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סדר יום
יולי:
בעקבות תהליכי התגבשות  /יאי התגבשות של ממשלת ישראל יתאפשר תהליך של  21יום בהם כל חכ
יכול ל הרכיב את הממשלה .תקופה זו חריגה במדינה שאף אחת לא יודעת לצפות לא תוביל .מטרת
ההתכנסות היא לחשוב יחד ולשרטט מה תהיה תגובתנו ,ותהיה כזאת ,לקראת תקופת  21יום חריגים
אלו.
האם אנחנו בעד או נגד בחירות שלישיות במדינה? האם יש מקום לסטודנטים ולנציגי הסטודנטים להיות
פעילים בזירה הזאת? ומה הם עיקרי הפעולות שלנו במידה ונחליט לפעול בנושא?
התהליכים שהתאחדות מנסה להוביל בשנה האחרונה תקועים כבר תקופה ארוכה (תוכנית  100הימים,
קווי אקדמיה ,מלגות להנדסאים ,אגרות להנדסאים ,תקנות למניעת הטרדות מיניות) בעקבות מצב
הממשלה .כולכם ראיתם את הסרטון בפורום יו"רים ,הנושא הזה אני יודעת שהוא מדובר אצלכם ,ניתן
לאליס להתחיל את הדיון.
אליס:
המנדט עבר מנתניהו לגנץ ויש לו  28ימים לבניית ממשלה .המנדט יחזור לנשיא ואז בעצם יהיו  21יום
בהם כל ח"כ יכול להרכיב ממשלה.
בואו נדבר במספרים:
עלות הבחירות בין  600-700מיליון שח .סבב א וסבב ב של הבחירות עלו  2.4מילארד שקלים -סבב א'
עלה  40%יותר מסבב ב' ,סבב נוסף יעלה סביב הסכומים הללו.
הכסף שיוצא לבחירות הוא כסף מהכיס שלנו ,האזרחים .הסטודנט בקצה לא חווה את התהליך הזה כפי
שאנחנו חוות .הצעירים אדישים למצב.
יפה:
הרשויות המקומיות מתכננות לשבות כי הכספים והתקציבים אינם מגיעים.
אליס:
כן זאת אחת הדוגמאות להשלכות של הבחירות.
אנחנו בתור התאחדות ,שמגדירים את עצמנו כארגון א-מפלגתי לא יכולים להכתיב את מי 'להכתיר' וגם
אין לנו שום סיבה לעזות זאת .המטרה היא להעביר לסטודנט בקצה שיום חופש אמנם חופש אך פוגע לנו
בכיס ובגדול.
דרך פעולה :פרסום במדיה.
הראל:
מעבר לפרסום ,נגיד ואת רוצה הפגנה מה דרישות שלנו?
יפה:
הניתוח הפוליטי הוא לא משנה .מי שיקים ממשלה היום יהיה 'הסופרמן' של מדינת ישראל.

עדי:
אליס ,ההצעה שלך היא דרך פעולה של פרסום ברשתות?
אליס:
הפרסום יתחיל בנושא ומשם נתקדם.
יפה:
נושא הבחירות ה 3צריך להעלות לדיון ,מה הקו המשותף ,דעה חדה וחריפה שתיהיה מעניינת.
אולי עדיף לסבול את הסיטואציה הכלכלית ,לצאת לבחירות פעם שלישית ומכאן להבין את הכרעת הרוב.
שיר:
זאת סוגייה מורכבת מבחינה פוליטית ,חברתית וההחלטה הזאת יכולה לשנות את המציאות .אני מאמינה
שאנחנו כן צריכות לפעול ולעשות צעד.
הועד מנהל של האגודה שלנו רוצים לצאת למאבק ומעוניינות לחבור לקמפיין עם כל האגודות.
אני מציעה דרך פעולה בכמה רמות שתיתכן ותהיה שנויה מחלוקת:
שיח עם התאים הפוליטיים -דיברתי עם פעילי תא לביא ותא אופק אצלנו ואני מרגישה שיש תחושות מכל
הצדדים שבחירות שלישיות זה אסון.
אני מציעה לגייס את התאים הפוליטיים ,להציג את התקיעות בתחומים השונים -חינוך ,רווחה ,תחבורה.
מעבר לפן הדיגיטלי לצאת למחאה ולהפגנות.
עדי:
אני חושבת שאנחנו כהתאחדות צריכים לגייס את האגודות ,תאים פוליטיים ,גופים חברתיים -אנחנו כדור
צעיר הגענו לבחירות פעמיים ואנחנו לא מוכנות בפעם השלישית.
יפה:
אם יש תוכנית פרקטית לפעולה אני איתך אך הזמן הוא מוגבל.
אליס:
שלומי התחיל שיח עם יו"ר מועצת התלמידים .הבחירות נוגעות בכל התחומים .הבעיה היא שאני לא רואה
איך אני מוציאה אוטובוס מכינרת להגיע .איך אני רותמת סטו' להגיע להפגנה?
עדי:
אם אנחנו מגייסים את המועצות והתאים הפוליטיים שלנו אנחנו יכולים להגיע למספר הזה די מהר.
ירדן:
הגענו לדרך פעולה מאוד מהר ולא דיברנו על המטרות והמהות.

