל. הצגת  :'אוויביז נטעלי

 הדרכים לקחת חלק אקטיבי והלו"ז לשבועיים הראשונים באוקטובר. 

 שאלה לגבי הבעייתיות של תמיכה במועמדים והזדהות פוליטית. אורית קופרמן:

אלא להגביר את אחוז ההצבעה של הצעירים שלהם אנו לא מעודדים בחירה במועמדים  :ביז'אווי נטעלי

 לרשויות המקומיות ובנוס להעלים את הנושאים החשובים לצעירים ברשות.

בטווח הארוך המטרה היא שהמועמדים יבינו מה חשוב ברשות ובכך לאחר הבחירות  רם שפע:

 הצעירים יבינו את כוחם. מבחן התוצאה הנו בחמש שנים לאחר מכן.

 וד שייקחו חלק הצעירים.חשוב מא יפה טבג'ה:

המסר החשוב שאנו רוצים שיגיע לסטודנט בקצה הוא ההבנה כמה הרשות משפיעה על  ליאת הלבץ:

האזרח. לשלטון המקומי יש השפעה רבה על החיים בנושאים שונים, כמו: תשתיות, שכירות ארוכת 

 טווח, ארנונה לסטודנטים, תחב"צ וכו'.

היא לקיים פאנל מקומי של כל המועמדים ובו לגבש מצע צעירים אחת האפשרויות  נטעלי ביז'אווי:

 שתידרשו מכל המועמדים.

 לאן בעצם אנחנו מכוונים? האם נכון להביא את המועמד לרשות/חברי מועצה? אמיתי שיף:

מאוד תלוי. כל מקום בנוי אחרת ולכן זה מאוד אובייקטיבי. צריך לראות מה נכון  נטעלי ביז'אווי:

 ית.לרשות המקומ

 חשוב לשמור על אובייקטיביות ולהביא כמה שיותר מועמדים. ליאת הלבץ:

זה בסדר שנביע עמדה ונתמוך במועמד. אני הבעתי תמיכה באחד המועמדים. לא צריך  יפה טבג'ה:

 לפחד להביע תמיכה.

לדעתי קיימת בעיה  בהצגת תמיכה במועמד מסוים. אם אתמוך במועמד מסוים כיו"ר  :קופרמן אורית

אגודה אני מטעה ציבור מסוים להצביע במועמד מסוים או יוצרת לחץ עקיף על הסטודנטים להצביע 

 למועמד מסוים. אני תומכת במועמד מסוים אבל לא כיו"ר אגודה. 

 רם שפע:



 

 

העלינו סרטון לפורום יו"רים על מנת שתכירו את הסיטואציה. אנו מנסים לייצר משא  ספורט: ●

דוחים את הישיבה מספר פעמים. אנו נעביר את המסר שכל האגודות,  ומתן עם אס"א. כרגע הם 

לא לוקחים חלק בפעילות השנה. אם אינכם יודעים מי מנהל את הפעילות מהמוסד, פנו אליי 

 ולאבי בוחבוט.

 תרשמו לעצמכם לענות לאס"א. חשוב שהמהלך יתקיים באסרטיביות הנכונה מבחינתנו.

 ת בישיבה?מה אתם רוצים להעלו שיר מרדכי:

אני רוצה להיפגש עם ההנהלה על מנת להציג את עמדתנו ולאן הספורט הסטודנטיאלי צריך  רם שפע:

 ללכת. להערכתנו לסטודנטים אין חלק בקבלת החלטות. מי שרוצה להתייעץ מוזמן לפנות לאבי בוחבוט.

 אנחנו צריכים את ההתגייסות של כולם. עכשיו ישנה פרקטיקה. אבי בוחבוט:

 ב.סיטת תל אבימציג את פעילות אגודת הסטודנטים באוניבר :טנארום 

בשבועיים האחרונים שוחחתי עם רובכם בנוגע  קשרי אגודות.ממחלקת  אוהדשלום, אני  אוהד מלדסי:

להסדרת יתרת התשלום להתאחדות. מי שעדיין לא הסדיר את התשלום שיפנה אליי בבקשה. לגבי 

מתנות פתיחת שנה, אני מלווה את הפרויקט ולכן כל שאלה או טענה שעולה אני אשמח לשמוע. כמו כן, 

 זמנים לאסוף בסיום הפגישה.ישנן דוגמאות של מתנות תחילת השנה שלכם שאתם מו

אמנם זאת הפעם האחרונה שאני מגיע לכאן כי אני מסיים את תפקידי. אוהד ילווה את  :דוד גלזר

הפרויקט של מתנות תחילת שנה. לגבי המסע לפולין, אני מאוד ממליץ על המסע הזה כי הוא מסע של 

יל עוד מעט. הפרסום יצא כל השכבות והאוכלוסיות בישראל. חוויה מומלצת ממש. ההרשמה תתח

 בקרוב, תהיו על זה בעדכון השבועי ובפרסומים.

