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ישיבת נשיאות – מכללת עזריאלי
נוכחים:
אבי בוחבוט ,יו"ר מכללת קיי
ניר טל ,יו"ר מכללת ספיר
שיר מרדכי ,יו"ר האוניברסיטה העברית
איתי גבאי ,יו"ר מכללת עזריאלי
יקיר ג'רסי ,יו"ר מכללת הדסה
יצחק קיסר ,יו"ר מכללת לב
יותם ידיד ,יו"ר מכללת בית ברל
לירון ענבל פרסי ,יו"ר מכללת HIT
צחי לגזיאל ,יו"ר מכללת וינגיט
רום טנא  ,יו"ר אוניברסיטת תל אביב
סיימון ,סיו"ר מכללת גליל מערבי
ראובן חן ,יו"ר המרכז האקדמי שערי משפט
יהונתן קינרייך ,יו"ר האקדמית תל אביב יפו
תום פסח ,יו"ר מכללת שנקר
שמעון אקלסרד ,יו"ר מכללת תל-חי
נתנאל פל ,יו"ר אוניברסיטת בר אילן
אור אזולאי ,יו"ר אוניברסיטת אריאל
רום דנן ,יו"ר מכללת סמי שמעון
עילם מזור ,יו"ר מכללת אחווה
ליאור פליק ,יו"ר האוניברסיטה הפתוחה
אמיתי שיף ,יו"ר המרכז האקדמי למשפט ועסקים
שיזף אהרון ,יו"ר מכללת גורדון
עדי ברונר ,יו"ר מכללת עמק יזרעאל היוצא
ערן וילנר ,יו"ר מכללת עמק יזרעאל הנכנס
שי שידלוב ,יו"ר המכללה למנהל
עדי אהרוני ,יו"ר אוניברסיטת בן גוריון
יניב אלטיט ,יו"ר מכללת פרס

יולי נחמד ,יו"ר סמינר הקיבוצים
אמיר דוד ניסן-כהן ,יו"ר הטכניון
יהונתן כהן ,יו"ר מכללת אורנים
רם שפע ,יו"ר ההתאחדות
שלומי יחיאב ,סיו"ר ההתאחדות
טל שיינברום ,מנכ"ל ההתאחדות
ליאת הלבץ ,סמנכ"ל ההתאחדות
אורית ברקת שהם ,ראש אגף קשרי סטודנטים בהתאחדות
מעיין חג'ג' ,ראש אגף מדיניות בהתאחדות
מיכל מגד ,רמ"ח מעורבות חברתית בהתאחדות
עמית אבן ,מנהל דיגיטל בהתאחדות
איימי לוי ,רכזת תחום תעסוקה בהתאחדות
ירדן בוראה ,רכזת קשרי אגודות בהתאחדות
אוהד מלדסי ,מנהל תחום קשרי אגודות בהתאחדות
יניב יחזקאל ,מבקר התאחדות הסטודנטים
עדכונים ומידע
רם שפע:


מסמך הנחיות תאגידיות למכללות -בשנת  2004המל"ג הוציא הנחיות לאונ' לגביי איך
לנהל את העוגנים שלהם :ועד מנהל ,האסיפה הכללית ,ועדת ביקורת .קוראים לזה דוח
גרוסמן .הדוח הזה איפשר לחלק מיושבי הראש באגודות להיות נציגים באסיפות ,בסנאט
או בועד המנהל .הקימו ועדה בשנת  2004אך היא לא התקדמה .בישיבת מל"ג הבאה יהיה
הסדר כזה למכללות .עדי ואני ,כנציגי מל"ג ,מנסים להכניס כמה שיותר נציגים מהאגודה
לכמה שיותר מהועדות .זה לא פשוט אבל אנחנו ממש מנסים .הדיון הזה הגיע למל"ג ועלה
להצבעה ונדחה בגלל שאנחנו ממש מנסים לעשות עבודת שטח .ממליצים שתדברו עם
הנשיאים שלכם כדי שהוא יבין את החשיבות של זה.



נוכחות בכל ועדות במל"ג -במל"ג יש שני נציגים מההתאחדות אבל יש הרבה ועדות שלא
כ"כ רוצים שסטודנטים ייקחו בהם חלק .אנחנו מנהלים מאבק כדי לנסות לייצר מצב
שבכל ועדה שקמה במל"ג יהיה נציג סטודנטים .בגלל שההנהלה של המל"ג לא הסכימה
איתנו אספנו חתימות כדי לעלות את הנושא לדיון ,אשר יעלה בישיבה הקרובה .לכן ,אספנו
פרטים מכם על ייצוג סטודנטים בסיאנט בועד המנהל של המוסד ,מאחר ונתונים אלו,

עשויים לעזור לנו גם ברמה שלכם בתוך הקמפוסים וההבנה שחשוב שיהיה נציג
סטודנטיאלי.


בחינת תהליך הקמת הבנק הדיגיטלי  -יש תהליך טוב שמנסים לפנות אלינו כל מיני גופים
שרוצים לחבור לפרויקט .אנחנו במגעים עם כמה גופים .אנחנו כל הזמן מנסים לקדם את
זה במטרה כדי שבקרוב נצליח לחתום על מסמך הבנות לאן אנחנו הולכים.



תהליכי ההתאחדות בתקופת היציאה לבחירות  -הרבה מהתהליכים שההתאחדות עובדת
עליהם בשוטף יעצרו לתקופת זמן מסוימת בשל היציאה לבחירות .בתקופה של בחירות
היועצים המשפטים מעדיפים לא לקדם נושאים חדשים בגלל המורכבות של התקופה ולכן
חלק מהיכולת שלנו להתניע דברים חדשים היא מצומצמת.

 מיזם התמחויות  -אנחנו עובדים על מיזם של התמחויות שנעשה תמרוץ למוסדות בקצב
לאפשר יותר התמחויות לסטודנטים שלהם בזמן הלימודים שיהיו עבור נק"ז .יש לזה המון
עלויות ולכן הם מעדיפים לא להתעסק בזה .אנחנו מנסים לשכנע את הות"ת לשים על זה
כסף.
שלומי יחיאב:


סכסוך עבודה סגל בכיר  -סכסוך עבודה שהתחיל בתשע מכללות .בסכסוך הנ"ל היה אתגר
פוליטי ,מאחר וכבר לפני שנה כמעט הגיעו להסכם ,ובסוף ההסכם לא נחתם בשל חוסר
הבנות מצד שני הצדדים ,הסגל והצד השני -ות"ת ,אוצר .במשך השנה האחרונה ,כמעט
ולא היה מגע בין הצדדים  ,מצב שהביא להשבתה של חמישה שבועות מתחילת שנת
הלימודים .התאגדנו ,כל האגודות במכללות ויצאנו להשבתה שלנו כדי להרעיד את
המערכת והצלחנו לגרום להם לשבת למשא ומתן .השביתה הסתיימה ,אולם עדיין לא
הוסכם מה מספר הימים שמחזירים מהשביתה סביב חלוקות של אחוזי תשלום עבור הסגל
הבכיר .מקווים שבקרוב העניין הזה ייפתר.



סכסוך עבודה סגל זוטר  -בחודש האחרון החלה התאגדות של הסגל הזוטר ממגללות
שונות ברחבי הארץ ,והפעם בניגוד לשנים הקודמות ,יש שיח מול המדינה והתחיל משא
ומתן .השיח מתמקד בעיקר בתנאים של הסגל הזוטר( ,לדוגמא -יש פערים גדולים בשכר
שמסתכמים למדינה ב-כמיליארד ש"ח בשנה ,בפער שבין הסגל זוטר במכללות
ובאוניברסיטאות ,אף-על פי שהעבודה מאוד דומה) .הסגל הזוטר נערך למחאות בשטח,
ובחודש האחרון עבדו בשיתוף איתנו להעמיק את השיח עם הסטודנטים ,ולחבר את
הסטודנטים כדי לעשות מהלכים שימנעו שביתה נוספת לסטודנטים .אבל הממשלה נפלה
והסגל הזוטר מבין שכרגע יש צורך לחשוב לטווח הארוך יותר .ניר -טל ,יו"ר ספיר -אצלנו
בקמפוס היה מעגלי שיח של הסגל הזוטר ,עם סטודנטים .אנחנו היו"רים משתדלים למשוך

את השביתה לשנה הבאה ,מאחר ואין סיכוי הצלחה גבוהה למחאה שלהם לנוכח המצב
הפוליטי.


שנת השלמה בחשבונאות  -שנת הסמכה לתואר ,שנה חוץ אקדמית ,אשר יש אודותיה
שאלות רבות בנוגע למבנה של השנה ,העלות הגבוהה שלה ועוד .במועד האחרון של דצמבר
(אשר רלוונטי בעיקר למכללות) ,היו לא מעט סטודנטים ,שלא עברו את מבחן הסמכה .שי-
יו"ר המכללה למנהל ,התחיל לקדם את הנושא ,אנו נעדכן בהמשך אחר התפתחות בנושא.

