
 

 

 

 פרוטוקול ישיבת נשיאות
 

 8.12.2019 תאריך:

  המרכז האקדמי פרס  מיקום:

 : ות/נוכחים

  והויו"ר האגודה באח -אופיר אופשטיין 

  יו"ר האגודה מכון לב -שימי מוזס 

  יו"ר האגודה בראודה -עדי אברג'יל 

 יו"ר האגודה האונ' הפתוחה -ליאור פליק 

  יו"ר האגודה אפקה -יוסי בוקריס 

 יו"ר האגודה אונ' ת"א -ירדן בן צבי 

 חי-יו"ר האגודה תל -כרמל קידר 

  יו"ר האגודה המכללה למנהל -שי שידלוב 

  יו"ר האגודה הבינתחומי -ריקי כהן 

  יו"ר האגודה בגורדון -יוסי נחום 

  האגודה באונ' העברית יו"ר -שיר מרדכי 

  יו"ר האגודה באונ' בן גוריון -עדי אהרוני 

  יו"ר האגודה בקיי -אבי בוחבוט 

  יו"ר האגודה באשקלון -יפה טבג'ה 

  יו"ר האגודה בפרס -נוי פארג' 

  יו"ר האגודה סמי שמעון אשדוד -שגיא אלמקייס 

  יו"ר האגודה גליל מערבי -נועם ניר 

  צא האגודה בית ברליו"ר יו -יותם ידיד 

  יו"ר נכנס האגודה בית ברל -אביתר אסולין 

  יפו-יו"ר האגודה האקדמית ת"א -נועה מיימון 

  יו"ר האגודה באונו -אלחנן פלהיימר 

  יו"ר האגודה הטכנולוגית ב"ש -גיא ברוך 

  רמ"ח אקדמיה באגודה בכנרת -דניאלה פרל 

  יו"ר האגודה בכנרת -אליס צ'רניה 

  יו"ר האגודה בעמק יזרעאל -נר ערן ויל

 HIT-יו"ר האגודה ב -יוסי חן 

  יו"ר האגודה באונ' אריאל -דניאל סלומון 



 

 

 

  יו"ר האגודה בספיר -ניר טל 

  יו"ר האגודה בבצלאל -יותם גוסטיצ'יה 

  באקדמיה למוזיקה ומחול יו"ר האגודה -הראל קשת 

 יו"ר האגודה בהדסה -יקיר ג'רסי 

 יו"ר האגודה בשערי מדע ומשפט –ראובן חן 

 יו"ר האגודה בשנקר  –תום פסח 

 סיו"ר האגודה בשנקר –יהונתן סלומון 

 יו"ר האגודה באורנים  –אלון באום 

 יו"ר האגודה בדוד ילין  –עדי לוי 

  סיו"ר האגודה בסמינר הקיבוצים  –עדי רוזנטל 

 

  התאחדות:המנוכחים 

  יו"ר ההתאחדות -שלומי יחיאב 

  סיו"ר ההתאחדות -הלל  יולי

  מנכ"ל ההתאחדות -ספיר בלוזר 

  ראש תחום קשרי אגודות -אוהד מלדסי 

  רכזת קשרי אגודות -דניאל נעים 

  רכזת קשרי אגודות -ירדן בוראה 

  מבקר ההתאחדות - יניב יחזקאל

  גוף מבקר התאחדות -ענת ישאל 

 

 סדר יום 
 

  עדכונים -נושא ראשון
 

 מרצה מעורר השראה

בדיוק היום ותמיד לאחר  יצאנמצא על סדר היום כיוון שהפרסום ה שנה, נושא כל המתרחשת פעילות יולי:

שהסקר מסתיים ומתפרסמים התוצאות הרבה סטודנטים מתלוננים שלא הייתה להם האופציה להצביע, ככה 

אנחנו בודקים כרגע אופציה לערוך את הטקס במעמד נשיא  .שיש לפרסם אותו בקרב הסטודנטים באגודות

למענה באזור החודש, חודש  פתוחהסקר יהיה . לתת לטקס קצת יותר משמעות ונקבל תשובה בקרוב ,המדינה

 בפברואר.וחצי, תוצאות יגיעו 

 



 

 

 

  צעיריםהכנס 

ליל והשתתפות ג-תחבורה, נגב, ג'נדה של תעסוקהאסימן ב 31.3.2020-השנה יתקיים בתאריך הכנס ה : יולי

רעיונות לאדם, הרצאה, מישהו או לכם אם יש  שיתופית עבורכם,  שבצתאנחנו נרצה לייצר מ ,דמוקרטית

. ההתאחדות מפעילה אותו ביחד עם מפעל אז תפנו אלינו משהו שהוא מעורר השראה ותרצו שנביא אותו

איזשהו אירוע שיא שנתי משרת את האג'נדה שאנחנו מייצרים. למעשה זה לצעירים ו מיועד כנסההפיס. 

 נו.של

 ניהול תקין 

ניהול תקין, זה משהו שרשם  אישוריום אין לכחצי מהאגודות כ: הנושא הזה נמצא בעדכונים כיוון שיולי

ר בעיה בהעברת היה רוצה שכולם יעברו לניהול תקין על מנת שלא תיווצדורש והוא יושב עלינו. הוא  העמותות

רשם העמותות יפנה למוסדות  תקיןהניהול הבמידה ואגודה לא תקבל את הוא שכספים. השלב הבא שיקרה 

כי בצורה חוקית אסור להם להעביר לכם את  ,עצמם ויבקש מהם לא להעביר לאגודה את הכסף מדמי החבר

אנחנו בעצם  יכול לפנות אלינו. מי שצריך עזרה . אנחנו בהתאחדות יכולים לעזור ולזרז את התהליך,הכסף

 50%-המטרה היא שעוד השנה כל ה בונים תהליך עם האגודה בליווי צמוד גם בפן המשפטי וגם בפן הכלכלי. 

 .את האישוראגודות שאין להם עדיין ניהול תקין ישיגו 

 התייחסות ספציפית יות לימודים שצריכותתכנ

ציפית, גם חינוך גם עיצוב גם לימודים שצריכות התייחסות ספת ותכני –שעלה הרבה בנשיאות נושא   יולי:

פורומים אקדמאיים של חינוך ועיצוב ובקרוב  בליווי של תום וקרן להקים בהתאחדות השנה החליטו .הנדסה

 ותתנו לרמחים את המדיניות שלכם שם. שזה קיים אז חשוב שתכירו ,השל הנדס

 סמינר אביב

תקופה של בין סמסטרים,  ,תיורדוהאנרגיות , כאשר 6.3.2020-5-באביב, ב, השנה הסמינר יהיה בנגב יולי:

עטוף לוגיסטית, אוכל, הולך להיות ן רביבים, אבח צריך להרים את המורל. האירוע יתקייםאמצע שנה, 

  . הסמינר יהיה באווירה קצת אחרת, בואו מוכנים ועם הרבה מצב רוח.נדאג לאווירה טובה כירבוליות,

 מל"ג

במדינת ישראל. תקציב  האקדמיהבגדול אחראים ששני הגופים הינם  וות"תהמועצה להשכלה גבוה  :שלומי

באיוש התבצעו יונים על התקציב כל הדבשנה האחרונה  מיליארד בשנה. 12-כ  ההמועצה להשכלה גבוה

 . כי הם בתקופת מעבר מאוניברסיטת ת"א. צריך להביןחדש פרופ' שמגר  חבר ועדהלפני כחודש אויש  ,חלקי

בצורה עובד דינה. בגלל תקופת המעבר הגוף מבקר המכמנכ"ל המל"ג הוא  שימשמי ש למל"ג מנכ"ל,כיום אין 

, חוהמשפטית ויש זירות שצריך להפעיל עליהם יותר כברמה יותר איטית, יש זירות שהוא לא יכול לעמוד בהם 

 .נדבר ביותר הרחבה בהמשך גם על אנגלית

 

 



 

 

 

 תחום המשפטים – בפן האיכותיהשכלה 

סוגיית עורכי הדין,  – : בחצי שנה האחרונה אנחנו מתעסקים הרבה בכל מה שקשור בהשכלה איכותיתשלומי

מי שבוע שעבר שר המשפטים הקים ועדה ציבורית, שבהמשך לפעילות שלנו שם, חשוב להכיר  המשפטנים.

ים, אך כולכם צריכים להכיר את יש תואר במשפט שמכיר את זה יותר לעומק בוודאי זה מי שבקמפוסים שלו

ה שנים ועוד שנ 4קשה מאוד שלא מעט סטודנטים וסטודנטיות לומדים לא מעט שעות במהלך  וגיהזה ס זה.

שנתקלים במבחן ולא עוברים אותו התמחות, משלמים עשרות אלפי שקלים ואז מגיעים לאיזושהי נקודה  וחצי

אני שמח ומקווה שזה באמת איזשהו מהלך כנה ולא  ים את הצד השני.וכל צד מאשויש איזשהו מפך נפש 

, הדבר הזה המטפלת בהכשרת עורכי הדין להגיד שהשר למשפטים הקים ועדה לכל סטודנטים סתם ניסוי,

זאת ההזדמנות בעשור בעיקר חשוב לאגודות שיש בהם לימודי משפטים והיום ולתוכנית העבודה.  יכנס לסדר

אנחנו גם  ליך מלמטה למעלה, ביחד עם הסטודנטים ועם הנציגים ולקוות שזה יצא לפועל. האחרון לייצר תה

לקחת צעד אחד קדימה ות בין הלשכה לאקדמיה, לשוק, כולנו שם כנראה נצטרך מבינים שבגלל מאבקי הכוח

 .בצורה יותר משמעותית

 אס"א

לפני בדיוק  –קציר פרקים קודמים קצת נעשה ת : ישנה נקודת מפנה בכל הארגונים בשנה האחרונה.שלומי

כל הארגונים  אס"א זה ארגון ספורט אקדמי, התחיל בעבר רק באוניברסיטאות כיום ,שנה התחלנו לעלות קצב

הנשיאות בוחרת אחד מחברי הנשיאות שייצג אותנו יכולים לקחת בו חלק. יש לנו שמה רק נציג אחד. כל פעם 

רקרנו את ימה שעשינו שנה שעברה מ עכשיו יש לנו שם את אבי. בתור נציג הסטודנטים בתוך הנהלת אס"א,

זה שלא מעט מוסדות לא לקחו בו חלק, כמות הפעילות, האיכות של הפעילות, מה שהוביל אותנו  -הסוגיות 

או שאנחנו מוצאים ארגון אחר,  עמנולמשא ומתן מול הארגון ובשילוב כוחות אמרנו להם או שאתם מתקדמים 

אחרי מתחילים את שנת הפעילות בארגון  הפעלת לחץ וליאור עזר לנו לא מעט. כיום אנחנול תקופה שהייתה 

 זירות משמעותיות:  3שהצלחנו לייצר 

, ויוכל לעזור לנו להתחיל להניע את הארגון שיעזור ברמה המקצועית נציג –סטודנטיאלי יהיה רכז  .1

 אגודות הסטודנטים והסטודנטיות.  יסתכל רק על

ו נותנים את זה הפעם לא אנחנ – נציגיםי/ותמלבד הנציגות שהייתה יהיו עוד שני/שתי  –ציר שני  .2

סטודנטים להכניס כלומר , רכזי ספורט, סטודנטים שמבינים בתחוםלדרג המקצועי אצלנו:  ליו"ר אלא

 למערכת. 