 יבים למספר מקומות נכון?אנחנו לא מחו :אורית קופרמן

 נכון דוד גלזר:

 מי שחווה אותך יודע כמה ההתאחדות זכתה.  רם שפע:

יות חלק אני מסיימת את התפקיד שלי, נופר מחליפה אותי, היא מדהימה. זכיתי לה מיראל בן עוז:

 מהפורום הזה. תודה. 

 כפת לה. כך א-לי להכיר בחורה מדהימה שכל יצא נחמד: -יולי הלל

 לפני שאנחנו עוברים לתוכנית עבודה ותקציב, רענן יציג לנו כאן את מה שהוא ביקש. רם שפע:



 

 

 אתון מכללת אפקה"מד –אקתון מציג  רענן קלנר:

 

 כניות עבודה ותקציב:ת

ם הקרובים. בסוף דצמבר נאשר כניות עבודה ותקציבים בחודשיהצגת תהליך בניית ת  טל שיינברום:

כניות העבודה והתקציבים בפורום הנשיאות, זאת לאחר שתשלח לכם מראש על מנת שתוכלו את ת

לעבור על זה.  מעבר על משבצות התקציב. שימו לב להנהלה וכלליות, מלגות משכורות, חישוב כללי 

 מאוזן אפס לאפס.  יש שאלות? וכו'. זה יוצא 

 לגבי הסעיף של הוצאות של אגודות?  שיר מרדכי:

 בסעיף קשרי אגודות.  230,000-ההוצאות הן באזור ה טל שיינברום:

זה אח"כ חוזר אליכם. התקציב זה משהו שאנחנו מגיעים אליו אחרי התוכניות עבודה.  ענבר הוכברג:

רות לעבות ולחדד. עשינו שינוי בשנה שעברה כדי שזה יהיה אנחנו שולחים טיוטות כדי שיהיה לך אפש

 באיזה רבעון זה אמור לקרות.  -יותר קריא ונעים. לכל מחלקה יש יעדים ומדדים להצלחה וטווחי זמנים

 את זה אני יכול למצוא אתר? יהונתן קיינרך:

שהו לא ברור לגבי כן, בוודאי הכל אצלנו נמצא באופן שקוף וברור באתר. שאלות? מ טל שיינברום:

 עבודה ותקציב?  תכניות

תגלו מעורבות בתהליך העבודה הזה, הרעיון הוא שתהיו מעורבים  -חבר'ה חשוב לי לומר  רם שפע:

שעתיים לשבת על זה -קחו שעהיושהסוגיות והתחומים אותם נוביל השנה יגיעו ככל שאפשר מכם. ת

 ולכתוב הערות. 

 כחברה להתאחדות הצטרפות אגודת הסטודנטים בעזריאלי

האגודה בעזריאלי הייתה אגודת דיקן. היא עשתה תהליך מאוד גדול בשנתיים  ענבר הוכרברג:

האחרונות. דבר שכזה לא היה קורה אם איתי לא היה עובד על זה כל כך קשה בשנתיים האחרונות. 

רוקרטי האגודה סיפקה את כלל הדרישות והטפסים לצורך הצטרפות כחברה להתאחדות. השלב הבי

הבא הוא אישור החברות של האגודה בעזריאלי להתאחדות כחברה באופן זמני ובמידה והאגודה 

תתנהל באופן הנדרש בתקנון היא לאחר ארבעה חודשים תאושר כחברה בהתאחדות, כל עוד הנשיאות 



 

 

 לא תקבע אחרת מסיבות מנומקות.

 כל הכבוד לאיתי על ההתמדה והעשייה.