הצגת אגודה
איתי גבאי:
יושב ראש אגודת הסטודנטים במכללה האקדמית להנדסה ירושלים ,התחיל כנציג כיתה ,לפני
שהייתה אגודת הסטודנטים מסודרת והתחיל לפעול למען הקמת האגודה .מצ"ב מצגת
מנכ"ל המכללה הגיע להציג את המכללה ואת החזון של מייסדה ,להקמת מכללה למקצועות
ההנדסה בתוך ירושלים לטובת קידום העיר .המאפיין השני של המכללה כבית ספר של רב-
תרבות יות ,מגוון האוכלוסיה במכללה תואם את ייצוגם באוכלוסיה .מוקיר על שיתוף הפעולה עם
אגודת הסטודנטים כעמותה עצמאית ,פועלת ובריאה.
תוכניות עבודה ותקציב
מציגים את תוכניות העבודה והתקציב של ההתאחדות.
שלומי יחיאב :למי שהיה בישיבות של הוועד המנהל הפתוח שקיימנו בחודש וחצי האחרונים אנחנו
לא נעבור על כל המסמך .אני יודע שחלקכם כבר הסתכלתם והיה גם פינג פונג של שאלות .נעבור על
עיקרי תכניות העבודה לפי האגפים ,ונגע במיוחד בדברים החדשים או כאלה שמדברים על שת"פ
רוחבי .נזכיר את התהליך -בדיון בטכניון התחלנו אותו ואז היו עוד שני מפגשים שבהם חידדנו את
התהליכים שהגיעו מהשטח וכאלה שדיברנו עליהם עוד לפני בבחירות וגם כל מיני שת"פ שהגיעו
אלינו בתקופה האחרונה .נתחיל מאגף מדיניות.
מעיין חג'ג' :נעבור על הדברים הכי חדשים בתכנית עבודה (מהמצגת).
התחומים באגף מדיניות הם :מדיניות אקדמית ,השכלה טכנולוגית ,קשר בין אקדמיה ותעסוקה,
קידום אוכ' ותשתיות חברתיות שזה למעשה כל נושא הרווחה .מצ"ב מצגת

רם שפע :אנחנו רוצים להכניס גם נציג לות"ת כבר שנים .השאיפה היא להיכנס ולהיות נציג
סטודנטיאלי .בות"ת יש  7נציגים -אחד למכללות 3 ,לאונ' 2 ,נציגי ציבור והיו"ר .היו"ר הוא בד"כ
מהאונ' .ככה המערכת מתנהלת משנת .1977
הטרדות מיניות באקדמיה
שאלות:
עדי  -אונ' בן גוריון :האם יש לנו מיפוי במוסדות לגביי איך הם מתנהלים במקרים כאלה?
מיכל מגד :ברוב המוסדות אין רכזת ייעודית שמתעסקת בזה אבל כמובן שזה חלק מכל התהליך.
תחום מדיניות כן יודע מה קורה באופן כללי במוסדות מבחינת התנהלות .באגודות אין עיסוק
ספציפי.
מעיין חג'ג :שנה שעברה עשינו מיפוי להבין בדיוק איך התהליך עובד בכל מוסד ועל הניסיון הזה
והידע הזה מתבססות ההצעות שלנו .כמובן עם התייעצות מגורמים כאלה ואחרים.
ליאת הלבץ :אני אתן דגש קטן .יש נושאים שהם פרטניים למוסד אחד או לכמה מוסדות ואז אתם
יכולים לעבוד כקבוצה או כקבוצה עצמאית .נושא כזה ,מטריד סטודנטים וסטודנטיות בכל הארץ,
זו סוגייה בחברה הישראלית ואף בעולם בכלל .אם אתם שואלים את עצמכם מה המקום של
ההתאחדות ,או האם אני צריך לשת"פ עם ההתאחדות ,אז אם אנחנו מעבירים שאלונים זה מתוך
כוונה לעשות שינוי רוחבי בכל המוסדות .הפורום קיים מאחר והבעיה היא ארצית ,ואם לא תשתפו
פעולה אז לא נצליח לקדם אותם .אם אנחנו נגיע לוועדה בכנסת לבד ,ואולי עוד שתי אגודות אז
לועדה הייתה הצלחה חלקית .בוועדה שהרבה אגודות נוכחות ועוזרות לנו למפות את המידע אז לא
ניתן להתעלם מאיתנו.
רום טנא :זה לא יהיה נכון להציג את תוכן הסקר?
מיכל מגד :אנחנו בשלבים ראשונים של ניסוח ונעביר לכם לבדיקה.
יונתן כהן :לגביי הדרכה כיצד אנחנו יכולים לקדם אצלנו? האם אנחנו יכולים להוסיף לתוכנית
מטעם כל אגודה?
מעיין חג'ג :יום עיון להטרדות מיניות.

מיכל מגד :אני יכולה לעזור ולבוא לעזור בזה.
שיזף אהרון :כדאי שיהיה מלווה מטעם ההתאחדות שיקדם את זה.
רם שפע :פינסלר ניסתה לדחוף את זה ואגודות לא לקחו חלק .אם יהיו כמה בקשות אני מניח
שירצו לשת"פ.
יונתן כהן :זה רלוונטי מאוד אפילו לסמינר כמשבצת.
חברה חרדית בקמפוס
רם שפע :צריך להבין שבנושא הנגשת ההשכלה לחברה החרדית יש שני בג"צים משני הצדדים .יש
אחד שמנסה להרחיב את הפעילות והשני מאוד מנסה לצמצם את הפעילות.
קהילת יוצאי אתיופיה
יונתן כהן :אתמול נגשה אליי סטודנטים בוכה ואמרה לי שאלו סטודנטים וסטודנטיות שנתמכים
ע"י מנהל סטודנטים עולים .והם עוברי למתווה החדש של מל"ג ובנו אליהם מתווה והחתימו אותם
ע"י סחיטה .אם אתם לא תחתמו על מעבר למל"ג" .אם לא הייתי מקבלת את התמיכה לא הייתי
לומדת" .יש שם נקודו ת בעייתיות שאם אחד מקבל תקציב אז אף בן משפחה אחר לא יוכל לקבל
את זה .הם מקבלים גם סיוע נפשי .המוסדות העיקריים שמדובר עליהם הם זה אונו ,העברית,
אריאל והרצליה .אצלם יש קהילה גדולה של סטודנטים מהקהילה האתיופית .הם זקוקים ודורשים
את המוערבות שלנו.
שלומי יחיאב :ניתן קצת רקע אחורה .בעבר זה התחיל מסטודנט אחד והוא בא להגיש מלגה לאוכ'
מיוחדות בקמפוסים ,ואז נאמר לו שהוא לא זכאי לקבל אותה .הוא פנה לכל מיני גורמים והבין
שזה הוראה של ות"ת .ואז הבנו שזה קשור למתח בין משרד הקליטה לבין משרד החינוך .הובלנו
מאבק שהתוצאות שלו העברת האחריות על יוצאי אתיופיה למל"ג ,ובימים אלו נמצאים בתהליך
גיבוש תכנית החומש .שלחנו סקר בכדי לדייק את המהלכים העתידיים.
יונתן כהן :אין בעיה לעבור לות"ת .אין צורך שנישאר במשרד הקליטה .חשוב פשוט לדון על
התהליכים.

מעיין חג'ג :אני לא כ"כ יודעת מאיפה הם קיבלו מידע על המתווה .להבנתי המתווה עדיין לא נבנה.
מעיין פדן היא חלק מהוועדה.
פריפריה חברתית וגאוגרפית
אבי בוחבוט :ועדת ביטון התכנסה ע"י שר החינוך כדי לבחון את המצב של יהדות המזרח בישראל.
הייצוג מאוד חסר בכל התכנים של יהדות המזרח .ועדת ביטון נתנה את המלצותיה בשנת 2016
ומשם בערך לא יישמו כלום .כדי ליצור את האחדות של העם צריך ללמוד את ההיסטוריה של כולם,
לא ייתכן שחצי מהעם הוא המזרח ולא מדברים על זה בכלל .אנחנו (מכללת קיי ומכללת ספיר)
היינו עכשיו במשלחת למרוקו והבנו איזה בור יש לנו מבחינה היסטורית .מקווה שמל"ג יידאגו
להשלים את החסר.

ספורט סטודנטיאלי (מהמצגת של מעיין)
שלומי יחיאב :אנחנו נמצאים כבר חצי שנה בתהליך אינטנסיבי שהתחיל עוד מהדורות הקודמים,
כאשר את הספורט הסטודנטיאלי עד כה הובילו אס"א .רוב המארגנים אינם סטודנטים ,יש שני
נציגי סטודנטים ,אבי בוחבוט (יו"ר מכללת קיי) ונציג מתוך אס"ט .אנחנו יצאנו לדרך לפני כמה
חודשים ,היה פיצוץ ענק בין הארגון לבנינו .עכשיו אנחנו במו"מ עם צוות משותף בין שני הארגונים.
מאצלנו יחד איתי בצוות נמצאים גם מליאור ואבי ויחד בנינו חזון משותף לארגון שניתן לראות
במצגת.
אור אזולאי :אנחנו התחלנו מהלך של החרמה של אס"א .אני גיליתי ששילמתי דמי חבר לאס"א
 10,000שקל ובפועל יש לי רק נבחרת אחת ,אני נדפקתי בגלל זה .שווה לעדכן על כל דבר .אני מגיע
ורואה אגודות שנרשמו לליגה.
אבי בוחבוט :יש נבחרות שהם דרך המוסדות ולא דרך האגודות .הרוב לא נרשמו.
שלומי יחיאב :חלק מהמוסדות לא מתנהלים בשת"פ עם האגודות .המודל הבא הוא משותף.

מעונות סטודנטים
שלומי יחיאב :ישנן בעיות עיקריות במעונות .הראשונה היא כמות המיטות ,אנחנו מנסים לקדם
את הגדלת כמות המיטות שכיום עומדת על כ  7%אחוז מכלל הסטודנטים במדינה שרובן מתרכזות
באוניברסיטאות הגדולות .חוץ מהגדלת המיטות הצבנו מטרה גם להשקיע באיכות .יש מעונות
מאוד ישנים והם גם נבנים בסטנדרט שהוא מנותק מהמציאות.
ליאת הלבץ :למעשה את מעונות סטודנטים המדינה התחילה לתקצב רק לאחר המחאה החברתית
(אחת הדוגמאות להצלחתה) .כל מעונות הסטודנטים שנבנו עד המחאה החברתית היו תחת החלטה
של המוסד האקדמי שהשיג תרומות לכך .היום ההתאחדות מצליחה לחזק ולהשיג תוספת
תקציבים למעונות הסטודנטים .בשנים האחרונות המדינה מאפשרת עם סבסוד חלקי ליזם פרטי
לבנות את מעונות הסטודנטים כאשר הוא זכאי להפעיל את המבנה כמעונות למשך  20שנים.
הדאגה היא שישנו כסף ממשלתי שמושקע לבניית מעונות סטודנטים ,אך לאחר  20שנים יהיה צורך
שוב להתמודד מול בעל הקרקע שירצה להפוך את המעונות והקרקע למשהו פרטי ולא עבור
סטודנטים .לכן ,אנחנו פועלים במקביל גם בתהליך חקיקה -לקבע למעשה את מעמד הקרקע של
מעונות כך שלא יוכל להשתנות בעתיד .ובמקביל פרוצדורה זריזה יותר מול המועצה הארצית
לתכנון ובניה כדי לעגן שם את הנושא דרך תקנות או קביעה של המועצה.
אגף קשרי סטודנטים (חלק מהמצגת של אורית)
אורית שוהם ברקת :היום נדבר על שני דברים חשובים ,השינויים המהותיים בשנה הקרובה
בתכנית העבודה .תחת האגף יש תחומים נוספים ,מוזמנים לפנות אליי להעמיק ,בהתאם למה
שכתוב בתכנית העבודה .בתחום קשרי אגודות( ,אחרי העבודה הרציפה שלנו מהנשיאות האחרונה)
אנחנו עובדים בשלושה צירים מרכזיים :ליווי אגודות ,קידום ופיתוח פורומיים ,חיזוק הכוח
הצרכני .ליווי אגודות -המתודולוגיה של הליווי אגודות היא חדשה ,שגם בסופה אנחנו מודדים
אותה לפי ההצלחות שלכם ,עכשיו אנחנו מוסיפים באופן קונקרטי ואנחנו מאגמים את כל תהליכי
הליווי .הציר השני שאנחנו מדברים עליו הוא קידום ופיתוח פורומים אזוריים או תוכניים .לדוגמה
בפורום חינוך ,קידום מעמד המורה או ועדת ביטון רלוונטי לכמה מוסדות ,והרעיון הוא שיש
נושאים כאלה לאגד את כלל האגודות הרלוונטיות ולקדם את זה יחד .האספקט החדש שאנחנו
מדברים עליו הוא חיזוק הכוח הצרכני.
אוהד מלדסי :זה תהליך לא קצר ומאוד משמעותי .אני זוכר את עצמי כיו"ר באורנים ששאלו
שאלות על איך אנחנו יכולים להתאגד על מנת לחזק את הכוח הצרכני שלנו באגודות? כלל
השירותים שאנחנו יכולים לספק והכשרות שנובעות מהצרכים מהשטח .עכשיו אני אעבור למה
יהיה .קודם כל הייתי שמח לשתף אתכם .אשמח שתספרו על התהליך של השבועות האחרונים.