כרגע אבי נמצא בתפקיד, כל פעם שנבחר  –בארגון שמור לנו  סיו"רבסוף מעכשיו וקדימה תפקיד ה .3

ח הזה ואת הנציג הבא אנחנו בעצם בוחרים את הסיו"ר של הארגון. עכשיו אנחנו  מקווים שכל הכ

 עבודה משמעותית יותר. תכנית אפשר לנו לייצרי

 ההצורך הזה נבע מתוך הרב י,דנטיאלשנים פעיל כנציג סטו 5אני כבר  זה נוגע אל רוב המוסדות פה.: אבי

חזקות ששם  אוניברסיטאותכלומר הם פנו רק ל הכשרות,בזמינות, דברים שהיו חסרים מול אס"א, אם זה ב

שיש את ההנהלה של אס"א שזהו  יש מנגנון מושרש של ספורט ולרוב היו גם ביותר קשרים עם אס"א. ראינו

פורט איפה שכבר יש ספורט. תחרות ס לייצרהתפקיד שלנו  זה  י גוף שהוא לא כל כך דמוקרטי שאומר בריש גל

  .כבר את היכולתלהם יש קמפוסים חזקים ששהם יפנו ל הם אומרים



 

 

 

 שא ומתן מאוד ארוך ומאוד לא פשוט.התחלנו במ בשנתיים האחרונות התחלנו תהליך של להבין את מקומנו,

יהיה תפקידו יס רכז בחצי משרה שזה כנלההצורך בבעל תפקיד שנותן מענה לצרכים ומכאן צמח  אף לא היה

. יש צורך להנגיש את זה, אם יש מישהו , להקים את הקבוצות בקמפוסלסייע לנו להקים את הדבר הזה -

אנשים שמבינים ספורט, צורך גם בנציגי הנהלה, יש  את הבקשה,שאתם מכירים וטוב בזה אז בבקשה תגישו 

: ליווי אגודות, ידע בהקמת על התפקידקצת  אם יש אנשים שטובים בזה תשלחו אותם להגיש מועמדות.

פורט, חשוב שיגיעו אנחנו עושים כנס לרכזי סבנוסף  קבוצות, ליווי פרטני של האגודות מתחילת הקמת קבוצה.

"כ היינו עושים את עובר אלינו, בדשחשוב שתכירו כנס מנהיגות אס"א באילת מכל האגודות.  עוד דבר אחד 

מבקש , אני חד עם ספיר והבחור שיכנס לתפקידתו בעצמנו ביזה בשיתוף עם אס"א השנה אנחנו מקיימים או

 שתשלחו את האנשים שלכם לכנס. 

 פרידות מיו"רים/יות 

יונתן  -שכאן. בנוסף יש יורים שעזבו אך לצערנו לא הגיעו להיפרד  יותםו מניר טל היום נפרדיםאנחנו יולי: 

 . ממכון לב סיזרו יפו-"אתלמאקדמית 

ומי מראש מדור, סיור ויו"ר. היה לי תענוג וזכות להיות כאן. אני רוצה להגיד תודה, לשל שנים באגודה 3: ניר טל

-, בחנוכה הקרוב הולכים לכבוש את בתי, לפורום דרום, שיש אחלה פורום שנפגשים ועושים עשייהוליולי

 חולים בדרום. מתחיל תפקיד של מנהל מרכז צעירים בבני שמעון.ה

זכות ניר הפורום בדרום התלכד בשנה וחצי האחרונות, הצלחנו לעשות מעבר : רוצה להגיד שלא מעט באבי

לאירועי תרבות, להשאיר צעירים בנגב, הוא הגיע ממודיעין ורואים ששדרות היא בתוך ליבו כאילו גדל שם, 

 נהתמיד היה שם בדרכו המיוחדת בשביל האגודה, ניר ואני מכירים שנה וחצי, וניר עשה שינוי מהפכני מהבחי

 ו באגודה. בהצלחה.הכלכלית אצל

ל אומץ ומעיד על ראיה ארוכת : מילה וחצי על ניר, אבי הזכיר את החברה הכלכלית, זה מעיד הרבה עשלומי

ול נתן לי מנטרה הכי נכונה לעולם הנהגת הסטודנט. בעולם הסטודנטים שכל שעה הכל יכ ,ניר טל טווח.

 להשתנות, אני רוצה להגיד תודה.

 , אנחנו נגיד לך תודה ובטוחים שעוד ניפגש.טובה ודרך ארוכהנפרדים מיותם שוב, הוא עשה עבודה  : אנחנויולי

כבר עשור, הוא הביא איתו לב ענק לעולם הסטודנטים ולחברה שאתה חלק ממנה, : את יותם אני מכיר שלומי

 מכל הלב מאחלים רק טוב ואיתך לאורך כל הדרך.

 

 העמותות רשם הנחיות בעקבות תקנון סעיף עדכון –נושא שני 
 



 

 

 

שינויים שקיבלנו עליהם תגובות מהרשם. נעבור דמת היו כל מיני נשיאות הקו, בנצביע על שינוי בתקנון : יולי

 על שני הסעיפים ונצביע עליהם.

ת המילה פעמיים, יש להצביע על להוריד א "לא"עות כתיב, בטעות נכתבה המילה ט -סעיף ראשון  .1

 עבר לא:

יתה יעד מנהל, הובחירות לו –בסעיף תקנון בנשיאות הקודמת היה שינוי שהועדה ביקשה לתקן  .2

לעדן את על מנת מחברי הנשיאות שיצביעו לאותו המועמד,  30%הצבעה על כך שהיו"ר יצטרך 

על נציג כזה או אחר  שלא יקרה מצב שהאוניברסיטאות יוכלו להשפיע באופן אבסולוטי, הכוחות

שינינו את סעיף ההדחה ההצבעה על כך עברה בתקנון הקודם, כשהצבענו על זה  .בוועד המנהל

פנינו עם זה לרשם העמותות והוא אמר שזה לא מאושר כי הדחה היא תמיד ברוב רגיל,  בהתאמה,

מה שאומר שאי אפשר לעשות את זה בהדחה, אפשר לעשות את זה רק בבחירות, ההצבעה היא 

 .ובעצם לבטל את השינוי ששינינ

 את מדברת רק על ההדחה?: אליס

 .עבר: ן, רק על ההדחה: כיולי

 

 טבלאות ההצבעות המלאות מצורפות בסוף.

 

  בחירות לוועדות ההתאחדות –נושא שלישי 
 

בפעם הקודמת שלחנו בקשה להגשת  לוועדת מכרזים ולוועדת תקנון.יו אנחנו נצביע לנציגים ונציגות : עכשיולי

חשוב שתהיה ועדת מכרזים, א הגיש לכן לא נעשתה הצבעה על כך. האלה ואף אחד למועמדות  לשני הדברים 

מכרז ויש צורך שאחד היו"רים מתוך ועדת הדיגיטל, צריך לעשות לצאת למכרז כדי שההתאחדות למשל תוכל 

 תמיד יהיה מי שיוכל להגיע ועדיף לצאת במכרזנצטרך שאם יו"רים כדי  5בתוך הוועדה יש  המכרזים יגיע.

שיהיו אנשים שגרים יחסית קרוב, לרוב הם מגיעים לשעה שעתיים והם בוחרים את הנציגים. בוועדה הזאת 

 לאשרולכן אנחנו נצביע  סלומון ודניאל בורקיס, נועה מיימון : יוסימועמדויות 3מקומות והוגשו  3היו פנויים 

 ותם לוועדת המכרזים.א

 .עבר  לא. –מישהו מתנגד, מישהו נמנע 

וועדת התקנון, בפעם הקודמת פתחתנו את התקן גם להצבעה האחרונה שלנו, נצביע על נציגה ל הגענו

 דותה לוועדת התקנון.ואף אחד לא הגיש מועמדות, הפעם ירדן הגישה את מועמלבחירות 

 . עבר לא. –מישהו מתנגד, נמנע 

 
   2020הצגת ואישור תכנית עבודה ותקציב לשנת  –י רביעא נוש

 



 

 

 

 מצגת ששלומי ויולי מציגים.מתבסס על 
 

חודשיים האחרונים, ואם לא יש הזאת, כולכם עשיתם את זה בחודש/ : כולם מכירים את הפרוצדורהשלומי

ות אשר בניית תקציב הוא דבר לא פשוט, מורכב, במיוחד תקציב של ההתאחדלעשות את זה עד סוף דצמבר. 

בארבעה חמישה חודשים האחרונים היה פה תהליך יפה ומרגש שבסופו של דבר מכסה הרבה גורמים שונים. 

התהליך הזה התחיל מלמטה, מעבר לטבלאות האקסלים ניסינו למצוא פה מה בעצם הסיפור שרצינו לייצר. 

בתוך הטבלאות אקסל יש הרבה מהדברים בסוף מה שהיה יפה ש בנו בארץ, ביקרנו באגודות השונות.הסתוב

כורכים. ודברים שאתם התאחדות עבדו עליהם, ו גם לפני כן בשנים הקודמות וום דברים שהישחלק מהם ה

 : חזוןב זירות 3בנינו  .מה שאני חושב שנוצר יפה, זה שבנינו חזון משותף

מדבר  –ההשכלה הגבוהה שעלתה בכל השיחות היא סוגית  - השכלה איכותית ורלוונטית - הראשונההזירה 

מרגישים שהם מגיעים מדבר על כל הסטודנטים, רובם גם  זה ,כיושבי ראש של אגודות שלנוהסיפור לא רק על 

, תקופה שיש בה הרבה הזדמנויות, הזדמנות שחושבים מה הצעד הבא בחיים שלנולתקופה מאוד מיוחדת, 

ואז יש פתאום איזה משהו שנמצא שם, שזה  ,אישיים, גם חברתיים גםתקופה שבה עושים דברים שהם 

שכלה שלנו וכולנו מרגישים שהיא לא תמיד פוגעת במה שכיוונו אליו, בין אם זה לא התואר שכיוונו אליו, הה

ו מרגישים בין אם זה התואר שכיוונו אליו אבל זה לא מעניין אותנו, בין אם אנחנו מתמודדים עם מוסד שאנחנ

איך אנחנו  אותנו בשנה הקרובה.ה שהולך להניע זוהי הזווית הראשונה, וזה מלפעמים שהוא בא לרעתנו. 

 הציר האקדמי ניקח לדוגמא את ,אנחנו צריכים לבוא לזה משתי זוויות הופכים את ההשכלה ליותר רלוונטית.

, זה מה שיהפוך את ההשכלה ליותר רלוונטית ובאותה נשימה שפטים וכו'אנגלית, עריכת דין, מת, התמחויוה

 נוע לשיתוף הפעולה בתוך האקדמיה. גם המנזכור שאנחנו נמצאים בסביבה אקדמית שזה 

צריכה  אנחנו מבינים שהאקדמיהאם  –הראשונה  של הזירהההבנה היא  -כניסה להשכלה  – השנייההזירה 

אז באותה נשימה אנחנו גם מבינים שלכל צעיר וצעירה במדינת ישראל יש זכות להיות רלוונטית ואיכותית 

ולהיות שם, גם להגיע ולא לנשור בדרך, לא לקרוס בגלל קשיים בסיסית להגיע לאקדמיה, ולא רק להגיע 

ההתאחדות עד  כלכליים, לעבור את החוויה הזאת כמו כולם, שחסמים כלכליים או תרבותיים לא יהוו מכשול.

