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: אני רוצה להודות לערן יו"ר אגודת הסטודנטים עמק יזרעאל על הישיבה היום. נשיא מכללת עמק יזרעאל

סטודנטים שמהווים פסיפס מייצג של החברה הישראלית מכל הדתות  5,000מכללת עמק יזרעאל מונה 

והתרבויות השונות. יש פתיחות רבה לדעות שונות כפי שצריך להיות באקדמיה. המכללה הייתה השונות 

חוגים בעמק  15הרבה שנים שלוחה של אוניברסיטת חיפה, עד שהייתה הקמה של מכללות ציבוריות. כיום יש 

לסיעוד בעל חדר יזרעאל בתחומים שונים, כולל מדעי החברה. החוגים המרכזיים הם בתחום הרפואי. קיים חוג 

סימולציה אשר לא קיים בהרבה מוסדות לימוד בארץ. המכללה עובדת על תארים חדשניים בכל התחומים של 

הבריאות. ניתן כדוגמא את ההתמחות של הקנאביס הרפואי. אציין לטובה את החיים הסטודנטיאליים. אגודת 

חות של המכללה. ניתן להביא לשבח את הסטודנטים עושים עבודה מצוינת וקיים לנו קשר חזק איתם בהתפת

יום הסטודנט אצלנו שמנוהל על ידי האגודה. אני מעריך את חברי האגודה שמקדישים זמן רב לפעילות 

חברי אגודה נמצאים בסנאט של האוניברסיטה ואף  3-סטודנטיאלית. ניתן לראות באוניברסיטת חיפה ש

 עוזרים לבחור את הנשיא. כל הכבוד לכם.

: נתחיל בעדכונים, אך קודם חילקנו לכם לוח אירועים של ההתאחדות המיועד לבעלי תפקידים באגודות יולי

 לארבעת החודשים הקרובים.  

מעדכנת שביום חמישי עתיד להתקיים יום מיון לרמח"ים. מכיוון שעלה  - יום עיון ראשון לרמח"ים .1

גע, המענה מאוד נמוך ואנחנו מוצאים מהרמח"ים רצון לקבל ידע, אז החלטנו לקיים יום מרוכז. כר

אתגר בכך מכיוון שמצד אחד עלו בקשות לכלים, הבאנו סדנאות, מרצים ולצערנו ההיענות מאוד 

. אנחנו עושים מאמצים ולשאת בהוצאותנמוכה. במידה וזה ימשיך עד מחר לצערנו נצטרך לבטל 

משמעותיים. במידה ויש למישהו ת כאלה כולל סדנת דיגיטל חיצונית עם מרצים ובכדי להקים תכני

 מוזמן לדבר איתי. רעיון כיצד לעשות זאת טוב יותר

בשיתוף הישיבות הקודמות בנושא החלטנו שנצא למכרז חדש. המטרה היא לחזק  – מכרז המתנות .2

יותר. פרסמנו את שני התאריכים של  ותאת הכוח שלנו ביחד ולהביא ספק טוב יותר ומתנות זול

מי שרוצה להגיע מוזמן. הבחירה היא שלכם, אנחנו התשתית לייצר את הדבר המכרז ויש הרשמה ו

 הזה.

בעוד כמה ימים נשיק את האתר הכל אגודה שהיא פלטורמה ותשתית לריכוז כלל התוכן   -הכלאגודה  .3

 המקצועי לבעלי התפקידים באגודות. נשיק זאת עם המידע שכבר יש לנו ואז תוכלו גם לשתף. 

עלה מהשטח הצורך להכשרה על ידי ההתאחדות. נפתחה קבוצת ווטסאפ  – יום הכשרה לנציבות .4

שהינה מאוד פעילה לשיתוף ידע. ההכשרה העתידית תתן יותר כלים, ליווי של סטודנטיות אשר 

כיום, אין . רוצות לפנות בנוגע לפגיעה שחוותה במוסד. מישהי שתדע מה ההליכים המשפטיים

פה ונמשיך לעבוד על זה. הציר השני זה של המדיניות, התפיסה נציגות לכל מוסד, אך יש נציגות י



 

 

שלנו היא להוציא את המוקד השיפוטי מהמוסד. בסוף, התחום השיפוטי הוא מאוד אפור. התהליך 

 הזה הוא מול הממשלה כשתהיה. 

גזרה הזו אנו מדברים על זה כאן בכל ישיבה. יש כאן יו"רים שמייצגים את ההנדסאים ב – הנדסאים .5

ת המוסדות שמתמחים בזה. יש כאן פחות זכויות מבחינת שכר לימוד והיחסים מול האגודה וא

למוסד. המצב שם לא טוב, אנחנו מתעסקים בכך בתהליך מאוד ארוך. תתקיים פגישה עם ראש 

"ט, וזה מאוד חשוב שתהיה נוכחות בשביל לקדם את זה. סטודנטים הנדסאים אין להם הרבה המ

הוא לחזק את זה ולעזור להם. יש כאן עוול של שנים שצריך לתקן אותו. סטודנטים זכויות והכוח שלנו 

 .ולכן השוני . הנדסאים הם תחת רגולטור אחר, מלגות ועודהנדסאים מקבלים פחות זכויות

 : שלומי

יו"ר אגודת הסטודנטים בשנקר ירחיב על  -עדיין אין פתרון סופי. תום  – סטודנטים לאומנות משנקר .6

 כך.

: ניתן לראות בפרסומים שיש לנו קמפוס שיושב בצומת עלית. הקמפוס יו"ר אגודת הסטודנטים שנקר תום

מושכר ע"י עיריית רמת גן. עם השנים היו נזילות מהגג וזה תיקונים של מיליוני שקלים שהמכללה לא יכולה 

פור הזה. קיימנו מחאות שנים והחלטנו באגודה שאנחנו רוצים לגמור את הסי 7לעמוד בו. הסיפור קיים כבר 

מול העירייה ומול התקשורת וכתוצאה מכך החלה שביתה של הסטודנטים. הם לא לומדים כבר כמעט חודש 

וכתוצאה מזה הנהלת שנקר אמרו שהם מקבלים את הדרישה ומפסיקים את הלימודים. הסטודנטים החליטו 

דם במל"ג את הבעיה הזו. ניסינו למצוא כדי לעזור לנו לק התאחדותו בנושהם לא רוצים לשלם שכ"ל. נעזר

בית ספר שלפחות הסטודנטים יוכלו למצוא מקום בשביל לבצע את עבודות הגמר ובעזרת ההתאחדות הצלחנו 

 במהירות, תהליך שאחרת היה לוקח הרבה יותר זמן. לאשר את המקום

לא ניתן לדעת לאן זה  : מדובר בסיטואציה מאוד חריגה. האגודה ניהלה את זה בצורה מאוד טובה.שלומי

 יתפתח.

שני יש שתי דירקטוריות מהנשיאות הנוכחית עדי ויו"ר מאקדמיית תל אביב יפו לשעבר. – אלחון .7

. יש אצלנו תנאי סף של גיל וניסיון. יםהחיצוני יםהראשונים שנשארו לאייש זה הדירקטורהסלוטים 

עוד לא השלמנו  ורציניים בתנאים האלה.מדובר בהתנדבות, לכן זה מורכב להביא אנשים מקצועיים 

. את התהליך, היום נציג מישהי שנרצה שתאושר ותיכנס לדירקטוריון. יש לנו עוד כמה פוטנציאליים

 זה עדיין פתוח מבחינתכם אם אתם מעוניינים או מכירים מישהו/י מתאים.

