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פרוטוקול נשיאות
כינוס לבקשת  11חברי/ות נשיאות בנושא הסטו' הלא מתוקצבים
נוכחים מההתאחדות:
שלומי יחיאב  -יו"ר ההתאחדות
יולי הלל  -סיו"ר ההתאחדות
יניב יחזקאל  -מבקר ההתאחדות
אריאלה להב  -גוף מבקר
נוכחים מהיו"רים:
ירדן בן צבי  -יו"ר האגודה בונ' תל אביב
ליאור פליק  -יו"ר האגודה באונ' הפתוחה
שי פודולר  -יו"ר האגודה באונ' העברית
שיר צדוק  -יו"ר האגודה בבן גוריון
נתנאל פל  -יו"ר האגודה בבר אילן
דניאל סלומון  -יו"ר האגודה באריאל
לינוי נגר  -יו"ר האגודה בטכניון
אלחנן פלהיימר  -יו"ר האגודה בקריה האקדמית אונו
אור צברי  -יו"ר האגודה במכללה למנהל
אביתר אסולין  -יו"ר האגודה במכללת בית ברל
עידו ברוכשטיין  -יו"ר האגודה במכללת רופין
שגיא אלמקייס  -יו"ר האגודה בסמי שמעון אשדוד
שירן עטרי  -יו"ר האגודה בסמינר הקיבוצים
יפה טבז'ה  -יו"ר האגודה במכללת אשקלון
לינוי ברו  -יו"ר האגודה במכללת עמק יזראל
נוי פארג'  -יו"ר האגודה בפרס
יענקי טייבר  -יו"ר האגודה במכון לב
נועה מימון  -יו"ר האגודה באקדמית תל אביב-יפו
יקיר ג'רסי  -יו"ר האגודה במכללת הדסה
הילה דיקובסקי  -יו"ר האגודה במכללת לוינסקי
מיכל סלומון  -יו"ר האגודה בשנקר
חורש קן  -יו"ר האגודה במכללת כנרת
אבי בוחבוט  -יו"ר האגודה בקיי
אריאל אבוטבול  -יו"ר האגודה במכללת צפת
אלון באום  -יו"ר האגודה במכללת אורנים
נעם ניר  -יו"ר האגודה במכללת גליל מערבי
עדי לוי  -יו"ר האגודה בדוד ילין
אמיתי שיף  -יו"ר האגודה במרכז האקדמי למשפט ועסקים
איתי גבאי  -יו"ר האגודה במכללת עזריאלי

מתווה הנשיאות לסטו' הלא מתוקצבים  -מתווה נוסף על המאבק הארצי
יולי :הנשיאות הזו מתכנסת בעקבות פנייה של  11חברי/ות על מספר נושאים שהם ביקשו לעלות לדיון ולהצבעה -
הכל נשלח אליכם למייל .מציגה לכם את הבקשה שהגיעה להתאחדות .מה שמתבקש הוא תמיכה של התאחדות
במאבק והדרישה של הסטודנטים בקרייה האקדמית אונו ,לגבי המאבק שהם מובילים יחד עם מובילים נוספים
במוסדות הלא מתוקצבים .בחודש יולי הייתה ישיבה ארוכה לגבי מאבק הסטודנטים בכל הארץ ,שקיבלנו בה החלטה
על יציאה משותפת ועל כך שיקבעו העקרונות למאבק בועד המנהל .העיקרון המרכזי שהתקבל שם הוא שאנחנו לא
משאירים אף אחד מהסטודנטים מאחור כולל מתוקצבות וכולל לא מתוקצבות .ולכן גם במשא ומתן עכשיו וגם במשא
ומתן הקודם ההתאחדות מובילה את כל הנושא בחשיבה על כל הקהילות באקדמיה  -סטו' לחינוך ,הנדסאים ,לא
מתוקצבים וכו' .כמו כן ,ברור לנו שיש כאן אוכלוסייה מיוחדת שזה הסטודנטים של המוסדות הלא מתוקצבים ועל זה
עשינו הרבה שיחות בתוך הפורום של הלא מתוקצבים גם איתי ועם שלומי וגם ביניהם .שכר הלימוד שם גבוה בהרבה
וצריך לטפל בזה באופן נוסף ונקודתי מעבר למאבק הארצי שאנחנו מנהלים.
אחרי שקיבלנו את המכתב ,העברנו אותו ליעוץ משפטי של ההתאחדות ולמבקר ,ולכן החזרנו מכתב עם סעיפים שיש
בעייתיות להצביע להם ,סעיפים שעומדים בניגוד לתקנון העמותה .מכיוון שהגיעה להתאחדות איום לפני תביעה על
העלאת הנושאים וזאת למרות היעוץ המשפטי ואנחנו לא מתכוונים לבזבז כספי ציבור על הדבר הזה ,כלל ההצבעות
יגיעו לפתח האסיפה הכללית ,גם הסעיפים שהיועמ"ש ממליץ לא להצביע עליהם והאסיפה תחליט על העלאת
הסעיפים להצבעה.
שידור הישיבה בלייב בפייסבוק  -ביקשו לעלות את זה להצבעה .על פי היועץ המשפטי ,זה צריך לעבור פה אחד
בקבוצה הזו .לא יכול להיות שקבוצת יו"רים מסוימת קובעת לקבוצה אחרת אם הם ישודרו או לא .זאת החלטה גדולה
שלא נלקחה בעבר בפורום הזה .המלצת היועצת המשפטית היא להצביע פה אחד .הצענו כי נכתב מכתב אישי,
נעשה את זה מסודר ואז נוכל להיערך גם טכנולוגית מראש .אבל שוב ,לאחר מכן קיבלנו מכתב איום שאם לא נעמוד
בכל הסעיפים נגיד לביהמ"ש ,ולדעתנו זה מאוד מיותר .אנחנו נעלה את כל ההצבעות פה בישיבה ונתחיל מזה.
המלצת היועמ"ש עומדת בכפוף לחוק צנעת הפרט והפרטיות.
דניאל סולומון :אני אתחיל שבגדול אני מאוד תומך בישיבות בלייב .זה עלה כחלק ממשהו אבל אני מסכים עם לחבר
לסטודנטים ,כמה העבודה שלנו טובה ויעילה אם נהיה שקופים יותר .לדעתי גם טוב לעלות את כלל הישיבות
לסטודנטים .לגבי הישיבה עכשיו אני חושב שלעשות את הישיבה הזאת ,זה לירות לעצמנו ברגל .איני חושב שדיון כזה
פנימי צריך לצאת החוצה .אני תומך לגמרי בישיבות בלייב אבל הישיבה הזאת יכולה להוציא אותנו באור שלילי לפני
הסטודנטים.
יניב :יש להתאחדות ייעוץ משפטי ואם זו הדעה שלהם אז זוהי הדעה.
נועם ניר :צריך לדייק שזה רק יעוץ ולא הנחיה.
שלומי :בשביל כל מי שהצטרף אני שוב מסביר לכבוד מה התכנסנו .אנחנו עוברים על סעיפים שעליהם יש צורך
לקיים הצבעה בפורום שכאן .כמה דקות נתקן את התקלה הטכנית ונמשיך .כל הסעיפים שעלו כבקשה נעלה אותם
אחד ואחד ועל כל אחד תהיה לנו הצבעה .הסוגייה הראשונה זה השידור בלייב.