היום עסקה בזה בזירות כלכליות: הנחה ברב קו, תשלומים נלווים, גובה שכר לימוד, מעונות וכו' וגם בזווית של 

 אוכלוסיות מגוונות באקדמיה: סטו' חרדים, ערבים, נושאי נגישות, צעירים שמגיעים מהפריפריה וכו'. ליווי

מתוך מה שקרה בתכנית עבודה ובעיקר מהשיחות, זיהינו שגם זאת תהיה הזירה השנייה שתוביל אותנו בשנה 

 .הקרובה

עד עכשיו  – שלנו העתידהמציאות שלנו והיא זירה שמדברת על סוגיית  - השפעה חברתית – האחרונההזירה 

אז אני שמח לראות  .פרויקטיםאם כל מה שהיה קשור בהסתכלות שלנו על העתיד שלנו זה היה מתוך כל מיני 

את הרצון לראות את ההשפעה שלנו על העתיד, בין אם זה באזורי תעסוקה, בין אם זה העתיד של העיר שלנו, 

 . גם בזה מיקדנו את הפעילות. הנג והגליל ועוד , חיזוקשל האזור שלנו, של המדינה
, ולמרות האתגר גירעון מאוד גבוהמעבר לתהליך שהיה מרגש, כמו שתראו בתקציב התחלנו אותו עם 

אוזן ומשמעותי. הורדנו ארבעה תקני הנהלה בארגון, צמצמנו כוח אדם תוך הצלחנו ליצור תקציב מהתקציבי, 

 של המשאבים שלנו. התמקדות בנושאים והגברת היעילות



 

 

 

 ,מצד אחד אנחנו יודעים מה לדרוש הפעילות שלנו בשתי זרועות:: מה שאנחנו רוצים להראות כאן זה את יולי

אנחנו יודעים לבוא ולהגיד מה נכון לסטודנטים שלנו ואיזה דברים אנחנו דורשים "מהאחראי המבוגר", אם זה 

מה אנחנו רוצים שהסטודנטים שלנו יקבלו אל מול זה שאנחנו גם פועלים, כלומר אנחנו  העירייה.מהמל"ג, מ

מגדרי,  שוויוןאם מטריד אותנו  קרות, אנחנו גם אלה שבאים ועושים.לא אלה שבאים וצועקים מה צריך ל

זה אוכלוסיות מיוחדות, מצב ההנדסאים, אנחנו נלחמים בזה בכל הגזרות, אם זה בתוך הקמפוסים, אם 

 בחודש האחרון במלגות, אם זה בקרן סיוע אם זה מול העיריות. הכל מפורט בתכנית עבודה, הכל נשלח אליכם

הדברים המרכזיים זה באמת  ו לצלול ולהכיר לעומק את הנושאים.הפתוח ככה שתוכלמנהל הוועד מכחלק 

שינוי משמעותי שזה לקחת תכניות לימודים, לקחת מסלולים שאנחנו רוצים להתמקד בהם ולעשות בהם 

אנחנו מתעניינים  . תשזה הנושא של ההתמחויות, אנגלי באמת כל נושא עורכי הדין, המשפטנים, מדעי הרוח

ואיכות הוראה ולמידה  עם אחוזי נכשלים גבוה שם כל הקורסים פיזיקה למהנדסים,עכשיו בכל הנושא של 

מתוך סקר הסטודנט  ו מקווים שגם שם נצליח.כל אלה אנחנו עכשיו שמים דגש רחב יותר ואנחנ. על נמוכים

מה שעלה כדבר הכי מטריד את הסטודנטים זה התעסוקה, אם שואלים אותם על כל תחומי החיים בתוך 

זה הנושא של החיבור של התואר לעולם  90%-הקמפוס ובאקדמיה, בסוף מה שמטריד את רובם, נושק ל

בסוף זה מה , ההתאחדות אלה שכל אחד ואחת מכםהתעסוקה וזה צריך להיות על סדר היום לא רק של 

יש הרבה מה לעשות בתוך הקמפוסים אם זה ימים של יזמות, שחשוב להם ובשביל זה הם הגיעו לאקדמיה. 

מי שיודע היום בישראל אין מונח  את זה ברמה הארצית. ימים של התמחויות, אז אנחנו ממש רוצים למסד

כי שנקרא התמחות, זה משהו שלא קיים בכלל, אז לקחת את הדבר הזה בצורה רצינית ובאמת למסד אותו, 

הם מגיעים כדי לצאת  , למרות יוקר המחיה.הרבה בזכות הדבר הזה הרבה צעירים מגיעים לאקדמיה בסוף

זה נושא  ,דבר נוסףחת את הדבר הזה ולייצר אותו. ולעשות שינוי בחיים שלהם, זאת ההזדמנות שלנו לק

אנחנו מנסים לייצר חברה שוויונית ואנחנו רואים כיום כמה זה עדיין מאוד רחוק בחברה יות. מינההטרדות ה

ור וכולם מגיעים לאקדמיה כי היא מייצרת המקום הכי נאלהיות  המוראאקדמיה שבההיבטים ודווקא שלנו בכל 

יותר מוגן ממה שאנחנו רואים ביום יום וגם שם אנחנו רואים שאנחנו עדיין מאוד  איזה מרחב שהוא הרבה

סקר שדיברנו עליו, הסקר מדבר על זה שאין ה את בכל ההיבטים. הפצנו השבועמאוד רחוקים, גם בטיפול וגם 

ות בם מדווחים שאין הטרדלנו באמת נתונים על מה קורה בקמפוסים, זה רק מה שהמוסדות מדווחים, ורו

מהשטח  האמתייםתזכורת חשובה לכולנו שבאמת נפיץ את הסקר ונביא את הנתונים מיניות, ושהכל בסדר. זו 

 כדי שבאמת נוכל לטפל בזה בצורה הרבה יותר טובה.

, למה בעצם זה מטריד יה, דיברנו על זה גם קודם בוועדבנוגע לסיפור של לימודי האנגלית באקדמ :שלומי

בלי מיומנות כזאתי קשה מאוד שאותנו? כי אנגלית מבטא גם את החיבור של היום של אחריי, שברור לנו היום 

שהאקדמיה לא לוקחת על זה אחריות, זאת אומרת מדובר  מה שיותר מטריד זה. הלהתקדם בציר התעסוק

נותנים אפילו תחושה שחלק מהקמפוסים  יש במיומנות שברור שהיא חשובה ולא רק שהיא לא לוקחת אחריות

. אז עכשיו אנחנו כבר נמצאים בעומק התחושה היא שהם מכשילים בכוונהו קורסים ברמה מאוד נמוכה

שגם אם נצליח להוביל מהלך הוא התהליך ושותפים להובלת רפורמה דיי משמעותית אבל מה שאנחנו מבינים 

לימודי אנגלית, אנחנו מבינים שגם בטווחי זמן הקצרים יש לנו שיעשה באמת איזשהו סוויץ' בכל מה שקשור ל

אם נצליח לשלב וכל אחד מעלה זווית של פתרונות אנחנו כקבוצה יכולים להוביל ביחד, עוד כל מיני פתרונות ש



 

 

 

הנושא הנלווה והלא פחות חשוב זה כמובן  כוחות במקרה הזה אז אולי נצליח אנחנו להצמיח כל מיני רפורמות.

 ית התשלומים הנוספים שקורסי אנגלית שיכולה להגיע לעוד שנת לימודים מלאה גם על אנגלית.סוגי

 

דבר אחד מרכזי שלנו שהולך להיות זה ל כמה מילים על הסוגיה שמדברת על מתן הזדמנויות, מהלך שלומי:

בר דעת לדעל סוגיה של תכנית השתלבות צעירים מהפריפריה, עד היום המועצה להשכלה גבוהה יו

נכון לשנה וחצי, שנתיים אחרונות התחילה לדבר גם ליוצאי  וסטודנטים חרדים. לסטודנטים מהמגזר הערבי

אתיופיה, אבל היא לא יודעת לדבר למי שלא מוגדר באזורים האלה, זאת אומרת כל מי שמגיע ממצב 

ה נוגע בהכל, כלומר גם זאו משהו כזה אין להם באמת דרך לדבר איתם.  , חוץ מלתת מלגהנמוך סוציואקונומי

בוצות האלה היום המל"ג לא יודע לדבר אליהם, הוא לא רפורמה באנגלית. אם סטודנט לא נמצא באחת מהקב

וזה השלב הבא שלנו, בתוך התהליך יש  יודע לאתר אותם, כל מי שעושה את זה עושה את זה בצורה וולנטרית

ינוי תפיסה, שינוי תפיסה של השכלה גבוהה שהיא לנו כבר איזה סימן ראשוני, אבל מעבר לכסף יש כאן ש

באה ואומרת שהיא מודעת לזה שיש קבוצה מסוימת באוכלוסייה שהמרחק בינה לבין השכלה גבוהה הוא 

שלב ד מסוימים או שהם נכנסים וגם נושרים וזה כנסים, או שהם נכנסים למקומות מאווגם אלה שנ .עדיין גדול

  מרכזי בכניסה לאקדמיה. 

 

שנים בהתאחדות  10תוצרת הארץ קיימת כבר . הסוגיה של הנגב והגלילרגע על אזור עתיד,  נדברבוא : שלומי

ח הגדול שלנו זה לא רק שקבוצה תבוא תתיישב במהלך התואר ואולי והכהילות סטודנטים. אבל זאת אומרת ק

וסטודנטיאלי שנמצא וחי  יבוריח צעיר, צויישארו קצת, זה מצוין זה הגרעין, אבל זה תפיסה שבסוף אנחנו כ

האלה, מאמין בחיזוק שלהם, כי אנחנו מבינים שבסוף כשאנחנו מסתכלים על העתיד של מדינת את האזורים 

כובד של המדינה עצמה אז אנחנו מבינים המרכז יהיו בישראל, אם בתפיסה ובמדיניות הנגב והגליל לא 

צפון ובדרום חייב להגיד גם תודה להרבה חבר'ה באגודות באני  פה  שהעתיד שלנו יראה לא כמו שאנחנו רוצים.

 לחשוב על זה. שעזרו 

אצלנו בגליל מערבי יש מקום שפעם בשנה הוא מוציא דו"ח, הדו"ח נשלח למקבלי החלטות בארץ, אנשי  נועם:

תו ציבור, עמותות, ארגונים כאלה ואחרים. אצלנו באגודה שלנו קיבלנו את הדו"ח הזה וניסינו לתרגם או

 נשמח לשתף פעולה בנושא.לאיזושהי דרך פעולה, לא רצינו לצאת לבד, 

אין עדיין תשתיות, אתה דיברת על מדיניות, היום  אתה נותן דוגמא טובה לכל מה שדיברנו עד עכשיו.: שלומי

וזווית אחת משמעותית שתדבר על תכנית מנהיגות שתתחיל עוד השנה ותעזור והחל מהשנה יהיו תשתיות 

בזירה בר לזה יהיה לנו מומחה ידע כבר התחלנו לגייס אליהן כספים, אבל גם מעגייס כספים למלגות שלנו ל

 הזאת, בדיוק כמו שאתה אומר חיזוק מדיניות, לשם אנחנו צועדים.