חברים. יש נבחרי  25ל של י נציגים, שני מושבים. למל"ג יש פוטנציאנכיום יש לנו ש – נציגות במל"ג .8

החלטה להפוך זאת לפונקציה מקצועית.  הלקחות ציבור שנבחרים ע"י השר. לפני שש שנים הנשיא

. לאחר חמש ת ורוחבית. צריך כמה שיותר זווית ניטרליןיש צורך למישהו שממוכרז בכניסה לארגו

סטודנטית  הייתה היאשנים בהתאחדות, עדי מסיימת את תפקידה. היא ממשיכה את חיה האישיים, 

לקולנוע. מאחל לה המון בהצלחה. אנחנו ציפינו למועד אחד אבל בגלל נסיבות אישיות התקצר 

יותר מוכוונים נעדכן את הפורום שכן.  והתהליך. זה נושא שעודכן בוועד קודם, ברגע שהדברים יהי

מצריך שר חינוך, נשיא  . התהליך של בחירת הייצוגחצי שנה הקרובהיכול להיות שנהיה בייצוג חסר ב



 

 

מדינה וברגע שיש ממשלה זה לוקח זמן, וכיום כשאין ממשלה התהליך לוקח הרבה יותר זמן מהרגיל. 

אפשר לייצג ממלא מקום אבל הבעיה היא שאסור שיהיה לו זכות בהצבעה. הפוטנציאל הוא לפי 

הם יהיה כאן הליך הדרגים בהתאחדות. יש לנו כרגע ארבע פוטנציאליות שבמידה וזה לא יגיע מ

 מכרזי. יש כאן שאלה של רצון הדדי וצרכים, נדון על זה בהנהלה לעומק.

השבוע התגלגל הנושא בווטסאפ המשותף ודיברנו  – גיבוי הסטודנטים מהקהילה הגאה באקדמיה .9

ל סדר היום אבל חשוב היה עעל זה בוועד. מדובר כאן על סוגייה של שוויון באקדמיה. זה לא נושא ש

תת לזה במה. ההתעסקות של ההתאחדות וחלק מהאגודות זו חלק מסוגיית הסובלנות של לי ל

קהילות הלהט"ב בקמפוסים. התהליך הזה הוא אחד היפים שקרו. זה קרה בשת"פ ולאט לאט התחיל 

להתרחב. יש חשיבות רבה על היחס לקהילה. נתקלנו לפני חצי שנה בסיטואציה עם הסוגייה של 

ות של השר. היה לנו שיח מקומי שהעצים את הדילמה. אירחנו את השר עם ההתבטאויות הראשונ

כניסתו לתפקיד באוניברסיטת אריאל. קיימת סוגיה של איך אנחנו תופסים את האקדמיה והחברה 

הישראלית, יש צורך להוביל את זה בצורה פרקטית. המל"ג לא נגע עד היום בכל מה שקשור 

בנסיבותיו הוא. המציאות בקמפוסים היום לפי אותו מחקר, האתגר לאוכלוסייה הגאה, הוא נמנע מזה 

הוא לא רק של בני נוער, זו לא רק סוגיה של אוכלוסייה כזאת או אחרת זה עניין של שיווין וחופש 

לראשונה נוצר צוות שהכוונה שלו לאפשר  בעקבות הפנייה שלנו למל"גבקהילה האקדמית. 

ה. עוד אין לנו מידע על התקציבים, רק עכשיו התחלנו קמפוס בנושא הזהתהליכים של קידום 

 בתהליך וזה ילווה אותנו בתקופה הקרובה. 

 : מה המטרה ומה המקום של המל"ג להתעסק בזה?לינוי

: המחקר בחן בתוך האקדמיה למה עדיין קיימות תחושות של חוסר ביטחון. יש כאן חוסר נוחות ביום שלומי

קדמיים ולכן אוח. המל"ג נכנס כרגולטור בדברים הבטם את עניין הקמפוס היום. חלק מההמלצות עוזרות לקד

אנחנו רוצים לשתף אותם בכדי לראות איפה הם יוכלו לעזור. יש קמפוסים שלא מכניסים פעילויות של אחווה 

 גאה. אנחנו נדע מתוך המערכת הזאת לדייק את הדרישות הללו. 

ר על קהילה ספציפית. ולא מחייב שהוא יהיה שר החינוך : אמנם זה כרגע שר מאוד ספציפי המדבאביתר

זה יכול להיות פנוי לכל קהילה, מגזר או מגדר. פעם אחת  בהמשך. אבל חשוב לי לציין. בכל מידה אחרת,

אנחנו רוצים לקדם את הזכויות של הלהטב"ים בקמפוסים אך בפעם אחרת זה יכול להיות בעניין על אוכלוסייה 

שהייתה על הלהט"בים היא סופר חמורה וחשוב שניכנס בדבר הזה. גם אם זה רק כותרת זה אחרת. האמירה 

 צריך לזכור שהוא שר חינוך ולא סתם עוד ח"כ. עדיין נאמר וזה לא סתם בליץ.

. אוי לנו אם נסתכל רק על עצמנו. נקודתית אני מסכימה עם כדי להבין : אנחנו לא חייבים להיות במגזריפה

לשר חינוך להתבטא כך. יצא לי להיחשף לשיח ולהגיד לו כל מיני "מחמאות". אנחנו בעידן אביתר שאסור 

פופוליסטי והתקשורת לא עושה תמיד את תפקידה. זה נחמד להסתכל על כותרת ולראות תמונה חשוכה. אני 

כל מקום התעצבנתי על כך שאנחנו צריכים להיות יותר מקצועיים מהתקשורת. יש לנו סטודנטים מסתננים, ב

 ת זה נתון לפרשנות.בתמצא את התאחדות הסטודנטים כמעור



 

 

דור שעוד חמש שנים ישב כאן במקומנו. המטרה שלי שיתעסק בדברים אחרים, ל קול: אנחנו בסוף אביתר

 שלא יתעסק במלחמה שלו לקבל זכויות.

יתר יגיד לי מה אפשר : אני מסכימה עם אביתר ואני רוצה להניח שבמהות אנחנו בקונצנזוס. אשמח שאבירדן

 לעשות?

 : השר צריך לחזור בו מדבריו.אביתר

: אתם מדברים כאן על שר חינוך. אני מסכים שכולנו צריכים להוציא הודעה, התייחסות על כך ששר חינוך רום

לא צריך להתבטא. מכאן ועד השלב השני שצריך להוציא את הדבר הזה. יש חברי כנסת שאני לא תמיד מסכים 

  ולהגיב לכל אחד.איתם, אני לא חושב שנכון לקחת את הפלטפורמה הזו 

? הפורום הזהבחלק מהתהליכים פעלנו ברמה נקודתית ראשונה. נשאלת השאלה: מה המקום של : שלומי

במידה וקבוצה לא עובדת ביחד בתהליך אין לזה משמעות. רצינו לתפוס אזור דעות ותחושות כדי להבין אם 

ה כאן אנחנו רוצים להתקדם עם זה. בהנחה שיש רצון ואמונה שצריך לייצר כאן תהליך של האגודות. הי

ה שלא עומדת ירהתבטאות לגבי הנושא ולחלק ממכם לא היה אפשרות לדון על כך. כשחבר כנסת מבטא אמ

נה אחד עם הדברים שאנו מאמינים זו ספרה אחת. עומד כאן מישהו בקודקוד מערכת החינוך שההשפעה קב

 שלו היא גבוהה. אביתר דיבר על מהלך של יו"ר שמבטא תחושה וערכים.

ו מהטכניון הצטרפנו והגבנו על כך. להמשיך למהלך יותר עמוק לדעתנו זה לא נכון. לא ניתן להגיד : אנחנלינוי

שדבר עמוק יותר הוא לא פוליטי. יש כאן אדם שנמצא במערכת פוליטית ושהתאחדות יוצאת נגד אמירה כזאת 

ציבור דתי, ערבי או  אמירה של להטב"ים גם צריך להתייחס לכל אמירה עלליש כאן בעיה. ברגע שמתייחסים 

אתיופי. אין לזה סוף. במידה ונתאגד על זה כאן נפתח כאן פתח להיות פוליטיים. במידה ואנחנו נכנסים לזה 

 .דעתי לא הכיווןזה אמור להיות מאוד ענייני. האם לקדם אמירה כללית שלא ברור מה מדדיה, זה ל

ת מהלך כלשהו. מזכיר את האירוע של עיריית : אני לא מסכים עם האמירה אבל לדעתי לא צריך לעשואלחנן

פתח תקווה שהגיעו למצב שרוצים להדיח אותו. ניתן שכל אגודה שחושבת לגנות את זה יכולה. לעשות תהליך 

 משהו כולל לדעתי זו טעות. מי שרוצה לעשות מהלך שיצביע בבחירות.