יולי :נצביע כעת לגבי עניין הלייב בפייסבוק .אנחנו מצביעים רשית על אופן קבלת ההחלטה בנושא :פה אחד או רוב
רגיל.
הצבעה ראשונה  -אופן קבלת ההחלטות :ההצבעה עברה ברוב קולות להצבעה בפה אחד.
דניאל סולומון :אני אחזור על דברי שוב מהתחלה .לדעתי כל הישיבות של ההתאחדות צריכות להיות בלייב .לגבי
הישיבה הזאת ,אני חושב שזה כביסה מלוכלכת שלנו וכל הסטודנטים לא צריכים לדעת על זה .בתור גוף שאמור
לדאוג לסטודנטים בדברים חשובים ביותר ואנחנו עוסקים בעצמנו .הסטודנטים יגידו שאנחנו מתעסקים בפוליטיקה.
יולי :זה דיון שצריך לעשות אותו ברמה מעמיקה ,מעבר לזה שיש עניינים פנימיים אנחנו דנים פה בנושאים רגישים
כמו משא ומתן עם האוצר ,לשדר את זה בפייסבוק עלול לפגוע בסטו' שלנו שעבורם אנחנו נאבקים כי כל משרדי
הממשלה ידעו מה האסטרטגיה שלנו ואנחנו נשיג פחות.
הצבעה שנייה  -עצם שידור הישיבה :בעקבות כך שההצבעה לא עברה בפה אחד  -הישיבה לא תשודר.
יולי :נעבור לעניין המהותי ,הבקשה שהגיעה היא תמיכה במאבק של הקריה האקדמית אונו ו"מובילי המאבקים".
מדובר בתמיכה בפייסבוק ,הפגנות וכו' .ביקשנו להעביר לנשיאות את הפרטים של מובילי המאבקים כדי שהנשיאות
תוכל לקבל החלטות כשיש בידיה את כל הפרטים אך לא קיבלנו את ההסבר ,מבקשת שאלחנן יפרט זאת עכשיו.
אלחנן :זה תמוה מאוד שאני נאלץ להתחנן במשך ארבעה חודשים לתמיכה פומבית ורשמית במאבק של אגודת
הסטודנטים באונו וזה מאוד עצוב .אני העליתי את הנושא כבר בתחילת מרץ גם בוואטסאפ וגם בפייסבוק .רציתי
להקדים תרופה למכה ולצערי זה לא קיבל שום התייחסות .הסטודנטים שלנו משלמים סכומי עתק כל חודש וההחזר
צריך להגיע ממקום אחד וזה המוסדות .כולם אומרים את זה וכולל השר אלקין ,בנט גם אמר את זה וכולם יודעים את
זה ואין על זה מחלוקת .אפשר להגיד לגבי מלגות ,אבל הפחתה רוחבית או הפחתה כלשהי צריכה לבוא נטו
מהמוסדות .גם היום שהנשיאות או שהכנסת החליטה שתהיה הפחתה בתשלומים הנלווים ,זה יהיה רלוונטי רק
למוסדות המתוקצבים .גם התקציב של ה 10-מיליון ש"ח שחולק ,המוסדות הלא מתוקצבות לא היו בתמונה וזה עצוב
מאוד.
מדובר במאבקים של כל הסטודנטים במוסדות לא מתוקצבים .מי שמוביל איתי ביחד הם סטו' מהמוסדות הלא
מתוקצבים .הם עושים זאת נטו ממקום טוב ודרישת צדק לסטודנטים שבאמת אין להם .הטענות המרכזיות :אלפי
סטודנטים במוסדות לא מתוקצבים שעובדתית נפגעו ממשבר הקורונה .לא משנה כמה המוסדות יגידו שהם יעזרו
לכולם ,הם לא עוזרים כמו שצריך ויש אלפי סטודנטים שלא קיבלו סיוע .הטענה השנייה זה הפחתה בתשלומים
הנלווים משכר הלימוד ,אבטחה ,תחזוקה ,ניקיון ועוד .באונו ,ביום יום יש  28מאבטחים שמקבלים  80ש"ח לשעה
לחברת השמה .היום אין מאבטח אחד שהמכללות יכולות להגיד עד מחר שהם הזיזו את הכספים למקומות אחרים.
הקריה האקדמית אונו ,מערך הלמידה ההיברידית עלה בסביבות ה 1.5-מיליון ש"ח .לגבי תחזוקה זה עומד על 100
מיליון ש"ח .להגיד שה 80-מיליון ש"ח הועבר למקומות אחרים ,זה מגוחך .מי שמוביל את המאבקים הם הסטודנטים
מהמוסדות עצמם .הם יודעים גם שהדרישה צריכה לבוא מהמוסדות עצמם .כואב לי ועצוב לי שאני צריך להגיע
לנקודה שאני נמצא בה .הסטודנטים והאגודה שלי משלמת להתאחדות כל שנה .על דעת עצמכם אתם באים תומכים
במאבקים שלא קשורים אלינו ואני  4חודשים מתחנן לתמיכה של ההתאחדות ולא מקבל אותם .לא מבקש כסף ,לא
מבקש כלום .בהפגנות שהיו לפני שבועיים כולם פה הלכו להפגנות שהיו מהמכללות שלנו ,לא טרחתם להגיע וגם לא
ביקשתי.