אים, מעבר לזה זה, אני חושב שכולנו הכתה בנו ההבנה באיזה סחרחורת אנחנו נמצ נקודה אחרונה: שלומי

קבוצות  האמון הקיים,שכל יום יש בחירות, אני חושב שהדבר שהכי מורכב שקיים במדינה כרגע זה משבר 



 

 

 

שופטת, ,לא מאמינות אחת בשנייה, חילונים, ערבים דתיים וכו', יש חוסר אמונה בין רשויות, מחוקקת, מבצעת 

 שלוש קבוצות:וסיות שמתמודדות איתו לק את האוכלזה שם את המדינה שלנו במשבר שבסוף אני גם מחל

"כ הפתרון שלהם זה יש להם פתרונות משלהם למשבר ובד זאת אומרת –ה במפלגות 'כל החבר .1

 הצד השני אשם, כל האמת אצלי, זאת הדרך הנכונה להוביל את המדינה וככה עד שזה יסתיים. 

א מרגישות את זה, כל הדברים הללו חולפים על ידן, או להן   -קבוצות שזה כאילו מעל הראש שלהם  .2

שהם בכלל לא מודעים למצב, בבחירות האחרונות ניסינו לדבר איתם והמוטו העיקרי שלהם זה פשוט 

  שהמדינה חייבת להמשיך קדימה.

בתוך כל הדבר הזה נמצאת השכבה של הסטודנטים והסטודנטיות במדינה, לא כולם כמובן, אבל  .3

מרכזית. שכבה שבסופו של דבר העתיד זה שלנו, היא הולכת לגור במדינה ולהוביל אותה בכל שכבה 

 מיני זוויות, אם זה באקדמיה, אם זה בעשיה, אם זה פעילות ציבורית. 

המדינה הזאת חשובה עדיין יש שכבה ש את אלה שלגמרי זה לא מעניין אותם.בתוך התהליך הזה אני מנתק 

ת העתיד, מה שמכתיבים לנו זה בעיקר מלמעלה, זאת אומרת אנחנו כל תפיס להם בצורה מסוימת ואת

מקבלים מציאות שמכתיבים לנו בכל מיני זירות, בין אם זה שיטת הבחירות, האם הצבעה אזורית, ואני חושב 

שהנקודה אולי הכי מעניינת והכי משמעותית, שכמובן הכל חשוב והכל אתגרים גדולים, הנקודה הזאתי מן 

ה אנחנו רוצים ואיך אנחנו ם היא אולי הזירה הכי מאתגרת, אנחנו כדור צעיר שיודע תמיד לבוא ולהגיד מהסת

כמו ההבנה האם אנחנו רוצים להיות בכלל שחקן משמעותי  ,אני חושב שהשאלה היא לא הפתרונותרוצים. 

 בתוך המגרש. 

אחד ההסברים העיקריים לאוכלוסיות  : אני רוצה להוסיף רק דבר אחד שלא דיברת עליו כל כך עכשיו,אבי

החלשות זה תקציבים שנעצרים ובסוף זה אנשים שצריכים את הכסף הזה, הם צריכים ארגוני חינוך חזקים, 

רשויות חזקות. בשנה האחרונה הרבה מאוד תקציבים נעצרו לרשויות, הרבה ארגונים שפעלו בשנים 

החולים והקשישים  ובטח ,שצריכים אותם ביומיוםהאחרונות לנסות לשנות את אוכלוסיות הקצה, אנשים 

והנוער בסיכון, בסוף מי שנפגע זה שכבה שהיא לא מסוגלת להרים את הדגל הזה שהיא נפגעה והיא לא 

 ם להבין גם איך אנחנו עוזרים להם.מבינה גם איך להתמודד עם זה. זאת שכבה שאנחנו צריכי

את כל אזורי האג'נדה  שמנום, זה שאם בסיבוב הראשון הקודמי בחירות: התובנות שלנו מסיבובי השלומי

אף אחד את השאלות הגדולות מדברות באמת על משברי אמון יותר עמוקים, צריך להגיד שהיום בזירה , שלנו

מעניין לשמוע שראלית. בחברה היירימו לא משנה כמה דגלים אדומים כרגע הזירות האחרות. לא מעניין 

וברור זה משפט טיפה קשה, כי כל אחד מאמין במשהו אחר,  .האמונה שלהם פהאזורי מהם  מהסטודנטים

מה שעוד יותר קריטי הוא שנעלם השיח,  ושי, צריך להגיע לאיזה אמונה מסוימת.אבל מתוך הדבר הזה, מהק

 ציבור שלנוהנבחרי אנחנו כאילו התרגלנו לשמוע מ .בין הסטודנטים, בינינו זאת אומרת השיח בתוך קמפוסים,

, זה כאילו האורים והתומים שלנו ולמען האמת יותר מעניין אותי לשמוע מה כל אחד למדינהמהם הפתרונות 

הדברים האלה תפסו  , מה אתם חושבים על כל אחד מהסוגיות שהיום מבטאות משבר בחברה.ממכם חושב

כים שהם קצת יותר ארוכים, תהלי שאלואותנו בזמן האחרון, היה לנו דיון ראשוני על זה היום בוועד מתוך הבנה 



 

 

 

מדינה. אנחנו רק ניתן את גם בשגרה של הימשיכו  כנראה אזורי המשבר האלה זה לא רק לבחירות הקרובות

 בסיס הראשונים שאנחנו חשבנו שצריכים להיות.קווי ה

 

יאים את זה : אני רוצה רגע להגיד רק משהו אחד. אני חושבת שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו מביפה

זה  לתקשורת, לפריים טיים על מנת להגיע לכולם. כרגע הסטודנטים באמת תקועים וכל מה שאנחנו אומרים

אם אנחנו רוצים להוביל מאבק לסטודנטים הסובלים מליקויי למידה,  יפה מאוד, אבל אין לנו תשובות.

 האקדמיה לאם. לאוכלוסיות מתקשות, לאוכלוסיות בעלי מצוקה כלכלית, כיום האקדמיה לא מתאימה לה

, אולי ככה נצליח לקדם 2אם נצליח להביא את האנשים, להגיע לתקשורת ולהביא את זה לערוץ מכירה בהם. 

 יותר את הדברים.

לקטית, סיימה סילמידה מקרוב, אמא שלי היא דהליקויי בת להגיד שאני מכירה את כל נושא : אני חייאופיר

תי השינוי צריך לדעהיא נכונה בחלקה. לא מתאימה האקדמיה ה שללקויי למידאמירה ה תואר שני בהצטיינות.

להתחיל קודם לכן, כבר מהחינוך העל יסודי. יש צורך בללמד יכולת למידה ולא שינון חומר, הרבה סטודנטים 

בלהיות באקדמיה יש צורך  מגיעים לאקדמיה מבלי שיש להם את היכולת הזאת ושם נוצרת הבעיה.

 אוטודידקט.

שיותר משתף כמה סקנות, רצינו לייצר תהליך הסקנו מ ערכנו פגישות, תהליך ארוך עם כולכם,פה : עשינו יולי

הדברים שהובילו אותנו זה  ת מעבודה ודיברנו עם הצוות אז בא כשבנינו את התכנית מהשטח.להביא  ופתוח,

חנו גם מתחילים השבוע שלומי ואני התחלנו לעשות מפגשים עם מועצות בקמפוסים, אנ היה חיבור לשטח,

כמה פגישות עם סטודנטים בקמפוס, אתם יכולים לפרסם את זה אצלכם, אנחנו מאמינים שלפעמים אנחנו 

נכנסים לתפקיד ומנסים לשדרג תכנית שהייתה לפנינו ואנחנו נמצאים המון במשרדי מטה, המון בשיחות 

ספרייה ולשמוע דברים אולי חדשים שעוד אחד עם השני, אבל לא תמיד יוצא לנו לשבת עם סטודנטים ככה ב

רובה וזה חלק לא שמענו, או דברים שאולי יפתחו לנו את הדרך, זה הכיוון שאליו אנחנו הולכים בשנה הק

באמת הדבר השני שאני חושבת שהתפקיד שלנו בתור מי שמנהיג את עולם מהתכנית עבודה שלנו. 

זה חלק, זה יכול להיות במגוון צורות, זה יכול להיות הסטודנטים זה גם לגרום לסטודנטים נוספים לקחת ב

, זה יכול להיות גם בתוך האגודה, אבל כל הזמן חשוב חברתייםבמועדוני יזמות וזה גם יכול להיות בהיבטים 

להזכיר לעצמנו שכל פלטפורמה כזאת שלוקחת חבר'ה צעירים ומכניסה אותם לתוך מסגרות שבהם הם 

ם שהם מאמינים בהם אז זה באמת הערך הכי גדול שלנו גם כהתאחדות וגם יכולים לפעול ולייצר דברי

 כאגודות, זה משהו שמאוד הוביל אותנו כשבנינו את התכניות עבודה.

: אני אחזור רגע על נקודה שדיברתי עליה קודם, ההסתכלות שלנו קדימה חייבת להיות מתוך נקודה של שלומי

החברה, אני חייב להגיד שמה שהרגיע אותי זה שהרבה דברים הפכו רלוונטיות, גם מתוך ההשכלה גם מתוך 

להיות מסורתיים עם השנים בעיקר בזכות העקרונות האלה שדיברנו עליהם, כלומר הרבה מהרלוונטיות לקחנו 

 מהשיחות, מהחיבור לשטח, ומתוך הסתכלות אנחנו מכוונים למטרות ארוכות טווח.



 

 

 

שנכנסתי לתפקיד היה קשרי אגודות, אני חושבת שבסוף אנחנו עושים  הדבר הכי מעניין שקרה לי מאז :יולי

ראיתי לנגד עייני כשהייתי בתפקיד היו"ר, זה שבסוף יש פה  או מההמון דברים ובסוף היתרון של ההתאחדות, 

שיש לו  , יש פה בסיס של ארגוןהם לא כמו באגודות החילופיםנמיות שלו היא נמוכה יותר, ארגון שבאמת הדי

 חודשיםהדבר הראשון שעשינו בים לייצר תשתיות. כרון ארגוני, אנשים שעובדים לאורך זמן ובאמת יכולזי

לי מחצי משרה למשרה מלאה, התחלנו עהגדלנו את היקף המשרה של נטהאחרונים זה להגדיל את המחלקה, 

אגודות בתוך ההתאחדות,  . הקמנו פורום שלליו"רלייצר העמקה בתהליכי ליווי, בנינו תכנית שהיא ליווי אישי 

הלא שמלווה את רכזי החברה מיכל שמלווה את מעורבות חברתית, יש את תום שמלווה את האקדמיה, יש את 

בהתאחדות שמלווה את האגודות בסוף יש חלק מאוד גדול וההסברה. ניצן שמלווה את כל הדוברים הערבית ו

שטח ובאמת עולים מכם מהם ומעלים דברים שאז הקמנו פורום כזה שאנחנו נפגשים אחת לשבועיי בשטח.

חושבים בצורה יותר רחבה ונותנים את הליווי הזה. יש לנו שנה עם המון מאבקים ומלחמות שלכם אם זה 

כל הליווי של הדבר את בקמפוסים ואם זה בכל מיני צורות אנחנו חושבים שצריך לקחת את זה צעד קדימה ו

עובדים עליה  כל אגודה.הלל יים בפלטפורמה שמקצועולרכז עבורכם תכנים הזה. אנחנו נמשיך כמובן לפתח 

מאוד קשה בחודשים האחרונים בהנהגתה של ירדן, שבעצם תוביל פלטפורמה שיהיה בה את הכל, יהיה בה 

קטים שלכם, תוכלו להיכנס לשם ויהיה לכם שם קיד באגודה, יהיה שם את כל הפרויאזור לכל רמ"ח, לכל תפ

אות למה שתרצו, תכניות עבודה וכל השאלות הקטנות, בעצם תהיה לכם פלטפורמה דיגיטלית הכל, דוגמ

מקום נוח למצוא לרמ"חים שלכם ו לכםה יה לכם הכל מסודר. השאיפה היא שהפלטפורמה תהוואחת ששם יה

ניהול  קורסיםתכנים של ואנחנו מאמינים שזה משהו שיוכל לעזור לכם. יהיו שם מלא רעיונות חדשים, מידע 

תמונה  תיהוספבנוסף, עמותות, גם מנהלים מנהלות וכל הדברים הללו אנחנו כמובן ממשיכים בזה. 