קרה הזה רק ירחיק. עדיף לא להיכנס : מחדד את דברי. הרצון שלנו להנגיש את ההתאחדות לסטודנטים במרום

פוליטית. למרות שהאמרות  80%לפוליטיקה בתוך ההתאחדות. לדעתי כל הודעה או תכנית שנעשה היא 

 קשות פספסנו את הרגע הנכון.

: מסכים עם מה שנאמר עד כה. לדעתי ההתאחדות פעלה נכון בהתאם למה שקרה. לא משנה מה נעשה שי

 נו חייבים לגבות את הסטודנטים שלנו.תמיד ייאמר שזה פוליטי. א

: אני רוצה לכוון את מה שיפה אמרה. עם הכותרת הייתה שונה לא היה את כל המסביב. מי שאכפת לו ליאור

 . במידה ונחליט לעבוד על זה אז צריך כל הזמן להתעסק בזה ומה המסרים בכל אוכלוסייה.ביכול להגי



 

 

המון פוקוס. אין מקום לאמירות האלה אבל לא צריך לעצור.  : כל פעם שקורה משהו אנחנו נותנים לועדי

במהלך ההיסטוריה נאמרו המון דברים ואם נתקע כל פעם ונחשוב על מה פוליטי ומה לא פוליטי, זה יתקע 

אותנו. לא ניתן לעשות הרבה עם כל דבר. אנחנו צריכים לשדר עסקים כרגיל ובזה שאנחנו נתקעים אנחנו 

ב ונחשוב יותר מידי, זה לא ייעצר, לא יהיה סוף אף פעם. צריך להמשיך לעשות פעולות נותנים במה.  אם נש

 ייחודיות כמו שאנחנו יודעים לעשות. 

: אני חושבת שכמו שרום אמר, המון תגובות בסושיאל, אם אנחנו נצבע את עצמנו באמירות הפוליטיות גיא

ת מעבר ואין לו שום השפעה במיוחד בגלל התגובות יהיו הרבה יותר גרועות. יש כאן שר שהוא בממשל

הנסיבות והתקציב. כמו שעדי אמר, הבחירות יכריעו את שלהם. אם נתערב בתקופה כזו, זה אמירה פוליטית 

 לכל דבר.

: אני רוצה לחזק את מה שחברי גיא אמר. ברגע שעצרנו אנחנו לא יכולים ללכת סחור וסחור. צריך לקבל אליס

או שלא. אנחנו לא יכולים להיות כל פעם בעלי דעה שונה. זה מה שגורם לנו להיות  החלטה או שאנחנו על זה

 לא רציניים ומביא לתגובות רעות על ההתאחדות. יש סיבה למה אנחנו נמצאים פה. 

: מקודם נאמר שהשיקול הוא לעשות משהו כלפי מעלה. במידה ומדובר על שר החינוך צריך ללכת למטה נעה

הלהטב"ים בקמפוסים עם עשייה של הצעירים. זה ששר  קהילתהמקום שלנו הוא לחזק את לדור הצעיר היום. 

 החינוך אומר דבר כזה זה לא אומר שום דבר, זו אמירה של אדם אחד.

: אני חושב שאסור להיגרר לפרובוקציות, אנחנו בתקופת בחירות והיא רגישה. את הדעות של השר לא איתי

ה ידענו את דעותיו. במידה וחבר כנסת כמו איימן עודה היה מעלה דבר כזה, ניתן לשנות וגם כשהוא הגיע לפ

 זה לא היה עולה לסדר היום. במידה ומישהו רוצה שישתמש באגודה, אך מחאה לפיטורי השר, מיותר לחלוטין.

 אף אחד לא אמר לפטר את השר, יש כאן דיון ערכי. : מי העלה את זה?אביתר

לחלוטין ולדעתי הוא לא יהיה שר החינוך הבא. צריך להתעסק בייעול הזמן שלנו בדברים : לדעתי זה מיותר איתי

 חשובים.

: יש מושג שנקרא ערכים אוניברסליים. לא מדובר כאן על פוליטיקה וימין ושמאל. מדובר כאן על האם תום

בגוון פוליטי. אדם בגלל שהוא בעל נטייה מינית כזו אחרת האם זה מקובל או לא? אפשר לצבוע כל דבר 

ההתאחדות הוציאה אמירה ולדעתי זה טוב. צריך להתחיל לעבוד על סעיפים ולהתחיל לעשות את הקמפוסים 

 בטוחים לקהילה הגאה. התבטאנו מול השר, צריך ליצור שיח סובלני בקמפוסים ולאמץ את זה תוך קמפוס.

משיכים לקיים שבוע פוליטי כי אנחנו : מתחבר לדברים של תום ואמשיך משם. אנחנו כבר שנה שלישית מאלון

. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שדברים שמשפיעים על שלא מתעסקים בפוליטיקהלא מסכימים עם האמירה 

ועוד. לכל דבר יש את הגוון שלו. פוליטיקה זו לא  ם, תחבורהם זה מלגות, כמות סטודנטיאבין  חיים שלנוה

יים ורגישים לגבי מקום ההתאחדות. המטרה של ההתאחדות היא מילה גסה. לדעתי אנחנו צריכים להיות ערנ

הדברים האלה בדרך כלל  – לדאוג לסטודנט בקצה. לשמור על זכויותיו ובכך שהוא מקבל את מה שמגיע לו

יש לנו גם תפקיד חברתי ציבורי של השפעה בחברה הציבורית. מקודמים רק ע"י מאבקים ומאבקים זה פוליטי. 



 

 

. חברה צעירים שיש בכל העולם ל כמות המחאות, הכל התחיל נגמר והושפע מסטודנטיםבמידה ומסתכלים ע

 להם את היכולת לקדם דברים. 

: ההתאחדות צריכה לדאוג לרווחה של הסטודנטים. אני לא חושבת שהיא צריכה להתעסק בבעיות גדולות לינוי

 יותר. לא חושבת שהכסף של הסטודנטים צריך ללכת לדבר הזה.

ני חושב שאנחנו כן צריכים להיות במקום שמעודד הנהגה סטודנטיאלית. אנחנו צריכים לעודד את : אאלון

 , האם הסטודנטים נמצאים היום על סדר היום הציבורי?השפעה על סדר היום נוהשיח הזה, כי חשוב שתהיה ל

שיש תחושה של  כמו כן, המקום שלנו הוא גם לשמור על גבולות השיח וחופש הביטוי. צריך לפעול במקום

זה צורך שמגיע מהשטח, כל . , לא משנה מאיזה קהילה הםחוסר ביטחון של סטודנטים בקמפוס שלהם

 הסטודנטים רוצים להרגיש מוגנים.

: יש כאן חשיבות לתזמון. היה כאן אירוע שחריג באמירותיו. לא ניתן להסתכל על כך בתור בן אדם יחיד כרמל

רית בעלת השפעה, לא משנה אם ימשיך בתפקידו או לא, כרגע הוא במעמדו שמדבר על זה. יש כאן דמות ציבו

על דבריו צריך לקבל גינוי. הקמפוס שלנו רוצה להמשיך את הפעילות של האחווה הגאה זה לא מנגד. אני 

מסכימה עם אביתר שצריך לקרות משהו. אפילו לקיים פורום של פעולות המשך. זה מאוד חשוב כי מדובר כאן 

, השאלה מה המשך ת בסיסית. לא צריך להיות כאן דיון של בעד ונגד. ברור שאנחנו נגד האמירה הזועל זכו

 הפעולות.