ברגע שרואים שיש הפרדה בין המוסדות הלא מתוקצבים למי שכן מתוקצבים זה מעלה המון סימני שאלה .אני חושב
שיש כאן אנשים שפועלים משיקולים זרים וגם לזה יש לי הוכחות ואני לא אבייש פה אנשים .עובדתית ,יש אנשים
שפועלים משיקולים אחרים ולא בחשיבות על הסטודנטים .לא באתי לריב ,באתי להציף נקודה על עשרות אלפי
סטודנטים שלא מקבלים מענה .מחר בבוקר ואני מאחל להתאחדות שתסגור על עניין הפחתה כלשהי ,על התשלומים
הנלווים ,הסטודנטים שלנו 60,000 ,סטודנטים מופקרים .מתחילת מרץ אני מעלה את זה וכבר מעל  5חודשים אני
מנהל מאבק רוחבי ועצוב לי שזה המצב שהגענו אליו.
נועם :לגבי ההצבעה הקודמת של השידור .דעה שעצוב מאוד לראות שהרוב המכריע הצביע כמו שהצביע אבל אנחנו
במדינה דמוקרטית .זה אומר דרשני וזה גורם להרמת גבה.
בעניין של הלא מתוקצבות .זאת סוגיה שאיני יודע אם לכולנו יש מספיק מידע רלוונטי כדי לגבש איזושהי דעה .אני
יודע שהמוסדות הלא מתוקצבות סובלים מאיזה תדמית שבחלקה מוגזמת ובחלקה מעוותת .נאמר שמדובר
בסטודנטים עשירים ומפונקים וזה לא ככה ,לפחות לא באופן גורף .הדרישה של אלחנן בתזמון הזה היא קצת
בעייתית ,כי אני חושב שלא לכולנו כאן יש מספיק מידע כדי לקבל החלטה שלא מבוססת על הטייה הנובעת מתפיסה
שגוייה .אני חושב שהמכללות צריכות להיתמך ע"י ההתאחדות ובהובלה על ידם .התאחדות כהתאחדות צריכה
להוביל .האג'נדה שצריכה להיות עם הלא מתוקצבות היא משהו בסגנון של אג'נדת בוטיק התפורה לצרכים שלהם.
הראייה הרוחבית 20-30% ,הורדה זה מגוחך כי יש הבדלים במחירים בין המתוקצבות ללא מתוקצבות .יש ללמוד את
הצרכים ,לא רק למאבק הנוכחי אבל בכלל .אני חושב שזה צריך להיות כפוף לנשיאות ולהיות מגובה על ידי
ההתאחדות .אני נגד וזאת סוג של ביקורת ,ויש לי הערכה גדולה לאלחנן .אני חושב שצריך לעצור את הפעולות
שהושקע בהם הרבה מאוד משאבים עם אפס תוצאות .כדי להתאחד עם ההתאחדות צריך לעבוד יחד איתנו
בפורומים השונים.
צברי :חבל לי שאנחנו מבזבזים את הזמן שלנו על ויכוחים פנימיים שמחלישים אותנו בתור ארגון גם בעיני המוסדות
וגם בעיני מקבלי ההחלטות .אחת הבעיות המרכזיות שיש במכללות הלא מתוקצבות היא השכר הגבוה שאנחנו
משלמים והמון סטודנטים נפגעו .סטודנטים שהגיעו למכללה הזו יודעים שהם יכולים לממן את התואר .בעיית שכר
הלימוד אצלנו בוערת במכללות הלא מתוקצבות זועקות .כל מחאה קודמת אנחנו פעלנו ועבדנו תחת ההתאחדות
והיינו שותפים לאורך כל הדרך ,למרות שידענו שהאינטרסים לא משקפים את הלא מתוקצבים .אתם שואלים מה
הבעיה ,העניין פשוט .יש מחלוקת אסטרטגית .יש את אונו ,את אלחנן שאין לי שום דבר אישי נגדו אנחנו חלוקים בצד
המקצועי .לדרוש  30%זה קצת מוגזם כי זה לא נכון להגיד שהמכללות הלא מתוקצבות בעלי הרבה כסף .הם דורשים
מאיתנו שכר כזה כי בסופו של דבר הם לא מתוקצבים מהמדינה כמו שאר המכללות .אני לא אכנס למי צודק .אני
באמונה ובאתיקה המקצועית שלי שאני חושב שלכל אחד יש את הראייה המרחבית לקבל החלטות במוסד שלו ,כי יש
לו רגישות וידיעה מה מפריע לסטודנטים שלו.
אני חושב שההתנהלות של המחאה לא הייתה כמו שצריך .זה התחיל בפתיחת דף פייסבוק שאומר דברים רעים נגד
ההתאחדות .בנוסף ,הייתה הצהרה מטעם אלחנן על החזרה של  20%של דמי אגודה ,מה שלא קרה והוציא את כל
האגודות בצורה רעה .אנחנו מקפידים לא לצבוע את עצמנו בסוג של עניין פוליטי ומנסים לקדם את האינטרסים
שלנו .אמרנו לאלחנן שיעשה מה שהוא מבין ואני האחרון שיעצור אותו .ברגע שהמחאה לא צלחה ,הוא הגיע למבוי
סתום .הוא החליט שהוא נכנס למועצות שלנו .הוא בנה קבוצה מהסטודנטים במכללות הלא מתוקצבות .הוא מפרסם
מודעות ויש סטודנטים שלו שמגיבים לנו בקללות ובדברים רעים בפייסבוק והעניין הוא לא אלחנן .אני שואל כל אחד:
אתם הייתם מסכימים ליו"ר אחר להיכנס לכם למכללה ולקבוע דברים ולאגד חבורות .אלחנן אמר שהוא לא רוצה
לבייש אף אחד ואין לי מושג על מה הוא מדבר.
אני מאוד מאמין בגוף הזה .יש לנו כל כך הרבה צרות שצריך לקדם בבתים שלנו ואם לא נעשה את זה ביחד אנחנו לא
נצליח .המנכ"לים משתמשים במלחמות שלנו לרעתנו .אני אומר שצריך לשלב פעולה ולהתאחד גם עם ההתאחדות.