המחברת של הסמינר למצגת כי אני חושבת שגם הסמינר האחרון שעשינו, גם המשלחת למרוקו וגם מ

ולייצר התכנית של ההתאחדות שעכשיו אנחנו בונים, זה באמת בא ממקום של לקחת את הקבוצה הזאת 

גם אתם תוכלו להסתכל על עצמכם ולראות איך אתם שכדי השוטף,  בר לתפקידעבורה דברים שהם גם מע

 אתלים בקמפוסים. כמובן שאנחנו ממשיכים ללוות גם ומקדמים מדיניות, איך אתם עושים דברים שהם גד

האחרונים ממש הרגשתי שלוחות, לא נראה אותם בנשיאות אבל אנחנו מלווים אותם. בחודשים  האגודות שהן

בלי קשר כל דבר שתרצו אתם מוזמנים כמובן  -שעשינו תהליך עם המחלקה ומאוד מיקדנו את הדברים שלנו 

 לדבר איתנו.

 

חלומות, שמה שמשותף לכולם זה שלא  3: נקודות אחרונות שהם לא בתוך תכנית העבודה, אז שמנו שלומי

 ניתן לעשות אותם לבד:

 פריסה  .1

 שיתוף ציבור   .2

 הגברת לגיטימציה   .3

 ציבור שיתוף



 

 

 

אני רוצה להתחיל דווקא עם שיתוף פעולה. עשינו פה תהליך שזה לא מעניין ההתאחדות כהתאחדות, : שלומי

חודשים בנו חזון מסוים שמדבר על תחומי השכלה, תחומי חברה,  5יושבי ראש, במשך  47זאת אומרת 

לשתף את הדברים  ולכן לפעמים מים עם זירת ביקורת עליואוכלוסיות, הזדמנויות. בסוף יש ארגון שנמצא לפע

זה להמשיך לשתף ובשביל זה אנחנו  ,זה זה קשה כי ישר חוטפים אש. אנחנו חושבים שהדרך להתמודד עם

ובחלק  יםתן את ברכתה יולי ואני נחזור לעוד סיבוב בקמפוסיצריכים אתכם כאן. לאחר שהנשיאות ת

וע, לבוא לדבר. לאט לעשות וביחד אתכם להזמין סטודנטים, לבוא לשמ מהמקומות אנחנו נתחיל כבר לאט

סטודנטים  350,000-ה, זה באמת להגיד שהשולחן הזה יש לו את היכולת להקשיב לאנחנו בשינוי תפיס

וסטודנטיות במדינת ישראל. איך עושים את זה? אני מודה זה קשה, אבל זה אפשרי באמצעות פלטפורמות 

וכמובן שאין תחליף למפגשים פיזיים אותם נקדם בשנה הקרובה ובאופן  טגרם, פייסבוקשקיימות כמו אינס

 קבוע.

 הגברת הלגיטימציה

נמצא  כל ארגון ענק שמתעסק בזירות פוליטיות מורכבות לגיטימציה. הסוגיה שמדברת על הגברת  שלומי:

. שקלים 10-למשל הסיפור של הגביה של ה .70%או  90%וגם לא  100%בסיר לחץ והלגיטימיות כלפיו היא לא 

לעשות תהליכי חשיבה,  חת הנקודות שדיברתי, כולם הולכיםאנחנו רוצים השנה להעלות את זה ופה זאת א

יש כל מיני זוויות של הסתכלות על  זה וגם על סוגיות של איך אנחנו עדיין מצליחים לעשות . גם לתהליך גביה

ת או בזירה האזרחית, איך אנחנו בונים את זה לא לבד, אולי בונים את זה פעולות משמעותיות בזירה החברתי

את המורכבות כולם מכירים, גבייה שהיא ללא אפשרות ביטול  עם הסטודנטים ומייצרים לזה לגיטימציה.

מייצרת אנטיגוניזם, מאידך לא ניתן למנוע מאותם סטו' שלא ישלמו את ההנחה ברב קו למשל. זה באמת 

 אנחנו עוסקים בזה ללא הפסקה. מורכב אבל

 פריסה

החלום האחרון זה סוגיה של הפריסה, זאת סוגיה שאנחנו מאוד אוהבים ומאוד רוצים לראות כבר את : שלומי

באמת לתת מענה לכל  יםמצליחוההגשמה שלה. למילה פריסה יש משמעויות של איך אנחנו בשינוי תפיסה 

אבל  ,חדיס לתוך התכנית עבודה זה אם ולאט לאט הצליחו להכנהזוויות ואם תוך פחות משנה הקמנו פורומי

עם האגודות, מצאים בשטח, איפה אנחנו נמצאים  המהלך הבא הוא כבר חד משמעי מדבר על האיפה אנחנו

 איפה המטה יושב, שאלות גדולות שעל כולן אנחנו ניתן, או מקווה לפחות תשובות והסתכלות בשנה הקרובה.

 אף אחד מהם אנחנו לא יכולים לעשות לבד. את ש הואאלה היופי של החלומות ה

נגיד תודה לכל מי שלקח חלק בתהליך הזה של כל החודשים האחרונים, במיוחד לכל מי שהוביל אותו ברמה 

אלף שקל זה לא פשוט  600-700של השטח: ספיר והצוות, ועד המנהל שהיה שותף להחלטות קשות, לצמצם 

 חזון.ולמרות זאת לא התפשרו על 

 



 

 

 

פים, אם תרצו : בתכנית עבודה אנחנו לא נעבור שורה שורה כמו שאמרנו, האקסל מופיע לכם בלפטווליי

 .שצריך. ספיר עכשיו תסביר על התקציב ענה על מהימים, שאלות, פשוט תעלו ואנחנו נלהתייחס לדברים מסו

כנים עם מחשבות ושאלות מאמינה שכבר עברתם על כל הטבלאות שנשלחו בחודשים האחרונים והגעתם מו

 בגזרת תכניות העבודה והתקציב.

 תקציב

נכנסתי ישר לתוך התהליך הזה של כל הכספים של הארגון,  חודשים להיות מנכל"ית, 3נבחרתי לפני : ספיר

דברים שבאמת  היו לי כמה .כמה מאות אלפי שקלים לשנה הקרובה מבט זריז הבנתי שיש צורך בלצמצםב

 עליהם, מאוד ברור לאיפה הארגון הולך ואיפה יש צורך בלהשקיע כסף ואיפה לא.קל לוותר מאוד היה 

ההחלטה הראשונה שקיבלנו הייתה החלטה קשה והיא בעצם להוריד שני תקנים מההנהלה, תקן של 

ליאת, הבנו שניתן לוותר על התפקיד הזה, תקן נוסף זה תקן שאני מילאתי לפני כן ופשוט  –הסמנכ"לית 

 את התחומים, תקן של ראש אגף השפעה חברתית. חילקנו מחדש

בהכנסות והשנה כל מה שאתם מעוגנים דבר נוסף שאנחנו צמצמנו זה היה כל מיני הוצאות שבעבר לא היו 

כתום זה בעצם הוצאה שחייבים קודם להכניס על מנת שיהיה אפשרות להוציא אותה, זה סכומים ברואים 

כל מכניסים את הכסף ורק לאחר מכן מוציאים כדי לא ליצור חריגה  משמעותיים. החלטנו לעבוד הפוך. קודם

למשל  –כל הכספים הצבועים הם למטרות ספציפיות ולא ניתן להשתמש בהם למטרות אחרות בתקציב. 

יחד עם מה שאמרתי כן הייתה החלטה להגדיל את התקציב לתחום של וכו'.  2050מלגות, גרעינים, ישראל 

 עליו.  התעקשהקשרי אגודות שיולי ה

ההשוואה של מה היה בשנים קודמות, מה שהקשה לקבל את משהו שלא היה בשנים קודמות זו 

ביחס הפרספקטיבה הנכונה, אז הכנסנו לתקציב הנוכחי בכל מקום שהיה סעיף או של הוצאה או של הכנסה 

שרק שהוא נכנס ות חברתית, גם פה זה מסומן ככסף מה שהיה בשנים קודמות. כל מה שקשור למעורבלמה 

משמעותיים, כל מה שקשור לדוברות, הסברה, מחקר, תחום של המלגות, גם פה יש סכומים מאוד  הוא יוצא.

, אז מהממשלה לפניי שבועיים לא ידענו אם יהיה לנו אותו בגלל שלא היו אישוריםמופיע בדו"ח כסף שעד 

 כרגע זה אושר והכסף נכנס.

תקן, ניתן לראות את היקף הפעילות שלו לפי נכנס הרבה יותר פעילות וגם גדל  שרי אגודות כמו שהסברתיק

 התקציב בשנים קודמות.

 קשרי ממשל, הנהלות, כל הגורמים הרגילים.

 זהו, השורה התחתונה היא שהצלחנו לאפס בסוף את המספרים.

 

 

בהיר ומסודר, השנה הוא עולה  כמה שיותר יהיה חשוב שהתקציבכמו שהיה לנו  –דבר אחרון לפני שאלות 

  בפורמט שונה לאתר, הוא יעלה גם בצורה שהיא דינמית ולא רק בצורת טבלה.

 



 

 

 

 אמרת שהשתנה קצת, אפשר הסבר? עכשיו ,2050דיברנו על שהיה ועד המנהל האחרון וב :עדי

, כל הנושא של מדיניות וכמובן  מוקדים בארץ של סטודנטים 3-נותנים הכשרה ל 2050כמו שהראיתי  :ספיר

מבחינת התקנים, הורדנו תקן של מנהל אחד,  שזו הרבה פעילות חברתית כלכלית שההתאחדות רוצה לקדם.

ואיחדנו שלוש חצאי משרות ומשרה אחת מלאה, כלומר צימצמנו עוד שליש משרה. התקציב של ההתאחדות 

ושים, הפעילות יוצאת רק מכספים אלה ולא ע 2050-הולך רק על התקנים, שאר הכסף מגיע מגיוסים ש

 מתקציב ההתאחדות.

 אם אני לא טועה. 400,000עד המנהל הפתוח על איזה ו: דיברנו בועדי

, כי אנחנו לא יכולים לגייס אנשים לעבוד ולהגיד להם שהשכר שלהם : מה שלא מותנה זה התקניםספיר

שהוא המנהל והמגייס, עומר עילם  -תקנים  2.5זה  2050-מותנה בגיוס הכסף שלהם. מי שהיום נמצא ב

 שמנהל את תכניות ההכשרה בקמפוסים את רשת העמיתים שלנו וחן שעושה בחצי משרה דיגיטל.

 ?1.11עם סעיף  : מהליאור

 2019, ניתן להסתכל על שנת נדע רק במרץ כמה בסוף יכנסשהוא נגזר ומוערך ו: הדיבידנד של איסתא ירספ

  מה היה שם.

זה מעט מאוד ואמרתי שאולי צריך לקחת מיום  ₪ 0,0002. לדעתי תקציב מאבקיםאני רוצה לדבר על : ראובן

 המורה. 