ל לשים רגל ולהפריע לתהליך עשה זאת. וך מאוד ארוך ובירוקרטי. כל מי שיכעברנו תהלי :גבאי איתי

התחלתי כנציג כיתה וראיתי שאין מענה מאגודת הסטודנטים שהייתה שבוייה בידי המכללה. האגודה 

פעלה תחת תקציב של המכללה, חשבון בנק של המכללה, ללא ישיבות מועצה וכו'. אמנם היה יו"ר 

ל פי הנחיות המוסד ולא על פי החלטות האגודה. הגשתי מועמדות לכלל התפקידים אגודה אך הוא פעל ע

בעבר . באגודה )רווחה, אקדמיה, דוברות וכו'(, להבנתי המכללה היא זו שפסלה את עמדתי לתפקידים

יו"ר היה מעביר את התפקיד לסיו"ר וכן הלאה. כאשר החלטתי להתמודד יו"ר והסיו"ר סיימו את 

פסלו אותי מסיבות שונות. לאחר תהליך ארוך קיבלתי אישור להגיש מועמדות  תפקידם. תחילה

ונבחרתי בבחירות לתפקיד יו"ר האגודה. החלטתי לקדם את האגודה כעמותה נפרדת, אך המכללה 

החליטה להערים קשיים ולסגור את הברז עבור האגודה )תקציבים וכו'(. המשכנו את עשיית האגודה 

בסיומה נשיא ומנכ"ל המכללה סיומה את תפקידם. ההנהלה החדשה דחפו באופן טוב למשך שנה ו

 להקמת האגודה כעמותה נפרדת והיום אני נמצא פה בישיבת הנשיאות.

הצבעה על קבלתה של האגודה בעזריאלי כחברה זמנית בהתאחדות. אני מזכיר  טל שיינברום:

ם את דמי החבר ואז לאחר ארבעה שהאגודה צריכה במשך ארבעה חודשים להופיע לכלל הישיבות, לשל

 חודשים יתקבלו כחברים מן המניין אלא אם הנשיאות תחליט אחרת בהתאם לנימוק.

 נעבור להצבעה.

 . ההצבעות מצורפות בקובץ נפרד.נבחר ברוב קולות טל שיינברום:

 כל הכבוד לאיתי. ענבר הוכברג:

 המון בהצלחה!.  רם שפע:

נפגשנו בסמינר ואף התקיימה פגישה של מספר יו"רים עם ההתאחדות. אמנים: בנושא ה :עדי ברונר

בזה חלק  וייקחבתחילת סמסטר ב' של הלימודים אנחנו נחזק את המהלך. נשמח שכמה שיותר אגודות 

 כי הגיע זמן שנעסוק בזה.

מטרת העל היא הורדת המחירים עבור אגודות הסטודנטים שמוציאות עשרות  אמיר דוד ניסן כהן:

י שקלים בשנה. בעזרת התאגדות נחזק את כולנו מול ים בשנה ואונ' שמוציאות מאות אלפיי שקלאלפ

הסוכנים. בטווח הארוך המטרה היא שההתאחדות תיקח חלק בכך ואף תפתח מחלקה מקצועית. כעת 



 

 

צריך מחלקה שתוביל את זה ועד שזה יעבור להתאחדות צריך להעביר את ההובלה לאחת מהחברות 

 אני נשמח שיצטרפו כמה שיותר אגודות. הכלכליות.

 למה להכניס חברה כלכלית?נשאלת שאלה 

הנושא של אמנים אינו פשוט. המחירים אינם אחידים ומשתנים. האנשים בחברה  אמיר דוד ניסן:

 הכלכלית יודעים לבצע את המשא ומתן ולהשיג עבורנו את המקסימום.

 לא ישתנו הרבה דברים.אם לא כולם ייקחו חלק, כמו שקורה עד עכשיו, 

אני מסכים שהמושג חברה כלכלית יוצר אווירה לא נעימה. נכון שחברה כלכלית רוצה ליצור רווח. 

חשוב שכל החוזים של כולם יהיו חשופים האחד לשני. כמו כן, כולם יתחייבו אינם לוקחים רווח כלשהו. 

 ת לחברה כלכלית.השאיפה היא שבהמשך זה יעבור להתאחדות, אך בינתיים להעביר זא

בנוגע לשאלתה של יפה על מדוע לא לעבור לחברה כמו פלס, טוען אמיר שבגלל שפתיחתה שנה כל כך 

 קרובה יש ליצור עובדות בשטח ולא להתעכב על איזה חברה חיצונית אלא לבחור בחברה כלכלית.