לעניין ההצבעה ,איני נכנס לנכון לא נכון ,חשוב לי להסביר שאני לא מסכים עם הדרך .זה לא מאבק יחידני ואם יש
תמיכה תהיה פגיעה במוסדות אחרים .אני חושב שאנחנו כנשיאות צריכים לתמוך בהצעה של הקמת ועדה שתאגד
את כל היור"ים של הלא מתוקצבים ,שם נחליט כרוב ואז נבוא לנשיאות ונחסוך לכולם זמן .יכולנו להשיג הרבה יותר
דברים ביחד .וזה לא קשור רק אלי ולאונו .זה קשור לעוד מוסדות לא מתוקצבים .יש לנו הרבה דברים לעשות ואנחנו
מתעסקים בשטויות.
נוי :מדובר בסוגיה מאוד מורכבת שהגיע לנשיאות לאחר המון מחלוקת .הסיבה ואני מדברת בשם עצמי ,למרות שיש
לנו החלטה מוסכמת גם בתוך הפורום המשותף ,אנחנו לא מאמינים בדרך .הסטודנטים מגויסים למאבק אחר
שלכאורה רוצה להפיל את האגודות שלנו ,למשוך את כל כספי החברות ולהפיץ תגובות נאצה נגד היו"רים ואני לא
יכולה ללכת בדרך שאיני מאמינה בה .יש מיליון דברים על הפרק דחופים וחשובים שאנחנו מעכבים את הטיפול בהם
בדיבורי סרק .אנחנו מבזבזים את זמננו לבקשות כאלה או אחרות .מי שמציע לדון בנושאים כאלה צריך לדעת את כל
המנגנונים .כשאלחנן עלה לוועדת המל"ג בכנסת ואין לי דבר לאלחנן אישי ,הביקורת היא על ההתנהלות .לעניין זה
שהפקירו אותנו ,אני לא חושבת שהפקירו אותנו .גם שהתחיל השיח הזה ,שלומי נתן את כל התמיכות במאבקים שונים
כדי שלא יוותרו עלינו ונשאר בחוץ .מלבד כל זה ,אני חושבת שאם היינו רואים בתוך הפורום של המוסדות הלא
מתוקצבים ,והשאלה היא למה אנחנו לא מתאחדים .ניסינו לשבת באופן ברור וגם התאחדנו וקיימנו את המאבק עם
ההתאחדות .באנו להפגין כל פעם שנדרש גם אם זה לא תרם לנו .הוועדה שתכיל את כל היו"רים ותאפשר לכולם
לקבל החלטה לצד ההתאחדות זה הפתרון הטוב ביותר ולא להגיד לסטודנטים לדבר ולייצג את מה שאנחנו אמורים
לעשות בהתנהלות מול ההתאחדות ומול המוסדות .אלחנן אמר שמראש הוא יודע שההחלטה לתמוך במאבק לא
תעבור כאן ואני לא יודעת למה כי הוא זה שכינס .מי שקורא לביטול בחברי אגודות כאלה או אחרות ,או משתמש
בלוגואים של אגודות אחרות להזמנה למאבקים ישאיר כאן נזק בין כל הפורומים של ההתאחדות ויווצר כאן משבר
אמון .אני מקווה שזו הפעם האחרונה שנדרש להתייעץ בדברים כאלה פחות חשובים ולבזבז את זמננו .אני חושבת
לפני שאנחנו מדברים על דברים אנחנו צריכים לבוא יותר מוכנים.
ליאור :אני רוצה לחזק את הדברים של נעם .חשוב לי להדגיש ולעשות קצת סדר .גם בוועד מנהל דיברנו רבות על
הנושא הזה והקדשנו לנושא זה המון שעות .כאשר אנחנו לא נכנסו כמו שנאמר לצד כזה או אחר ,או למוסדות שהלכו
לאלחנן או לא .אני מרגיש שיש פה תחושת פספוס עם אלחנן והדברים יכלו להתגלגל בצורה קצת אחר .אני מסכים
שיש פה בעיה מהותית וההתאחדות שהיא יותר תמיכה ,צריך לזכור שהיא של כולנו ויש כאן תמיכה של כל המוסדות
הלא מתוקצבים וגם מתוקצבים .אני מסכים שזה עלול לפגוע בנו .המאבק של אלחנן ואיך הוא עשה את זה ,זה שלו
וזה הדרך שלו וזה לגיטימי ,אבל אני יכול להגיד שגם אני אצלי במוסד שסטודנטים שאלו שאלות ,הסברתי את
הדברים ואת ההבדלים .אני חושב שההתאחדות לא צריכה אוטומטית לבוא וכן לחזק כל מאבק ,זה לא נכון ואנחנו
יודעים מי יושב פה בכיסאות .אני לא יודע מה יהיה בעשור הקרוב ואם ייכנסו לפה יושבי ראש שמונעים דרך פוליטיקה
ובאו דרך גוף עם אינטרסים .זה שיו"ר יקום ויעשה מאבק שלא בשביל הסטודנטים שלו ,לא יכולה ישר להסכים כי
ההתאחדות מייצגת את כולנו .לרוב אנחנו יודעים לתמוך במאבקים אבל כן הדרך חשובה .אני חושב שהייתי רוצה
לשמוע את אלחנן אחרי הדברים שנאמרו פה ,כי אני עדיין חושב שאפשר לקחת את המאבק הזה .אני חושב שלכל
המוסדות הלא מתוקצבים יש אינטרס גג אחד והוא משותף לכולנו .אני לא חושב שיש מישהו שיכול לדעת אם המוסד
יפול בהורדה של  30%משכר הלימוד .אני חושב שהשאלה היא האם האגודות של המכללות הלא מתוקצבות יכולות
לשבת ולמצוא פתרון מבלי לפגוע באגודה כזו או אחרת.
אמיתי :אתחיל מזה שלפני כמה חודשים בערך ,בעיקר בתקופת הקיץ ,התחלתי לקבל טלפונים והודעות מסטודנטים
בלי סוף .ההודעות היו על זה שהם קורסים כללית ,צריכים אולי לעשות הפסקת לימודים ,הם לא עובדים או יוצאים
לחל"ת ,חלקם צריכים לחזור להורים ויש כאלה שהעסק שלהם מושבת .הרבה מהסטודנטים הלומדים במכללות הלא