נדב מנדלסון :בקצרה כל מי שהיה בישיבות האחרונות גם שמע ,בגדול מה שבאנו ואמרנו זה שאחת
הבעיות שזיהינו היא שההתאחדות לא תמיד רלוונטית לכלל האגודות ,כל אגודה והצרכים שלה.
דיברנו על סוג של חנות אפליקציות .הרעיון הוא שאנחנו נוכל לבחור מסל שירותים .שלא מתאימים
לי חליפה אני בא ובוחר בעצמי .העלנו מלא רעיונות על שירותים שיכולים להיות רלוונטים להרבה
מאוד אגודות ולחסוך כסף .מתוך זה עלה הסקר של אוהד ,הוא עשה עבודת עומק בסיפור הזה
ומתוך זה נבעו שלושת הפרויקטים המרכזיים שהרעיון הוא להתחיל איתם .יש עוד כמה דברים
מידיים וחינמיים שאין שו ם סיבה שלא יקרו כבר מעכשיו .כמו גרפיקאית או עריכת וידאו וניתן
להוזיל באופן מיידי.
תום פסח :אני אוסיף עוד כמה דברים -יש פה איזה תהליך מקדים שמשעותי לאגודות גדולות שיוכל
להוזיל גם לאגודות קטנות .שלושת השירותים שהתנקזו הם פרויקטים שמבחינתי הם חייבים
להיות הכרחיים לכל אגודה שמכבדת את עצמה.
אור אזולאי :דיברנו על זה פעם איך זה התקדם?
עדי אהרוני :לאורך השנים כל הזמן היה ניסיון של מחלקת קשרי אגודות לעשות מהלכים כאלה
שבסוף לא צלחו .הרבה פעמים בגלל אינטרסים או רצון להיות ייחודיים ,אחרי שההתאחדות
משקיעה המון זמן וכסף על ההתעסקות .אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להיות בתוך זה
בשביל זה .אנחנו לא תמיד מצליחים לאגד את הכוח שלנו ולכן זה נופל וזה בזבוז של כסף.
תום פסח :בכנות אוהד אני לא מבין איך זה מתחבר לסכומים.
אורית שוהם ברקת :מכל מי שענה על הסקר העלה את הצורך ,בקבל כלים לפיתוח מנהלים ,כמעט
.70%
עילם מזור :מתי הקורס עתיד לקרות?
תום פסח :כמה אגודות ענו על הסקר?
אורית שוהם ברקת22 :

אוהד מלדסי :בסוף אור בא ואומר דיברנו על זה בטכניון גם ,המטרה היא להביא את השירות
לשטח ולא לכפות אותו .הרבה מכם לא ענו על זה .נכון שזה מהלך בזק ומאוד מהיר אבל מנגד אתם
צריכים לבוא לשת"פ בתהליכים כאלה כי אחרת זה לא יהיה הכי מייצג .על מנת שהשירותים האלה
יצאו לפועל אתם צריכים לבוא ולומר שאתם מתכננים לקחת אותם מהספק .כי כאשר אנחנו עשינו
את מכרז המתנות אנחנו התחייבנו ללכת עם ההתאחדות .אבל התחייבנו ללכת באותו קו .אבל אם
אתם לא תצטרפו אז זה מפספס את המטרה.
אמיר דוד ניסן כהן :יש כאן דיון שהוא מנותק מהמציאות .אפשר להגיד המון דברים בתוכניות
עבודה שלא מתוקצבים .צריך לעשות כאן דיון .זה הפרויקט המרכזי השנה כי זה עלה בוועד מנהל.
יש כאן סכומים גדולים של כסף שלא מגיעים לאגודות.
שלומי יחיאב :הכוונה היא להציג את כלל התוכניות של כלל האגפים ואז נדבר על תקציב.
יותם ידיד :אנחנו מדברים הרבה על פורום שרון ואני לוחץ שזה יקרה .למרות שאנחנו גוש שמגיע
ממקום אחר .איפה זה עומד?
שלומי יחיאב :זה מעלה נקודה חשובה שבאמת צריך לחזק את הכלים האזוריים .אחד מהדברים
שאנחנו עושים זה לתת את הכלים של הפורום .יש אזורים שהפורומים בהם מאוד ברורים .יש
מקומות שהאזורים ואופי המוסדות שונים .איפה שיש רצון והירתמות אז זה קורה אבל זה חייב
להיות דו-כיווני.
אוהד מלדסי :בשרון זה לא אותה רשות או אותם קשיים .אני לא חושב שמה שנכון זה להציג אנשים
אחרים ולהקשות על הפורומים האחרים אלא למצוא פורום רלוונטי.
רום טנא :הצגתם פרויקטים עתידיים וכאלה שקורים כבר .היו הרבה פרויקטים קטנים
ומשמעותיים שכבר קורים .למה אין כאלה גם בשלב הזה?
שלומי יחיאב :הכוונה העתידית היא שמהרגע שהתוכנית מאושרת נצא לדרך .אלו הפרויקטים
שהיו בראש הסקר .כמו שנדב אמר והוא דייק זה מה שעלה ברמה התעדופית .שגם העלות
התקציבית היא לא גבוהה וצריך פשוט להתחיל להתעסק בהם .מה שהצגנו זה התעדוף וזה מה
שבחרתם בטופ.

אורית שוהם ברקת :יש שירותים שמתוך  22רק  3ביקשו אותם ,לכן נתחיל ממה שרלוונטי לכולם.
אציג רק עוד תחום אחד של ייעוץ ארגוני .תחום חדש שהעלתם את הצורך בו ,והתהליך כבר התחיל
באגודה אחת.
ניר טל :הייתי שמח לראות בנשיאות משבצת קבועה על מה המטרות של כל פורום לכל אזורים וגם
להציג את התוכנית השנתית של הפורומים .אני רוצה לחזור אחורה לחברה הערבית ,הייתי רוצה
בסמינר משבצות שקשורות אליהם .וגם אזרוק להעביר את נושא כרטיסי הסטודנט האחידים
והדיגטליים.
השפעה אזרחית  -מיכל מגד :מציגה את האגף והמחלקה.
תקווה ישראלית  -שלומי יחיאב :מציג את המצגת.
הסיטואציה מאוד מרגשת בכך שההנהגה הסטודנטיאלית היא המנוע לקדם את הרב תרבותיות.
יולי הלל נחמד :אצלנו יש ממונה על תקווה ישראלית מטעם הסגל ואנחנו עובדים איתה ממש
בשיתוף פעולה .אחד הקשיים שהמוסד מציג הוא העבודה עם הסגל ולא עם הסטודנטים .ואתמול
עשינו אירוע טוב שהרבה לקחו בו חלק ועלו סיפורים רבים של סטודנטים מהמגזר הערבי המציגים
קשיים נוספים ,אשמח לעזור למי שרוצה.
מיכל מגד  -נגישות באירועים( :מציגה את המצגת)
חוויתי בעבר אירוע שסטודנט לא יכל לקחת חלק ביום הסטודנט בגלל שהכניסה לא הייתה נגישה
ואף הקופה גם לא הייתה נגישה בגלל מיקומה .האגודה שהייתי בה לא עשתה מספיק בתחום
הנגישות והמידע לי זה קורה גם בשאר האגודות .אני מגיעה מנקודה מאוד ביקורתית ואומרת
שלפני שצריך לדרוש נגישות ,לבוא בטענות כלפי הקמפוס ,ולבקש שתא סמ"ן יגיע לקמפוס יש צורך
לאבחון ולפעול במספר מישורים ולראות מהם הדברים הנדרשים לביצוע על מנת לקיים את האירוע
כנגיש לאוכלוסייה שצריכה.
אנחנו הולכים לקדם את הנושא ונלווה את האגודות במהלך השנה בנושא.
אור אזולאי :הרכזת של סמ"ן אצלנו מאוד מקדמת את הנושא .פתחנו מחלקת נגישות שפועלת
בהיבט .אינני יודע כמה האונ' מקבלת עבור נגישות אך המוסד מקציב  3מיליון ש"ח לטובת הנגשת
המוסד .יחד עם זאת אין לי שקיפות בנושא ולכן אני מנסה לפעול במישור שלי על מנת לדעת מה
המוסד עושה ואני צריך את עזרת התא או את עזרת ההתאחדות.