ואחרי מחשבה החלטנו להוריד אותו  , 20,000₪ המורה שהיו שם ני אזכיר שדיברנו על סעיף של יום: אספיר

 לשנה הבאה מתוך מיקוד זירות הפעילות שלנו.

יום המורה, אתה נתת בגלל הקיצוץ. על  הבצ"מ ירדש זירות, זירה אחת שיש לשים לב 2אני אגיד  :שלומי

וכרגע זה נכנס ששנה הבאה הארגון הזה יתחיל לייצר הכנסות משל עצמו אנחנו בשיח איתם הערה נכונה, 

 לתוך הבצ"מ שזה מאזן את זה.

 אאלבור תקציב כזה שלא נותן למאבקים שאני ע תאני מבקש להגיד בצורה הכי ברורה וחד משמעי :ראובן

נותן לכל מיני דברים תיאורטיים כאלה ואחרים, זה יפה מאוד כל הסיסמאות לשנות את החברה, אבל אני לא 

בסופו של דבר בשביל מה אנחנו יושבים פה, מדברים פה על מנהיגות,  שתנה.מתכוון להצביע. אם זה לא י

אני יודע שזה יופי לטפל בכל מיני דברים משני  ל לדאוג בראש ובראשונה לסטודנטים.אנחנו יושבים פה בשבי

 ופים שמנהיגים את המדינה ומטפלים., כשיש כל כך הרבה גסיסמאותעולם ולשנות את החברה זה יופי של 

עם כל הכבוד ככה אני  לשם צריכים ללכת כל המשאבים., קד בביזנס שלנו שזה הסטודנטים שלנובואו נתמ

 .תופס את הדברים

 : כמה יש בקרן של המאבקים שרציתם לפתוח?תום



 

 

 

קים, השכילו קודמנו, אחריי המחאה החברתית הקימו קרן שנקראת קרן מה שקשור למאבכל : ככה, שלומי

הקרן הזאת באמת מדברת על מאבקים שהנשיאות  זה בוועד המנהל האחרון שהיה. מאבקים, דיברנו על

זה הכסף המשמעותי למאבקים והם לא מגולמים כקבוצה, צריך לזה גם רוב מיוחד.  מחליטה ללכת עליהם

בתקציב בכוונה בשביל לשמור על הגמישות שלנו והשימוש בכסף רק באופן מיוחד שמוסכם על רוב מיוחד 

שח זה כסף קטן לדברים קטנים כמו  20000-ים בחדר. מעבר לזה, מה שאתם רוצים בתקציב, השל היושב

שחווינו עכשיו במחאת ההנדסאים: שילוט, קאפות, מגאפונים שהיינו צריכים לחדש, חולצות וכו'. מעבר לזה 

ור, הכסף כמובן שגם תקציבי הדיגיטל, ההסברה, ההון האנושי וכו' מגולמים למען המטרות האלה. בקיצ

דברים שוטפים ומצומצמים. אל דאגה, בכל החלטה של הנשיאות לצאת למאבק שאתם רואים בתקציב הוא ל

  גדול וחשוב למען ציבור הסטודנטים יש מספיק משאבים בקרן הייעודית לכך.

אם לא למדנו לקח, אך כנראה שלאור המצב שהיה אצלי במכללה הייתי מצפה שייקחו את זה בחשבון, : מתן

שאיר סכום של במקרים כאלה נדע לעטוף אותם, להשסוג של רשת בטחון לסטודנטים, לתת אנחנו לא יכולים 

 כסף שנמצא כסוג של פיקדון שיהיה לנו פתרון לתת להם.

אני רוצה רגע לשאול שאלה ערכית, יש פה באמת שאלה שאם ברגע שמוסד לא מתוקצב, כי אלה : שלומי

זה קורה שאר הסטודנטים מהכסף שלהם צריכים להיות אלה שנמצאות בסיכון, האם ברגע שמצב ש המוסדות

 שממנים את זה?

, אם לא יהיה סכום של כסף שמוגדר לאירועי הבסיס הוא שיהיה לנו משאבים, שבמידה וקורה מצב כזה: מתן

 דגל אדום אנחנו נהיה בבעיה.

ששמו המוסדות שקנו את הסטודנטים של מל"א. זה כמעט כל ם, זה הכסף מיליון שקלי 5: מדובר על שלומי

התקציב של ההתאחדות. אם חושבים שנכון להעמיד סכומים כאלה ולקחת אחריות על מוסדות לא מתוקצבים 

שלא יודעים להתנהל כלכלית ובאופן לא אחראי על כלל ציבור הסטודנטים בעיני זאת בעיה, לא בשביל זה 

 אנחנו פה.

לשלם את ההוצאות של האגודה  . הייתי צריךלדוגמא במקרה שלימשפטי,  ליידי ביטוי בייצוג לבוא: זה יכול מתן

ה של החוב בתור אגודת הסטודנטים. מכסף שאין לאגודה, הריי הכסף שלי היה אצל המוסד, אני כביכול נוש

אני חושב אתי. זה המון כסף ואם מדובר בסטודנטים שהם בקשיים כלכליים הם לא יוכלו להשתקם ממכה כז

שזה כן צריך לבוא מכל הסטודנטים וכן צריך שיהיה את האופציה לתת את המענה, לפחות שיהיה לנו איזה 

סל מינימלי שיוכל לתת פתרונות כאלה, כי אם סטודנט עכשיו מקבל מכה כזאת והוא לא יכול להשתקם אז 

 למה הוא צריך אותנו?

, כי בסוף יותר מטריד אותי שסטודנטים המוסדות והמדינה היא שלשהאחריות  חושב אישית : אנישלומי

קורסים כי הם לא הצליחו ללמוד את קורסי אנגלית, שיש להם קשיים מהבית, הם לא מצליחים להתמודד עם 

האקדמיה וזה היה בגלל חסמים שהם הגיעו איתם, בגלל עלות תקציבית של מוסדות מסוימים במדינה 



 

 

 

כסף ם רק כדי לעשות כסף על הסטודנטים, אז שמוסד כזה מתפרק, לקחת ומוסדות שלפעמים פותחים אות

 ?האחריםמהסטודנטים 

 : אבל זאת הבעיה, שהמדינה לא עוזרת.מתן 

מיליון שח עבור מוסדות שלא  5אז התפקיד שלנו ללחוץ על המדינה למצוא פתרונות, לא לשמור בצד  שלומי:

 יודעים להתנהל.

ודק לחלוטין ואם היית מבקש את עזרת ההתאחדות בנושא היית מקבל אותה, אמרת על יעוץ משפטי, צ יולי:

יש לנו יועצות משפטיות וקרן סיוע בדיוק למקרים האלה. חבל שבכל הדרך שליווינו אותך בבתי המשפט זה 

 לא עלה.

ליקויי למידה שזה משהו שהוא . אומנם יש דברים כמו אול שאלה, אצלי לפחות אנחנו בסדר: אני רוצה לשנוי

סטודנטים שהיו והתפזרו בכמה מוסדות, למה אין להם תקציבים? אפילו תחבורה  3,000פה יש אבל כלל ארצי, 

ציבורית אני צריכה למצוא להם פתרון, אני הייתי מצפה מנשיאות שאני חלק ממנה שתיתן לי מענה ותוכל 

עזור אחד לשני ויפרסמו בפייסבוק ואם יש צורך אז יוצאים יחד לעזור לי אם יש בעיה אז שכל היו"רים ירתמו ל

 להפגנה.  

ראשוני כתב הגנה ₪,  50,000דבר ראשון אני אגיד שבנוגע לקרן, הקרן סיוע לעמותות עומדת על : תום

לה את היכולת התקציבית לממן את ה צריכה לספק, לדוגמא לשון הרע, הוא מאוד יקר ולא תמיד יש שאגוד

אני אישית קיבלתי ייעוץ על  .משפטי, מה שאנחנו יודעים שזה גם יכול להביא למצב של פירוק אגודההייצוג ה

זאת אומרת אי אפשר לסייע אפילו עם התקציב הזה לאגודה אחת בלבד, רק בכתב הגנה ₪.  80,000סכום של 

ני חושב שאני יכול אדבר שני, לגבי כל הנושא של הסיוע למאבקים,  זה לא מספיק.₪  50,000ראשוני, אז 

שיקבל החלטות כאן זה קולות של הרבה מאוד אגודות, זה לא אומר שזה פחות חשוב, לכן רוב מיוחד  להגיד

 בדיוק הדרך לקבל החלטות מהסוג הזה.

 

צריך לבוא על חשבון דברים  כביכול אתה אומר שהמאבק שלך כי מה שיוצר את הוויכוחים האלה,זה : נוי

 .אחרים

 . כון, אני אומר בדיוק ההפך: זה לא נתום

 אך בפרקטיקה לא לי ולא , גם המל"ג בתמונה,ההתאחדותמגדולה מאוד  תמיכה יתהיה במקרה שלי :מתן

לא היה לי כסף אם אני חלילה הייתי נתבע להתאחדות היו כלים של כסף לצאת למאבק הזה.  לשלומי, ולא 

אני אומר שאני חושב  מהכיס האישי שלי.קחת כסף ולול להיות שהיו יכולים לתבוע אותי אישית יכומהאגודה 

 מאבקים זה נכון אבל הבסיס זה באמת להגן על סטודנטים שאם חס וחלילה קורה דבר כזה שנוכל להגן עליהם.



 

 

 

: גם אם אין לי משפטנים ועורכי דין אני עדיין יכנס לזה, בסופו של דבר אנחנו מייצגים סטודנטים, תסתכלו יפה

 וזה לא הוגן, אנחנו נגן על הסטודנטים בכל מקרה. נקודתיתרים אתם מדבבגדול, 

 אך בסוף באמצעים )כסף( לא היה להם לתת לי. התאחדות עמדה מאחורי ונתנה לי גב מלא,: המתן

 : ההתאחדות לא יכולה להעניק סיוע משפטי?ירדן

כרגע היא להצביע על אני חושבת שיש כאן שיח יותר רחב על קבלת החלטות בארגון, המטרה שלנו : יולי

יעלו כאן לדיון  נצא אליהםבמידה ו מאבקים גדולים שאנחנותקציב ותכניות עבודה, בכוונה יש קרן נפרדת ל

נסגר להם המוסד, שמל"א ל בסטודנטים ש מיליוני שקליםאם עכשיו ההתאחדות תשקיע  .ויתקבלו החלטות

זה יגיע להחלטת הנשיאות.  – ראוי, זה כסף גדול מתן כי זה לא יהיהשל לא תהיה החלטה שלי, של שלומי ו זאת

התקציב שאתם מאשרים בתקציב מאבקים הוא תקציב שאחרי שאתם מצביעים עליו אנחנו לא צריכים יותר 

את הסכמתכם ולכן, ובדיוק מהסיבה הזאת, יש כאן תקציב זעיר להוצאות טכניות קטנות, כדי שלהתאחדות 

חבל שרוצים לערער דווקא על  –בלי החלטה מיוחדת של הנשיאות  לא תהיה יכולת לצאת למאבק משמעותי

שכזה. המנגנון היום הוא שהכסף שמור בקרן, רוצים לקחת משם מיליון שח ולהעביר  מנגון דמוקרטי בריא

לסטו' של מלא? אין בעיה, שהנשיאות תחליט את זה, לא אני ולא שלומי נקבל החלטה כזאת יוצאת דופן 

 בעצמנו.