מתוקצבות הם בעלי עסקים ויש להם משפחה לנהל .אנחנו בתקופה היסטורית וללא ודאות .לצערי אנחנו מפספסים
את עצמנו בלי יוצא מן הכלל .אני מסכים עם המון דברים שאלחנן אומר ועם קו המחאה שלו ,אבל אני חייב להגיד
איפה אני נמצא במקום שאני צריך לבוא ולומר שאני צריך לקבוע קו גבול מסוים .המחאה הזו לא יכולה לבוא בלי שכל
יו"ר מהמוסדות הלא מתוקצבות יסכים איתה ,זה לא יכול להיות .אני לא מאמין שהמדינה תיתן איזה שיפוי למוסדות
הפרטיים ,אני לא מאמין שהמוסדות הפרטיים יבואו ויתנו משהו ,זה יהיה סיוע ומלגות ,אבל אף פעם לא יהיה הפחתה.
השוק הפרטי לא עובד ככה .זה אולי קוסם לנו והכל אבל זה לא במציאות .כמו שאתמול היה דיון על משהו שהשר
אלקין אמר ,זה לא יהיה .בתור מישהו שמכיר את הנפשות הפועלות במפלגה .אנחנו כהתאחדות צריכים לבוא
ולהחליט לא יודע לגבי מאבק כלשהו ,אבל אם אנחנו רוצים שהמכללות המתוקצבות יורידו מהתשלומים זה צריך לא
לבוא מאיזה התייפיפות וזה שיפגינו תחת הבית של רון שפירא ,זה לא מזיז להם .כל עוד אנחנו לא מאוחדים ,לא יקרה
כלום .אנחנו צריכים לעשות רברס עם היו"רים של המוסדות הלא מתוקצבות ותגיעו לעמק השווה .כל עוד לא תהיה
אחדות כלום לא יצא מזה.
אלחנן :אני אגיב על כמה נקודות שעלו פה .אמרו מספר פעמים על הוועדה שעליתי בה בכנסת שהודיתי לתנועה
"שלנו" .ידעתי שהצעת החוק היא רק למכללות המתוקצבות והסיבה שאמרתי להם תודה זה על עצם שהכניסו אותי
לוועדה לדבר ועל כך שניתנה לי זכות הדיבור .הוצג מצג שווא שרק אני חושב שהכספים צריכים לבוא מהמוסדות
עצמם וזה לא רק אני .בנוסף ,אני מבקש מנוי וצברי לחזור בהם מהדברים שהם אמרו .אני מעולם לא השתמשתי
בלוגו שלהם ,של האגודות שלה ,לא אמרתי לסטודנטים שלהם לבטל חברות ולשלוח קללות .אני עשיתי בדיוק ההפך.
כל פעם שסטודנטים באו ואמרו לי שהם רוצים לעשות ככה או ככה ,אמרתי שהאגודות הם לא נגדנו ואין לי שום דבר
אישי .אתם הצגתם מצב שקרי ואני לא אמרתי לאף אחד את הדברים שנאמרו כאן.
ליאור :לא ענית לי .גם אם יש סטודנטים ממוסדות אחרים שנמצאים איתכם ומנהלים את המאבק אחרת ,זה ללכת
ולירות ברגל של אגודות אחרות .אפשר לבוא ולסייע ,אבל המאבק לא יכול להיות מנוהל על ידי סטודנטים של מוסד
אחר .אגודה אחת לא יכולה לנהל מאבק אבל סטודנטים שלא שלה.
אלחנן :אני מעולם לא עשיתי פניות לסטודנטים ואמרתי להם בואו תצטרפו .מה שקורה הוא שסטודנטים וגם אור
הפנה אותם אלי .יש סטודנטים שפנו אלי ,סטודנטים באו ועשו את זה בעד עצמם .אני יודע שמדובר בחבורת טייקונים
שמבינים רק כוח ולכן יצאנו במהלך תקדימי שלא נראה ובאונו אלפי סטודנטים הגישו תביעות קטנות נגד הקריה
האקדמית .בתחילת הקורונה סטודנטים ניסו להגיש תביעה ייצוגית ששם נקבע שאי אפשר להגיש תביעות ייצוגיות
ובגלל זה הוגשו התביעות הקטנות האלה .בפועל ,המוסדות לא יוכלו להתמודד עם כמויות כאלה של תביעות קטנות.
קודם כל בתביעות קטנות אי אפשר להביא עורכי דין .פרקטית לא יהיה להם איך להילחם ויש לי עוד המון תותחים
בקנה .אולי אנשים לא הסכימו על הטונים ועל הצעדים הדרסטיים אבל צריך להבין שמדובר באנשים פרטיים
שמבינים רק כוח .אני לא חושב שצריך לבוא בלטיפות .אני מקבל שיש אנשים שחולקים על הדרך אבל בשורה
התחתונה המאבק מגיע מהמקום הכי טהור והכי אמיתי בדבר הפחתת שכר הלימוד .אני מבקש שוב מנוי ואור לחזור
ממה שהם אמרו.
נוי :יש פה המון אי דיוקים שלהכל יש לנו הוכחות .הסוגיה הזאת מעלינו כבר המון זמן .אני מסתכלת ואומרת ברור
שלא אחזור בי ואני אפילו יכולה לספק הוכחות ואני מבקשת מאלחנן לחזור בו מהדברים שהוא אמר לסטודנטים.
צריך לדעת שאם יהיו המון תיקים בתביעות קטנות ,יעשו איחוד תיקים ויעשו תיק מרוכז ,למרות שזה לא יגיע לשלב
הזה כי יש כבר תביעה ייצוגית .מה שכן יקרה ,הסטודנטים יצטרכו לשלם הוצאות ביהמ"ש .זה לא הוגן וזה לא מדויק
ומפתיע אותי שעדיין אתה טוען שאתה לא פונה לסטודנטים אצלנו .נניח ופנו אליך ,אתה קיימת איתם זום על בסיס
יום יומי .אני רוצה לראות שאם האגודה בתל אביב הייתה הולכת לטכניון ועושה שימוש ציני בסטודנטים ובמצוקה