להוריד עלויות.  היאשלנו נכון שמטרתה של החברה הכלכלית היא לעשות רווח, אך המטרה  רום טנא:

אלף ש"ח אני חוסך לאגודה  20האירועים האלו הם אינם דברים רווחים. אם אני חוסך לחברה הכלכלית 

את אותו הסכום. אני לא חושב שיש פה עבודה רבה אלא התאגדות. אם נראה שאין שינוי אז נחשוב על 

. 50%ירד המחיר בלא יד את המחיר, אך כדאי להבין שכך מחדש. אני מאוד מקווה שנצליח להור

 החלטנו אני ואמיר לבצע ניסיון בפתיחתה שנה יחד על מנת לראות כיצד זה יתבטל.

 הפיילוט לא יעיל אם אין הרבה אגודות שמבצעות זאת יחד.פל: נתנאל 

א התרבות מחוץ לאגודה. לקחתי את חברת ושנה שעברה החלטתי להוציא את כל נש אורית קופרמן:

של אס"ט, לארגן לי את אירועי התרבות. האמנים יצאו לי זולים יותר. בשבילי  אפקט, החברה הכלכלית

כאגודה קטנה הממשק עבודה היה מאוד יעיל עבורי, יחד עם זאת אני לא חושבת שכדאי להתחייב 

 לחברה כלכלית שתגביל אותנו במספר פרמטרים, ללא קשר לגודל המוסד. 

אותו במשך שחצי שנה/שנה. במידה והוא יהיה יעיל וטוב  מדובר בפיילוט. אני מציע שנריץ :ראובן חן

נמשיך איתו ובמידה לא נחשוב על כך שוב. עצם העובדה שרום ואמיר כבר מתחילים להריץ משהו כדאי 

 להצטרף אליהם. 

 30%אני מאמין שההצלחה של השיתוף פעולה בין המכללות לאונ' הוא הרווח. אם  אמיר דוד ניסן כהן:

ו פעולה לדעתי נביא הצלחה. הפיילוט הוא ההתאגדות ולא המשא ומתן מול מהאגודות ישתפ

 הסוכנויות.



 

 

 כרגע זה פתרון זמני ועדיין אנו שואפים למחלקה שתקום בהתאחדות לטיפול בנושא. עדי ברונר:

-כחמישהיש  גם בנינו זה לא פשוט בכלל, היה ניסיון כזה שסגרו בסוף לא עם כולם. זה מורכב. רום טנא:

אמנים בישראל. ישנו קושי רב לבחור את האמנים בגלל המורכבות שבנושא. על מנת לפשט  שישה סוכני

פ ינתי שיהיה לכולנו את אותו ליינאתכנות ובמידה ונצליח נתאחד. מבחהטנו לבדוק את הנושא, החל

 לכל השנה.

אני מציע לבדוק  להביא אדם למשרה שעדיין אין היתכנות להצלחת הנושא היא מיותרת. לכן רם שפע:

אגודות( שייחתמו על התחייבות לקחת חלק, שווה לבדוק כיצד מחלקים מחדש  15-20יתכנות )השיש 

את העוגה של ההתאחדות בנושא. יש צורך בהשקעה כספית, מעבר לתקן העובד, ולכן מדובר בכמה 

נצליח אך חשוב מאות אלפי שקלים. חשוב לדעת כי בעבר היו ניסיונות שלא צלחו, אולי הפעם כאן 

 להבין שזה דורש התאגדות.

 כמה פעמים עשו את הניסיון הזה? רום טנא:

 פעמים. 6למיטב זכרוני  רם שפע:

 יתההסכמים, כמות סטודנטים וכו'(, הילפני חמש שנים התבקשתי להביא נתונים בנושא ) יניב יחזקאל:

ו סדרי גודל של סטודנטים. לעומת אות 100%שונות מבחינת מחירים ששילמו אגודות בהפרשים של 

 את הדיווחים העבירו כשמונה אגודות.

עוברים לבחירות. שלומי הצטרף אלינו, סיימנו את כל שאר הנושאים של הישיבה. נתחיל  רם שפע:

 בעדכון של יניב. 

