פרוטוקול ישיבת נשיאות

תאריך24.02.2020 :
מיקום :מכללת הדסה ,ירושלים
נוכחים/ות:
יקיר ג'רסי  -יו"ר הדסה
רון ופריק – יו"ר האקדמיה למוסיקה ומחול
עדי לוי – יו"ר דוד ילין
יוסי חן – יו"ר המכון הטכנולוגי HIT
שימי מוזס  -יו"ר מכון לב
איתי גבאי – יו"ר עזריאלי
לינוי מלכה – יו"ר טכניון
נתנאל פל – יו"ר בר-אילן
עדי אברג'יל  -יו"ר בראודה
ליאור פליק  -יו"ר הפתוחה
יוסי בוכריס – יו"ר אפקה
כרמל קידר  -יו"ר תל-חי
יפה טבג'ה – יו"ר אשקלון
אבי בוחבוט – יו"ר קיי
עדי אהרוני  -יו"ר בן גוריון
נוי פארג'  -יו"ר פרס
אביתר אסולין – יו"ר בית ברל
נועה מיימון  -יו"ר האקדמית ת"א-יפו
אלחנן פלהיימר  -יו"ר אונו
ערן וילנר  -יו"ר עמק יזרעאל
יותם גוסטיצ'יה  -יו"ר בצלאל
אביחי אלמיו – יו"ר ספיר
הילה דיקובסקי – יו"ר לוינסקי

דניאל סולומון – יו"ר אריאל
אלון באום – יו"ר אורנים

נוכחים מהתאחדות:
שלומי יחיאב  -יו"ר ההתאחדות
יולי הלל  -סיו"ר ההתאחדות
ספיר בלוזר  -מנכ"ל ההתאחדות
אוהד מלדסי  -ראש תחום קשרי אגודות
יניב יחזקאל  -מבקר ההתאחדות

סדר יום
דברי פתיחה
דבר נשיא מכללה אקדמית הדסה ,פרופ' ברטולד פרידלנדר :המכללה גאה בסטודנטים שלה ובנציגי
האגודה ,אגודת הסטודנטים במכללה בשלוש השנים האחרונות עשתה מהפכה אדירה ושיתוף
הפעולה בין המכללה לאגודה מתחזק משנה לשנה .יש אינטרס משותף למכללה ולסטודנטים לשתף
פעולה ולהיענות לצרכים של הסטודנטים – הן הנוכחיים והן בוגרי המכללה.
שלומי :שיתוף הפעולה בשנים האחרונות בין אגודה הסטודנטים למכללה אקדמית הדסה בולט
מאוד ,ואנו מברכים על כך.
יקיר :שיתוף הפעולה בין האגודה למכללה יוצא דופן בעולם האקדמיה ,ישנן אקדמיות שבהן יש
חילוקי דעות אך המצב לא כך במכללה ,תודה רבה לפרופ' פרידלנדר.

עדכונים  -יולי
 .1סמינר התאחדות בשבוע הבא – 05-06/03/2020 ,ההרשמה נפתחה במהלך השבוע ,יש
להירשם בהקדם .התפרסם לו"ז עם כל התוכניות וההרצאות .בסמינר לראשונה מצטרפת אגודת
הסטודנטים של רימון ,מוסד ששייך למשרד התרבות והספורט ,זאת במסגרת מהלך להתחיל לשלב
את האגודות של משרד התרבות והספורט בפעילות ההתאחדות ולהעניק להם הדרכה וליווי.

 .2משוב של האגודות על פעילות קשרי אגודות – לפני כשבועיים שלחתי לכם מילוי משוב על
הפעילות של קשרי אגודות ושלי עבור האגודות .הסקר אנונימי ולכן אני לא יודעת מי ענה ומי לא ענה
אבל אשמח שמי שלא עשה זאת ,חשוב שתעשו את זה .זה עוזר לנו לדייק את העבודה שלנו ולהשקיע
זמן ומשאבים במקומות שרלוונטיים אליכם.
 .3מפגש סטודנטים עם מנהלת מה"ט – מה"ט הוא המכון תחת משרד העבודה והרווחה שמוביל
את הסטודנטים ההנדסאים ,נשלח זימון לפני כחודש לרלוונטיים מבינכם שמייצגים סטו' הנדסאים.
מדובר במפגש עם אישיות בכירה מאוד וחשוב לה מאוד לפגוש את הסטודנטים מהשטח ולהבין מה
מעסיק את הסטודנטים ומה חשוב להם .ברקע לכך ,ההתנהלות במה"ט שונה מאוד מההתנהלות
במל"ג ,וההתאחדות עוסקת רבות בשינוי המדיניות של מה"ט ,למשל בתחום שכר הלימוד ,פרוייקטי
הגמר ,יחסי אגודה-מוסד וכו' .לכן יש חשיבות רבה לנציגות נרחבת של אגודות וסטודנטים.
 .4עדכוני פורומים של יו"רים – בהתכנסות הקודמת הוצגו נושאים מתחום החינוך ועיצוב והחל
תהליך בצוותים המקצועיים לקדם את הנושאים.
יותם בצלאל :הצוות מתנהל באופן שוטף פנים-קמפוסי וההתאחדות פועלת מול הגורמים
המקצועיים והמל"ג ,מקווים להגיע להישג משמעותי בתחום התשלומים האפורים אצל סטו' לעיצוב
כבר השנה.
יולי :חשוב לומר שמי שמניע את הנושא הם תום ויותם ,אך ישנן אגודות נוספות שמעורבות בתהליך.
אביתר בית ברל :בגזרת פורום חינוך ,אנו עובדים על הפצת סקר בתוך ההתאחדות והתוצאות יוצגו
לקבינט החינוכי כחלק משיפור של מעמד המורה בארץ.
 .5אוהד  -מכרז מתנות  -בשנים האחרונות החל מכרז משותף למתנות ,שבו לוקחות חלק אגודות
שונות .בכל שנה יש יותר משתתפים ,ואנו מברכים על כך מאוד .אנו מקווים השנה להגיע ל40-
אגודות שישתפו פעולה.
הספק שנבחר השנה הוא גל-טקס ,והוא יתחיל לפנות לאגודות בשבועות הקרובים עם הקטלוג.
השנה יש דגש על התחום האקולוגי ,הדבר בא לידי ביטוי הן בשיטת השילוח (צמצום כמויות קרטונים
ונייר) והן במוצרים עצמם.