שלהם זה לא היה עובר בשתיקה .אנחנו הולכים סחור וסחור ואנחנו לא רואים את הדרך אותו דבר .אנחנו צריכים
להתעסק באותם סטודנטים .אם לא נוכל לעשות את אותו מהלך ביחד ,יצא שכרנו בהפסדנו ואני שמה במרכז לא את
המטרה ולא ההליך הסופי ,אלא הדרך .אם אנחנו כהתאחדות היינו תומכים במאבק שרומס אגודות סביבנו ויש לי
הוכחות .יש המון דברים שאני לא יכולה לדמיין אגודה אחת עושה לאגודה אחרת .לגופו של עניין ,לא מדובר בדבר
אישי .כשאני רואה כמה נזק נוצר וכמה משבר אמון נוצר ,זו הבעיה העיקרית שאנחנו נשלם עליה דורות על דורות.
במקום שניקח הכל וכל אחד והכוח שלו יחבר הכל ,לא נגיע לשום מקום .המאבק של אלחנן פוגע בנו בדברים שאנחנו
רוצים להשיג .אני לא אתקדם בשום דרך שאני לא מאמינה בה.
צברי :לא אכנס לקטנות ,רק אגיב .בנוגע למה שאמרנו .אתה אומר שלא פנית לסטו' אבל נתת להם את הפלטפורמה
של האגודה להוציא סקרים ,בתחתית הסקר כתוב שזה של האגודה באונו ,אז עכשיו אתה גם מחזיק נתונים של הסטו
שלי .אפשר להיכנס למשחקים וקטנות כאלה אבל אני חושב שזה לא רלוונטי לכולם .אני לא מסכים עם דרך המאבק
ואני חושב שזה פוגע בסטודנטים של אונו .אני מציעה להקים ועדה של כל יושבי הראש של המוסדות הלא מתוקצבים
ואני חושב ששם נסגור את הסיפור .אני חוזר בי לגבי זה שאתה כתבת ,אבל כל שאר האנשים שלך כן עשו זאת .בסופו
של דבר ,יש כאן מוח אחד שעומד מאחורי זה ואני לא שלחתי שום סטודנט למאבק שלך .בואו נקבל את ההחלטות,
אני אמרתי את הדברים ושכל אחד יעשה מה שהוא רוצה ,צריך למצוא את המכנה המשותף ושם להילחם .אני חושב
שכל הסיטואציה מביכה ואני לא חושב שאנחנו צריכים לפרוק אחד על השני.
יפה :אני לא אכנס לכל הדבר הזה עוד פעם ואמרתי שלא אדבר .אני רק אומרת ששימו לב מה קורה פה ,אבל ככה
התנהלנו במשך הרבה הרבה מאוד זמן ,הרבה שעות וגם בישיבות שלא מן המניין .הוועד התכנס כי חשוב לו אבל
בסופו של דבר שום דבר לא תלוי באף אחד מחברי הנשיאות .גם אם היו"ר הלא מתוקצבות ואני מדברת ברבים כי אין
לי עניין לשים זרקור באף אחד .כל מה שקורה כאן הוא באחריותם בלבד .אמיתי אמר משהו חשוב מאוד .תשבו עם
עצמכם ותפתרו את זה .זה עניין אותנו מאוד והשקענו זמן וחטפנו סתירות .אני גם מסכימה שכל ההאשמות החד
צדדיות לא בסדר ,אבל תהיו ענייניים .אנחנו לא אמורים להיות בוררים .אני מנסה להבין מה הסיבה שזה עולה ואני
לא מבינה על מה ההחלטה צריכה להיות .אני לא מבינה מה הסוף .אני מצטרפת לאמיתי וחושבת שהם צריכים לשבת
בחדר סגור ולדבר על זה.
ירדן :אנחנו חודשים נמצאים ביחד והרבה חברים שהצטרפו באמצע משבר בזמן שאנחנו חושבות איך להזיז הרים
והפעם באמת .בסגר הראשון הגענו ל 100-מיליון שקלים ומצאנו דרך לחלק את זה בין כל הסטודנטים ,גם הלא
מתוקצבים .מה שקורה כאן זה התקוטטות בלתי נגמרת ואני מסכימה עם כל מה שנאמר פה .אני רוצה להגיד על
משהו שאני מסתייגת ממנו חזק וזה לגבי התערבויות של יו"רים במוסדות אחרים .אם פונים אלי ממוסד אחר ,אני
אומרת שיש לסטודנט אגודה מצויינת ואני מקווה שמחר נשים את הסיפור מאחורינו ונדע למנף את זה .בשיח הזה
אנחנו מפספסים את העיקר וזה לדאוג לסטודנטים.
אלחנן :אני מסכים עם הדברים שהחברים אמרו ,אבל בשורה התחתונה ובפועל אני מאמין וחושב ,אמנם כל אחד
רואה פה מאבק יחיד שמתנהל למעלה ב 4-חודשים ,לא ראיתי מאבק מקביל ורציני במוסדות הלא מתוקצבות .גם
שלומי אמר שהמלגות צריכות לבוא מהמדינה וההפחתה צריכה לבוא מהמוסד .בשורה התחתונה ,יש מאבק אחד
אמיתי שלא מקבל גיבוי ומתנהל בצורה מטורפת מעל ל 4-חודשים שקיבל חיבוק גדול מהשטח ומכל גורם אחד
מהצד .מסיבה אחת .זה מאבק נכון צודק ומהלב .אני מקבל כל החלטה שתינתן פה ,אני מאחל לכולם בהצלחה ואני
בטוח שבשורה התחתונה אנחנו נביא הישגים כי יש לנו עוד הרבה אוויר והרבה תותחים בקנה ואם יש צורך אני אעשה
את זה עד סוף הקדנציה שלי.