רם שפע :צריך להבדיל בין סמ"ן לבין הנגשת אירועים .כמעט אף מוסד בישראל לא עומד בדרישות
הנגישות כרשום בחוק .לדעתי לטובת קיום ההנגשה באריאל צריך בין עשרות למאות מילונים.
הסיכוי בעזרת סמ"ן לקיים נגישות מלאה בקמפוס היא קלושה .כמו כן גם לאגודות זה מאוד קשה.
רום טנא :צריך להנגיש מעבר לאירועי תרבות.
יונתן כהן :לקחתי את נושא הנגישות באופן מאוד משמעותי .אצלנו תא סמ"ן הוא הצלחה
מסחררת .הם מבצעים הרבה פעילויות לצורך שינוי השיח .לדעתי צריך להגדיל את התקציב של
סמ"ן לאפשר לכל הקמפוסים תאים שכאלו.
אבי בוחבוט :אני כבר שלוש שנים מנסה לפתוח תא סמ"ן במכללה .יש צורך הגדלת המלגות הליווי
עבור התאים .אם השנה נכנס כסף נוסף להתאחדות הכסף צריך ללכת עבור הדברים שחוזרים
לסטודנטים שלנו .לא יכול להיות שכבר שלוש שנים מבקש תא סמ"ן.
רם שפע :הכסף שמוקצה אינו יכול להיות כמלגות .ניתן לבצע זאת רק דרך המוסד אך הוא מקבל
את השליטה במלגה .בנוגע לקיום תאים בכל הקמפוסים אתה צודק ,אך יש פה עדיין מורכב כי אנו
לא רוצים לייצר מלגות בכל המלגות אלא לעשות אימפקס כל פעם במקום אחר .חשוב לציין
שהתקציב הוא של הג'וינט ,יחד עם זאת נבחן מדוע לא קיים הרבה זמן תא במכללת קיי.
אבי בוחבוט :צריך לבנות מודל מתאים .יש צורך להוסיף לאגודות שמגישות מועמדות .אני חושב
שאפשר לעשות הכל אבל צריך לבחור באופציה הנכונה .אולי לבצע מצ'ניג.
נושא רביעי -תקציב ההתאחדות
אמיר דוד ניסן כהן :זה יותר נקיטת עמדה ,עכשיו זה אחד הרגעים הכי חשובים בהתאחדות במהלך
השנה אז בבקשה תקשיבו .כל שנה מאשרים תקציב אבל זה חשוב שמיוחד כי הוא מכיל בתוכו
שינויים שלא היו קיימים בהתאחדות עד עכשיו ,בין אם זה ארגון יציג שלנו .קחו את זה בחשבון
בקבלת ההחלטות .עכשיו אני אעשה כמה דק' של היסטוריה .השנה נכנס המון כסף להתאחדות
מהסטודנטים .וצריך להבין מה המשמעויות של זה .נתחיל מההיסטוריה  ,2013 -כל אגודה הייתה
משלמת  8ש"ח להתאחדות ובתמורה היא הייתה מקבלת דיבידנט מאיסתא .ב 2014-בא רשם
העמותות ואמר שיש לו בעיה שההתאחדות מעבירה סכומים לאגודות שאין להם מנהל תקין .מה

עשו בהתאחדות? במקום שנעביר לכם כסף ואתם העבירו לנו בחזרה נעשה את התשלום למשהו
סמלי .שנה שעברה ההתאחדות אמרה שהיא תלויה בדיבינדנט של איסתא.
(אמיר הציג את ההיסטוריה של דמי החבר בהתאחדות)
מהיום כדי להבטיח את קיום ההתאחדות הלאה אנחנו נדרוש דמי חבר מכל סטודנט בארץ בגובה
 10ש"ח .זה אומר שההתאחדות מקבלת פעמיים דמי חבר ,פעם אחת מאיסתא ופעם אחת מהיותה
ארגון יציג .אז היא מקבלת כפול כסף משנים קודמות .אם היא מקבלת בפועל  10ש"ח מסטודנט,
אז מאיסתא היא מקבלת עוד  10ש"ח .ואז נשאלת השאלה מה עושים עם כל הכסף הזה? היה דיון
בועד מנהל האם הכסף הזה לא צריך לחזור להתאחדות באופן מסוים? שההתאחדות תמשיך לבנות
את הפעילות שלה על  10ש"ח אבל תביאו דיבידנט חזרה לאגודות .ואז עלתה טענה שאי אפשר
להחזיר את הכסף לאגודות .ואז ועד מנהל אמר -בסדר לא נחזיר את הכסף לאגודות אבל זה חייב
להיות כסף שייכנס חזרה לאגודות באופן מסוים .ואז באמת תום ונדב עשו רשימה של דברים
שרלוונטי לכל אגודה .הדרישה שלנו בוועד מנהל הייתה שרוב הכסף שהתפנה יחזור לאגודות .אם
נסתכל על התקציב של קשרי אגודות שאמורים להיות ארגון גג של הדבר הזה עלה ב 20-אלף שקל
למרות שכל הדברים שרצינו עולים הרבה יותר .שנה שעברה התקציב שלהם היה גבוה והורידו
אותם על אף שהשתחרר כסף .כשבא אליי סטודנט ושואל אותי על העשרה שקלים אני רוצה לדעת
מה אני עונה לו .לכן אני חו שב שחלק גדול מהתקציב צריך להיות בפעולות לאגודות וזה לא קרה
ולי קשה לחיות עם זה .האם גם לכם?
אבי בוחבוט :אני רוצה לחדד את דבריו של אמיר .אני נמצא בוועד המנהל כמעט שנתיים ועוד
מהרגע שהחוק של הארגון יציג עבר ,שאלתי אוקיי נכנסים עוד  3מיליון שקלים להתאחדות שאלתי
לאן זה עובר? ההכנסות גדלו ולכן אני חושב שצריך לעגן את השירותים שהאגודות והסטודנטים
ייקבלו בעקבות גביית הכסף עבור הארגון היציב .לא צריך להחזיר כסף לאגודות ,אלא לתת להם
שירותים בחלק ניכר מהכסף לצורך שירותים לאגודות ,ולא חסרים שירותים שההתאחדות יכולה
לתת לאגודות .כל עוד זהו המצב ,קשה להבין את המספרים ויש הרבה השערות ,יש צורך לראות
כיצד מתנהל אם סכומי הכסף יגדלו (ארגון יציג ודיבידנט איסתא) .יש צורך להקצות סכום גדול
יותר חזרה לטובת אגודות בשירותים שווי כסף.
דיברנו בסמינר קיץ על תרבות ,דבר שאינו מופיע בתכנית עבודה .בשנים האחרונות כמות העובדים
בהתאחדות גדלה משמעותית וזה דבר מאוד מבורך ,יחד עם זאת אני מרגיש שישנו ריבוי עובדים
שיוצר ניתוק וגם בהיבט הזה צריך להחליט כיצד פועלים.
לסיכום ההתאחדות עשתה התקדמות אדירה בשנים האחרונות ,אך צריך לראות בתכנית העבודה
איך משמרים את הקשר עם האגודות והסטודנטים בקצה.

רום טנא :אני מסכים עם הדברים שנאמרו .בנוגע לאיך ואם מעבירים את הכסף בצורה ישירה אני
רוצה להציע רעיון .ישנן אגודות שאין להם ניהול תקין וזו בעיה מאוד משמעותית .אני הייתי לוקח
את הכסף הזה וסוגר אותו במשך השנים הבאות ובכך מתמרץ את האגודות להשיג ניהול תקין
ולשים להם פרס ומוטיבציה להשיג את הניהול התקין .אפשרות נוספת היא לתת כלים לאגודות
בהשגת הניהול התקין.
תום פסח :בהקשר לדבריו של אבי ,אני קיבלתי הסבר שישנן  330אלף סטודנטים ואחרי שמורידים
הנדסאים וכו' ישנם פחות סטודנטים .כאשר אני לוקח את התקציב אני לוקח את כמות הסטודנטים
בשנה הקודמת ומכפיל ואת דמי האגודה ניתן לבטל בשונה מכך .שנית ,אני חושב שחלק מהשירותים
האגודות לא מבינות אפילו שהן צריכות אותן .כל גוף שיש לו מעל  500לקוחות צריכה מערכת של
.CRM
אני לא יודע כמה מכם פתחו את התקציב לאחר השינוי וראו את ההבדל בפעילות מחלקת קשרי
אגודות ויצירת השינויים האלו .אני לא הייתי מספיק ערני לראות את ההבדל התקציבי .אני חושב
שהתהליך שהתבצע מול אוהד בתכניות עבודה הוא נכון ,למרות שלא כולם ענו על הסקר ,אך עיניי
הוארו יותר כאשר ראיתי שכל הכסף החדש שנכנס למחלקת קשרי אגודות הינו  20אלף ש"ח .כדי
שתבינו הקמת מערכת של  CRMלבד מגיעה למעל  100אלף ש"ח ,כנ"ל לגבי פיתוח אתרים שיכולה
להגיעה לעלות של  200אלף ש"ח .אם נרצה לעשות מספר שירותים כאלה אין במחלקה מספיק
תקציב ולא יהיה ניתן לממש את תכניות העבודה .אני חושש שהפרויקטיים יהיו זולים ולא יצליחו
ויתאמו לאגודות .בתקציב של  140אלף ש"ח לא ניתן לבצע זאת .כמו כן ,יש צורך לשמור על  50אלף
ש"ח תקצוב לקרן סיוע לאגודות.
ראובן חן :בגלל שזו ישיבת נשיאות ולא וועד מנהל ,אני מציע שתתקבל החלטה שמאשרים את
התקציב בכפוף לכך שברבעון הראשון הוועד המנהל יוכל להתאים את התקציב .כך גם נוכל לשמוע
מה כל אחד ביקש בהגדרות ולשים את הכסף בהתאם.
תום פסח :בגלל שהנושא עלה בוועד מנהל בטכניון ובשתי ישיבות של וועד מנהל נוספות ולא הצליחו
להגיע להסכמות ,הדיונים חוזרים על עצמם.
עדי ברונר :הוועד המנהל תומך בדעה של אמיר?
עדי אהרוני :הוועד המנהל חלוק בדעותיו.