₪  20,000ים על סכום של ועוד קרן שהיא מיועדת למאבק₪  50,000חושבת שאם יש קרן סיוע של אני : שיר

תביעות של האגודה ולפני שנתיים עם עוד תביעה  2ותר לדעתי, אני שנה שעברה התמודדתי עם זה דיי וי

אגודה שלי, לפני כסף בצד לבסופו של דבר אני יודעת להעמיד  משנה שבהכל יצאנו בסוף כן זכאים. אחת, לא

שאני חושבת בכלל על פעילות ועשינו המון דברים במהלך השנים, אני קודם כל עושה לנו ביטוח עבור העובדים 

שלי ועבור המנכ"לית שלי, אני צריכה לשמור קודם כל על ייעוץ משפטי, על עורך דין, אני מקצה לזה כספים 

יש אגודה שהיא עם תקציב שהיא חצי מיליון ויש אגודות וזה עוד לפני הפעילות של התרבות וכל שאר הדברים. 

צריך להבין שהאג'נדה היא שזה לא צריך לעבור על חשבון ₪  50,000מיליון, אבל מעבר ל 7עם תקציב של 

אני לא חושבת שצריך לעבור יותר ממה שרשום על פה על חשבון שאר  כלל הסטודנטים כפי ששלומי אמר.

 הסטודנטים.

 ? שהמכללה לא מעבירה לה כספים?אגודה שסגרו לה את הברז: ומה עושה מתן

לרגע  אני יודעת שאני עוצרת אז בסיטואציה הזאת כמו שקרה בהרבה מקרים אחרים וגם אצלנו באגודה, : שיר

. ככה עשינו עכשיו עם הטכנולוגית ב"ש, הגענו כולנו למחות בשערי המכללה. אם וצאת במאבקוי את הכל 

עניין בין מוסד לאגודה ניקח את הכסף מכלל הסטודנטים נהיה בבעיה, מזכירה לכם שיש בכל פעם שיהיה 

אגודוץ בשולחן הזה, האחריות היא קודם כל שלכם, לדאוג שיהיה לכם יעוץ משפטי וכסף בצד לתקופות  47כאן 

 קשות, לא על חשבון הסטודנטים בישראל.



 

 

 

את סגרו אבל קרה דבר וקרה אסון, אלא רק אם ה : אין בעיה אף אחד לא אמר שלא משתמשים בכסף הזמתן

 נבלע עם החוב של המכללה.  מנו בצד כדי להשקיע ולהציל סטודנטיםשש והכסףמכללה ה

, כל הכסף אגודות קטנות שלזה לא פרופורציות כסף עבור ייעוץ משפטי, ₪  70,000אני משלם בערך : תום

 היכולת עבור אגודה קטנה למשוך את הרזרבה הזאת.של אגודה קטנה ילך על ייעוץ משפטי, אין את 

 : המקרה של מל"א הוא יוצא דופן, אם האגודה שלי נתבעת, אני לא מצפה שתשלמו על זה.שיר

לאגודה שהם לא נותנים  אני חושב שהם הולכים כרגע לפשיטת רגל, הם הודיעו: אצלי במרכז האקדמי ראובן

 .ושהם לא גובים בשנה הראשונה כסף יותר

 . : אבל למה שאר הסטודנטים צריכים להתמודד עם מכללות שלא יודעות לכלכל את עצמןשיר

 .וכלום לא קרה מאז , נפגשנו עם המנכ"ל: ישבתי עם שלומיראובן

או  לייעוץ משפטי : לצורך העניין גם אם יודיעו לאוניברסיטת ת"א שהיא פושטת רגל גם לי אין איך לשלםירדן

 .להציל את כל הסטודנטים

יש לי מספר שאלות, שאלה ראשונה זה לגבי הכנסות מאלחון, ההכנסות מאלחון בירידה  -נושא חדש : ליאור

בכמה שנים האחרונות,  אנחנו לא יושבים בדירקטוריון, עכשיו מה הראיה לעתיד כי התקציב בנוי מצד 

שאלה היפותטית אם שאלה שנייה,  הכנסות מאלחון מה הצפי לעתיד?ב ירידהההכנסות ואם יש כל הזמן 

הנשיאות מחר מחליטה שהתשלום הופך להיות וולונטרי האם זה משהו נכלל בתקציב, האם הוא לוקח בחשבון 

ישראל הם עצומים, לדוגמא  2019ל 2017אקסל הפערים שבין בלפי מה שראיתי ? 2019-החלטות שנלקחו ב

מן, השאלה הנשאלת ההכנסות מאלחון יתה הוצאה שהלכה וגדלה עם הזיה 2017-ברו עליו קודם בישד 2050

 יקטים צריך ללכת, האם הוא נלקח לפרון הכסף של הסטודנטאקטנו, אבל החוק בסעיפים שלו מפרט בדיוק ל

 ? 2050ספציפי כמו 

רוב הפעילות של אלחון זה העברת הדיבידנט של איסתא, שהוא אכן יורד בכל שנה ואין לנו השפעה  :שלומי

ת איסתא, זאת גם אחת הסיבות שהובילו את מקבלי ההחלטות בעבר וריון של חברעל זה, זה תלוי בדירקט

לא יכולים להישען רק על חברה כלכלית שלא בטוח שתגזור דיבידנט  לי תקציב בסיס שמגיע מהסטו'שב להבין

קודם כל חשוב להגיד כי אמרת שאתם באלחון,  אני רוצה רגע לגעתכל שנה ולא ברור מה יהיה הגובה שלו. 

בכללי לא יושבים בדירקטוריון אז לדייק שיש נציגה של הנשיאות בדירקטוריון והיא עדי אהרוני )יו"ר בן גוריון(. 

היו לפני עשור בערך  הולכות וקטנות. עולם הסטודנטיםבכמו שאתם יודעים הפעילות של חברות כלכליות 

מנסים להציל אותם ת סלולר, בנקים וכו', לאט לאט זה בתהליך ירידה וחברו אוהבות להשקיע בסטודנטים,

לאלחון יש מגבלה מובנת שהיא בסוף לא עובדת בקמפוסים אלה רק באזורי דיגיטל. בשנה  בכל מיני זירות.

בשנה הנוכחית  ., הם מנסים להיכנס יותר עם כל מיני הסכמים קטניםהשתנתה האחרונה הזווית של אלחון

ודה עדיין לא נבנתה כלפי ההתאחדות, כן אני יכול להגיד לך שיש כמה כיווני חשיבה, עדיין  זה לא התכנית עב



 

 

 

לפני שנה גזרנו משם . זוויות שיכניסו הכנסות גדולות, אפשר להסתכל על תהליכים קצת יותר ארוכי טווח

יעה בכל מיני גזרות ין חברת אחזקות שלוקחת ומשקבהסתכלות להיום הם מע. ₪ 100,000דיבידנד של כמעט 

  רות.יולפי זה היא נותנת את הפ

 

גובה ההכנסות  יהיה אני רוצה להגיד רגע שהוא העלה כאן נקודה חשובה, הריי בסוף אנחנו לא יודעים מה: גיא

זה בלב כבד  ואני מבין שאיסתא גם בירידה בזמן האחרון ובסוף אם התשלום הופך גם לוולונטרי, אני אומר את

 . מה אנחנו עושים בנידון בסוף כדי לשמר את ההתאחדות מבחינה כלכלית?אנחנו לא נהיה כאן

את . חלום להגדיל 2 היציבות של הארגון . רצון לשפר את 1 -מטרות  2של ארגון יציג יושב על  : הסיפורשלומי

ינים שאולי אפשר ליישם אותם לאורך מעני וולונטרייםלא בטוח שאין מנגנונים אני ן. טימציה של הארגולגיה

עכשיו אחריי שנקבע את התקציב ואת התכנית עבודה אני חושב שהדברים השוטפים יוצאים לדרך, . השנים

מציה למהלך, לא ניתן לשלוף י. לייצר אזורי לגיט2. לייצר מנגנון, 1זוויות,  2-צריך לקחת את הנקודה הזאת ב

 הקצאתממשלה זה נותן לנו עוד זמן לעבוד על זה. לשאלתך  בגלל שאין הפתרון הנכון, צריך לעבוד על זה. את

אז גם אם יהיו השלכות תקציביות כרגע זה יהיה ככל הנראה  2020-2021תהיה נכונה יותר באזור תקציבים ה

ה, אני אעמוד בצוות של שבוחן את שתי הזירות האל צריך להקים צוותשבתפיסה אני   רק בתקציב הבא.

 ומצד שני לא פוגעים בלגיטימציה של הארגון. החשיבה ומנגנוני שינוי שמייצרים מצד אחד הכנסה יציבה

 

יום יהיה אפשר  14עדיין צריך לבצע את העניין של הגבייה ורק אחריי  וולונטריאני חושב שגם אם זה יהיה  גיא:

  לבטל.

 הלגיטימציה של הארגון מאוד חשובה לי ודבר אחרון שאני אעשה זה מהלךהנקודות שעלו, מ : זו אחתשלומי

שיפגע בהכנסות. שאלה אחרונה בנוגע למיזוג תקציבים, ספיר נגעה בזה בקטנה אבל אני רוצה להמחיש את 

זה, אמרנו שאנחנו רוצים מחר בבוקר להתחיל להנגיש את הדבר הזה החוצה, אנחנו שמים את האקסל הזה 

אנחנו רוצים לנסות לחלק את זה ו בעצמנו בתוך האקסל, לא מצליחים כל כך להבין את החלוקה. באתר, אנחנ

בנוסף  הוצאות וזה יעשה הרבה יותר סדר לפי דעתי לסטודנטים בקצה.למעין עוגות שונות של הכנסות ו

-סביבות הנים מכספי סטודנטים במהיה דיון ארוך האם אנחנו ממ מועצה של האגודה באונ' ת"אכשהגענו ל

ו מסתכלים על התקציב זה נראה ככה, אך אנחנו לא עושים את זה, זה כסף מיליון שקלים למלגות, אם אנחנ 8

 . , זה כסף מהממשלה שרק מגיע ואנחנו מעבירים אותוback to backשהוא 

 

נהנים שהם  בערך סטודנטים 1200אנחנו מדברים רק על ו מאוד קטן, תחום המלגות אומנם נראה : ספיר

אנחנו לא רואים שהתחום המלגות אחראי להפעיל את כל קרן המלגות הגדולות בישראל. אבל . ישירות מהכסף

ומדובר על  דואגת להרבה מלגות שיגיעו לסטודנטים בזמן שהיא עומדת בראש תחום המלגות ביבשמעין 

 .עשרות אלפי סטודנטים שבתקציב מאוד קשה לראות אותם



 

 

 

סה שהייתה תמיד, אין מה לדבר על זה, אני מדבר על שאר ההוצאות, אם יש ירידה זאת הכנמלגות : ליאור

 .בהכנסות מאלחון, יש ירידה מההכנסות בהתאחדות, אני מנסה להבין לוגית

של  , כנ"ל תוצרת הארץ שזה גם התעסקות2050א לא רק אני אסביר לך את התהליך, ההשקעה הי: שלומי

אני מסכים . ₪ 200,000, היום היא רק הארץ הייתה מיליון שקלים בחזון, פעם ההשקעה בתוצרת השקעה

רוצה כרגע רק שני דברים, הוא מאמין שצריך לעשות בקצה שבסוף הסטודנט שנמצא  איתך עם הטענה

ננסה עכשיו לקחת את כלל  לא מאמין שצריך להיות משהו בקמפוס, אנחנואיזושהי פעילות חברתית, אבל 

ההכנסות ולהראות בעצם את ההוצאות שאני יודע שהרבה מהם הם סביב כל הפעילות של אקדמיה, רק קשרי 

 אגודות זה מיליון שקלים.