אני לא בטוחה שדרך שביתה והפגנה נשיג את המטרות שלנו ועלינו להבין מה ההשלכות של הפעולה
שלנו .יש תוצאות לכל פעילות שנעשה.
בואו נבין מה המטרה שלנו ,הישגים פרקטים שאפשר לעמוד בהם ,ומהי מטרת ההסברה.
שיר:
פעילות של הסברה לא תשפיע ולא תוביל לשינוי בשטח.
יפה:
הפגנה שבה לא נצליח להביא אנשים היא פעולה משעממת.
יולי על הלוח:
למה לא בחירות 3
גירעון למדינה ,בזבוז
כספים

למה כן בחירות 3

תקיעות תהליכים
איבוד אמון הציבור
לא יהיה שינוי

איך
מטרות
להעלות לסדר היום לחץ ציבורי
הסטודנטיאלי – כמה
זה עולה לנו?
את
טווח ארוך -שינוי שיטת "לעצבן"
הציבור
ממשל (?)
פיזית
בחירות להגיע
למנוע
ולהרכיב לביבי ,גנץ ,ריבלין
שלישיות
ממשלה

< >-הכרעה

עדי:
מה המטרה שלנו? האם אנחנו רוצים להיכנס לזה?
מה שיכול להשפיע לזה שלא יהיו בחירות שלישיות זה לחץ ציבורי .במידה ונעשה רעש זה יוכל להוביל
לשינוי -לאמץ את הפעילים שלנו ואני יודעת שאת הסטו' שלנו לא נוכל להעיר .לאגד את הפעילים שלנו.
נועה
ברגע שהסטודנט קצה יבין שהבחירות פוגעות בו זה יעורר אצלו משהו.
יפה
אנחנו לא יכולות להמשיך להיות פרווה ועלינו לעשות מעשה אמיץ וחד.
אמיתי