ליאור פליק :אני אמרתי כבר בעבר שיש לי בעיה עם החוק בכך שהתאחדות ייצגה את הסטודנטים
ללא קשר לחוק .עכשיו שהסטודנטים משלמים  10ש"ח עולה השאלה האם בעתיד הסכום יעלה.
ישנו פתח שהדברים יכולים לעלות .שאלה נוספת היא מה ההתנהלות מול אגודות שחטפו הרבה
ריקושטים מהסטודנטים .אצלנו לדוגמא יש מאות סטודנטים שביטלו את דמי האגודה ונפגעתי
כספית.
בנוגע לדברים הקודמים שנאמרו ,חלק נכבד מהסכום שהסטודנט משלם הוא חזרה אליו וחלק
לתפעול .כך אני לא מבין כיצד הכסף חוזר לאגודות או לסטודנטים בשירות ופעילויות .האונ'
הפתוחה צריכה להעביר חצי מיליון שקל להתאחדות ,כיצד זה חוזר אליהם? לכן יש לי בעיה קשה
עם התקציב פה.
עילם מזור :לי חסר ,ואני בטוח שזה נכון לעוד אגודות ,עלה בסמינר ובעוד ישיבות ,הצורך בניהול
הנושא התרבותי באופן צרכני .עצוב לי מאוד שזה נעלם.
שיר מרדכי :יש עוגה מסוימת שצריך להתחלק בה .גם אצלנו יש שיח רחב בנוגע לארגון היציג
והשיח .אני אישית לא הייתי רוצה לחלק את הכסף בין האגודות .המטרה שלי היא לקחת כמה
שפחות כסף מהסטודנטים אלא מגופים אחרים שאני עושה איתם שיתופי פעולה .האם לקחת את
הכספים מהדיבידנד? זהו כבר משהו אחר .אם הייתי צריכה לקצץ  200אלף ש"ח בשביל לפתוח
אתר אינטרנט ,הייתי מעדיפה להשקיע את הכסף בדברים אחרים רלוונטיים עבור הסטודנטים.
ברור שאתר הוא מאוד חשוב וישנן אגודות עם פחות משאבים .קשה לי לחשוב שיש כל כך הרבה
כסף שיצא עבור כלים לאגודות ,אני חושבת שעדיף לחזק את ההשפעה על נושאים רוחביים כמו
המעונות ,ישראל  ,2050חיזוק התחבורה הציבורית וכו'.
תום פסח :אם הכסף היה מושקע בכך אולי הייתי מקבל זאת .אך לא נפתחו תקנים חדשים
לנושאים האלו .מעבר לכך הרבה מאוד מפעילות ההתאחדות מגיעה באופן עקיף לסטודנטים.
שיר מרדכי :צריך לעשות חישוב מחדש כיצד לנהל את הכספים שלא השתמשו בהם בעבר וליעל
אותם.
תום פסח :אנחנו כאן אומרים מהם השירותים שהאגודות צריכות ומבקשים לתקצב זאת בהתאם.
שיר מרדכי :צריך מחקר יותר משמעותי על מנת לבחון זאת ולדעת את העלויות ולכן לא צריך לעקב
את אישור התקציב.

טל שיינברום :בואו נמשיך את הדיון לאנשים נוספים ,הם ממתינים כבר הרבה זמן לדבר.
יותם ידיד :אני זוכר שבאחת הישיבות שהכספים של הארגון היציג יותוו גם עבור פתיחת אגודות
חדשות ,ביטול דמי רווחה שהמוסד אמור לשלם במקום הסטודנט (ספריה ,וכדומה) .קראתי את
תכנית העבודה ואני רואה שהכספים כן מגיעים לסטודנטים בדרכים אחרות ,ישראל  2050וכדומה.
אני מאמין שאחרי הבחירות יהיה גם את הביטול של תשלומים נלווים וכדומה.
יולי הלל נחמד :בתמונה הרחבה שמסתכלים על התקציב ,צריך להבין שאגפים השפעה אזרחית
ואקדמיה אלו אגפים שמלווים אותנו .לדוגמא בפורום חינוך אנחנו רואים תהליך ,רצף ,התחלה של
תהליך משמעותית באמצעות השגת תקציבים ,שת"פ עם פורומים נוספים וכדומה .ההון האנושי
כאן מאוד חשוב ,ואנחנו רואים את זה דרך המכרזים ,ואנחנו צריכים לסמוך על האנשים שעושים
את העבודה ,ושההתאחדות מאחורינו בכל התהליך הזה .אצל כולנו יש סטודנטים חרדים ,בעלי
מוגבלות ,ערבים ושלא נדבר על סטודנטים שאין להם בכלל אגודה ,זה הדברים שמשפיעים עליהם,
לשם אנחנו צריכים לשאוף .ובתור מי שנמצאת כמעט שלוש שנים באגודה -לאורך כל הזמן קיבלתי
שירות ,לדוגמא הליווי שלי בתור דוברת .בסקר ששלחו לכם על חיזוק כוח צרני ,כמה מתוכם באמת
בדקתם אם אתם צריכים  ?crmאני חושבת שזה מדהים שמתעסקים בזה אבל שאני הולכת אחורה
אני רואה כמה שמים כסף לפי מה שיו"רים רוצים ובזמן אמת לא ממשים את זה .בסוף אנחנו
יושבים כאן כל אגודות הסטודנטים ,ואנחנו לא באמצע מלחמה ,אני צריכים להיות בשותפות,
ולהגדיל את הכוח שלנו עם ההתאחדות.
יונתן כהן :לפני כמה חודשים התחלתי עם ההתאחדות תהליך לקבלת 'ניהול תקין' ,באמצעות
פתיחת התקנון שהחלפתי איתו מקצה לקצה ,גם בעזרת סבסוד מההתאחדות ,כולל עזרה מול רשם
האגודות .הכסף לא בא לידי ביטוי רק באמצעות צ'ק .אני רוצה לחזק את יולי crm -אני לא יודע
בכלל מה זה ,אני לא צריך את זה ,אז בטח בשולחן הזה צריך לראות מה עושים כי לא נמצא משהו
אחד שנוציא עליו את הכסף .ההון האנושי שיש כאן הוא מה שמחזק אותנו כאן.
ליאור פליק :מה הקשר של הכסף החדש להון האנושי?
אמיר דוד ניסן כהן :אי אפשר לומר בוא נאשר את התקציב עכשיו ונזיז מסעיף לסעיף .שאני מנהל
תקציב אני לא חושב שזה משהו אופציונאלי זה ניהול תקציב לא תקין .אני כמו כל שאר חברי הוועד
המנהל באגודה .אני יו"ר וועד בפקולטה שלי ובוועד המנהל .אני מנהל הרבה סטודנטים ורובם

המכריע לא אוהב שלקחו ממנו כסף בחיוב .אם אני יוכל לבוא להגיד שזה בא לחזק תשתיות של
האגודה .אם זה יבוא אלינו ואני אוכל להגיד לסטודנטים שלשם הכסף הלך .בסוף הסטודנט אומר
שלקחו ממני את הכסף אז שיחזור אליי .הייתה כאן אמירה שיש כאן לכל אגודה צרכים שונים אבל
אפשר למצוא פיתרון שמקצים סכום מסוים לכל אגודה וניתן את השווי כסף לכל אחד .אני לא
רוצה את העשרה שקלים אבל אני גם לא רוצה שייקחו מהסטודנטים שלי.
רם שפע :אז עדיף שיובילו משהו בקמפוס מאשר להוביל שירותים של תחבורה ציבורית?
תום פסח :בשביל שאגודה תהיה טובה היא צריכה להיות מקצועית .אני דורש את הדברים
שמבחינתי יגרמו לי להיות מקצועיים.
אור אזולאי :בסוף יש לנו סטודנטים שהם חברי עמותה ולא כולם משלמים את הכסף .זאת אומרת
שלא כולם חברי אגודה ובהכרח חברי התאחדות .אם תיקח את הכסף שלו לטובתך זו בעיה .אני
לא רואה בזה משהו אתי בכלל.
רם שפע :קודם כל אני רוצה להתחיל בחידה .בעיניי היא תכניס אתכם לתוך מציאות שאולי אתם
לא מכירים .מי יודע מה היה תקציב ההתאחדות ללא מלגות בשנת  9 ?2018מיליון באישור ,כולל
מיליון מהארגון יציג שלא נכנס בסוף אז בפועל היה באזור  8.5מיליון .תקציב  2017היה  8.4מיליון.
כמה לדעתכם התקציב השנה?  8.1מיליון .ואם אני מתייחס לזה שאין ארגון יציג התקציב היה קטן
ב 2-מיליון בערך .אז האמירה הזאת שהתקציב גדל היא לא קשורה למציאות .אם לא היינו ארגון
יציג התקציב היה קטן ב .25%-ועכשיו בואו נשאל את כל השאלות של השירותים .מאיפה
השירותים האלה יגיעו אם אין כסף לשלם אותם? שימו לב מה היה פה בשנים הקודמות -
כשאיסתא הצליחה הגדלנו שירותים .עכשיו איסתא מצליחה פחות ,שוק התיירות נמצא בטלטלה
ואנחנו נלחמנו כדי שנהיה ארגון יציג כדי שיהיה לנו את היכולת להמשיך ולספק שירותים לאגודות
ולסטודנטים.
רום טנא :הייתה קפיצה בשנים האחרונות ועכשיו זה מגיע לגבול הנורמלי.
רם שפע :יש לנו הזדמנות להסתכל קדימה .אנחנו לא יכולים לדעת אם איסתא תצליח .אין דוגמה
לארגון שמייצג כ"כ הרבה אנשים שבנוי על חברה כלכלית שלא בהכרח תצליח.
יותם ידיד :אם איסתא נופלת אין כסף להתאחדות?