דניאל סולומון :אני חושב שיש כן כמה דברים טובים בדרכך ואני חושב שהגדולה תהיה שיתוף פעולה מאחד של כולם
פה .אני חושבת שזה הזמן לקחת את המאבק שלך ולבנות מאבק יותר גדול ביחד.
אלחנן :אם היית מקבל משכורת מהמוסד שלך לא היית בא אליהם בטענות.
ליאור :כל האגודות מקבלות תמיכות מהמוסד .אני לא מבין מה זה קשור.
אלחנן :אם יש פה יו"ר שחושב לצאת למאבק או לא לצאת בגלל התקציב שהמכללה נותנת לו ,אז אנחנו בבעיה.
יולי :להתאחדות יש מטרה והיא לאגד את כל האגודות .לצערנו לא תמיד כולכם מגיעים להסכמות .אלחנן עושה
מאבק חשוב במוסד שלו וכל אחד מהיורים כאן נלחם על דברים שחשובים לסטודנטים מול המוסד ,זה מצויין וזה
התפקיד שלכם .גם אלי ולהתאחדות מגיעים סטודנטים שמתלוננים על האגודה ,אבל אנחנו מפנים אותם לאגודות
אנחנו לא מתערבים בניהול העמותה ,הסטו' בחרו אתכם לייצג אותם ואם הם לא מרוצים הם צריכים לפנות לנציגים
שלהם לא ללכת לאגודות אחרות .הנקודה היא שאנחנו כמובן תומכים בכל יור שמוחה מול המוסד שלו ,אבל במקרה
הזה הבעיה התחילה כשהאגודה באונו ניהלה מאבק מול נשיאי מוסדות אחרים וייצגה באופן לא פורמלי סטו'
ממוסדות אחרים .לנו כהתאחדות יש בעיה לתמוך בזה כי פה בנשיאות נמצאים כל היורים של המוסדות הלא
מתוקצבים ואנחנו לא יכולים ולא צריכים לבחור צד .המטרה שלנו היא לקדם את הסטו' כולם ולא להיכנס בתוך
המאבקים שלכם אחד עם השני .משפטית ,אלחנן יכול לעשות מה שהוא רוצה אבל מבחינה אתית ,אנחנו לא תומכים
ביורים שלוקחים על עצמם לייצג סטו' ממוסדות אחרים בלי שהם בחרו בהם ,זה כבר לא דמוקרטי ,מה גם שיור
אגודה במוסד מסויים לא באמת יכול לקחת אחריות על סטו' ממוסדות אחרים ,אף נשיא לא ישב עם יור אגודה שהוא
לא יור האגודה שלו .ניסינו מס' פעמים להביא את כל היורים בלא מתוקצבים לעבוד ביחד אבל לא הצלחנו ,לכן אנחנו
מציעים לפנות לנתיב הדמוקרטי ,אם לא הצלחנו בדיאלוג נעשה זאת בהחלטות דמוקרטיות ,בהצבעה .אם אנחנו
מייצגים  7-8מכללות לא מתוקצבות ויו"רים שנבחרו ע"י הסטו' שלהם יושבים פה בכיסא ,נתכנס ביחד ונקבל את
ההחלטות .מה שתחליטו ביחד ,ההתאחדות תתמוך כי ברור לנו שיש כאן אוכלוסייה שצריכה עזרה ואף אחד לא אומר
שזה לא נכון .אנחנו רק אומרים לעשות זאת בדרך הנכונה וביחד.
שלומי :אני חושב שצריך להרים וגם בסיטואציה הזו ,יש ליישר מבט ולא להפיל את פנינו כי צריך לזכור שגם
במשפחות הכי טובות דברים כאלה קורים .זה לא משהו שצריך לרסק אותנו וצריך לבנות אותו .לאור כל השנים ידענו
לצאת ולהתקדם קדימה וזה בחירה שלנו .יש שלוש עקרונות ברזל ההולכים לצידנו לאור התקופה .אחד מהם זה
לעבוד למען הסטודנטים ,לשמור על ייצוג וזה כולל אי חדירה לטריטוריה אחד של השני ולשמור על כבוד הפורום היקר
הזה .בסוף ,הנשיאות שזה שם מפוצץ אבל בואו נדייק ,זה הנהגת הסטודנטים במדינת ישראל .מדובר בפורום של
משפיעים וצריך לכבד אותו .כל פילוג ופיצול רק פוגע בסטו' ,הם רואים שאנחנו לא מאוחדים ,המוסדות מנצלים את
זה ובמקום להשקיע את הזמן בלעבוד בשבילם אנחנו עסוקים במאבק פנימי .אני מציע שנסתכל קדימה .אנחנו
צריכים להיות אגרוף ברזל .שצועדים לבד אולי מגיעים מהר אבל שצועדים ביחד מגיעים רחוק.
יולי :אנחנו מעלים להצבעה שני מתווים :מתווה ראשון לבקשת האגודה בקריה האקדמית אונו לתמיכה במאבק של
"מובילי המאבקים" להורדת שכר הלימוד ותמיכה בהפגנות ובמחאה בפייסבוק .ההתאחדות מציעה מתווה אחר כדי
לצאת למאבק משותף יחד עם כל המוסדות הלא מתוקצבים ולהקים ועדה של כל היו"רים של הלא מתוקצבות וזה
בנוסף למאבק הכלכלי הארצי שאנחנו ממשיכים לנהל עבורם.
לינוי :אני חושבת שיש להגדיר גם את מקרי הקצה .איך נדע שהועדה מקבלת החלטות במסגרת ההתאחדות?