: עלו כאן נושאים רחבים וחשובים, במיוחד השאלה אם זה מחוץ לקמפוס או לא. כולנו מכירים ומבינים שלומי

שלא יכולים להביע את דעתם.  את האוכלוסייה הגאה. יש כאן מחשבה על האתגרים. אנחנו הפה של אנשים

יצאנו כבר במהלך ראשון. אני רציתי לקבל את התחושות הקיימות כי בטוח שניתקל בבעיות כאלו בהמשך. 

מורידים את הכיפה בכניסה לקמפוס, יש כאן עוד אוכלוסיות הם לי ש אמרוסטודנטים מהטכניון שפגשתי 

 ם שלנו, הביטחון שלהם קודם לכל., זה מאבק של כולנו עבור הסטודנטישצריכות את העזרה

 ?: מדובר בפעולות אופרטיביותלינוי

שברגע שיש  הנקודה הכי חשובה היא: לא העליתי הצעה להחלטה. אני מודה על שיתוף המחשבות. שלומי

כהתאחדות וכל אגודה כפי שהיא רואה אוכלוסייה שנמצאת על הכוונת, לנו יש את הכוח לבוא ולהגיד, עד כאן. 

 לנכון.

 פרידות מיו"ר שסיימו את תפקידם

של הנדסאים שלא מקבלים ייצוג  גדולה. יש כאן אוכלוסייה )טכנולוגית ב"ש( אנחנו נפרדים היום מגיא יולי:

וגיא מבחינתי מייצג את כל ההנדסאים בארץ ויש לו תפקיד חשוב. הוא מייצג את האוכלוסייה עם הכי פחות 

ם מדהים שהוא מגיע איתו מהבית ונחישות מאוד גדולה. גיא נלחם . יש לו סט ערכיהשכלה הגבוההזכויות ב

 עבור הציבור שלו בצורה מדהימה. מאחלת לו הצלחה בכל דרך שימשיך בה. 



 

 

: יש כאן חברות שלא תמיד קורת במעגלים האלה. אני מציע לכם לשבת איתו לשיחה לפני שהוא עוזב. שלומי

 לזכור למה אנחנו בתפקיד. מאחל לו הצלחה גדולה.גיא נותן השראה ונותן מסוג הדמויות שעזרו 

: תודה לכל מי שתמך. הרגשתי שאני ביחידה עילית ולא כל אחד זוכה להיות ביניהם. הכרתי כאן שותפים גיא

 . לכולם, לשלומי וליולי לדרך, אנשים שכל הזמן עוזרים. תודה רבה

בשי זה היכולת שלו להוביל אחריו קבוצה על הבולטות  )מכללה למנהל(. : אנחנו רוצים להיפרד גם משייולי

, הוא הוציא משלחת השנה נגישה לפולין, זה מדהים כי תמיד שי חולם בגדולאנשים בצניעות ורוח חיובית. 

, ושי הוא לא כזה, הוא מציב מטרות ברגע שעושים משהו גדול אנו שמים לעצמנו מחסומים עוד לפני שהתחלנו

 ל מקום שתלך בו תצליח.בטוחה שבכה לך על ההשקעה בהתאחדות ואני מוד מורכבות ומשיג אותן.

: הפרידות הללו נורא קשות. אני חושב שעם על גיא דיברתי על השראה, שי עזר לי בתחום התפיסות. שלומי

  יש לך ענווה שלא אופיינית לאנשים בתפקידים ציבוריים, מאחל לך הצלחה בהמשך הדרך.

: החוויה בהתאחדות היא ממש זכות להיות פה. אני מודה לכל מי שיושב פה. למדתי מכל אחד משהו. תודה שי

 ליולי ולשלומי. 

 פורומים מקצועיים:

לקבוצות סטו' מוסיימות, אנחנו : הפורומים המקצועיים מאפשרים לקדם נושאים שונים הרלוונטיים יולי

. נקיים עכשיו סשן של פורום המכללות בצורה יותר אפקטיביתבהתאחדות בנינו תשתית לזה כדי לעבוד 

 לעיצוב, פורום המכללות לחינוך ופורום המכללות הלא מתוקצבות.

 )שנקר ובצלאל( תום ויותם -פורום המכללות לעיצוב   –תשלומים אפורים 

. נדבר על נה וכו'לכל הסטו שלומדים אמנות, עיצוב, אדריכלות, אופ: הבעייתיות שאנו נציג כאן נוגעת תום

מושג שנקרא תשלומים אפורים. זה סוג של מונח שמייצג כל הוצאה שסטודנטים מוציאים כדי להצליח לסיים 

את התואר. דברים פיזיים שהסטודנט צריך לקנות שבלעדיהם הוא לא יכול להציג עבודות להגשה. הפורום 

הצטרף מוזמן לפנות אלינו. לגבי התשלומים שמעוניין ל יו"רהזה מאוד רחב, אני ויותם התחלנו לגבש וכל 

הנלווים במכללות עיצוב, זה מתחלק לפי מחלקה ספציפית. המחלקות גובות כסף מהסטודנטים ועושים 

רכישה מרוכזת של הציוד וזה לא נותן מענה לכל החומרים שהסטודנטים צריכים. לדוגמא בעיצוב אופנה גובים 

ועוד ₪  600תקשורת חזותית ₪,  1,000וים, אומנות גם גובים תחת הסכם התשלומים הנלו₪  1,000עוד 

סכומים שגובים על הציוד. למה זה חשוב? הסכומים הללו מייצגים סכום פעוט ממה שהסטודנט צריך להוציא 

כדי לסיים את התואר, הסטודנטים לוקחים הלוואות על מנת לעמוד בהוצאות ומכך נוצר פער אקדמי לפי 

רוכשים. במידה והסטודנט מוציא פחות כסף על איכות החומרים הוא יקבל ציון יותר  החומרים שהסטודנטים

נמוך. אין כאן אכיפה אקדמיית והתוצאה שכל מרצה יכול לדרוש דרישות מוגזמות שיכולות להגיע לאלפי 

עשרות  שקלים כל חודש. ברמה החברתית זה יוצר אי שוויון. בשביל לסיים תואר במכללה ציבורית צריך להוציא

אלפי שקלים. מצופה שתהיה הזדמנות שווה לכל סטודנט ללמוד. עשינו סקר בקרב הסטודנטים לעיצוב בארץ. 

ניתן לראות לגבי הנתונים שמרבית ממלאי הסקר מדובר בשנה א', אפילו לא על פרויקט גמר. מילוא את הסדר 



 

 

₪,  1,646חומרי עיצוב עומדות על  אנשים. יש כאן נתונים ממוצאים. ההוצאות החודשיות על 1,350באזור 

הקצה הכי תחתון הוא במכללות הלא ₪.  10,236בנוסף לשכר הלימוד. בפרויקט גמר שנתי הסכום עומד על 

 50-דגמים על המסלול. זה מתחיל מ 8מתוקצבות. כדי לסיים את התואר בעיצוב אופנה, אתה מחויב לעלות 

 שיכול ללמוד את המקצוע הזה.  באוכלוסיה מסוים בגלל זה יש רק פלג₪. אלף  100-120עד ₪ אלף 

: היה כאן דיון בנושא לגבי מציאת פתרון לדברים הללו. קיימו כאן משוואה שיכולה לעמוד מול כמה המל"ג יותם

יכול לסבסד סטודנט בכל האקדמיות וזה נפל בדרך. מבחינת ההתאחדות, ניתן לראות בין חוסר הסכמה של 

ודנטים. בדקנו זאת מול יו"רים בבצלאל לשעבר והם אמרו שמדובר בחוסר הסכמה הסטודנטים לאגודות הסט

ם ע אשל המוסדות. הנשיאה של שנקר לא הסכימה להצעה של בצלאל, אמרו שנקבל את הסבסוד ואז נקב

 המל"ג עזב ואז הנושא הזה נפל. מנכ"ללהגדיל זאת או לא. סופר לי שמי שהיה 

בה, סכומי החובה. מסקירה של ההתאחדות וגם מהפעולות, עלו מסקנות : מדובר על סכומים שהמוסד גותום

שההתאחדות גיבשה והציעה: הקמת קרן לסטודנטים להשלמת פרויקט גמר, מענה למצוקת המעונות 

במוסדות לעיצוב, בחינת נוסחת התקצוב בעבור קורסי העיצוב. המסקנות העיקריות שלונו היא יצירת רגולציה 

שמרצה לא יחליט על ספק ספציפי בעלות מוגזמת. הדבר השני זה הגדלת התקצוב של  דמית. ליצור מצבקא

 דמי החומרים.