במסגרת הערות שהתקבלו ממספר נציגי אגודות ,ההתאחדות יוצרת תמריץ לסגירה של המכרז,
ויהיה תמריץ של  2%עד לתאריך מסוים.
ישנה השפעה של סוגיית הקורונה על המכרז והמשלוחים מהמזרח – יש להקפיד למשוך את
ההזמנות כמה שיותר מהר ואין להתמהמה בנושא.
ספיר :יש להזמין כבר באפריל מקסימום תחילת מאי ,כדי לסיים את המכרז כמה שיותר מהר.
הספקים לא יכולים לעמוד בקבועי זמנים מאוחרים יותר בגלל הקורונה .תודה לאוהד ולצוות שהגיע
למכרז ותרם למכרז מקצועי.
 .6אבי  -כנס מנהיגות ומשחקי אס"א  -בשנה האחרונה ההתאחדות ואס"א חברו יחד כדי להרים
את הספורט הסטודנטיאלי .ללא הירתמות של הפורום והיו"רים בפרט שימנו רכזי ספורט ויתניעו
פעילויות ספורט לא נוכל להתקדם .ישנו מינוי חדש בנושא ,קרן – חלק מההתאחדות לקידום ספורט
בקמפוסים.
כנס מנהיגות – מתקיים בסוף השבוע בתאריכים  .23-24/03/2020מדובר בכנס מושקע מאוד עם
אורחים נכבדים .כל מי שנמצא בכנס מדי שנה מעיד כי מדובר בכנס משמעותי .חשוב מאוד שתהיה
נוכחות של רכזים ,ספורטאים מובילים או יו"רים .הכנס עבר השנה מניהול של אס"א לניהול של
התאחדות ויש חשיבות לנוכחות של ההתאחדות ושל האגודות.
משחקי אס"א  -השנה הולכים להיות משחקים באילת באירוע הגדול ביותר 2000 ,ספורטאים
מהאקדמיות ו 100-ספורטאים מחו"ל .ארבעה ימים של משחקים ופעילויות .פעילות חווייתית
ומומלצת מאוד .השנה מנסים ליצור אירוע סביב הספורטאים שמגיעים מחו"ל .ההרשמה כבר נסגרה
אך אם יש מישהו שמעוניין מוזמנים לפנות לאבי בהקדם.
אמורה להיפתח ועדה שתעסוק בדמי החבר של אס"א ,מתוך מטרה להפחית את דמי החבר ואת
ההשתתפות ,הדבר על סדר היום ואנו מקווים שכבר בשנה הבאה ההסדר באס"א ישתנה .יש לציין
כי בשנה שעברה הייתה יתרה של כסף שהתחלק בין הסניפים השונים.
שיר :האם ניתן להוציא מסמך רשמי מההנהלה שמאשר את ההיעדרות של הסטודנטים
אבי :הנושא יטופל

 .7שלומי  -מל"ג
המל"ג הוא גוף שמנותק מהממשלה .בשנה האחרונה היו פערים קשים בכ"א שפגעו בגוף עצמו:
מנכ"ל ,אחראית על תקציבים ועוד .כתוצאה מכך כלל התהליכים התקציביים התעכבו .התהליכים
והתוכניות מול המל"ג מתחילים סוף כל סוף לזוז ,ישלח עדכון מסודר בנושא .בין הנושאים :תכנית
חומש לסטודנטים שלומדים בפריפריה ,תוכניות של זכויות להט"ב ,מלגת מרום ושילוב סטודנטים
יוצאי אתיופיה.
בשבוע הבא יש מפגש ארצי בנושא סטו' יוצאי אתיופיה שמטרתו להבין מה הצרכים של הסטודנטים
בקצה.
מינוי נציגת המל"ג בהתאחדות ,אתי זלצמן – המינוי הרשמי ייקח זמן אך כבר עכשיו היא תוכל לקדם
את ענייני ההתאחדות ואת טובת הסטודנטים.
 .8שלומי  -דיור
גם במצב של מחסור בממשלה קבועה ,קרה מהלך כפול בעניין הדיור .עד היום הושקעו  600מיליון
 ₪בעניין הדיור בארבע פעימות .בשלבים הראשונים האקדמיות המובילות היו מקבלות את מרבית
התקציבים ,ואז הייתה גדילה של מיטות ,אך לא בפריסה ארצית .כיום התהליך משתנה בראייה
ארצית .כמו כן ,עם הזמן ההתאחדות הבינה כי יש חשיבות לכך שהסטודנטים לא ישהו רק במעונות
אלא יתערבו בקהילה ,כלומר הגישה השתנתה והפכה לדיור סטודנטיאלי צעיר בשכונות .כך נכנס
שחקן חדש עם אינטרס ענק ,והוא הרשויות המקומיות .משרד האוצר תומך בתהליך וכן הרשויות
שמעוניינות בביסוס של אוכלוסייה צעירה .מדובר בתהליך ראשוני ,מי שמתעניין בנושא חשוב שייצור
איתי קשר כדי להבין מה החזון העדכני ולייצר תכנית עדכנית.
 .9שלומי  -איסתא
במסגרת ההחזקות של ההתאחדות ,ההתאחדות מחזיקה בכ 25%-שלטה באיסתא ,המנוע הכלכלי
כמעט היחידי של ההתאחדות כדי לייצר הכנסות .בזמן האחרון יש שינויים בעולם התיירות
שמשפיעים על איסתא ,ונוסף לכך כתוצאה מפרשיית הקורונה יש השפעה גם כן ,כמו חברות תיירות
נוספות .כתוצאה מכך יש חשש שהשנה לא יחולק דיבידנד ,הדבר ישפיע על התקציב השוטף  -חצי

מתקציב הפעילות שאושר לא יחולק .כמו כן ,יש השפעה ברמה האסטרטגית ,ואם הדבר ישפיע על
כך תידרש שיחה אסטרטגית בנושא.
עדי אברג'יל :הנושא של הקורונה הוא סימן לכך שיש להשקיע את הכספים במספר מוקדים ,וזה
צריך להיות בראש סדר העדיפויות שלנו.
שלומי :איסתא עשתה תהליך בעשור האחרון לשינוי ניהול התשואה .כיום איסתא עוסקת גם בתחום
הנדל"ן (בארץ ובחו"ל) ולא רק בתחום התיירות .כמו כן ,לא כדאי למהר להוציא את המניות וחשוב
לראות מה יקרה .היבט נוסף ,שהוא לפתחנו ,הוא שהתבססות על דיבידנד של חברה עסקית כעמותה
מהווה דגל אדום ולכן נעסוק בנושא בהקדם.
אלחנן :במקרה קיצון ,מה הפעולות שיש לבצע? מה קורה אם נכנסים לגירעון?
ספיר :הידיעה על מה קורה עם הדיבידנד ישפיע על המצב וכתוצאה מכך יהיה קיצוץ בשכר בכ"א,
תקציב פעילות.
שלומי :מברכים על המעורבות של הנוכחים בנושא ,מוזמנים לפנות אליי.
 .10שלומי  -אלחון
בחצי השנה האחרונה היו שינויים בכוח האדם ובמינויים .בהמשך השיבה נדון על הדירקטורית
האחרונה ואז יושלם כל הדירקטוריון .חשוב לציין כי הדירקטוריון יתכנס לראשונה לשנת  2020בעוד
שבועיים.
אחד הדיונים שהובילו את ההתאחדות בשנה האחרונה הוא האפליקציה ו"מוד" (מועדון צרכנות
באמצעות אפליקציה) .בגזרת התאחדות שמנו הצעה מול השותפים אך הנושא טרם התקדם .חלק
מהיו"רים כבר פנו אליי בנושא ושאלו מה הפעילות סביב מועדון צרכנות ,כמו יוניק .כחלק מתהליכי
הפקת לקחים בשנים קודמות ,יצירת פתרונות צרכנות יתבצעו בצורה משותפת .בתקופה הקרובה
נבחן את הפניות שהגיעו אלינו ובאפריל תהיה שיחה עם טל על הנושא .מזמין גם כאן את מי שנושא
זה מעניין אותו לפנות אלי.
 .11יולי  -כנס צעירים
כנס שנתי של ההתאחדות יחד עם מפעל הפיס ,השנה ייערך בהרצליה .הכנס יעסוק בתחומי דיור,
תעסוקה ,תחבורה ועוד .התפרסם לו"ז מסודר והכנס פתוח לכל הסטודנטים להרשמה ,מוגבל לכ-