יולי :מכיוון שהועדה מוקמת תחת ההתאחדות ,היא מחוייבת כמובן לתקנון ולהחלטות הנשיאות והועד.
נתנאל :למה אי אפשר להתנגד? אולי אני לא תומך באף מתווה ואני גם לא בטוח שזה נכון ,אף פעם לא קמה ועדה,
הכל מדובר בפורומים כמו באוניברסיטאות.
יולי :נכון ,ניסינו להגיע להסכמות בפורום בדיאלוג ללא הצלחה ,והגענו לישיבה הזאת היום .לכן ,אנחנו מציעים
הקמת ועדה זמנית לעניין המאבק של שכר הלימוד בלא מתוקצבים .ברגע שהנושא ירד מסדר היום הועדה תסיים את
עבודתה .בכל מקרה אני מקבלת את ההערה שלך ,חוץ מהאפשרות להימנע אפשר גם להתנגד לשני המתווים.
הצבעה על בחירת המתווה :נבחר ברוב קולות המתווה השני של הקמת ועדה למכללות הלא מתוקצבות.
יולי :האם לאור ההחלטה תרצה להעלות להצבעה את שאר הסעיפים שביקשת?
אלחנן :לא ,אין צורך להצביע עליהם.
הישיבה הסתיימה.
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אגודה

קולות

מתווה הנשיאות בעבור
הסטודנטים הלא
מתוקצבים במאבקים
ופעולות נוספות ,מעבר
למאבק הארצי

נמנע

פירוט אפשרויות

מתווה
ראשון

מתווה
שני

שידור הישיבה
העלאה לדיון והצבעה
בנושא שידור הישיבה בשידור חי בפייסבוק
בפייסבוק ההתאחדות בעמוד הרשמי של
ההתאחדות
 -אופן קבלת ההחלטה

רוב
רגיל

נמנע

פה
אחד

בעד

נמנע

28.88

נגד

28.88

אוניברסיטת תל אביב

28.88

28.88

האוניברסיטה העברית
בירושלים

21.05

21.05

האוניברסיטה הפתוחה FTE

20.96

20.96

20.96

אוניברסיטת בן  -גוריון

19.08

19.08

19.08

19.08

אוניברסיטת בר  -אילן

18.83

18.83

18.83

18.83

אוניברסיטת חיפה

17.65

20.96

לא נוכח

המרכז האוניברסיטאי אריאל

17.1

17.1

17.1

17.1

טכניון  -מכון טכנולוגי ישראל

16.34

16.34

16.34

16.34

הקריה האקדמית ק.אונו-כללי

14.94

14.94

14.94

14.94

המכללה למנהל

8.7

המרכז הבינתחומי הרצליה

8.01

8.7

8.7

8.7

לא נוכחת

מכללת בית ברל

6.16

6.16

6.16

6.16

אקדמית פרס

5.88

5.88

5.88

5.88

מכללת סמי שמעון

5.63

5.63

5.63

מכללת ספיר

5.58

רופין

5.23

5.63

לא נוכח
5.23

5.23

מכללת אשקלון

4.98

4.98

4.98

סמינר הקיבוצים

4.93

4.93

4.93

מכללת אורט בראודה

4.82

מכון טכנולוגי חולון

4.66

המכללה האקדמית  -תל חי

4.56

מכללת עמק יזרעאל

4.55

ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה
בירושלים )מכון לב(

4.29

אקדמית תל אביב יפו

4.28

5.23
4.98

לא נוכח
לא נוכח
4.56

4.29

4.56

4.56

4.55

4.55

4.29

4.29
4.28

4.28

מכללת הדסה

4.17

4.17

4.17

4.17

שנקר

3.88

3.88

3.88

3.88

אפקה  -המכללה האקדמית
להנדסה בת"א

3.76

אקדמית כנרת בעמק הירדן

3.43

לוינסקי

3.26

3.26

המכללה האקדמית  -גליל
מערבי

3

3

מכללת נתניה

2.92

מכללת אחוה

2.9

מכללת אורנים

2.79

2.79

מכללת דוד ילין

2.71

2.71

מכללת צפת

2.68

מכללת קיי

2.66

בצלאל

2.34

לא נוכחת

גורדון

1.89

עזריאלי

1.57

לא נוכח
לא נוכח

וינגייט

1.55

לא נוכח

המכללה הטכנולוגית ב"ש

1.51

ויצו חיפה

1

לא נוכח
לא נוכח

אקדמית למוזיקה

1

מכללת שערי מדע ומשפט

0

לא נוכח
לא נוכח

המרכז האקדמי למשפט
ולעסקים

0

אוהלו

0

לא נוכח
3.43

3.43

3.43

3

3

לא נוכח
לא נוכח
2.71

2.71

2.68

2.68

2.66

לא נוכחת

יו"ר התאחדות

1

1

1

1

סיו"ר התאחדות

1

1

1

1

סה"כ

10.66 279.23

14.94

209.84

17.94

193.82 5.43

23.17

36.3

152.7
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