: אין אצלנו את עניין האומנות, אבל שמעתי סיפורים אישיים. כן הולך להיות אצלנו עיצוב אדריכלות עוד רום

הסטודנטים והכשילו  כמה שנים. פרויקטים של בניין, היה מקרה של פרויקט שעלה יותר מכל דגם אחר של

 אותו כי זה לא עמד ברמה עם שאר הסטודנטים.

המטרה שלנו היא שלא משנה על איזה מוצר תדפיס את העבודה שלך, לכל העבודות יהיה את אותו  תום:

 המשקל. 

: בעניין המלגות לסטודנטים בעל מצב סוציו אקונומי נמוך. יש סטודנטים שאין להם יכולת לממן לימודים רום

ה או אחרים, אולי אם אתם אלה שמניעים איזשהו מהלך למלגות למצב סוציו אקונומי נמוך. אנחנו רוצים כאל

 להצטרף.

: פנו אלי סטודנטים מארכיטקטורה, הם חייבים לעשות תואר שני כדי לקבל הכשרה. אני אשמח להצטרף לינוי

נשאלה אותו השאלה האם זה נראה אליכם אבל במקביל כדי לקדם את זה, הייתה לנו שיחה עם ראש החוג, ו

נורמטיבי שסטודנט לא יוכל לסיים את התואר בגלל המצב הכלכלי שלו. בגלל שיש שם הרבה ארכיטקטים 

במעמד גבוה הם לא שמו את זה בסדר היום שלהם. אני מבינה גם סטודנט שיש לו כסף והוא משקיע אותו 

תם. אנחנו חייבים לקדם את השיח הזה מול אנשי בעבודה. צריך להגיד פר קורס מה החומרים שעובדים אי

 הסגל, זה יכול לפגוע באנשים שאין להם כסף.

 : מסכים איתך זה אכן צריך להיות בין הסטודנטים להנהלה אבל ידינו צריכה להיות מונחת.יותם

 : יש אצלנו נשירה מאוד גדול בגלל הדבר הזה.לינוי



 

 

קדם את זה מול המל"ג וגם אנחנו צריכים להיות המבוגר : מההתאחדות אנחנו צריכים אישור בכדי לתום

 האחראי כדי לדאוג שיש הסכמות גם שם ואנחנו מגיעים למל"ג בצורה מגובשת.

: אני לא יודע איך זה יחול על המכללה שלי. אחרי שיוצאים לפעולה איך אנחנו יכולים להיכנס איתכם לעניין שי

 הזה?

 : יש כאן צעד ראשון של רפורמה כוללת בכל התחום הזה. יותם

 : השלב של הרגולציה זה לראות איך זה משפיע על שאר המכללות.תום

 )סמינר הקיבוצים ואורנים( שירן ואלון –לחינוך  יםפורום הסטודנט

. המצב היום : נפגשנו כל היו"רים של המכללות לחינוך והחלטנו שאנו צריכים לקדם דברים שקשורים בנושירן

נשי ונשות החינוך נמוך, אשל מערכת החינוך, מדובר כאן על מוטיבציה מאוד נמוכה למקצוע הזה. המעמד של 

גם בזירה התעסוקתית וגם החברתית. אני שומעת המון משפטים של "את שווה יותר", "למה להיות גננת", 

ואני מסתכלת על מוסדות החינוך, ניתן  זה מפגין את חוסר ההערכה והמעמד הנמוך של אנשי החינוך. במידה

לראות שוני בדרישות עצמם. זה יוצר פערים במתווה של הכשרת מורים ואיך הסטודנטים יוצאים למערכת 

החינוך, גם בזה שההכשרה בכל מוסד היא לא מותאמת למציאות של הסטודנט ולרווחה ולכן ההכשרה הופכת 

 להיות פחות איכותית.

הוא עובד כבר שלוש שנים. הוא מתעסק בדברים הקשורים לעולם החינוך. המטרה  היסטוריה על הפורום,

העיקרית היא שיפור מערכת החינוך בישראל. בערוץ מוסדי של קידום מעמדם של נשות החינוך ופנים מוסדי, 

 איכות ההשכרה של המורים.

כולנו עוברים במערכת אנחנו : פורום החינוך חשוב ולרלוונטי לכל מי שיושב בשולחן. בסופו של דבר אלון

. אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהאימפקט הרציני בחברה הוא החינוך בעצמנו ואז דרך הילדים שלנו

ממערכת החינוך ואנשי החינוך. כהורים לילדים, כאזרחים שרוצים לגדל כאן דור עתיד בצורה טובה זה חשוב. 

מוסדית, ברור שזו מטרה מרכזית וגדולה. בתוך זה יש לנו המטרות שלנו הן בפעילות חוץ מוסדית וגם בפנים 

שותפים. ההתאחדות, קבינט החינוך ונשיאי ונשיאות המכללות ושגרירי רג"ב. נכון להיום מערכת החינוך 

מכלל זאת בראייה הוליסטית של כל השותפים. המטרה היא שהחברה תקיימת מפלסטרים, אין גוף ש

לא מצביעים על אחוזים  םיך תראה מערכת החינוך בישראל. הנתונים היוהישראלית תכתוב את התסריט של א

 כניסה למערכת החינוך. בגבוהים 

כיום אנחנו עובדים בצוותי עבודה, תקופת ההכשרה והכניסה למערכת. אנחנו שואפים ללמוד להתעסק 

ה. ניתן לזהות כאן במחקר עולמי על איך נראות מערכות חינוך שונות בעולם ובדרכי המיון וההכשרה להורא

פער בזיהוי לכל מי שנכנס למערכת החינוך בישראל. נשאלת שאלה האם נכון לבחון ציונים ולעשות מרכזי 

הערכה. לדעתי היום המערכת פשוט עובדת, ולא בוחנת את הראייה החינוכית של איזה אדם הייתי רוצה 

טיבציה לחינוך עולה בשאלות שונות על שייכנס לחנך את הילדים שלי. בהמשך נוביל סקר שיבדוק האם המו

 הליווי ואיך התחושה שנכנסים למערכת החינוך. נרצה לראות גם מה נמשיך לעשות בנוגע לחינוך והערכה.



 

 

: החינוך במדינת ישראל לא משהו שנוגע רק לסטודנטים לחינוך. כל אחד עובר זאת בתחומו ונעבור זאת שירן

ים למצב שקורה כרגע במדינה. רוב הבנות שאיתי בתואר מבינות שאין גם בתור הורים. אסור לנו להיות אדיש

להם מה לעשות במערכת החינוך, הן לא רוצות למצוא את עצמן שם וזו בעיה מאוד גדולה. החינוך הוא בסיס 

לכל דבר ואם לא יהיה חינוך טוב לא תהיה מדינה טובה. זה תהליך ארוך ומורכב ואנחנו צריכים כמה שיותר 

לדרך. אנחנו רוצים לגרום פה להפיכה, והיא חייבת להתקיים וכמה שיותר מהר. אנחנו מזמינים אתכם  שותפים

 לקחת חלק ולתמוך בנו ולסייע.