 2000סטודנטים .יש בסוף הכנס הופעה של  full trunkוכן אירוע "מרצה מעורר השראה" .במילוי
הסקר השתתפו  10,000סטודנטים ,מתוך התשובות נבחרו  10מרצים/ות שקיבלו המלצות גבוהות,
הן ברמה האיכותית והן ברמה הכמותית .חשוב שתהיה נוכחות של האגודות ,בדגש לאגודות
שהמרצים שלהם קיבלו את הפרס.
ספיר :כלל המרצים מעודכנים על הזכייה ,הם התרגשו מאוד לקבל את הפרס והעריכו את המחווה
מאוד.
ספיר – אישור דירקטורית חיצונית לאלחון – מאיה גולדברג
כעת תיערך הצבעה על מאיה גולדברג לתפקיד דירקטורית חיצונית לאלחון .מדובר בגברת מרשימה,
בעלת ניסיון רב ,עבדה עם דן אריאלי ויש לה ניסיון עסקי .כיום היא מעניקה יעוץ כלכלי ופיננסי עוסקת
בליווי ויעוץ לחברות .התרשמנו ממנה מאוד ,גם בהשוואה למועמדים אחרים .קו"ח המלאים מצורפים
למייל.
יולי :נדגיש ,למי שחדש כאן ,שמדובר בתפקיד בהתנדבות.
החלטה :מאיה גולדברג נבחרה פה אחד לתפקיד דירקטורית חיצונית לאלחון.

שלומי – דיון בנושא אופן הבחירות לוועד מנהל בהתאחדות
הדיון היה אמור לעלות לדיון במסגרת הועד המנהל קודם אך מכיוון שלא הספקנו את כל הנושאים
הועד ביקש לדחות את הדיון עד שידון קודם בועד.

שלומי – דיון בנושא השפעת בחירות שלישיות בשנה על ציבור הסטודנטים והעתיד שלנו
בשבוע הבא בדיוק ( )02/03/2020ייערכו בחירות בסבב שלישי .אם התוצאות יהיו כמו המדגמים יום
כנראה לא תהיה הכרעה ,וכבר מדברים על מערכת בחירות רביעית.
התאחדות הסטודנטים מקדמת פתרונות קצרי טווח וארוכי טווח לסטודנטים במדינת ישראל ,ולכן
זוויות הראייה שלה הן ברמה המדינתית ובמארג בחברה הישראלית .מרבית התחושות של
הסטודנטים בנושא הבחירות הן ייאוש ,אדישות ,ציניות ,חוסר תקווה וחוסר יכולת להשפיע על
המציאות .המציאות של הצעירים ,בשונה מהסבבים הקודמים ,נפגעת .בפעם הראשונה יש חשש

שתקציב המדינה לשנים  2020-2021לא יעבור ,וברמת ההתאחדות ישנה פגיעה תקציבית רבה.
כמו כן ,כל החזון של ההתאחדות (אקדמיה ,דיור) יושפע כתוצאה מתוצאות אלה .יחד עם זאת ,לא
מדובר בהשלכות מידיות.
אנו כהתאחדות שמים דגש על כך שהמדינה שנבנתה והתפתחה לא נעשתה רק על ידי הממשלה,
אלא גם על ידי קבוצות ואנשים שהיה להם חשוב לשנות מצב קיים .לנו כהתאחדות הסטודנטים יש
חשיבות לשנות את המצב.
כיום אין קבוצות וארגונים שקמים כדי להתמודד עם המצב הקיים ,במיוחד לא ארגון שמציג קשת
רחבה של האוכלוסייה .לכן יש חשיבות כהתאחדות להתכונן למצב של סבב נוסף.
הערך המוביל את ההתאחדות בסוגיה זו הוא אחריות ,שמבטא את המקום שההתאחדות נמצאת בו.
זהו הערך המשותף עבור כלל הסטודנטים ,בכל צד במפה הפוליטית .הערך מדגיש את ההחלטה
שלנו לקחת אחריות ,מבלי לחכות לנבחרי הציבור .זווית נוספת היא התבוננות ומיקוד באוכלוסייה
בשטח ,הפיכה ממצב שבו נציגי הציבור לוקחים אחריות ציבורית אמיתית על חיי האזרחים.
המטרות שלנו:
 .1להעלות את ערך האחריות הציבורית על סדר היום
 .2לקדם פתרונות ארוכי טווח  100 -ימים
 .3ערעור שיטת בחירות
 .4להעלות את הפרופיל של הנהגות הסטודנטים.ות במדינה
קהל היעד:
 .1סטודנטים וסטודנטיות – צעירים וצעירות .קהל הליבה ,מורכב מאוד ומתאפיין בהטרוגניות.
 .2קבוצות שמזדהות עם הערך שלנו (נפגעי המצב ,קשישים ,אוכלוסייה מוחלשת ,חולים,
צעירים בפריפריה).
 .3ציבור
 .4נבחרי.ות ציבור
 נבחרי הציבור הפכו להיות קהל יחד המתועדף נמוך יותר לעומת הסטודנטים וקבוצות נוספות,
מתוך רצון לשנות את המדיניות ואת התפיסה.

העקרונות שלנו:
 – Shoot first .1נקיטת פעילות מידית כדי להתוות מדיניות מהירה וברורה.
 – All in .2שיתוף פעולה ומעורבות של כולנו.
 – No way Back .3במהלך אגרסיבי וחזק כמו זה ,אין דרך חזרה .בתוך התקופה הקשה,
מתגבשת ההבנה כי ככל שהפעילות תצליח יותר ,ישנו סיכוי שינסו להפיל את המהלכים.
בניית התוכנית:
אנו צופים שהסטודנטים יהיו הראשונים להיפגע מתוך הבעיה התקציבית הצפויה ,כבר כיום יש קושי
לקבל תקציבים וליישם תכניות משמעותיות ,והדבר כנראה יחמיר עם הזמן .מתוך כך חשוב לבנות
תכניות פרקטית שנבנית מתוך המטרות ,העבודה נעשתה באופן מעמיק מתוך הגדרת .Baseline
זהו תהליך חשוב לפני בניית התוכנית .בתוך בניית התוכנית ישנה חשיבות גבוהה להגדרת קהל היעד
והמסר המתאים.
הפעילות עצמה מתוכננת לפי קהלי יעד ולפי ארבעה ממדים :מסרים ,דרישות ,פעולות ומדיום .בתוך
כך ,קהל היעד העיקרי הוא הסטודנטים ,וממנו יש להתפתח לפי קהלי היעד הנוספים כפי שפורט.
 .1מסרים הם לא הסיסמה הקריאטיבית ,מסרים הם מה שאנו רוצים לומר לקהל היעד.
 .2הדרישות צריכות להיות ברורות לנו.
 .3הפעולות צריכות לבטא את המסר והדרישה .פעולות הן :גרילה ,מיצג ,קמפיין דיגיטלי,
הפגנה ,איוונט פיקטיבי ,קמפיין ב ,drove-מחאה יצירתית
 .4המדיום הוא המקום בו הקהל פוגש את המסרים :פייסבוק ,שלט חוצות ,עיתון ,טיקטוק וכו'.
יש לוודא כי המדיום מתאים לקהל היעד ,קהל היעד צריך לראות את עצמו בתוך המסר שלנו,
בשפה שלו ,בתרבות שלו ,במציאות שלו
שותפים אופציונליים:
 .1שותפים "טבעיים"  -גרעינים ,2050 ,תוצרת הארץ ,תכניות מלגות
 .2ארגונים מהחברה האזרחית
 .3מגזר עסקי  -נציגי אחריות תאגידית
 .4קרנות ,פילנטרופים

 .5רשויות מקומיות
 .6עמותות שמייצגות אוכלוסיות שנפגעות
 .7אושיות רשת רלוונטיות
 .8תלמידים.ות

הגדרת טיים-ליין:
תכננו קדימה את הפעילות בנושא .הטיים-ליין מתוכנן להתחיל בתחילת מרץ במידה שיובן כי אין
שינוי משמעותי וצפויות בחירות נוספות .במידה שהאגודות מחליטות לשתף פעולה בנושא ,מצפים
שכל אחת מהאגודות תיקח חלק במהלך וכל פעילות תשים דגש למצב בשטח.
הפעולות הבאות – גיוס פעילים ושותפים ויציאה לדרך.