אני סטודנט ואזרח מדואג כי בחירות נוספות הן כניסה לאותו לופ .התמונה הפוליטית לא הולכת להשתנות
וההנהגה לא הולכת להשתנות בכל מפלגה ,עלינו לקרוא 'לילדים' לרדת מהעץ שטיפסו עליו .כהנהגת
הצעירים אנחנו צריכים לומר להם 'רדו מהעץ' .בעייני אין שאלה של למה כן או למה לא ,אנחנו בצומת
דרכים שעלינו להשמיע את הקול של הצעירים .אותי לא מעניין איך ,אלא האם יקימו ממשלה.
אליס
להעלות מודעות בקרב הסטו' .חשוב לנו שהסטו' יבינו מה המהלך שאנחנו רוצים לעשות.
אם מלכתחילה אנחנו באים בידיעה שיהיה סבב  3לא משנה מה נעשה ואם נצא פרווה או לא נצא פרווה
אז אין מה לעשות.
עדי
אנחנו לא יכולות לעשות מעשה פרווה כי אז אנחנו גם מקבלות תגובות פרווה אם בכלל.
עלינו להיות תקיפים ,לפתוח סטופר ,לשבת להם מתחת לבתים ולהכניס את המערכת ללחץ.
איתי
אני חושב שיהיה בחירות בכל מקרה ומי שחושב שלא יהיה בחירות לא מספיק מבין בפוליטיקה .אני חושב
שקורה כאן משהו משמעותי במידה -אין הרבה תועלת בדבר הזה שנקרא ממשלה .אנחנו כבר שנה בלי
ממשלה ולכאורה הכל בסדר.
צריך לשנות את שיטת הממשל וכרגע יש ממשלות פלסטר וצריך להוביל תוכניות עבודה ומחקר לתחום
הזה .להיכנס לרמה המחקרית של איזה שיטת ממשל אנחנו רוצים להוביל.
שיר
מקומות נוער נסגרו כי לא היו תקציבים במשרדי הרווחה והמדינה נכנסת לגירעון כי אין ממשלה .כל
התקציבים מוקפאים והולכים לרדת כי אין בחירות .יש לעשות קמפיין הסברה על הפסדי הכלכלי.
איתי
אם נהיה ריאלים ,סטו' הם לא אקטיביסטים ומבחינתם הם חיים טוב.
לעניין המטרות -אני חושב שמהלך יציג אותנו באור שלילי ויסכן אותנו.
מטרת על שיכולה להיות היא להקים מפלגת סטודנטים שתעשה סדר בין המפלגות.
יש התכנסות של כוחות להדיח את ביבי והכאוס כאן הוא שכחול לבן נכנסו לתמונה .אני חושב שכל מי
שמחרים בנאדם אחד ובגלל זה משתק מדינה שלמה ומי שמחרים את האדם הזה צריך לתקוף את האדם
שמחרים.
עדי
אנחנו מייצגים הרבה דעות ואנחנו לא יכולים להיכנס לשיח המפלגתי.
איתי
אנחנו יודעים לעשות מהלכים דיגיטליים חזקים אך לא נצליח להוציא לרחובות הרבה אנשים.

הראל
הסטו' הם הפלח הפעיל של האזרחים.
כל עוד זה נשאר א -מפלגתי לא ניתן להתקדם וכשאנחנו לא מציגים מי יהיה האדם שירכיב את הממשלה
אנחנו לא עושים הרבה.
להציג עמדה ברורה על מה אנחנו מוחים.
ספיר
אתה מכניס אותנו לפיתול שאנחנו לא צריכים להיות בו .המטרה שלנו היא שלא יהיה בחירות  3פעמים
בשנה ,האמירה שלנו 'אני לא מוכנה לחיות במדינה דמוקרטית שיוצאת לבחירות בפעם השלישית'.
שיר
אני חושבת שעלינו לעשות את הצעד הזה גם אם הוא ייכשל .עלינו לצאת לפעולה.
הראל
אני לא מבין מה הדרישה שלנו? לא בחירות שלישיות?
אני חושב שאנחנו צריכים לדרוש מחברי הכנסת להתכנס סביב חבר כנסת אחד ושיקימו ממשלה.
יפה
אליס העלתה רעיון לפנות לנשיא המדינה שנתפס כממלכתי וניטרלי.
שירן
אני מנסה להסתכל למציאות שאנחנו חיים בה וליום הסטודנט הצלחתי להבין  50סטודנטים.
קשה לי לראות שאנחנו מוציאות סטו' לפעולה ,אנחנו צריכות להבין אם זה באמת מה שיקרה בסוף .אנחנו
אמנם מייצגים את הסטו' אך לא כולם כמונו -זה כנראה לא יקרה .המהלכים שלנו בתוך הפעילות הזאת
צריכים להיות ראליים .אני חושבת שמה שלקוי ולא טוב זה הפערים שקיימים בחברה שלנו ושמתרחבים.
השבטים הם האלה שיוצרים את המציאות שלנו והבחירות שלנו הם רק מעצימות את הפערים עוד יותר.
האמירה שלנו צריכה להיות איחוד ,לגשר על השסעים ולהראות את הכוח שלנו באיחוד.
צריך להבין מה המחיר שלנו בפעילות הזאת -מה זה אומר עלינו כאגודות? כהתאחדות?
האם הביקורת שתגיע תשפיע עלינו או לא?
אין צורך להיכנס לשיח פתרונות ,אנחנו דורשות שהם יגיעו לפתרון.
יפה
אני מאמינה שאנחנו כנבחרי ציבור וההחש שלי הוא שלפני חודשיים היו בחירות אחרונות ודיברנו על איך
אנחנו מכניסים לשיח את הסטודנטים ,יצאנו לקמפיין של התקועים והוא לא התממש.
ספיר
הקמפיין יצא ,התפרסם ובשלב מסוים הוא נחסם מסיבות כאלה ושונות.