יש סקרים שנעשו אך במטרה לבדוק למה סטודנטים מגיעים ללמוד חינוך. הסקר היה בכדי להגיע לוועדה.  יולי:

ה לנו מתווה מתישהו. המתווה כנראה הולך להתפרסם והוא הוועדה עדיין לא סיימה את עבודתה ובסוף יהי

לא הולך להיות כל כך טוב. יש כאן כשל של "שוק" שהוא לא שוק. הילודה בישראל היא בין הגבוהות, אנחנו 

רק גדלים והמדינה גודלת בקצב שיא וגם המערכות ואין מספיק מורים. אנשים לא רוצים להיות מורים וגם 

ל מורה שמסיים בכל מקום כי אין להם ברירה והם חייבים מורים. זה מוביל לכך שהמכללות לבית ספר לוקחים כ

צריכים להוציא יותר מורים והן לא יכולות לסנן אנשים, ואז נוצרת שרשרת ובסוף כדי לנצח את זה אי אפשר 

ואר ובסוף לא לומדים את הת 30%להגביל את הכניסה למערכת כי מצד אחד אין מורים בקצה ואין גם רצון. 

נכנסים למערכת החינוך אחרי שהם מושקעים. המדינה משקיעה מיליארדי שקלים וצריכה לנתב זאת לשכר 

 המורים וכך אנשים ירצו להמשיך ולסיים את התואר.

: בסופו של יום הרבה סטודנטים לא נכנסים אפילו לסטאז', הנתונים מדאיגים מאוד. התחברנו לקבינט שירן

שזה התאגדות של המון גורמים. המטרה היא לנסח מספר עקרונות של מה הסטודנטיות רוצות  הציבורי לחינוך

להכשרה, למיון ולתקופת הסטאז'. המטרה היא שכל ארגון יתעסק בתקופה שלו ואז ייבנה פה מתווה אחר 

 שיכיל את כל הקולות של הציבור למעלה. 

היה קיים לפני כמה שנים כשהוקמו המכללות בהנדסה. : היה לי דיון על זה עם חברי לא מזמן. זה משהו שעדי

היה תואר בשם "ביטק" שאנשים הסתכלו עליו בצורה עקומה. אנחנו כל הזמן אומרים שצריך לעלות את תנאי 

הקבלה ומנגד לעלות את השכר וזה מה שימשוך את האנשים. צריך לעשות שינוי בתואר ולהגיד שיש שתי 

ת התנאי קבלה ואת הכותרת של התואר. כרגע כן צריך להשאיר את תנאי רמות הכשרה. יש צורך לשנות א

הקבלה אבל לשנות את השכר כדי שאנשים ירצו ללמוד זאת. עושים כל כך הרבה ועושים מאוד מעט. הייסוד 

 להעלות השכר צריך לבוא לידי ביטוי מהצד של המדינה. צריך גם לתת יוקרה לתואר הזה כתואר.

 שאלות לגבי זה. האם פסיכומטרי הוא מדד בהקשר של חינוך.: יש לנו הרבה אלון

: פסיכומטרי הוא לא מדד לשום דבר, זה בודק את רמת ההשקעה שלך. אם אתה תרצה להתקבל תעשה עדי

כמה פעמים פסיכומטרי ותתקבל, אם אדם ירצה להצליח הוא יתאמץ. נקודת המוצא היא שכל עוד שאין כיום 

 שום מדד, זוהי הבעיה.

: ברור לי שהתשובה מורכבת וכל אחד ימשוך לכיוון שלו. אחד הדברים שיולי מדברת עליהם שהמתווה ןאלו

. בסוף סטודנטים צריכים לעשות תואר יהיה רע, יש הסתכלות בדיוק ברמה הזאת של רצון לעלות את הדרישות

ציאות. כאן התכוונו שני ובלי זה לא ניתן להוציא תואר, הפתרונות הללו לא מתיישרים עם מה שקורה במ



 

 

שלנו להיות מגדלור בעל מעורבות. כיום יש בתהליכים הפנים מוסדיים, איפה אנחנו מביאים למוסדות החינוך 

מורים בשטח שסיימו את התואר וצריך לראות איך מתייחסים לזה אבל ככל שאנחנו מוציאים מורים שעברו 

 גם באקדמיה.תהליך הכשרה איכותי, כניסת מיון איכותית גם במערכת ו

כי  ,שווהעמק האבל התחברתי למה שאלון אמר. צריך למצוא כאן את  יש כאן תהליך שהוא ארוך, : אכןנוי

נשב כאן עם אנחנו בסוף  ?נוצר ווקום. איך אנחנו יכולים לעזור לכם בעניין הזה, במידה ומעלים את הרף

 התוצרים של החינוך בעשור האחרון. מסכימה עם זה שצריך לתת יוקרה לתואר הזה. 

: כסטודנטית לחינוך, יש מדינות שרואים שעשו את השינוי הזה. צריך לכלול אנשי חינוך שהם כבר בתוך כרמל

 התהליך. צריך לקחת מאנשים שבאו מארצות אחרות ולקחת מהם דוגמא.

: כאן באזורים של הפריפריה יש מקרים הזויים בהם בתי ספר לוקחים אנשים שסיימו רעאלמשה סיו"ר עמק יז

כיתה יב' ואומרים להם לבוא ולהיות מורים מחליפים. צריך לבדוק את הבקרה על מי יכול להיות לשמש  כמורה 

לנסות ביחד עם ומי לא. אני מכיר חברים שלמדו באורנים ויש להם המון קושי להיכנס למערכת. לדעתי שווה 

לחץ של ההתאחדות, לדבר עם מכללות לחינוך ולעשות שת"פ. במידה ובמכללת עמק יזרעאל היו נותנים 

 שיתוף פעולה מבחינת תעודת הוראה, התואר כאן היה פורח בצורה אחרת.

ין : משה נגע במתווה של המל"ג בנוגע לאיחוד המוסדות לחינוך. הוא צודק שהיה צריך להיות חיבור ביולי

 במו"מ בינהם.מוסדות אבל בסוף זה נפל אורנים לעמק יזרעאל 

: במידה וחבריי כאן מביאים את הרעיונות והראייה הביקורתית, אנחנו סטודנטים לחינוך לא יכולים לראות שירן

 זאת כי אנחנו חלק מהלימודים. ברגע שנפתח את דף הרעיונות נשמח לשמוע דברים שיעזרו לנו.

 )אקדמית אונו( אלחנן – מתוקצבותפורום מכללות לא 

: מכללות לא מתוקצבות, נקראות גם מכללות פרטיות. ובהם משלמים שכר לימוד גבוה. דיברו כאן קודם אלחנן

על מכללות לעיצוב ועל תשלומים מעבר, גם אצלנו יש סכום רב שצריך לשלם מעבר לשכר הלימוד. אני מציג 

למנהל ראשון לציון, המרכז האקדמי פרס רחובות, המרכז במצגת מכללות לא מתוקצבות, כמו המכללה 

הבינתחומי הרצליה ועוד. הפורום נפגש לפני שבועיים ואני מודה לשלומי ויולי על העלאת הרעיון לפורום. 

מטרות הפורום הוא לשפר את יחסי מוסד אגודה, לשפר את גובה שכר הלימוד שהולך וגדל עם השנים. אין 

כללה בכל הדברים האלו והסטודנט ממש לא מוגן. יש את עניין לימודי אנגלית שחלק שום גורם שמפקח על המ

לא נוגעים בכלל את הלימודים. זה פורום מאוד חשוב כי חשוב שיהיה בקרה ופיקוח על המוסדות ובפרט ההגנה 

 על הסטודנטים.

 : מה אפשר לעשות, איך אפשר להשפיע על המוסד?יפה

על הסכם מסוים שיפורסם, עוד מכללות ירצו לחתום. בפגישה הראשונה אנחנו : במידה ותהיה חתימה אלחנן

 רצינו לעלות את הנושא ולהציף אותו, לאחר מכן בעתיד נחשוב על פתרונות יצירתיים.