דיון:
יוסי :כדי לקיים את הדיון דרושה הבהרה מהסטודנטים מה הם מצפים מאיתנו לעשות :האם אנו
נדרשים לתת פתרונות או להוביל מחאה חברתית .יתכן כי נצא לפעולה משמעותית ,בעוד שלא
מדובר בהתנהלות הרצויה מצד הסטודנטים שלנו .לכן חשוב להבין כמה אנחנו מסוגלים להשפיע
מהמזמן ומהמשאבים ולהתייחס לשאלה האם זה חשוב להם בכלל.
לינוי :האם יש סטו שנפגעים כבר היום באי הקמת ממשלה?
יולי :אפשר לתת את הדוגמה של ההנדסאים ,שבשנה שעברה נגמר ההסכם עם ותת והמלגות
שלהם בוטלו .הצלחנו להגיע לפתרון נקודתי עם משרד האוצר לשנה הקרובה אבל אנחנו כבר יודעים
שבתשפ"א לא יהיה לנו את הכסף .מכיוון שאין ממשלה אין עם מי לדבר.
שלומי :גם קהלים נוספים עתידים להיפגע ,למשל הנחות רב-קו לסטודנטים.
לינוי :לאן חותרים עם שיטת שינוי הבחירות?
שלומי :מה שחשוב זה לנסות לערער על השיטה הקיימת ,חשוב לקדם שיטת ממשל ששמה את
האזרח במרכז ,בהקשר לערך האחריות .ישנן שיטות נוספות שיכולות לעבוד טוב יותר שמטרתן היא
לייצג את האזרחים .כמו כן ,יש מטרה לייצר שיח ציבורי ,בדגש על אוכלוסיית הצעירים והסטודנטים.

לינוי :אני חושבת ששינוי שיטת בחירות מרגישה כחריגה מהסמכות שלנו .מי אמור להוביל את
המהלך? אני לא רואה את הסטודנטים עוזבים את עניינם למען הפעילות ,ויש לקחת זאת בחשבון.
שלומי :התשובה לכך היא ברמת תיאום הציפיות .חשוב לשנות את התפיסה המיושנת של המחאות.
לינוי :דווקא קהל הסטודנטים יכול להפוך את הנושא לבדיחה ולנהוג בציניות בנושא .לדוגמה,
המוטיבציה להשתתף בהאקתון הוא תמריץ כספי ולימודי .זוהי הוכחה לכך שמה שמניע את
הסטודנטים הוא לאו דווקא אג'נדה.
נוי :צריך להתייעץ עם האגודות.
נועה :לא צריך לצאת ברמת האגודה אלא ברמה האקדמית.
אלחנן :עולם הסטודנטים כיום לא מתקדם ,הסטודנטים הפכנו להיות קהל מובן מאליו והחשש הוא
שלא יתייחסו אלינו ברצינות .חושב שכדאי להתמקד בנושא אחד ,והוא שינוי שיטת הבחירות .ניכר
ששיטת הבחירות כיום לא עובדת .נושא זה הוא היחיד שעליו ברורה על מה המחאה ומה המטרות
הנלוות וההשלכות .אני חושב שהסטודנטים יתעוררו למחאה ,מתוך תחושה שנמאס להם שהם
פאסיביים ורדומים וזוהי הזדמנות מצוינת .חושב שיש להתחיל קמפיין ברשת ולהתחיל מאבק בנושא.
יפה :במשך שנה אנו מדברים על הנושא הזה שוב ושוב .תמיד עולה השאלה מה המקום של
ההתאחדות בנושאים הפוליטיים .אני חושבת שהמקום שלנו הוא לדבר על משמעות הארגון ועל
המהות .לצערי הפכנו להיות לא רלוונטיים ,חסרי כוח פוליטי ,ואם נמשיך כך נהיה יותר לא רלוונטיים.
אנו כצעירים צריכים לצאת החוצה ולא לפחד לגעת בנושאים נפיצים .עלו מספר תכניות בנושא עד
כה ,והן לא היו פרקטיות .התוכנית הנוכחית פרקטית הרבה יותר ולכן תומכת בה .הגיע הזמן להיכנס
למשחק ולתמוך בתוכנית של ההתאחדות .כמו כן חשוב לדבר על המהות של הארגון.
יוסי :השאלה היא האם הזמן להיכנס לסדר היום הפוליטי הוא בבחירות ולא אחרי כשתקום ממשלה?
יפה :התוכנית מתייחסת לכל תהליך הרכבת הממשלה ,כדי להשפיע עליה.
עדי ב"ש :לא ניתן לדבר על פוליטיקה בלי להבין בה .לא ניתן להתייחס רק לרצון הסטודנטים ללא
התייחסות להיבטים הפוליטיים .גם בעבר ההתאחדות דרשה בהקמת ממשלה ,אך עניינים פוליטיים
שינו את ההתערבות של התאחדות בגלל שמדובר בגוף הטרוגני מאוד .לכן חשוב לגבש עמדה
פוליטית ולא להתבייש בכך .חשוב להגדיר מה התהליך ומה הדרך ,כיצד רותמים את הסטודנטים .יש