רם שפע :יש כספים שההתאחדות שמרה בקרנות מיוחדות ליום סגריר ,ברור שאנחנו לא רוצים
לשרוף רזרבות אם לא חייבים כדי להשאיר את האפשרות הזאת לימים קשים אפילו יותר.
ליאור פליק :למה התקציב ירד?
רם שפע :בגלל הירידה ברווחיות של איסתא בתקופה האחרונה .זה לא סוד שכל עולם התיירות
עובר מהפך די רציני וחלק ניכר מהתקציב של ההתאחדות הוא מאיסתא ועל כן אנחנו מושפעים
מהנושא הזה מאד .לכן הצפי לסכום הדיבידנד השנה קטן יותר מבעבר (שוב ,מדובר על הערכות
בלבד ,אין לנו דרך לדעת היום כמה כסף איסתא תפריש לדיבידנדים ,זאת החלטה מקצועית של
החברה שעושה אך ורק מה שנכון לה.
מעבר לזה ,לעניות דעתי צריך לשאול את עצמנו מה התפקיד של ארגון גג? אם הנשיאות תחשוב
שהמטרה של ארגון גג הוא להחזיר שירותים לאגודות זה משהו אחד ,אם יחשבו שצריך להחזיר
כסף ישירות לכל אגודה זה כבר עניין אחר .עד כה חשבנו שארגון גג לא אמור להחזיר כסף בדברים
מדידים .בסוף אותו סטודנט אתיופי בטכניון לא יכול לדעת שהמלגה שלו הגיעה בזכות עבודה
שעשינו במל"ג ובעיני זה יותר משמעותי מהורדת חצי שקל מהסנדביץ' בקפיטריה .לדעתי התפקיד
שלנו היא לייצר מדיניות ולקדם אותה .בסוף זה התפקיד הכי קשה ,כי הסטודנט חושב שאנחנו לא
עושים בשבילו כלום ומתעסקים רק בפוליטיקה .אבל זה לא נכון כי אנחנו דואגים לו למעונות
ולתחבורה ציבורית ולמלגות ולזכויות למילואימניקים ועוד המון דברים .אם צריך לשנות כיוון וזה
מה שהנשיאות תחליט אז זה קל מאוד לשנות .נחלק כסף ככה שהסטודנטים ייהנו וירגישו
שההתאחדות עושה בשבילם אבל לדעתי זה לחם ושעשועים להמון .לדעתי הסטודנטים ייתרמו
יותר אם יהיו כמה רכזים של אקדמיה שיסייעו לתואר שלהם להפוך ליותר רלוונטי .לדעתי זה
משתלם יותר מהנחה במסיבה .בנוסף ,יש  15מוסדות שאין להם אגודות סטודנטים .נושא קשה
ומורכב תמיד תזכרו שמה שאנחנו מחליטים פה קשור גם אליהם .ומן הסתם רובם מאוכלוסיות
יותר מוחלשות .אבל זה מייצר מצב שאנחנו צריכים לזכור אותם בהחלטות שאנחנו מקבלים כאן.
אני חושב שאנחנו חייבים לשאול את עצמנו האם ארגון הגג צריך לשרת את האגודות או את
הסטודנטים? כשאני יושב במל"ג בניסיון לשפר את תוכנית הלימודים של הסטודנטים שלך ,אז
אמנם זה לא משפר את האגודות סטודנטים אבל אני משרת את הסטודנטים שלכם זה ברור.
כולם מבינים (משרדים ממשלתים ,מל"ג ועוד) שהארגון היציג זה נדרש מאחר ולא וייתכן שנישען
רק על כסף של דיבינד .אם עונת החגים תהיה גרועה ,הסטודנט יפגע מזה .זה לא מצב טוב לאף
ארגון להימצא בו.

שלומי יחיאב :צריך לחלק את הדיון לשניים .ראשית ,לגבי הטענה של תום שאין הלימה בין
התקציב לבין הסעיפים של חיזוק הכוח הצרכני ,אם נבין שאכן אין הלימה אז אין ספק שצריך
לעשות הסטות תקציביות .נוכל להבין זאת אחרי גיבוש המודל עבור השירותים שנבחרו בסקר
שבוצע השבוע .בשלב ראשון העברנו סכום נוסף למחלקה ובנוסף עשינו שימוש בסעיפים שהיו בתת
ניצולת .לגבי סוגיית הארגון היציג ,גם כאן כדאי לחלק את הדיון לכמה רמות .נראה שיש כאן
הסכמה על עצם המעבר של ההתאחדות להיות ארגון יציג והצורך בדמי חבר כדי לא להסתמך על
דיבידנד משתנה .השאלה הראשונה היא האם נכון שהגבייה תהיה וולנטרית או לא .אם היא תהיה
וולנטרית אז זה יחייב את ההתאחדות להיות בקשר ישיר ומגע רציף עם כל הסטודנטים של כולכם
ולאפשר לנו את היכולת לשכנע את הסטודנטים להביע אמון בהתאחדות .אני לא בטוח שזה מנגנון
שכל מי שיושב כאן בחדר ירצה בכך ולכן גביית חובה היא פתרון שמתגבר על קושי זה .לגבי קו
החשיבה שעלה כאן שמדבר על החזרת הכסף אל האגודות בצ'ק ,אני חושב שהוא שגוי לחלוטין .כל
אחד שיושב כאן בחדר יודע לייצג ברמה המקומית את הסטודנטים יותר טוב מההתאחדות ,ולכן
אם התפיסה היא שהכסף שמגיע מהסטודנטים צריך לחזור באופן ישיר לאגודות ,אז אני לא רואה
סיבה בכלל בגבייה שלו .לאחר אלו ,השאלה עכשיו שמתבקשת היא מה עושים עם תקציב שמגיע
ישירות מהסטודנטים .בתפיסות עולם שלי ,יש שירותים שחייבים להשקיע בהם ,לדוגמא הקפה
אמון .גם שלא אהבתי להתעסק בזה באגודה ,בסופו של דבר בגלל הקפה אמון הפסדנו מאתיים אלף
בשנה ולכן התעסקנו בזה -כדי שזה יחזק את המצב הכלכלי של האגודות .אני מאמין שבסוף היכולת
הכי גדולה שלנו היא לקדם זכויות עבור הסטודנטים ונגזרת משמעותית שתאפשר זאת היא חיזוק
ההון האנושי .שהמדינה לא מתעסקת בנגישות בין הפריפריה לאקדמיה -אז אני שמח שכאן
בהתאחדות עושים את זה .יש אתגרים שאגודות חוות ביום -יום שגם עבורם אנחנו נדרשים להשקיע
בכוח אדם שיוביל להתמודדות איתם .כמו הרגולציה של הדיקנט שחווים בהמון אגודות ,או האתגר
באוניברסיטת חיפה מבחינת גביית דמי החבר וכד' .לסיכום ,אני מאמין שיש שירותים שאין ספק
שחייבים להשקיע בהם ,אבל שהאימפקט הגדול שלנו הוא בקידום מהלכים גדולים ורחבים כפי
שדיברנו עליהם בתכנית עבודה.
ליאור פליק :אני אשמח לשאול -יש מי שאומר שעשרה שקלים זה כסף קטן ,מחר אתה תגיד
שהסכום הוא ארבעים שקלים? שאלה שנייה ,דברת על הפגיעה הכלכלית של ההתאחדות ,וטוב
שהתכוננתם מבעוד מועד ,אבל איך אתה עוזר לי בפגיעה הכלכלית שאני ספגתי? זה פגע בכמות
הסטודנטים ששילמו לי לאגודה.
אור אזולאי :אולי זה בגלל ההסבר שיצא?

טל שיינברום :קודם כל ,אנחנו מסכימים שעשרה שקלים ,זה סכום סביר .לשנות את הסכום זו לא
החלטה של ההתאחדות אלא זה ועדת חינוך ,שר האוצר ,מל"ג ,ות"ת  -הם לא יעשו את זה גם אם
ההתאחדות מאוד תרצה .אין מוסד אחד בארץ שדיברתי איתו כמו עם המנכ"ל של הפתוחה  -עם
כל המסמכים ,פרטים על הארגון ,פירוט החוק ומסמך שאלות ותשובות ,הסבר וכדומה .כך שנעשה
ניסיון להסביר את זה לעולם הסטודנטים.
רם שפע :אני מסכים שההתאחדות הייתה צריכה לעשות הסברה באופן יותר טוב ,אבל הייתה
דילמה ,כדי לא להשתלט על המקום של האגודה ,הישגים של התאחדות מול אגודה וכדומה .אבל
עובדה שהיא שכל המוסדות ידעו מהנושא וגם פרסמו את זה לסטודנטים .שוב ,אפשר היה לעשות
עבודה טובה יותר.
עדי אהרוני :המקום של האגודה זה הקשר הכי ישיר לסטודנטים ,אני לא רוצה שההתאחדות תכנס
לי לקמפוס ,וגם אם היו רוצים לא הייתי נותנת להם .אני חושבת שהכוח הכי יפה של ההתאחדות,
זו היכולת שלהם להתעסק בדברים שאנחנו לא יכולים להתעסק בהם (לא עוד אתר) אלא מאבק
תחבורתי ,דיור ,אקדמיה .אם הם לא יעשו את הדברים האלה -אז אני אתעצבן.
נדב מנדלסון :בהסתכלות של שנים קדימה ,אני מברך את המהלך של ארגון יציג ,גם אם כולם
סובלים מזה בגלל היח"צ .אבל זה לא שני כלים מקבילים וזה לא סותר אחד את השני -יש ליווי ויש
כלים .אוהד עדי -שהוא יושב איתי ,כיף לי שהוא מגיע ,אבל בפרקטיקה חסר לי כלים שהוא נותן
לי .לכן גם הוצאנו את הסקר.
יש אפשרות של תקציב אמצע? לבצע הערכה מחדש של התקציב.
רם שפע :אני מסכים עם דבריך ,יש לי שאלה על סטנדרטיזציה ,אתה מבין שאתה בין האגודות
החזקות ,והשירות שאתה צריך דורש יותר כסף .אם אני בתהליך של אגודה שזקוקה לניהול תקין,
השירות והליווי הנדרש הוא אחר לחלוטין.
ניר טל :אתה מעלה סוגיות נכונות ,אני מסכים איתך ,אבל ההתאחדות התייחסה והציגה את
הדברים האלו ,אז מה הבעיה?
תום פסח :אין הלימה בין התקציב לתכנית עבודה crm ,עולה לבד  100אלף ש"ח.