 

 

: לכל אחד יש סוגיות ספציפיות ולכולם אין את אותם הפתרונות. אנחנו צריכים להבין מה הבעיה ומהי יולי

שנוכל לפתור אותו. ההסכם בות"ת ה"בלתי כתוב", הוא שאפשר להקים מוסדות פרטיים הדרך הכי אפקטיבית 

 והם טוענים שבעניין הכסף שלא ידברו איתם. ברגע שנבין מה הפתרון האפקטיבי נבין מה הכוח שלהם.

: באונו השכר עולה עם השנים של הלמידה, הייתי בטוח שזה בכל המוסדות הלא מתוקצבים וגיליתי אלחנן

 ה רק באונו. עלה כאן שיח והסטודנטים היו מאוד מופתעים אז כן צריך לעשות כאן תהליך של השוואה.שז

כי מכללות לא מתקצבות לא יכולות להיות יותר מידי כפופות למל"ג.  ,אנחנו לא רוצים יותר מידי להתערב: נוי

כי עורכי דין ורואי חשבון יש גם מבחני מעבר מאוד קשים שגם שם צריך לשים עין על ההכשרה והיכולות 

  משלמים סכומים גדולים ויכולים בסוף לא לעבור.  

 )אונ' ת"א( ירדן –משבר האקלים, עבר הווה ועתיד 

. ככל שהצבע אדום יותר גוברת 2018עד  1901-: ניתן לראות כאן תמונה של פסי ההתחממות בישראל מירדן

 ההתחממות הגלובלית. 

שמוציא הערכות למצב אקלים וקהילת   IPCC-ות? אתבסס על ארגון המה זה התחממות ומה ניתן לעש

המדענים המתעסקת בנושא. מדובר על עליה בטמפרטורות של כדור הארץ. מאז המהפכה התעשייתית קצב 

מעלות. ההתחממות הזו גורמת לשינוי אקלים גם בעיקר ברמה הגלובלית.  1.9העלייה לא נרגע ויש עליה של 

ש גזי חממה והם מגזים עלינו מהתחממות פסיבית. ככל שיש פליטות גזי פחמן, החממה בתוך האטמוספרה י

מעלות עד המאה  4-6גודלת והחום לא יכול לצאת החוצה ואז יש כאן התחממות רבה. יש הערכה של עליה של 

ם הנוכחית. ההתחממות הגלובלית אכן תהיה כך או כך אבל בני האדם גורמים לעליה מסיבית והגעה למקו

שלא בעל יכולת שיקום. יש עלייה בטמפרטורה בקרקע, ככל שיש יותר פליטה של פחמן דו חמצני 

הטמפרטורה משתנה. יש כאן הפשרת קרחונים שגורם לעליית פני הים, צמצום המגוון הביולוגי שמפר את 

ל יוצא מאיזון. האיזון בעולם. יש מעגל טבעי ובריא שקורה גם מבחינת החיות וככל שמשהו נגמר, משהו במעג

יש הבדל בין משטח שחור למשטח לבן. הקרחונים נמסים ופני הים יותר קהים כי אין להם יכולות לפלוט את 

 כמות הקרינה.

יש כאן הסתכלות על ההתחממות ברחבי הגלובוס. אנחנו נמצאים בשנות שיא של אירועים שונים וגדולי ממד. 

שנה מהיום החיות הגדולות ייעלמו מהעולם. מדובר כאן גם  26בעקבות האירועים האלה יכול להיות שתוך 

 מיליוני פליטים ופליטות בעקבות משבר אקלים.

דבר נוסף הוא פליטת פלסטיק לים. הדגים אוכלים את הפלסטיק ואנחנו גם אוכלים הדגים במחקר שנעשה 

', גילו את אפקט החממה. 65נמצאו בתינוקות מיקרו פלסטיקים. יש כאן פגיעה בעניין הביולוגי. כבר בשנת 

' בעקבות האמירה "האנושות והטבע נמצאים על מסלול התנגשות" הקימו ועידת אקלים הראשונה 88בשנת 

בפליטות פחמן דו חמצני. הועידה האחרונה נאמר "השיחות מראות עד  60%ולאחר הועדה הייתה עליה של 

מהמדענים  97%נוספת בקרוב בגלזגו.  כמה המנהיגים מנותקים". אין תוצאות משמעותיות ויש וועידה

והמדעניות על האמירות שיש התחממות והיא על ידי מעשה האדם, אנחנו בסכנה ממשכית של הכחדה ובני 

 האדם בדרך לשם.



 

 

מה אנחנו יכולים לעשות? צמצום צריכת אופנה ואלקטרוניקה. התעשייה הזו שמעבר לרמת הייצור שהיא 

במפעלים של הייצור ההמוני. תהליך הייצור וההובלה הוא זיהום שלא נגמר. נצלנית כלפי בני האדם העובדים 

מפליטות החממה זה מתעשיית הבשר, היא מזהמת יותר מהתעבורה. צמצום  20%צמצום צריכת בשר. 

שימוש בחד פעמי ובקשיות. המחזור הוא נחמד אבל לא פותר הבעיה. עצם הייצור של הפלסטיק הוא זה 

 שגורם לבעיה. 

בי ראש אנחנו צריכים לעלות את השיח לסדר היום בהנהלת המוסד. בזכות הלחץ נוצרה וועדת אקלים כיוש

. תו ירוק לעסקים באוניברסיטת תל אביב. עצם העובדה שהשיח על סדר היום מביא לפעילות מסיבית בנושא

רב פעמיות ותורנות במוסד, צריך לקרוא לקפיטריה להפסיק לחלק כלים חד פעמיים. יש צעד מטורף של כוסות 

 שטיפה באוניברסיטת ת"א. 

כנשיאות אני מציעה שנתאחד ונבוא ונדרוש שינוי מדיניות מהממשלה. לשמחתי באוניברסיטת תל אביב הבינו 

והחלו לעשות דברים בנושא. צריך לשנות את כיוון התחבורה, בשביל זה צריך למצוא פתרון לתחבורה. שינו 

 וי כיוון בכלכלה.תרבות בחקלאות ובתזונה ושינ

בתקופה האחרונה המון תאים ירוקים התאחדו. כיום : (סטודנט פעיל לאקלים ממכלת סמי שמעון) –סמיון 

תאים ירוקים שבחרו להוביל את הנושא והמאבק. לאקדמיה יש חלק מאוד חשוב להוביל את  20אנחנו מעל 

ההתאחדות. בנוסף, בסוף מרץ מתקיים  הדבר הזה. אנחנו עובדים על ניסוח של מסמך עקרונות שנעלה בפני

מצעד אקלים. שנה שעבר התלמידים בבתי ספר התיכונים לקחו אחריות והובילו את המצעד. אנחנו רואים 

לנכון שהשנה הסטודנטים יהיו בראש המצעד הזה. שלושה דברים שאנו רוצים מההתאחדות: ליצור קמפיין 

תמיכה של ההתאחדות וארגון מערך הסעות למצעד בכדי  הדרכה על הנושא, יצירת תוכן ופרסום על הצהרת

לגעת בהם ביום יום, גם הפלסטיק למרות שהוא לא קשור  כיםלשם סטודנטים. אני חושב שהדברים צרי עלשנ

להתחממות אבל זה נושא שמתחברים אליו מיידית. בזמן האחרון מרגישים בצורה מוחשית את שינוי האקלים, 

 פות באוסטרליה יש כאן דאגה, וצריך להביא גם את מי שאין להם הרבה ידע.מהמקרים של ההצפות והשרי

יש תא קיימות שנקרא תא ירוק ומתוקצב בחלקו חלק  : אני רוצה לספר מה קורה בטכניון בנושא הזה.לינוי

מהמוסד וחלק מהאגודה. יש אצלנו סטודנטים מהנדסת סביבה ועוד אנשים שלא מהתחום. הנושא הזה נלקח 