להבין בנושא כדי להסביר לסטודנטים מדוע עליהם להירתם לתהליך .צריך להגדיר בצורה ממוקדת
יותר מה אנו דורשים.
אבי :אנו נמצאים באחד מהמצבים העגומים ביותר שהמדינה הייתה בה אי-פעם .חושב שלא ניתן
לעמוד מהצד ,יש מספר מובילי מפלגות שדואגים לאינטרסים שלהם .לנו יש אחריות כקבוצת
הצעירים היחידה בישראל שיכולה לעשות משהו בעניין ,חבורה אדירה שמובילה אלפי סטודנטים.
אם לא נעשה כלום ונסתכל מהצד נכה על חטא ,יש הזדמנות אדירה לעשות משהו גדול .בבסיס –
לדאוג לממשלה שתדאג לצרכים של האוכלוסייה ולא לעצמה .יום לאחר הבחירות יש להבין את
תמונת המצב ולהתחיל לפעול .חשוב לנסות להוביל מהלך לשנות את המציאות – המדינה תקועה
ואף אחד לא לוקח אחריות .חשוב שכל יו"ר יוביל את המהלך באגודה שלו .הדרישה היא שתהיה
ממשלה בכל מצב ,ולהימנע ממערכת בחירות רביעית .חשוב לחדד את המסרים העיקריים שפוגעים
בבטן הרכה של האוכלוסייה בישראל ,תוך שילוב של קהלים רבים .אם תהיה מערכת בחירות יש
להקים מפלגה של צעירים ,כי הציבור מאס בחבורת הפוליטיקאים הקיימת כיום .יש לנו אחריות
רצינית על המדינה .צריך לצאת מהבינוניות ולעשות משהו גדול.
אלחנן :מה הדרישה בפועל?
אבי :אנחנו צריכים למקד את המסרים שלנו ולחדד אותם .יום לאחר הבחירות לראות את תמונת
המנדטים.
כרמל :מתחברת לדבריהן של יפה ועדי ,מחובתנו להתערב במה שקורה .המצב כרגע הוא שאין משהו
שמסכימים עליו כהתאחדות .זהו מצב מהותי ובעייתי ולכן חשוב להסתכל על המצב הכללי בתמונה
רחבה ,ולא רק בהתמקדות פנים-קמפוס .אנו מגיעים מעולמות שונים מאוד ולא בטוח שההתאחדות
מסוגלת להוביל מחאה עם מסר ברור ומוסכם על כולם .אין כיום גרעין שמסוגל להעביר את זה קדימה
ולכן יש חשש שלא יהיה מי שיוביל את המהלך.
איתי גבאי :יש חששות רבים מהנושא .ראשית ,החשש שהמסר יהיה פוליטי ולכן המסר חייב להיות
ממשלת אחדות רחבה .יש לקחת את העניין הציבורי בצורה ברורה .זהו מסר א-מפלגתי אך פוליטי.
שנית  ,יש להכין את הקרקע לסבב הבחירות הבא ולהתכונן לכך שיתכן שההתאחדות לא תצליח
במהלך .בהקשר זה ,נכון לפעול להורדת אחוז החסימה כדי לשנות את המפה הפוליטית .מבחינת

תזמון ,מדובר בתזמון טוב לתחילת המהלך ,עוד לפני הסמינר כאשר הסמינר מהווה הזדמנות טובה
לנהל שוב את הדיון בנושא ונוכל להתייחס לתוצאות ולפעול בהתאם .בשלב זה יהיה נכון לבצע
חשיבה מחודשת .כמו כן ,תומך במחאה משמעותית מאוד תחת עקרון  :all-inאו שמחליטים שבפנים
עד הסוף או שלא לוקחים חלק במהלך .לפיכך יש להגדיר תקציב מראש ולהיערך לכך כבר בסמינר.
סמכות ואחריות על הנושא – לא חושב שכל היו"רים יסכימו פה אחד על הלך הרוח .לכן יש לקחת
בחשבון שיהיו מתנגדים למהלך מתוך היו"רים .כוח האדם הוא הון אנושי  -כל אחד מהיו"רים הוא
מנהיג חברתי ולכן יש להשתמש בו .היו"רים צריכים לקחת חלק פעיל במהלך ,הם חייבים לרדת
לשטח ולפעול .ליווי האגודות צריך להיות חזק ומשמעותי שיתאים לכל אגודה ,יש לגבש תכנית גנרית
שהאגודות יוכלו להשתמש בה כדי לקדם את המהלך ,אחרת המהלך לא יעבוד .הדגש צריך להתמקד
בשאלה כיצד יו"ר לוקח את המהלך למגרש הביתי שלו .כתוצאה מכך ניתן יהיה להפוך ההתאחדות
שוב להיות חזקה ויעילה ,בניגוד למצב כיום .אם ניכשל ,חשוב להכין את הקרקע בכך שבמקביל
נדרוש להעלות את אחוז החסימה .לסיכום ,עצם העובדה שלא מתייחסים להתאחדות הסטודנטים
בצורה ראויה ,זוהי תעודת עניות להתאחדות ולאגודות שמרכיבות אותה .לא תיכן כי ההתאחדות לא
מצליחה להוביל תהליכים משמעותיים ,יש לבצע שינוי במדיניות ולהעלות על סדר היום את רצונם
של הסטודנטים .לאחר מכן לתעל את המאבק לנושאים סטודנטיאליים.
דניאל :מלכתחילה היה נכון להגיש את התוכנית בצורה אחרת .לא חושב שנכון היה להציג את
המאבק כשאלה ,אלא כעובדה .כמו כן ,אם היה נערך סקר סטודנטים בנושא ,הסטודנטים לא היו
מעוניינים לתמוך במאבק ,כנראה שהדבר היה נובע מאדישות וחוסר הבנה .הגישה שלנו צריכה
להציג לסטודנטים מדוע הם רוצים את זה ולהדגיש את המקום שבו הסטודנטים נפגעים.
אביתר :בהמשך לדניאל ,לא חושב עד כמה מסוגלים להיפגש מהשאלה מה יקרה כשלא תהיה
ממשלה .חשוב להדגיש מה כן אנו רוצים להשיג :הדגש צריך להיות בעשייה כדי שההתאחדות תהיה
רלוונטית לנושא .ההתאחדות צריכה להדגיש כי הסטודנטים על מקצועותיהם השונים הם הבסיס
לממשלה .למשל ,הסטודנטים לחינוך הם משרד החינוך העתידי ,הסטודנטים לרפואה הם משרד
הבריאות .ההרעדה צריכה להיות בכך שההתאחדות תעשה בעצמה.

שיר :בעד התוכנית ,תומכת בעיקר בתוכנית הנוכחית כי היא פרקטית .מטרת העל צריכה להיות
דרישה שלא יהיו בחירות רביעיות .אמנם זוהי לא דרישה מאוד פרקטית ,אך במצב הקיים לא ניתן
לבוא עם אמירה פרקטית יותר מאחר שמדובר בקהל הטרוגני .הפעולות עצמן צריכות להיות מכוונות
לרווחת הסטודנטים ,להדגיש כיצד כלל האוכלוסייה מושפעת מכך שאין ממשלה .חשוב לשתף
פעולה ולחצות עם הקמפיין את גבולות הציבור הסטודנטיאלי.
לינוי :לא נכון להשוות את ההתאחדות לקהל נהגי המוניות ,שצועקים (הוזכר בדיון כדוגמה מספר
פעמים) .כמו כן ,מתחברת לאביתר שיש לעשות דברים ,אך לא לשם הצעקה אלא כדי לפעול .למצוא
כיצד הסטודנטים נותנים מענה לקושי שיצרה הממשלה .לא נכון לתמוך במאבק של יציאה לרחובות,
אלא ליצור שינוי פרקטי באמצעות הסטודנטים .מפגן יכולות ולא מפגן כוח .אנו מנסים לייצר קבוצת
השפעה ולא ליצור אינטרס פוליטי.
עדי אברג'יל :הפוליטיקה עובדת בצורה של מנופי כוחות .כלל הדעות שנאמרו לא מובילות למעשה
פרקטי עצמו .יש למצוא מנוף לחצים שישפיע על החברה .השבתה של לימודים למשל לא מעניינת
את שאר האוכלוסייה .לכן יש לחשוב במה יכולים להשפיע וכיצד זה מעניין את האוכלוסייה .כדאי
להיפגש בפורום קטן יותר של אנשים שרוצים לדון על העניין באמת כדי ליצור פרקטיקה .חושב
שהמובילים של המהלך צריכים להיות אנשים שבוער להם לשנות.
הראל :אופן הפעולה של השלמת פעולות ממשלה יכול להתקיים בצורה שונה ,ע"י ניהול מחקר של
כלל הפערים שמתקיימים כתוצאה ממחסור בממשלה ובתקציב .כמו כן ניתן להצטרף לגופים שכבר
קיימים ,למשל קבוצת "פעם שלישית ודי"" ,לובי ."99
שלומי:
דרישות – נעבוד ונמקד ,אך היה חשוב לנהל את הדיון היום כדי להבין האם היה התזמון הוא נכון
ומשקף את דעת האגודות .כמו כן ,מלקחים של סיבובים קודמים עלה שישנה חשיבות אדירה לקבוע
חזון משותף וחזק מאוד ,שלא יהיה ניתן לערערו .המשימות שהצוות יגבש יהיו מוגדרות מראש ,והן
יועברו בצורה מסודרת ליו"רים בימים הקרובים .היה חשוב לגבש את תפיסת הערכים של
ההתאחדות ולוודא שהתזמון מתאים ליציאה לדרך ,ועל כך הייתה הסכמה מלאה.