טל שיינברום :זו דוגמה שבה הפרה רוצה להניק יותר מאשר העגל רוצה לינוק .בדיוק ביטלנו קורס
שעולה  40אלף שקל כי רק היו עשרה נרשמים .אז זה כמו שירותים אחרים.
רום טנא :לא מפסיק שנעצור בזה שיש רק  7אגודת שרוצות  crmצריך גם להסביר את זה לאגודות
שלא מבינות מה המשמעות של זה .אני מצפה ,לבנות מערכות בכל מיני רמות ואתה תבחר מה
שמתאים לך.
אבי בוחבוט :דיברנו על זה בועד ,תקציב בשנה הבאה צריך להתחיל כבר בקיץ ,גם לגבי הדיבינד
באיתסא -צריך לראות כבר בקיץ לפני שפותחים תכנית עבודה.
בנוסף -יש כאן שתי אמירות מרוחקות -מצד אחד הכסף צריך לחזור לסטודנטים ומצד שני אין
עוררין על בעלי תפקידים בהתאחדות .אבל אין קשר בין אחד לשני ,חלק מהתקציב הולך לכוח אדם.
התמיכה באגודות לא נעשה רק באמצעות צוות קשרי אודות ,אלא גם מתפקידים נוספים
בהתאחדות וצריך לראות את עמק השווה .בעיני צריך לראות איך ממצבים את הכסף ,אולי
באמצעות 'תקציב אמצע' -ולראות איך מעמיקים ומטפלים בכוח הצרכני בחשיבה מחודשת.
אמיר דוד ניסן כהן :הדיון לא צריך להיות על כמה התקציב ירד ,אלא השאלה היא לאיזה כיוון
אנחנו רוצים להוביל את ההתאחדות? ולכן צריך להמשיך לעבוד על זה ,אני מאמין שההתאחדות
צריכה לעסוק באקדמיה ,וגם אפילו (טאבו של הטכניון) מעורבות חברתית ,ואני חושב שהאיזון
כאן יצא מפרופורציות ,ולא צריך להסביר למה אגודות צריכות לקבל שירותים ,כי ברור שהם
צריכים לקבל שירותים .אני חושב שיש בעיות באיזון של התקציב וצריך להתייחס לזה.
רם שפע :החל מ 2011-איסתא נכנסה לשוק הנדל"ן ,ונדל"ן דורש הרבה מאוד משאבים וזמן עד
שזה יחזור בחזרה .זה מייצר מדיניות של דיבידנד הרבה יותר שמרנית לשנים הקרובות .זאת
מציאות שאנחנו נדרשים אליה וזה מה שארגון יציג בא לפתור (לפחות חלקית).
 .1לגבי ניהול תקין -ההתאחדות צריכה לשים דגש רב יותר ולייצר מסלול בו עוזרים לאגודות עד
שמשיגים ניהול תקין.
 .2תום שאל -למה שערכנו נמוך יותר את הכספים מ'הארגון יציג?'
שתי סיבות  -חלק מנקיטת הזהירות שלקחנו ,סיבה שניה -השתמשו בחלק מהכסף בגלל הבור
שנכנסו אליו בשנה הקודמת.
טל שיינברום :יש כמה מוסדות שהוציאו כסף מהכיס כדי לשלם לנו כי הם לא התארגנו בזמן והם
מבינים שהאשמה היא שלהם כי למרות כל המידע שקיבלו הם לא התארגנו לזה בזמן .מעבר לזה,

חלק נכבד מהמוסדות דיווחו על כמות נמוכה יותר הסטודנטים שקיימת אצלם בפועל (לעומת מה
שאתם מדווחים לנו ולעומת שנים קודמות) .למרות זאת אני מאמין שנגיע לתקצוב גבוה יותר ,אני
מניח שנצליח לגבות יותר.
אוהד מלדסי :אני חייב לציין שמהכובע שלי בהתאחדות היום ,וכיו"ר אגודת הסטודנטים באורנים
בעבר ,אני רואה את ההתנהלות בצורה אחרת .אכן ניתן לפתח את הכוח הצרכני של האגודות בעזרת
ההתאחדות ומחלקת קשרי אגודות ,אך צריך לפעול בדומה למתנות תחילת שנה .כאשר בזמנו
המכרז יצא לראשונה ,וגם אז הגיע מדרישתנו יו"ר האגודות ,התחייבנו מול ההתאחדות לעבוד תחת
הספק שהם ימצאו ,בשיתוף איתורו בעזרת וועדה מקצועית ,ואת עלויות הרכישה שילמו האגודות.
כן גם פה ,אני חשוב שההתאחדות יכולה לאתר את הספק הרלוונטי עבור האגודות ולאפיין את
המודל הנדרש בכל היבט אך את העלויות של רכישת השירות ישלמו האגודות ,וכאן אני חושב נמצא
הפער.
שלומי יחיאב :מסכימים שיצאנו לתהליך הזה מאוחר ,אין ספק .צריך לעשות חשיבה ולעשות
בדיקות וכדומה .אם נבין עוד שבועיים שזה  300אלף שקל ,אז נצטרך לעשות תעדוף.
עדי אהרוני :יש יציאות בתקציב ,ואפשר למשוך בחציון עוד כסף.
שמעון אקסלרד :חשוב לי לפחות לשמוע על המחאה של האפודים הצהובים.
רם שפע :אשמח להסביר לך בהרחבה אחרי ההצבעה.
טל שיינברום :מסביר על אופי ההצבעה
רם שפע :אנחנו מצביעים על התקציב ,בנוסף באפריל נקיים ישיבת נשיאות נוספת ונגדיר שכספים
שיגיעו מעל ה 2.6-מיליון מהארגון יציג ילכו לטובת חיזוק השירותים לאגודות.

אגודה

תקציב

אוניברסיטת תל אביב

נגד
בעד
בעד

אוניברסיטת בן  -גוריון
האוניברסיטה העברית בירושלים

תכנית
עבודה
בעד
בעד
בעד

האוניברסיטה הפתוחה FTE
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת בר  -אילן
טכניון  -מכון טכנולוגי ישראל
המרכז האוניברסיטאי אריאל
הקריה האקדמית ק.אונו-כללי
המכללה למנהל
המרכז הבינתחומי הרצליה
מכללת בית ברל
סמינר הקיבוצים
מכללת ספיר
רופין
מכללת סמי שמעון
המרכז ללימודים אקדמיים
מכון טכנולוגי חולון
מכללת עמק יזרעאל
מכללת אשקלון
מכללת אורט בראודה
המכללה האקדמית  -תל חי
מכללת דוד ילין
לוינסקי
אקדמית תל אביב יפו
ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים(מכון לב)
גורדון
מכללת הדסה
שנקר
אקדמית פרס
המכללה האקדמית  -גליל מערבי
מכללת נתניה
מכללת אחוה
מכללת צפת
אפקה  -המכללה האקדמית להנדסה בת"א
מכללת אורנים

נגד
נגד
נמנע
נגד
נגד
*
נמנע
בעד
בעד
בעד
בעד
בעד
נמנע
לא
נמצא
נגד
בעד
נמנע
נגד
בעד
בעד
בעד
נגד
בעד
בעד
בעד
נגד
בעד
לא
נמצא
לא
נמצא
בעד
בעד
לא
נמצא
בעד

בעד
נגד
נמנע
בעד
בעד
*
נמנע
בעד
בעד
בעד
בעד
בעד
בעד
לא נמצא
בעד
בעד
בעד
נגד
בעד
בעד
בעד
בעד
בעד
בעד
בעד
בעד
בעד
לא נמצא
לא נמצא
בעד
בעד
לא נמצא
בעד

מכללת קיי
אקדמית כנרת בעמק הירדן
בצלאל
מכללת רמת גן FTE
מכללת שערי מדע ומשפט
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
וינגייט
המכללה הטכנולוגית ב"ש
עזריאלי
אוהלו
ויצו חיפה
אקדמית למוזיקה
יו"ר התאחדות
סיו"ר התאחדות

בעד
בעד
לא
נמצא
לא
נמצא
בעד
נמנע
נגד
לא
נמצא
בעד
בעד
בעד
בעד
בעד
בעד

בעד
בעד
לא נמצא
לא נמצא
בעד
נמנע
בעד
לא נמצא
בעד
בעד
בעד
בעד
בעד
בעד

הצבעה דירקטוריון אלחון
איתי גבאי :מסביר על שתי ההצבעות .מאוד חשוב לי להגיש מועמדות לכל השאר כאגודה חדשה
חשוב לי למצב את מיקומנו גם בהתאחדות .אנחנו אגודה חדשה ורוצים לקחת חלק פעיל בכל מה
שאפשר .אני רוצה להיות פה דומיננטי וזה הכל .כל תפקיד חוץ מיו"ר סיו"ר אני אשמח .עד סוף
הקדנציה שלי אני אגיש מועמדות באתי להשפיע ובאתי להשאיר חותם.
עדי אהרוני :אני לא חשבתי להוסיף לעצמי עוד תחביב נוסף אבל אז הבנתי שכרגע בדירקטוריון של
אלחון יש נציג מטעמנו שאנחנו לא מכירים ולא מגיע בכלל לנשיאות .אני בועד המנהל ואני סופר
מעורבות ולדעתי זה שיהיה קול פעיל בדירקטוריון של אלחון זה חשוב .אני היו"רית של בן גוריון
יודעת להתעסק עם תקציבים כלכליים והייתי סיור ומכירה התעסקות עם חוזים .ואין לנו חברה
כלכלית אז אין לנו ניגוד אינטרסים אז אשמח שתבחרו בי.
צחי לגזיאל :איתי ,האם אתה לא חושב שאתה חדש? וצריך לפתור קודם בעיות "מבית" ורק לאחר
מכן להתפנות לייצוג בוועדות?
איתי באי :אני אומנם חדש פה בנשיאות אבל אני לא חדש בתפקיד אני כבר שנתיים וחצי יו"ר.