ש ובגרימת רגש לפחד, אלא ביצירת שיח. אנחנו התרשמנו שיש הרתעה בלבד על הדברים האלה. לא בדג

משהו נוסף שעשינו הוא קורס בחירה אקדמית שנוגע במשבר האקלים. זה יכול להתבטא בכל מוסד לימודים 

יש אנשים ובכל תחום לימודי. בחודש פברואר צפוי יום אקלים עם אנשי מקצוע מכל מיני מוסדות, במידה ו

שרוצים לבוא אשמח שתפנו אלי. דבר נוסף שאנחנו עושים, אמנם האימפקט על הסביבה והאקלים מאוד קטן, 

אנחנו מעלים את החשיבות של קנייה של דברים יד שנייה כי בסופו של יום לאנשים יש הרבה זבל אז במקום 

קבוצה של התנדבות בנוגע לאקלים. יש  לזרוק ולאגור אותו אולי אנשים אחרים ימצאו בזה שימוש. בנוסף, יש

אנשים שאחראים על שדות חקלאים. בעיקר, יש צורך להביא זאת לסדר היום הסטודנטיאליים. אנחנו עובדים 

 על עניין מיגור החד פעמי במסיבות.

 600: חשוב לי להגיד בהמשך למה שנאמר כאן. תא סטודנטים למען אקלים, קם בקיץ וסחף תוך חודשיים ירדן

טודנטים. יש כאן אש בשדה קוצים. ניתן לראות את הבעיה שקורית, נהרגו אנשים בתל אביב. אנשים כבר ס



 

 

התחילו להבין ולכן התא הזה הוא מאוד חזק. החברה שלי ישמחו להפיץ ולרתום רק תבקשו, זה מדהים וסופר 

 חשוב. 

 : האם נוצר קשר עם התאים הסטודנטיאליים במוסדות?כרמל

: יש כאן פעילות עם התאים והמוסדות, אנחנו מצליחים לעורר את השטח אבל אנחנו צריכים גב יותר סמיון

 חזק. 

: בתל חי יש תא שדואג לאקלים. אנחנו קיבלנו גם תו מכללה ירוקה. אחת המטרות זה להרחיב את זה כרמל

 למטרה ארצית ואיזה כיף שזה קיים. 

 יים. מעניין אותי אם זה קיים בשיח הפוליטי בישראל.: מסכים עם חברתי שזה מאוד כיף שזה קשי

: ההתעניינות הייתה מאוד קטנה שזה כמעט לא משמעותי. מבחינת אנרגיה ירוקה היעדים של ישראל סמיון

 מאוד נמוכות ואנחנו לא במקום טוב.

אמינה שברגע : בנוגע לסדר היום הפוליטי בישראל. יש כמה חברי כנסת שזה מתחיל לעניין אותם ואני מספיר

 שהם יראו שזה חלק מסדר היום הציבורי של הצעירים הם ירצו לקחת את זה לסדר היום שלהם.

: גם אצלנו בסמינר הקיבוצים יש תא קיימות בנושא אקלים. אני אכן חושבת שזה נושא פוליטי ולגבי עניין שירן

תעסק בנושאים פוליטיים חברתיים הכל הוא פוליטי. צריך לפתוח עיניים שלה בכנס האקלים בפריז, החתימות

זה לא רע. כן צריך להוביל שינויים מהותיים ולהתעסק בדברים שהם פחות נוחים לנו. האקלים זה משהו 

 שאנחנו רוצים לתמוך בו.

: יש אגודות שונות שמשתתפות איתנו בנושא האקלים כמו: חיפה, טכניון, אורנים, תל חי, שנקר, בצלאל, סמיון

 ן, סמי.ספיר, בן גוריו

: כמו ששירן אמרה, זוהי יוזמה מבורכת וזה הדבר הכי יפה שנאמר פה לדעתי בשנה האחרונה. עדיין לא שגיא

 קיבלתי תשובה מבחינת מספרים, מה האחוזים של בני האדם שמשפיעים על ההתחממות הגלובלית?

 : אוכל להפיק את המחקרים הללו. לינוי

: עשינו יוזמות שונות בטכניון, למשל להגיד לבעלי הקפיטריה שכל מי שמביא כוס טרמית מהבית מקבל לינוי

 הנחה של שקל על כוס הקפה וזה תפס. 

: תודה לירדן לינוי וסמיון. מה שיפה בנושא הזה בפן הערכי שיש פה פעילות שחלק מהקמפוסים כבר שלומי

שוב ונשרטט מה התהליך שלנו בזה. צריך לתת לסטודנטים עשו אותה בתקופה האחרונה. אנחנו נבנה, נח

 רצון להשפיע על האקלים בחברה הישראלית.



 

 

שבשונה מהמנגנונים האחרונים, קשה לאתר אותם.  בשלב של מינוי דח"צים.נדבר על עניין הבחירות. אנחנו 

בתחום השיווק. קשה זה חברה שיש להם ניסיון בשלוש זוויות. הפן של ייעוץ אסטרטגי בתחום חברות וגם 

 לרתום אנשים לזה כי זה בהתנדבות מלאה.

 אושר ברוב קולות. –אתי גנון  –הצבעה על דירקטורית חיצונית לאלחון 

החברות  של אסטרטגי היא הביאה לנו פרספקטיבה: פגשנו את אתי והיא מבריקה. מבחינת הייעוץ הספיר

 הגדולות.

 נציגות מכללות –בחירות לוועד המנהל 

: אני סטודנטית לחינוך בשנה הרביעית. אני גרה בישוב דפנה הקרוב למכללת תל חי ואני מייצגת תל חי – כרמל

נציגות החוג לחינוך במשך שנתיים. לאחר  – 2016אותה. מאז שהגעתי לאקדמיה התעסקתי בכמה נציגויות. 

התא לשוויון מגדרי. בשנה האחרונה נבחרתי  מתי את, הייתי רכזת מעורבות חברתית והק2017מכן בשנת 

 יתכלכלבחברה הלהיות יושבת ראש אגודת הסטודנטים בתל חי. בתוך תפקידי בתל חי אני דירקטורית 

שם ניסיון. הערכים שלי בתור מי שמייצגת את תל חי וגם ערכים שאני מחוברת אליהם,  הרחיבומאפשר לי ל

ה לצרכים מהשטח ושותפות. אחת בורבות והשפעה, שקיפות והקשהם שוויון מגדרי, שמירה על הסביבה, מע

לחודש אנחנו מבצעים מפגש הנהלה שקוף בכדי לערב את כל המעוניינים. בנוסף לכך חשוב לי לקדם את 

השיח של השותפות בין מכללות ואוניברסיטאות. ניתן לראות את המצוקה של הסטודנטים בנוגע לתעסוקה 

צירת כלים ממשיים לתעשייה. יש לי את הניסיון ואת המוטיבציה להיות חלק האקדמית, חשוב לקדם את י

 בוועד המנהל. אני אשמח שתבחרו בי, תודה. 

: אני מתרגשת מהמעמד. מי שמכיר אותי יודע שאני לא יכולה לעצור במקום אחד וחייבת אקדמית פרס – נוי

 חילצתי ,. תוך כדי השנה הזוקדמית פרסבמכללה האלעשות כמה דברים במקביל. אני סטודנטית לתואר שני 

קידום מעמד האישה. הובלנו כמה ו נו להקים תא למניעת הטרדה מיניתממצב מורכב, הצלח האגודהאת 

. הניסיון שלי הוכח ביחד עם ולאגודה תקציב לתגמל את האנשים שנרתמו למאבקאו  לא היה לי שכר. הפגנות

 לומדים הכי מהר., והבנתי שברגע שזורקים למים ,יו"ריתבתור סיור"ית ואז כלאגודה הצוות. נכנסתי 

 נוי פרג' נבחרה ברוב קולות : ספיר

 הישיבה הסתיימה.

 

 

 

 



 

 

 

 

   