תזמון – מסכים עם גבאי ,על היו"ר להסתכל צעד קדימה כדי לירות ראשונים .יכול להיות שביום
הבחירות הדעות יוסחו מתוך תקוות שווא ,ולכן ישנה חשיבות לגבש את העמדה של ההתאחדות כבר
עכשיו ולהתדיין על כך שוב בסמינר.
תקציב –ברמה הפרקטית ההתאחדות תקצה תקציב ראשוני שיהווה קטליזטור לפעולות שטח שיניעו
את התהליך .ברמה הפרוצדורלית ,תתגבש נשיאות שתעסוק בנושא אחרי שהנושא יאושר בועד.
 – No way backסביר מאוד שבסמינר יהיו מחשבות לכך שתהיה תקווה לממשלה .אבל חשוב לצאת
לסמינר בהבנה שמכאן אין דרך חזרה והמחאה צריכה לצאת לדרך .יש לייצר תפיסה מחשבתית
לנציגי הציבור שהם לא רלוונטיים ,מתוך הזזת האחריות לקהל היעד של הסטודנטים .עם זאת,
הסוגייה של שינוי שיטת הממשל מהווה מנוף לחץ לממשלה .ההתאחדות תעבוד בשני צירים.
לסיכום ,זיקוק האג'נדה של האגודה וההתאחדות אל מול הממסד הוא תפקיד משמעותי.

דיון נוסף בנושא המנדטים של האגודה באונ' הפתוחה
שלומי :לפני הצגת הסוגייה ,נדגיש שישנה פרוצדורה מסודרת לגבי כל נושא שמדבר על שינוי תקנון
בהתאחדות .הנושאים עוברים לוועדת תקנון שמורכבת מארבעה יו"רים ,יולי ושלומי .הוועדה דנה על
הנושאים בהרחבה .גם לאחר שהוועדה הגיעה להחלטה ,ניתן להסתייג ממנה .כמו כן ,בסוגיה יש
ציר משפטי שהאגודה של הפתוחה מובילה אל מול ההתאחדות.
בשנת  2012הצטרפה האגודה של האוניברסיטה הפתוחה להתאחדות ,תהליך ההצטרפות כלל
שיתוף פעולה עם האוניברסיטה עצמה .ברקע לכך יש לשים דגש לייחודיות של המוסד ,בכמה
בחינות :האחת ,המוסד מייצר שוויון הזדמנויות מלא ומאפשר לאנשים רבים ללמוד תואר גם ללא
תנאים מקדימים כפי שמקובל באקדמיות אחרות .השנייה ,ניתן להירשם לקורסים בודדים ולא לתואר
מלא ,מה שאסור ע"פ מל"ג בשאר המוסדות .השלישית ,האנ' הפתוחה מתוקצבת ע"פ מס' הקורסים
ולא מס' הסטו' מכיוון שאופי ומשך הלימודים שונה.
ברמה הטכנית – תקנון ההתאחדות עם הספירה הייחודית של הפתוחה עבר את רשם העמותות ואת
המועצה להשכלה גבוהה .ברמת המהות – להתאחדות חשוב לייצג ייצוג סטודנטיאלי רחב כלפי כל
הסטודנטים במדינת ישראל ,ללא אפליה על רקע חברות בהתאחדות ,ישנם סטו' שמיוצגים על ידי

ההתאחדות למרות שלא משלמים דמי חבר .אין קשר בין הייצוג לזכויות ההצבעה בתוך הנשיאות,
יש מי שמשלם דמי חבר ולא יושב בנשיאות ,כל אותם מוסדות שאין בהם אגודות .כמו כן ,חשוב
שההחלטה על יחסי הכוחות תתקבל ע"י הנשיאות ותהיה בעלת רציונל ברור.
ליאור :בשנת  2012האגודה באוניברסיטה הפתוחה התחילה משא ומתן להיכנס להתאחדות .המצב
אז היה שונה מהמצב היום .בין היתר ,לא היה חוק ארגון יציג .כיום החוק קיים וברמה המשפטית
ההתאחדות מחויבת לקבל את האוניברסיטה הפתוחה לפי חוק .באותו זמן הרצון היה להיות ארגון
שמייצג את הסטודנטים בארץ .כבר בשלב הקבלה להתאחדות ,האגודה התקבלה בתנאים שלא היו
דומים לאגודות אחרות בארץ .לכן משא המתן הותיר את האגודה בנקודת מיקוח נמוכה מאוד .האגודה
התבקשה לעבור דרך ועדת תקנון .דרישות האגודה לא אושרו בוועדה ,ובהמשך נוסחה על ידי האגודה
נוסחת פשרה .ההצעה לדעתי יכולה לענות על כל הפערים והשאלות ,וכן מדובר בהצעה פתוחה ולכן
נפתח הדיון בנושא.
אני לא מוכן שתהיה אפליה ספציפית לסטודנטים מהפתוחה לעומת סטודנטים אחרים .ההצעה
הועלתה לוועדת תקנון ,והוועדה העלתה סעיפים נוספים ,אך לא התדיינה עם אגודת האוניברסיטה
הפתוחה .הדיון כיום הוא על ערכים ,אג'נדות ושוויון הזדמנויות ולכן יש חשיבות לא להחריג את ציבור
הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה.
אחד הסעיפים הוא שסטודנטים לא חייבים להיות בעלי תעודת בגרות לפי חוק מל"ג – בפועל הרבה
מהאוניברסיטאות מקבלות סטודנטים מהפתוחה שעושים אפיק מעבר.
בשורה התחתונה ,הסעיפים שהתייחסה אליהם ועדת התקנון לא רלוונטיים לקהל הסטודנטים
בפתוחה .אני לא מסכים לקבל את ההחלטה כפי שהיא ,בפרט שמדובר בנושא ותיק שהדיון עליו
ממושך ואורך שנים .כרגע מה שחשוב הוא לתת מענה לסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה ,שמייצגת
סטודנטים רבים .לכן האגודה הציעה הצעות רבות ,בין היתר לא להתייחס למנדטים .מוכן לקבל כמעט
כל פתרון ,בתנאי שהסטודנטים לא יופלו .כל עוד האפליה תמשיך הם לא ישבו בהתאחדות.
בהתייחס לדבריו של שלומי מההתאחדות  -חייב לבנות תכנית לימודים ולהיות מסווג לתואר כלשהו.
יפה :זהו דיון ארוך ויש לתת לו את המקום שלו כי הוא נגרר .חשוב להסביר מה הפשרה שאתה מציע.