 ואתה עומד מאחוריו? התקציב הזה אופטימלימבחינתך  : האםליאור

 בלי למצמץ שלומי:

שאמרת ליאור בהתחלה, שההשקעה שם עולה, אז האמת  2050אני רק רוצה לחדד את הנתונים לגבי : יולי

בערך ולפני ₪  450,000שנה שעברה היא שמה ב₪,  400,000 ,2050ישראל בההתאחדות שמה היא ההפך: 

הצמיח ככל שהארגון מתייצב הוא יודע להגדיל הכנסות וההתאחדות פה כדי ל. ₪ 650,000 שמההיא  תייםשנ

אותו בהדרגה. המטרה שלנו היא שהם יקימו עמותה נפרדת וידעו להתנהל עצמאית, בדיוק כמו שקרה 

 בתוצרת הארץ.

מתוך הסטודנטים אמרו שאנחנו לא מחוברים מספיק לשוק  88% מה שהכי מעניין את הסטודנטים,: דניאל

השנה בסימן ה עם התאחדות הסטודנטים הארצית העבודה, אם אתם שואלים אותי אנחנו צריכים לשתף פעול

של להוביל את הסטודנטים לשוק העבודה, לי אישית חסר פה לראות איך אנחנו עושים את הצעד הזה. אני 

הדבר שהם הכי צריכים, יותר מנגב, יותר מפריפריה וזה חושב שכל הסטודנטים מאוד מחוברים לדבר הזה 

דבר כזה זה צריך להיות עצום וזה צריך להיות בעל תקציב הרבה יותר יותר מכל דבר אפשרי, אם נוכל לקדם 

 גדול כי לא ראיתי את זה בתכניות עבודה ולא בתכניות עתידיות. 

 ?: ההתאחדות משקיעה בדבר הבאתום

 : ברוריולי

ום , באותו יבאזור הגליל תעסוקה ם ליום עיון אקדמי בתחום שלנערכי גליל מערבי : אצלנו באקדמיתנועם

אבל הקלות שבה ידי. אות איך אני מספק צרכים בטווח המיון יהיה יריד תעסוקה, זה כדי להרשיהיה יום ע

תצליח להביא . כי אתה לא ביטלת את המיזם של גליל ונגב, זו תוכנית שהיא אסטרטגית ממעלה ראשונה

 . תשתיותאו בלי תחבורה  ללמוד סטודנטים מהפריפריות

 את שוק התעסוקה.: כל התעשיות צריכות דניאל



 

 

 

באמת אפשר לראות בתכנית העבודה את החלק שמתייחס לתעסוקה שיושב תחת איימי ממחלקת  אז: יולי

אקדמיה. שם יש שתי זירות, הגדלת הקורסים המעשיים בכמה שיותר תארים, מזכירה לכם שהצלחנו להעביר 

ות" מיליון שח למטרה זו השנה במלג שזה הישג תקדימי. בנוסף, כל נושא החקיקה סביב המונח "התמח 24

היום בשוק התעסוקה, שלא קיים בישראל, אנחנו עובדים על זה מול המשרד לשוויון חברתי ומאמינים שברגע 

שתהיה ממשלה נוכל להתקדם לחקיקה. מעבר לזה, כל הפעילות שלנו בגזרת האנגלית, של הפיכת הקורסים 

ות של הכשרה של עורכי דין וכו'. לרלוונטיים ליום שאחרי. יש עוד היבטים בתוך כל נושא איכות האקדמיה בגזר

יש פעילות בנושא אבל כמו בכל דבר תמיד אפשר להשתפר, כל מי שיש לו עוד רעיונות שלא העלתם במפגשים 

שעשינו לאורך החודשים האחרונים סביב בניית תכניות העבודה אתם מוזמנים להעביר אלינו ואנחנו נכניס 

   אותם.

החוצה. היכולת לקחת ולדברר  ולהוציא את זה זההיא לקחת את הדבר האני חושב שהבעיה העיקרית : שלומי

את זה החוצה, גם האנגלית, אם אנחנו מצליחים להעביר את הרפורמה באנגלית, ולהגיד שזה בזכות השולחן 

 העגול הזה זה משהו גדול. יש צורך לתת זרקור להשכלה רלוונטית שזה חיבור לשוק התעסוקה.

פורום של כל החברות  התעשיינים,ום שיזמנו יחד עם התאחדות פור, יש לוונטי לכולםר: נושא התעסוקה ספיר

איך אנחנו מגבירים את החיבור בין האקדמיה לתעסוקה, זה נכון שיש כל מה שאנחנו בונים איתם זה הגדולות, 

 .הרבה מאוד פעילות שוטפת אבל גם חשוב לדעת שאנחנו מתעסקים במדיניות הזאת

לה יורדת משנה לא יושבת היום בתוך האגודות ובגלל זה הפעילות ש , היאןאלחוות, בנוגע לשתי שאל: חנןאל

לשנה, אז למה אם יש חברות כלכליות במכללות/אוניברסיטאות שבאות וכן רוצות להיכנס לאגודות, אם זה 

ומשקיעה  הפקות אירועים ואם זה מסיבות, אז למה אלחון שקידום הסטודנטים זה בעצם הבסיס שלה, הולכת

אני חושב שזה צריך להיות  וח שלה?בנדל"ן או באיסתא ולא עושה את הדבר הבסיסי הזה, שזה בסיס הכ

להביא לדוגמא את הסיוע  סטודנטים יודעתהבסיס של מקור ההכנסה שלה, אם אני בתור אגודה שמייצגת 

תוכל להביא ולעשות  סטודנטים 350,000מייצגת ש שבטוח שאלחוןשל עשרות אלפי שקלים מחברות, אני 

הכנסות הרבה יותר גדולות ואז להרוויח כפול, גם אלחון תרוויח כסף וגם האגודות ירוויחו כסף ואז זה גם יתחבר 

 מסתכל על התקציב היום לא רואה למה שקודם דיברת עליו, לגיטימציה של ההתאחדות, כי אני איך שאני 

אני מדבר מנקודה אישית, אני פחות הרגשתי את  .ם שליאיזה משהו שתורם לאגודה שלי אישית או לסטודנטי

קשר ואני אשמח  אתכםההתאחדות בשנתיים האחרונות, אומנם עכשיו נכנסתי ואני כן מנסה לשמור ליצור 

החוויה שאני הרגשתי מההתאחדות היא חוויה כמה שיותר דברים, אבל נכון להיום כם לשמוע מכם ולקבל מ

  לא טובה. 

. ברגע בשיווק טיאלי הדברים היו נראים אחרת, היה המון כסףרבה כסף בעולם הסטודנה פעם שהיה: שלומי

אגודה שהייתה לה חברה כלכלית, בסוף זה תמיד בא אחד על בתור יו"ר של ואני מדבר רגע  שהכספים ירדו, 

הפעילות העסקית יה של דילילפגוע בא כוונה לאאני אומר שאני לא נמצא יותר באגודות מתוך . חשבון השני

 אחד הדברים שכן ניסו לייצר שנה שעברה זה לבוא בסיוע לאגודות בדברים שהם לא יכולות של האגודות.

, השנה אני יכול להגיד שנכנס מנכ"ל חדש שהחזון שלו זה לראות עדיין איך לייצר כמו למשל מועדון סטודנטים



 

 

 

בכל מקרה הנקודה היא שאגודה נתרמת כלכלית.  יין מצבאיזון, כלומר איך מייצרים עד הנקודתמייצרים את 

שיש היום הרבה חברות כלכליות של אגודות ואנחנו כהתאחדות לא רוצים לפגוע בפעילות שלהם, המטרה 

היא לראות איך מצד אחר מייצגים עוד משאבים בגזרה זו ומשם שני שומרים על איזון עסקי בריא בין כל הגופים. 

איך ההתאחדות רלוונטית אלייך? לא בגזרה . שמח לראות שאתה פה לגבי התקשורת עם ההתאחדות,

העסקית, זאת גזרה שאנחנו בכלל מתעסקים בה כי ברור לנו שאנחנו צריכים משאבים. היום כשאנחנו 

מתעסקים בשינוי ההכשרה של עורכי הדין בישראל ויושבים בתוך ועדה ציבורית, אלה הדברים שהסטודנטים 

להם את המציאות והתפקיד שלך בשולחן זה להביא את הנושאים שחשובים שלך ירגישו, כשנשנה 

 לסטודנטים שלך ולראות איך בעזרת ההתאחדות אפשר לקדם אותם.

 30%אולי מכירה  מודעים להם. אניאנחנו לא שההתאחדות עושה ו אני חושבת שיש הרבה מאוד דברים :אליס

עדיין יש הרבה מאוד דברים שמעורבת ואני חושבת אני תופסת מעצמי יו"רית ו מהעיסוקים של ההתאחדות

שאני לא יודעת שההתאחדות יכולה לתת לי, למשל הסקר האחרון שכתבתי שאני מאוד רוצה שסטודנטים 

באופן כללי הרבה מאוד דברים  כי זה לא נגיש בקצה.וגישים, כי זה ארוך שלי יהיו מעורבים אבל דברים לא נ

 כל מי שאכפת לו שידע מה הוא מקבל ומה הוא יכול לתת. מועברים בכלל.לא מועברים בצורה טובה או לא 

 

: נראה לי שזה אתגר מאוד גדול בשביל כולנו, נראה לי שדיברנו על זה גם בתכנית עבודה, המטרה לייצר יולי

אני משתדלת לשלוח סיכומים של כל פגישות  הכל אגודה, שתאגד הכל ביחד. – פלטפורמה אחת דיגיטלית

יש המון מידע וכולנו  –ישיבות תקנונים, מיילים של עדכונים, גם בקבוצת יורים בפייסבוק, גם בווטסאפ  וועד,

 מוצפים. למי שיש עוד רעיונות איך אפשר להנגיש לכם את המידע אני אשמח לשמוע.

רם של : אני עשיתי משהו נורא פשוט, סטודנטים ששואלים מה אנחנו עושים, פתחנו האיי לייט באינסטגאליס

 דברים שאנחנו עושים ואנחנו מפנים לשם.

: אני לא הייתי פה שנה שעברה אבל אני מכירה תהליך של בניית תקציב, ואני חושבת שהמפגש הראשון ירדן

אני אמרתי הרבה הערות, ואני ת"א שישב על תכנית העבודה של ההתאחדות, וכבר אז שלי היה בפורום 

 .י מאוד מעריכה ומודה על התהליךשמחה שיש נכונות לבצע שינויים ואנ

 : אני מחזק את הדברים של ירדן, התהליך היה מאוד שקוף, ואני קיבלתי את כל התשובות.תום

: אז נסכם, אני רוצה להגיד תודה רבה לכולם, זה תהליך שהתחלנו באוגוסט, כל אחד ואחת שרוצה לעלות יולי

ועדות, אפשר לארגן פורומים, כל דבר שאתם רוצים . אפשר לקיים ות זהדברים, זה המקום שאפשר לעשות א

התקציב שמוקרן על הלוח זה מה שאנחנו מצביעים עליו  לעשות אז נדבר אותם כאן ונבנה להם תקציבים.

 יחד עם תכנית העבודה. כרגע

 

 



 

 

 

 

 –: נצביע על תכניות עבודה ותקציב ספיר

 .עבר –תכניות העבודה 

 .עבר –תקציב 



 

 

 

 

 

 
 
 
 