עדת הבחירות, זאת לעומת ורק לעדכן שהשנה לא הגיעו פניות ותלונות משמעותיות לו יניב יחזקאל:

שנים קודמות וזה משמח. דעו כי לילך חייבי הסירה את המועמדות שלה לתפקיד סגנית יושב ראש שעה 

 מועמדים יחידים.  2קלה לפני תחילת הישיבה, לכן יש 

אין לי הרבה מה לומר, בניגוד לפעם שעברה היו לי פניות והפעם לא. אני מאחל  :מודריק השופט

 בחרו והרבה בהצלחה. למועמדים שי

 נואם. רם שפע:

מציג את המשימות המשמעותיות שהנהגת ההתאחדות בראשותו תשאף לקדם בתקופה  רם שפע:

 הקרובה.



 

 

 הרבע מיליארד יכול להגיע גם אלינו?  ל:יאזצחי לג

מוסד אקדמי. לכן הכסף הזה הוא לא כסף של ל מחוץות"ת, הם לא יכולים להעביר כסף  רם שפע:

ההתאחדות. הם חתומים שם שכל שקל חייב לעבור למוסד אקדמי. ראו ערך, פרויקט ההפעלה של 

 תוצרת הארץ שיוצא כקול קורא אליו יכולים לגשת גופים רבים. 

תר קטנות. מה שהיה חסר לי במצע, זה ההתאחדות כארגון יציג. יותר גב לאגודות היו אורית קופרמן:

 אולי יהיה גוף לאגודות הקטנות?

 איך היה לך הגיבוי מההתאחדות?  רם שפע:

 היה לי גב עם ענבר ודוד בשנה שעברה. עדיין אני מצפה לגיבוי יותר רחב ומקצועי. אורית קופרמן:

יצא חוק של מעורבות חברתית, איך אתם כהתאחדות יכולים לעזור לנו לממש את זה? יש  אור אזולאי:

 הרבה שטחים אפורים. 

 כל הרעיון הוא לעשות את זה בשיתוף פעולה, אוני' עם מכללות. עדי אהרוני:

 יש מחלקה של קשרי אגודות, שיעזרו לנו להטמיע את החוקים האלו.  אור אזולאי:

ם כי יש שוני מטורף בין האגודות ובין המוסדות. אני חושב ים פתרונות גג גנריאנחנו נותני רם שפע:

 יתן מענה טוב יותר. יששלומי ידבר על פריסת ההתאחדות וזה 

 .אןכ מצורף הבחירות מצע הצגת מצע רם ושלומי:

 אנחנו עוברים להצבעה.

 טל שיינברום: עושים הצבעה ליו"ר וגם כמורשה חתימה, כאשר אני שואל אני מתכון לשניהם.

 ת.ברוב קולו ררם נבח

 אגודה
רם  -יו"ר 

 שפע

 בעד אוניברסיטת תל אביב

 בעד גוריון -אוניברסיטת בן 

 בעד האוניברסיטה העברית בירושלים

 בעד FTEהאוניברסיטה הפתוחה 

 בעד אוניברסיטת חיפה
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 בעד אילן -אוניברסיטת בר 

 בעד כון טכנולוגי ישראלמ -טכניון 

 בעד המרכז האוניברסיטאי אריאל

 לא נמצא לליכ-הקריה האקדמית ק.אונו

 בעד המכללה למנהל

 בעד המרכז הבינתחומי הרצליה

 בעד מכללת בית ברל

 בעד סמינר הקיבוצים

 בעד מכללת ספיר

 בעד רופין

 בעד מכללת סמי שמעון

 בעד המרכז ללימודים אקדמיים

 בעד מכון טכנולוגי חולון

 בעד מכללת עמק יזרעאל

 בעד מכללת אשקלון

 בעד מכללת אורט בראודה

 בעד תל חי -המכללה האקדמית 

 בעד מכללת דוד ילין

 בעד לוינסקי

 בעד אקדמית תל אביב יפו

 לא נמצא ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים)מכון לב(

 בעד גורדון

 בעד מכללת הדסה

 בעד שנקר

 בעד אקדמית פרס

 בעד גליל מערבי -המכללה האקדמית 

 לא נמצא מכללת נתניה

 בעד מכללת אחוה

 לא נמצא מכללת צפת

 בעד המכללה האקדמית להנדסה בת"א -אפקה 

 בעד מכללת אורנים

 בעד מכללת קיי

 בעד אקדמית כנרת בעמק הירדן

 בעד בצלאל

 בעד FTEמכללת רמת גן 

 בעד מכללת שערי מדע ומשפט



 