ליאור :אנו דורשים שיכירו בסטודנטים כמו כל סטודנט אחר ,לפי החישוב ש 1000-סטודנטים שווים
מנדט .יחד עם זאת ,ניתן לשנות את התקנון כך שיהיה שינוי בחישוב המנדטים .יתכן כי הרעיון לא
מתאים ,אך חשוב לבצע שינוי כלשהו .מדגיש כי העניין הוא לא מנדט ושליטה ,אלא למנוע מצב של
החרגה של קהל הסטודנטים מהפתוחה .לא מתקבל על הדעת שתהיה אפליה בבית של הסטודנטים
(התאחדות) .גם לפי חישוב שיטת התקצוב של המל"ג ,הפתוחה אמורה לקבל יותר מנדטים מהמצב
כיום .בשורה התחתונה ,ישנם פתרונות מגוונים ויש לדון בנושא ע"י הנשיאות.
נתנאל :לא ניתן לנתק את המנדטים ,המנדטים יהיו רלוונטיים בכל פתרון .אם אכן יש קייס משפטי,
מדוע לא ללכת למשפט במקום להציע פשרה?
ליאור :גם אם נגיע לבית משפט ,לא כל שופט ירצה להתעסק כי מדובר בתהליך פנימי .יתכן כי
השופט ידרוש בירור לגבי מיצוי הליכים.
נוי :אם יש מצב שסטודנט משלם דמי חבר לאגודה אבל אין לו ייצוג של יו"ר המצב לא בסדר .לדעתי
זה המקום שלנו לקבוע ,ויכול להיות שההחלטה תשפיע לא רק על הנושא של ליאור אלא בכלל .אין
להתעלם מכמויות הסטודנטים באקדמיות הגדולות  ,אך יש לנו מקום להסתכל על המקרה ,אנו בעלי
אחריות חברתית לנושא.
ליאור :הנושא של המנדטים עלה בשנים האחרונות ,הוא טעון ולא רוצים לגעת בו .אני מבקש לסיים
את הסיפור ,לכאן או לכאן .חשוב שהיו"רים יגיעו להחלטה.
עדי אהרוני :ליאור מעלה נקודה ממש טובה ויש לקחת בנשיאות את הנושא ולשקול אותו .הנושא
הוא מורכב מאוד ויש לתת עליו את הדעת .החשש של כל מוסד שעובד עם האוניברסיטה הפתוחה
הוא שההגדרה לסטודנט מוטלת בספק (הזכירה מצב שסטודנט נמצא באותו קורס הרבה מאוד זמן
וזוכה להטבות סטודנט) .הרעיון של האוניברסיטה הפתוחה הוא שונה וייחודי ולכן מובן למה המודל
היה מתאים בעבר .אם אנחנו מציעים מודל חדש ,יש להציע מודל שמדבר על הייצוג של הסטודנטים
עצמם .למשל ,הסתכלות לפי דמי החבר .הנפגעים העיקריים במקרה זה הם האגודות הגדולות.
יפה :אנחנו מוציאים הרבה מאוד אנרגיות על הנדסאים למרות שהם לא משלמים.

עדי אהרוני :יש סטודנטים שמשלמים אך לא מקבלים ייצוג ,ויש מצב הפוך ,כדוגמת ההנדסאים.
לפיכך ,תשלום דמי החבר לא בהכרח מייצג את פעילות ההתאחדות .לכן יש להסתמך על משהו
בסיסי יותר – דמי החבר שמשלמים לכל אגודה.
יפה :למה צריך להתאים את עצמנו לפתוחה? בגלל שהם מוסד ייחודי והם צריכים להתאים את עצמם
אלינו.
יוסי :עדי אומרת משהו הגיוני.
עדי אהרוני :בהחלטות שמקדמים ברמת המדינה ההתאחדות מייצגת את כלל הסטודנטים .אך
מבחינת המנדטים יש חשיבות להפוך את המדד לשוויוני יותר.
יפה :לא מתחברת לרעיון
אבי :לא ניכנס לדיונים פנימיים ,יש פה עניין מהותי שהפתוחה מוחה על חוסר שוויון .מציף מודל
שמציע להעלות אותו לוועדת התקנון ,תוך הבנה שאף מודל לא יהיה מקובל לגמרי על כולם .חלוקת
העוגה ל 5-דרגות כוח.
עדי אברג'יל :חשוב לבדוק את העניין המשפטי – אסור על פי חוק לייצג לפי רמות ,אלא לפי מנדטים
או קולות לגמרי.
אבי :אני לא יודע אם יש בעיה משפטית ,אך זו ההצעה שלי .כיום שליש מהמוסדות הם עד  4מנדטים.
הפער הוא גדול מאוד בין מוסדות שונים .המטרה היא להקטין את הפער בין האקדמיות.
נוי :אין לנו תשובות לשאלות שלנו ,איך מתמודדים עם  45אלף סטודנטים.
אבי :עד הגבלה של  25ומעלה –  5מנדטים .זה מגביל את הכוח של האגודות הגדולות .יש פה מוסדות
גדולים והם הראשונים לדבר ולהתייחס אליהם .לא מתייחסים למהות המוסד אלא לגודל ולמספר
הסטודנטים שהמוסד מייצג .חשוב לבצע חשיבה ולשנות את השיטה בכל מקרה .לא נמצא פתרון
כרגע אך חשוב לבצע חשיבה מחודשת כי ברור שהדרישה צריכה להיות הגיונית.
אלחנן :מתי ומי ידונו על הנושא? לא בטוח שקשור לוועדת תקנון
עדי אברג'יל :עדי העלתה נקודה מעניינת ואפשר לנתח אותו לעומק .כל יו"ר שהגיע להתאחדות
נבחר על ידי אנשים שמשלמים כסף לאגודה.