אני חושבת שזה עניין של אומץ ,אתם מנהיגים של ציבור -האם אנחנו לוקחים את הצעד הזה ומחליטים
להשמיע את הקול הצעיר?
יש פה עניין אחר ומעבר לדיגיטלי -לצאת לשטח ולהגיד שאנחנו לא מוכנים לקבל את המציאות.
יולי
נמסגר את הדיון-
האם אנחנו בעד או נגד בחירות שלישיות?הרוב נגד בחירות .3
אם אנחנו מאמינים שמערכת בחירות שלישית למדינת ישראל לא תשנה שום מציאות ,תכניס אותנו לעוד
לופ מיותר ,תבזבז כספי ציבור ותקטין עוד יותר את אמון הציבור במערכת  -השאלה הבאה אם אנחנו
מאמינות שחשוב וראוי שנצא לפעולה כלשהי? השאלה הבאה היא אופן הפעולה?
דניאלה
אנחנו יכולים לעשות רעש במדינה מבחינה חיובית ולהעלות את המודעות בקרב הדור הצעיר .אילו זכויות
נפגעות? להוציא החוצה מה הנזק הכלכלי שהבחירות האלה יגרמו?
אמיתי
איפה אנחנו צועדים? אני חושב שבמנדט שלנו כרגע הוא פנייה לנשיא והצגת נייר עמדה .לבקש ממנו
למנוע בחירות שלישיות בכל מחיר .בהמשך לפנות לביבי וגנץ ולהסביר להם שהאחריות מוטלת עליהם
ושאנחנו צריכים פה ממשלה .אחרי זה להגיע לבלפור במחאה אך קודם כל להגיע להנהגה כהנהגה.
ירדן
אני לא יכולה ורוצה לקבל החלטה בפני עצמי ,יש לי ב 12בנובמבר ישיבת מועצה אני אשמח להציג להם
את הרעיון ותוכנית מפורטת ומשם להתקדם.
יולי
במידה ואנחנו רוצות לצאת לפעולה עלינו לעשות את זה בתחילת ה 21-יום .יש לנו זמן להתכונן לזה
ולהציג את הפעילות והתוכנית לוועד מנהל פתוח .אני מציעה שנצא מכאן היום שכל אחת תלך למועצה
שלה ,לתאים המפלגתיים ,לארגונים ,לסטודנטים ושתדברו איתם ,תרגישו קצת את השטח.
מי שכן רוצה להתעסק בנושא הזה ולבנות תוכנית מפורטת ,כתיבת מטרות ,אופן פעולה נפתח קבוצה
ונתחיל להתעסק בזה .נמשיך במקביל בעדכונים לשאר חברי הנשיאות.
צוות משימה לבניית תוכנית פעולה -יולי ,ספיר ,דניאל ,הראל ,יפה ,עדי ,ירדן ,אמיתי ,איתי ,שיר ,נועה,
אליס ודניאלה.
סיכום הישיבה:
צוות משימה יבנה את תוכנית הפעולה בשבוע הראשון 3-7.11
תוכנית הפעולה והמטרות יעלו בפני חברי הנשיאות ע"י צוות המשימה בשבוע השני 10-15.11
עדכון סופי ויציאה לפעולות ב 17.11-לפני החזרת המנדט לנשיא.

הישיבה הסתיימה.