אמיר דוד ניסן כהן :יש לאלחון פרויקט גדול שנקרא "מוד" .מה דעתכם עליו?
עדי אהרוני :האפליקציה היא נושא מורכב שהתעסקנו בו בחצי שנה האחרונה יש לו יתרונות
וחסרונות .אם אנחנו נכנסים זה אומר שאנחנו נכנסים כמו שצריך ועושים מנגנוני הגנה לאגודות
שיכולות להיפגע .אם היינו מתעוררים לפני  5-7שנים היינו יכולים להיות בנק' אחרת .כרגע צריך
להבין איך מוציאים את המירב בסיטואציה.
איתי גבאי :לא הכנתי את עצמי לשאלות כאלו .להגיד לך שאני מכירה את כל פרט ופרט באלחון
ובאפליקציה .בהמשך אני אלמד הכל ואהיה יסודי .אני אהיה גלוי ואגיד שאני לא יודע.
עדי נבחרה ברוב קולות.
אגודה

קולות

אוניברסיטת תל אביב

27.896

אוניברסיטת בן  -גוריון

19.49

האוניברסיטה העברית בירושלים

19.401

האוניברסיטה הפתוחה FTE

18.737

אוניברסיטת חיפה

17.865

אוניברסיטת בר  -אילן

17.799

טכניון  -מכון טכנולוגי ישראל

15.924

המרכז האוניברסיטאי אריאל

15.252

הקריה האקדמית ק.אונו-כללי

13.667

המכללה למנהל

8.08

המרכז הבינתחומי הרצליה

7.093

מכללת בית ברל

6.54

סמינר הקיבוצים

5.951

מכללת ספיר

5.644

רופין

5.419

מכללת סמי שמעון

4.871

המרכז ללימודים אקדמיים

4.773

מכון טכנולוגי חולון

4.773

מכללת עמק יזרעאל

4.732

מכללת אשקלון

4.728

אלחון -
איתי

*
*
נמנע
*

*

*
בעד
לא נמצא

*

אלחון -
עדי
בעד
בעד
בעד
בעד
נמנע
בעד
בעד
בעד
*
בעד
בעד
בעד
בעד
בעד
*
בעד
לא נמצא
בעד
בעד
בעד

מכללת אורט בראודה

4.662

המכללה האקדמית  -תל חי

4.659

מכללת דוד ילין

4.658

לוינסקי

4.247

אקדמית תל אביב יפו

3.968

ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים(מכון לב)

3.848

גורדון

3.779

מכללת הדסה

3.723

שנקר

3.658

אקדמית פרס

3.603

המכללה האקדמית  -גליל מערבי

3.294

מכללת נתניה

3.193

מכללת אחוה

3.004

מכללת צפת

2.995

אפקה  -המכללה האקדמית להנדסה בת"א

2.987

מכללת אורנים

2.895

מכללת קיי

2.829

אקדמית כנרת בעמק הירדן

2.664

בצלאל

2.21

מכללת רמת גן FTE

1.961

מכללת שערי מדע ומשפט

1.84

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

1.676

בעד
*
*
בעד

בעד
בעד
בעד
בעד
לא נמצא
לא נמצא
*
נמנע
לא נמצא
*
נמנע
לא נמצא
לא נמצא
*
*

וינגייט

1.579

המכללה הטכנולוגית ב"ש

1.474

לא נמצא
בעד
*
נמנע
בעד
נמנע
נמנע

23.487
26.354

עזריאלי

1.44

אוהלו

1.225

ויצו חיפה

0.83

אקדמית למוזיקה

0.792

יו"ר התאחדות

1

סיו"ר התאחדות

1

בעד
נמנע

בעד
נמנע

הצבעה וועד מנהל

*
בעד
בעד
בעד
בעד

לא נמצא
לא נמצא
בעד
נמנע
לא נמצא
בעד
בעד
נמנע
לא נמצא
לא נמצא
בעד
בעד
בעד
לא נמצא
*
בעד
נמנע
*
נמנע
נמנע

226.928
26.354

נדב מנדלסון :אני נמצא שנה וחצי בתפקיד וכמעט והייתי בכלל הנשיאות .למי שיצא להכיר אותי
אני פועל לפי נכון או לא נכון .אני משתדל להגיע לכל ועד מנהל פתוח שיש .כבר בישיבה הראשונה
שנפתחו שני תקנים לועד מנהל התלבטתי אם להתמודד .אבל חיכיתי שיהיה שקט בבית ובדיוק זה
נמצא שם לכן אני יכול להקדיש היום את זמני לוועד מנהל שבעיניי עם חשיבות מאוד גבוהה.
המקום הזה חשוב לי ובאתי לשנות .אני חושב שניסיון הוא כן פקטור חשוב.
שיזף אהרון :נשמח שוועד מנהל ידווח בזמן אמת .אני חושב שזה מה שצריך לקרות .בנוסף ,הובא
לאוזניי שחבר וועד לא הגיע לישיבות וועד .דיברנו על זה מספיק ,מה קורה שיו"ר לא מגיע לישיבות
נשיאות .לדעתי זו תקלה שלא יידעתם אותנו .אם יו"ר לא מגיע הכל בסדר .אבל אני בחרתי בו ואני
מצפה שהדבר הזה יובא בפניי .ואני אסיים ואומר שזה יותר חמור מהכל.
רם שפע :הנקודה הראשונה רשמתי לעצמי ויקרה .מה שקרה בנקודה השנייה הוא שהוא קיבל
מאיתנו מייל שאחרי שלוש פעמים שהוא לא מגיע הוא לא יוכל לקחת חלק .זה היה אמור לעלות
לנשיאות הזאת אבל הוא לא נבחר.
יותם ידיד :יש לי שאלה לשני המועמדים  -בתור אגודה שעושה את כל הפעילויות לבד איך אתה
חושב שאתה מחובר לשטח ולאגודות שבסביבה שלך? אם אני בוחר בך אתה צריך קודם להכיר את
האגודות שלך ואת האזור שלך.
יהונתן כהן :לנו היה שת"פ בשנה שעברה.
נדב מנדלסון :אני לא חושב שיש קשר בין הדברים .זה היכרות עם יו"רים ולדעת מה קורה בכל
אחת מהאגודות .אין לזה שום קשר אם עושים שת"פ בין האזורים השונים .יש הרבה דברים
שעוברים בירושה .שנה שעברה בהחלטה שלי להיכנס ליום סטודנט משותף עם חמש אגודות שונות.
זה עלה לא מהסטודנטים אלא כחשיבות שאני רואה לנכון .ליום סטודנט המשותף הגיעו 400
סטודנטים לעומת הרייב שלנו שמגיעים  3500שקל .ופתחנו את הרייב לאגודות שהיינו איתם יחד
ביום הסטודנט.
אור אזולאי :שאלה לנדב ברמה הפוליטית  -אתם מתווים מדיניות בתור ועד מנהל .מה עמדתך על
שת"פ של ההתאחדות בהפגנות פוליטיות?

נדב מנדלסון :תפקידה של ההתאחדות היא חד משמעית להתעסק בדברים חברתיים זה צריך
להיות בניתוק מפלגתי מוחלט .חתכתי מהמחאה בגלל שהיו שלטים פוליטיים .זה היה צריך להיות
מובל נטו סטודנטיאלי .כשראיתי שיש את השלט של הקריים מינסטר רציתי לשרוף אותו .בעיניי
זה היה ביזיון אני יודע שלא באשמתנו .אבל לצערי אין שליטה.
איתי :אני לגמרי נגד הפגנות שיש בהם סממן פוליטי ימין או שמאל .זה צריך להיות נטו סטודנטים.
נדב נבחר ברוב קולות
אגודה

קולות

אוניברסיטת תל אביב

27.896

אוניברסיטת בן  -גוריון

19.49

האוניברסיטה העברית בירושלים

19.401

האוניברסיטה הפתוחה FTE

18.737

אוניברסיטת חיפה

17.865

אוניברסיטת בר  -אילן

17.799

טכניון  -מכון טכנולוגי ישראל

15.924

המרכז האוניברסיטאי אריאל

15.252

הקריה האקדמית ק.אונו-כללי

13.667

המכללה למנהל

8.08

המרכז הבינתחומי הרצליה

7.093

מכללת בית ברל

6.54

סמינר הקיבוצים

5.951

מכללת ספיר

5.644

רופין

5.419

מכללת סמי שמעון

4.871

המרכז ללימודים אקדמיים

4.773

מכון טכנולוגי חולון

4.773

מכללת עמק יזרעאל

4.732

מכללת אשקלון

4.728

מכללת אורט בראודה

4.662

המכללה האקדמית  -תל חי

4.659

מכללת דוד ילין

4.658

לוינסקי

4.247

אקדמית תל אביב יפו

3.968

ועד מנהל מכללות -
גבאי
*
*
בעד
נמנע
*

בעד

ועד מנהל מכללות -
נדב
בעד
בעד
בעד
*
נמנע
בעד
בעד
בעד
*
בעד
בעד

בעד
נמנע
*
לא נמצא
בעד
*
*
*
בעד
*

בעד
נמנע
בעד
בעד
לא נמצא
בעד
בעד
*
בעד
*
בעד
בעד

ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה בירושלים(מכון לב)

3.848

גורדון

3.779

מכללת הדסה

3.723

שנקר

3.658

אקדמית פרס

3.603

המכללה האקדמית  -גליל מערבי

3.294

מכללת נתניה

3.193

מכללת אחוה

3.004

בעד
בעד
בעד
בעד
בעד
לא נמצא
לא נמצא
בעד
נמנע
לא נמצא

לא נמצא
לא נמצא
*
נמנע
לא נמצא
בעד
בעד
נמנע
לא נמצא
לא נמצא
בעד
בעד
בעד
לא נמצא

מכללת צפת

2.995

אפקה  -המכללה האקדמית להנדסה בת"א

2.987

מכללת אורנים

2.895

מכללת קיי

2.829

אקדמית כנרת בעמק הירדן

2.664

בצלאל

2.21

מכללת רמת גן FTE

1.961

מכללת שערי מדע ומשפט

1.84

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

1.676

וינגייט

1.579

המכללה הטכנולוגית ב"ש

1.474

עזריאלי

1.44

אוהלו

1.225

ויצו חיפה

0.83

אקדמית למוזיקה

0.792

יו"ר התאחדות

1

סיו"ר התאחדות

1

*
נמנע
לא נמצא
לא נמצא
*
*
*
לא נמצא
בעד
*
נמנע
*
נמנע
נמנע

בעד
נמנע
בעד
נמנע
נמנע

בעד
נמנע

בעד
נמנע

63.993
31.998

189.783
31.998

נדב מנדלסון :צריך שיהיה מישהו שינהל את הישיבות ,התוכן והזמן .יש קושי רב בכך שאנחנו לא
עומדים בזמנים ,מסיימים מעבר לשעות שכתוב ומתחילים מאוחר יותר .בנוסף לכך ,אני לא חושב
שצריך כך להציג את התכניות כי קיבלנו אותם במייל ומי שהיה לו מספיק חשוב קרא ויעלה שאלות

בהתאם .תחת התנהלות כזו נצליח להפוך את הישיבות ליותר רציניות .כמו שאנחנו דורשים
מהמועצות והאגודות אצלנו כך נבצע.
ועד משפטנים
ראובן חן :הרעיון הוא ללימודי משפטים להכיר במקצוע של משפטן לצורך העניין הזה הקמתי מיזם
של להקים חברה לתועלת הציבור של משפטנים .הכוונה היא שכל מי שיסיים לימודי משפטים יוכל
לקבל איזה שהוא מסמך שהם יכולים לקבל שיכירו בהם .נציג את זה בהרחבה בהמשך.