אלחנן :אבל אם יש יו"ר לא מתאים שגרם לעזיבה של סטודנטים? אני מייצג את הסטודנטים של אונו
בין אם הם חברי אגודה או לא.
עדי אברג'יל :יש מקרים חריגים ומעניינים ,כמו בכל ארגון גדול אפשר להקים תת-ועדה בנושא ולסיים
את הסאגה .זה נושא שנדחה ונדחה ואין כל החלטה.
אלחנן :נקבע תאריך לפגישה ,היו"רים שיגיעו יצביעו על הנושא ויקבלו החלטה.
עדי אברג'יל :תת הוועדה תדון בנושא ספציפי ,ותוקם במיוחד לנושא זה .נושא חשוב ביותר מאחר
שהדמוקרטיה נפגעת .מדובר בסטודנטים שעובדים קשה מאוד ומגיעה להם הערכה וייצוג.
איתי גבאי :בואו נהיה ריאליים ,לא נשנה את כל מודל המנדטים של ההתאחדות .ברמה הפרקטית,
הדבר לא ישתנה ויימרח עם הזמן .הדיון התנהל כבר מספר פעמים .הבעיה העיקרית היא ברמת
התחושה ,שסטודנט באוני' הפתוחה שווה במרכאות פחות .אני חושב שהוא לא שווה פחות מאף
סטודנט אחר ,ואין סיבה למדוד אותו לפי ההספק שלו בשנה .באגודות אנו מתייחסים לדמי חבר
אגודה (למי אני נותן שרות או לא) .לגבי נוסחת ה FTE-של הפתוחה – לא חושב שמבינים אותה עד
הסוף וההתייחסות לנוסחה פסולה .צריך למצוא נוסחה שאנחנו מכירים ותומכים בה ,שיוצאת מתוך
השאלה מה אנו מגדירים כחבר אגודה .אני חושב שאם נחליט כנשיאות שמחליפים את נוסחת ה-
 FTEלנוסחה אחרת (לצורך העניין חברי אגודה) שתתייחס לפתוחה.
ליאור :אם תעשה דבר כזה ,אקבל  32מנדטים ,אך לא נפתרה הבעיה.
איתי גבאי :אבל תקבל ייצוג כמו כל אגודה אחרת.
שיר :זה לא מקובל ,חישוב לפי חברות באגודה זה מסחרה.
ליאור :כמות הסטודנטים שלי שמחריגים אותם ולא מתייחסים אליהם גדולה יותר מהכמות של
הסטודנטים שלך שלא נספרים אצלך (בכלל שלא משלמים דמי חבר).
שיר :אני מסיימת את התפקיד בהתאחדות בנקודה מאוד קשה .מאמינה בהתאחדות כגוף משפיע
ולקחתי חלק בוועד המנהל ובוועדת התקנון .לא באתי בשביל לעשות פוליטיקה .השיח על כך
שהאגודה שלי בריונית קשה מאוד .דווקא בוועד המנהל היה לי חשוב להיות גשר בין אגודות גדולות
לאגודות קטנות .לפני שתי ועדות תקנון הייתה הצעה שיהיה מנדט אחד לכל אגודה .אבל האגודות
לא יכולות לקבל את ההצעה כי הן מייצגות כוח אלקטרויואלי מסוים ,בעוד שהמכללות הקטנות

מתלוננות על כך .לכן חשוב להגיע לעמק השווה וליצור איזונים ובלמים – ליצור מצב שאין תחושת
נחיתות .המודל של הוועד המנהל עלה באותה וועדה והייתה נוסחה לכך שלפחות  30%מכלל
היו"רים עצמם חייבים לתמוך במועמד לועד מנהל מעבר למנדטים שהם מחזיקים .ההצעה עלתה
מאליס .הוועדה בחנה את ההצעה.
ליאור :את לא בחנת את ההצעה ,לא את התחושות שלי ואת המילה "אפליה".
שיר :לאחר מכן בוועדת תקנון שהייתה ב 16/01-הייתה הצעה אחרת .ההצעה נבחנה ואז שוב היו
דעות שונות ,יניב המבקר היה והיועצת המשפטית והסבירו מהו ה .FTE-זוהי נוסחה שהותת הלך
לפיה בתקצוב הסטו' בפתוחה שמבחינה מערכתית מסתכלים על כל סטודנטים בצורה שווה.
עדי אברג'יל :מה הקשר של מל"ג לייצוג?
שיר :כי הנוסחה הגיעה מהמל"ג.
ליאור :את טועה ומטעה ,נוסחת ה FTE-לא קשורה לתקצוב .המל"ג מתקצב בשני אופנים :סטודנט
שסיים תואר ,וכן כל סטודנט שסיים קורס בהצלחה.
שיר :השיטה הייתה ככה בעבר .יכול להיות שתהיה נוסחה נכונה יותר ,אך חשוב לראות כיצד מאזנים
את המערכת בצורה שהמנדטים יהיו מאוזנים בצורה שווה .בואו נשקול את הדברים בצורה ארגונית,
לא להסתכל על עניין פוליטי או חברתי .גם האוניברסיטאות הגדולות לא יאהבו את זה שירדו להם
מנדטים.
ליאור :אם נפגעו המנדטים תראי מספרים בנושא .זה שעכשיו צריך לאגד יותר אגודות זה לא אומר
שירדו לך המנדטים.
אלחנן :אולי כדי שתקום תת-ועדה שמי שירצה ישתתף בה והם יחשבו על הנושא .יעלו לשורה
תחתונה להצבעה בפורום יו"רים.
כרמל :קשה עם השיח ועם הסמנטיקה של "השתלטות"" ,התאחדות" .חושבת שאם המטרה היא
לאחד מטרות ולקדם אינטרסים השיח לא רלוונטי .ההצעה של ליאור קשורה קשר ישיר על אופן
החברות ועל איך הם משפיעים .לא מרגישה שהמנדטים משפיעים על ההחלטות ועל הכוח שלי
בהתאחדות .עדיין מייצגת את הסטודנטים בלי קשר למנדטים ,לכן השיח על המנדטים ,שנהיה
המרכז ,לא מאוד משמעותי.

ליאור :אני לא יכול להמשיך שהסיפור מתגלגל וממשיך
שלומי :ליאור הזכיר את סוגיית רמת-גן ,ברגע שליאור העלה בפני את הסוגייה ,בסוף ברגע שהתהליך
המשפטי נסגר הפרוצדורה נסגרה תוך כמה חודשים ואף השתנתה כבר בשנה הנוכחית.
הסוגייה לא קשורה לליאור אלא לכל הצעה שמישהו מכם רוצה להעלות לפורום הזה ,צריכה לעבור
אישור .מבחינה תקנונית יש דרך פרוצדורלית שיש לה סיבות ,למשל להגן על אגודות קטנות.
התפקיד שעבורו באנו לפה הוא לא קשור למספר המנדטים .יש כאן סוגיה ברמה הערכית – יש חוק,
צריך להבין מה עושים במסגרת החוק .נוצר רציונל לפני  7שנים ,אם יש שאלות של ייצוג דברו בנושא
הייצוג .כל הטענות הוצגו כאן לא התייחסו ללסטודנטים שבאמת לא מיוצגים ,כי זאת המהות.
שלומי :אני אגן ברמה המשפטית שהשולחן יקבל את ההחלטות .בפן של הפרוצדורה קדימה ,כדי
לשנות תפיסת מנדטים צריך רוב .לא מדובר בקבוצה קטנה שיכולה לשנות .כל זווית שרוצים לשנות
– צריכה לעבור אישור של רוב .כדי שזה יקרה ,יש שתי דרכים ,ליאור אמר שהוא רוצה הכרעה לכאן
או לכאן .לליאור יש הזכות להסתייג מהחלטת ועדת תקנון ,להחתים שליש מחברי הנשיאות ,ולהביא
את ההצעה שלו להצבעה .במקביל ,אם רוצים להמשיך ולעסוק בסוגיית המנדטים באופן כללי אפשר
לייצר קבוצה שעוסקת בשאלות של ייצוג והצבעות בתוך הנשיאות ,כך או כך כל החלטה צריכה לעבור
ב 75%-מהקולות.
בתיאום הציפיות – המהלך צריך לבוא מהשולחן הזה .את המגבלות המשפטיות אנחנו נברר ,קודם
תביאו הצעות .אנו שמים את זה לפתחכם ,בואו עם פתרונות .בסוף יצטרך להיות שיח ולהתקבל
הבנות והסכמות .אם אין את הדברים הללו שום דבר לא יעבוד .אנחנו נספק תשתית וסיכום בצורה
מסודרת ,נתכנס ואם נגיע לפתרון – מה טוב.

נספח א' – טבלת הצבעות מישיבת נשיאות ,ה24.02.2020-