 

 בעד האקדמי למשפט ולעסקיםהמרכז 

 בעד וינגייט

 בעד המכללה הטכנולוגית ב"ש

 בעד אוהלו

 בעד ויצו חיפה

 בעד אקדמית למוזיקה

 נמנע יו"ר התאחדות

 נמנע סיו"ר התאחדות

  

  
 בחירות לסיו"ר ההתאחדות

יצאתי לתהליך של הרבה חשיבה לפני שלושה וחצי חודשים. בתחילת הדרך גיליתי שאני  שלומי יחיאב:

מעולם הסטודנטים ובזכות הביקורים אצלכם למדתי הרבה יותר. יש אתגרים עצומים  20-30%מכיר 

פיעים על כולנו. הצד היותר אופטימי. הרבה מהאתגרים הם לא רים רוחביים שמשבתוך המוסדות. אתג

 אתגרים שונים כל כך, יש עוד איזשהו חוט שני שאפשר לגבש סביבו חזון משותף. 

 ."מסתכלים רחוק" -"מתמידים" -"מעיזים" -"מחברים" העקרונות המנחים שלנו הם

יכולת שלנו לזהות את הנקודות  לגבי "מחברים", השונות שלנו בעולם הסטודנטיאלי היא אדירה, אך

המשותפות ולחבר את החלקים יחד היא שתדחוף אותנו כמה שלבים קדימה. תעוזה, מה שנתן לי את 

 -הכוח לבחירות האלו, שזה לא דבר פשוט המסע הזה, זה השיחות עם היורים על האתגרים הגדולים 

פרוץ גבולות שעד כה לא נפרצו. נקודה כמו דיור מושכר. היכולת שלנו להעז בקדנציה הזו, היא המפתח ל

שנה  30נוספת, התמדה. כמו לדוגמא המאבק בלימודי וטרינריה שהובלנו באוניברסיטה העברית. במשך 

אגודות ניסו לתפוס את זה בכל הכיוונים. במהלך האחרון יצרנו קשר שוטף עם הסטודנטים, דיברנו 

מהבית  90%עיות ומקד אותן. הצלחנו לנקות איתם מדי שבוע, פגישה אחר פגישה כדי למפות את הב

בזכות ההתמדה. עקרון זה אני רוצה שנוביל יחד בהתאחדות, שנדע להתמיד סביב האתגרים הגדולים 

תיים, ולכן יש לנו אתגר מובנה רובנו נמצאים פה לשנה/ שנ -והקטנים נקודה אחרונה "מסתכלים רחוק" 

 ים לעולםייאלוועצם להוביל דברים גדולים ולא טריח בכלות רחוק. אם נצליח להתגבר עליו נצליתסבה

סטודנטים. אנחנו לא בהכרח מחפשים להגיע בכל דבר להסכמים, אבל לקחת בחשבון תהליכים ה

באג'נדה שלנו. רחוקים. אני חושב שהצעד המשמעותי הבא שלנו הוא לשלב את החשיבה הרחוקה 

כיצד ניקח את  -לאגודות ההתאחדותקשר בין תה אני אסיים, היא הסוגיה של ההנקודה האחרונה שא

הכוח הזה קדימה ובמקביל לתת מעטפת לכל אחת מהאגודות, בין אם היא קטנה לבין אם גדולה? אני 

חושב שהדרך הראשונה לעשות זאת היא בעזרת תפיסה מקצועית ולקחת את ליווי האגודות צעד אחד 



 

 

ך יש לחיות יותר את השטח. הנקודה התחדדה נוסף. אני חושב שהצוות עשה עבודה מקצועית טובה, א

לי באחת השיחות שלי עם מתן מבראודה שעמד בפני מאבק. תנועת המלקחיים שקרתה בבראודה היא 

זו שצריכה להתקיים. העוצמה יחד עם הערבות ההדדית היא התפיסה וההבנה שלי, כיצד המערכת 

 צריכה לפעול. 

ה על הזמן היקר, על ההשקעה והתמיכה. לי התהליך היה לכולם פ התודה הגדולה היא -אסיים בתודות

מאוד מכונן וזהו תהליך ארוך של ארבעה חודשים. אני רוצה להודות לרם על השותפות והתמיכה לאורך 

 הדרך. תודה נוספת אמרתי ללילך. תודה גדולה לכולם.

ני מאמינה בך. ראוי. אאמרתי לשלומי שהוא מתמודד מאוד ראוי. הוא היחיד שבאמת  אורית קופרמן:

 ין. אתם תהיו צוות מצו

אתה תוכל להוביל מהלך של שיתוף פעולה בין האגודות? והאם ההתאחדות יכולה לקחת  אור אזולאי:

 סטודנטים. 350,000בכוח צרכני של הסטודנטים?  כוח של 

לכל אגודה יש פרויקט דגל. בוננזה אחת. לגבי השאלה הראשונה, כן. לשאלה השנייה,  חיאב:ישלומי 

אני פחות מסתכלת על זה כסוגית צרכנות אלא כסוגית התאגדות. תסתכלו על המעטפת שיכולה 

להסתכם באלפי שקלים בשנה. ההתאחדות ידע לעשות את זה בארבעת השנים האחרונות. אבל הדיור 

 היות ביחד עם האגודות. זו התפיסה. לדוגמה, זה חייב ל

 דירקטור באלחון והצבעה על שלומי כסיו"ר  טל שיינברום:

 נבחר פה אחד. שלומי

 אגודה
שלומי  -סיו"ר 

 יחיאב

 בעד אוניברסיטת תל אביב

 בעד גוריון -אוניברסיטת בן 

 בעד האוניברסיטה העברית בירושלים

 בעד FTEהפתוחה האוניברסיטה 

 בעד אוניברסיטת חיפה

 בעד אילן -אוניברסיטת בר 

 בעד מכון טכנולוגי ישראל -טכניון 

 בעד המרכז האוניברסיטאי אריאל

 לא נמצא כללי-הקריה האקדמית ק.אונו

 לא נמצא המכללה למנהל



 

 

 לא נמצא המרכז הבינתחומי הרצליה

 בעד מכללת בית ברל

 בעד סמינר הקיבוצים

 בעד מכללת ספיר

 בעד רופין

 בעד מכללת סמי שמעון

 בעד המרכז ללימודים אקדמיים

 בעד מכון טכנולוגי חולון

 בעד מכללת עמק יזרעאל

 בעד מכללת אשקלון

 בעד מכללת אורט בראודה

 בעד יחתל  -המכללה האקדמית 

 בעד מכללת דוד ילין

 בעד לוינסקי

 בעד אקדמית תל אביב יפו

 לא נמצא הגבוה לטכנולוגיה בירושלים)מכון לב(ביה"ס 

 בעד גורדון

 בעד מכללת הדסה

 בעד שנקר

 בעד אקדמית פרס

 בעד גליל מערבי -המכללה האקדמית 

 לא נמצא מכללת נתניה

 בעד מכללת אחוה

 לא נמצא מכללת צפת

 בעד המכללה האקדמית להנדסה בת"א -אפקה 

 בעד מכללת אורנים

 בעד מכללת קיי

 בעד אקדמית כנרת בעמק הירדן

 בעד בצלאל

 בעד FTEמכללת רמת גן 

 בעד מכללת שערי מדע ומשפט

 בעד המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

 בעד וינגייט

 בעד המכללה הטכנולוגית ב"ש

 בעד אוהלו

 בעד ויצו חיפה



 

 

 בעד אקדמית למוזיקה

 נמנע יו"ר התאחדות

 נמנע סיו"ר התאחדות

 

 ענבר. -דברי סיום בעולם הסטודנטים

שנים בעולם הסטודנטים. הפוקוס המרכזי שלנו צריך להיות שאנחנו  7אני מסיימת  ענבר הוכברג:

מנהיגים. נבחרתם להנהיג. אחת לחודש וחצי צריך להרים את הראש ולחשוב בגדול.  מסתכלים קדימה.

ה. איך יאיך אנחנו עושים טוב יותר לחברה שלנו. לבנות בחדר, מה אתן עושות כדי לחזק אחת את השני

 אתם הגברים גם תניפו את הדגל הזה. מברכות כל אחד. 

 --הישיבה הסתיימה--


