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מיקום :ישיבת זום
נוכחים/ות מההתאחדות:
שלומי יחיאב – יו"ר ההתאחדות
ירדן בן צבי – סגנית יו"ר ההתאחדות
ספיר בלוזר – מנכ"לית ההתאחדות
אורלי אוליאל – פיתוח קהילות ופרויקטים ההתאחדות
גלבוע ויספיש – גוף מבקר
פאני אלו – רו"ח ממשרד הגוף המבקר
יניב יחזקאל – מבקר ההתאחדות

יו"ר נוכחים/ות:
אבנר דולינגר – אפקה

רועי דודי – תל חי

עמית באטוויניק – וינגייט

שיר צדוק – בן גוריון

דניאל סלומון – אריאל

יקיר ג'רסי  -הדסה

עדן סלובטיק – אקדמית ת"א יפו

שירה זמיר  -סמי שמעון ב"ש

אלחנן פלהיימר  -אונו

אופיר יוניצמן  -לוינסקי

ליאור פליק – הפתוחה (נכח והשאיר כתב
הצבעה)

איתמר וקנין – גליל מערבי
אלון באום  -אורנים

ליאור חזן – אונ' ת"א

יהודה חממי – מכללת נתניה

שי פודולר  -העברית

נוי פארג'  -פרס

מאיר כץ  -אשקלון

ליעד משען – סיו"ר אחווה

מרים סירוטה  -עזריאלי

עידו ברוכשטיין  -רופין

יענקי טייבר – מכון לב

אביתר אסולין – בית ברל

עדי לוי – דוד ילין

ראובן לורנצי – בר אילן

חורש קן  -כנרת

יורי לוין  -ספיר

שקד בנפשי – שערי מדע ומשפט

גיא דהן – סמי שמעון אשדוד

יערה סתיו – המכללה למנהל

אור לרון – סמינר הקיבוצים

אמיתי שיף – המרכז האקדמי משפט ועסקים

נועה בראל  -בצלאל

מיכל סלומון – שנקר

לואיז קוגן – עמק יזרעאל

אבי בוחבוט  -קיי

עדכונים
ירדן :יש תקציב מדינה .הצגת סדר היום ,נהפוך את הסדר נתחיל בעדכונים ואז נעבור לדיון והצבעה
על אחת היוזמות שעלתה בתקופה האחרונה ונידונה בעבר .נעבור לשלושה דיונים והצבעות על
הצעות שעלו לוועדת תקנון ,נעשה דיון קצר על כל אחד מהנושאים ונצביע כמו שאנחנו עושות בכל
שינוי .ארחיב מעט ,ועדת תקנון מורכבת מארבעה יושבי ראש ,כל בקשה לשינוי תקנון עולה לוועדה,
הוועדה מחליטה אם להעלות את השינוי לנשיאות או לא .במידה וועדת תקנון מחליטה לא להעלות,
כל אחת יכולה להעלות בכל מקרה לדיון בנשיאות ,צריך להחתים כמות מסוימת של יו"רים ויו"ריות.
אלון :הייתה לנו מחלוקת אם כל הצעה חייבת לעלות או לא ,אנחנו גרסנו שכל הצעה שמגיעה בסוף
צריכה לעלות.
ירדן :לא בטוחה שהבנתי את החידוד ,כמובן שכל שינוי תקנון צריך לעבור את האישור של הנשיאות.
נעבור לבחירות ,ועדת מכרזים תקנון ומנהל ונצלול ישר לעדכונים.
שלומי :עדכוני מל"ג ,הישיבות חזרו להיות פיזיות .מבחינת נושאים מהותיים ,מעבר לשוטף יש שני
נושאים מרכזיים ,הראשון מעבר ובקשה של הבינתחומי להיות אוניברסיטה פרטית ראשונה בישראל.
אנחנו כחברי מל"ג עוד לא התחלנו את הדיונים בצורה עמוקה ,הוקם צוות חיצוני .רוב המוסדות
בישראל הם מתוקצבים .מכללת אריאל שהפכה לאוניברסיטה זה המהלך המשמעותי בתקופה
האחרונה וגם פה מדובר במוסד פרטי .ברגע שזה מוסד פרטי ,היכולות והרצון להתנגד הוא יותר
מצומצם ,אין השקעה של המדינה בכלל.
הקמה של אוניברסיטה מתוקצבת בגליל ,זה נדון לא מעט שנים .נכנס להסכמים הקואליציוניים
בממשלה הנוכחית .זה עתיד להוביל לקרבות מתוקשרים לאורך הדרך ,המודלים ידברו בעיקר על

תשתיות של מוסדות קיימים ,לא חושב שידברו על להקים אוניברסיטה יש מאין ,אלא לקחת מוסד
קיים ואפילו כמה ועל התשתיות האלה להקים אוניברסיטת מחקר נוספת.
אבנר :מקווה שזה לא יסתיים בשלט "אוניברסיטת חיפה והגליל" וזהו.
שלומי  :ברגע שיהיה לנו את כל המודלים נוכל לדבר על זה בוועד פתוח ,או פורום במיוחד לאנשי
הצפון .האם מדובר על מודל של לקחת את חיפה ולשדרג או לקחת כמה מוסדות ולהקים.
נושא הבא ,שינוי מנגנון הגבייה .קיימנו פגישה ראשונה עם יו"ר ועדת החינוך ,כל שינוי שקשור
לתקנון אמור לעבור דרך ועדת חינוך וגם זה מפלגת הבית של משרד המשפטים.
דניאל :ביטול הארגון יציג כאילו אנחנו לוקחים את החוק שלה וזורקים לפח ,בונים את החוק שלנו.
ברגע שהיא שמעה שכל האגודות היו בעד ,היא אמרה שהיא לוקחת את זה עד הסוף .לצערנו צריך
לחכות לוועדת השרים הבאה .אנחנו עכשיו כותבים את החוק ונעדכן בהתקדמות.
הוכרת השירות ,הקמנו את הצוות ,יקיר ,אלון חורש ושיר .האייטם הראשון זה לגבש את האג'נדה,
התחלנו סדרת פגישות עם משרד הביטחון.
הסרת החרם על המוסדות בישראל ובאופן פרטני על אריאל.
דניאל :סטודנטים היום באריאל מוחרמים להיכנס לספריות בארץ ,זה מגיע למצב של מקומות עבודה
שלא מקבלים אותך כי אתה מאריאל .אלקין מאוד ניסה להתערב ,הכוח צריך להגיע מלמטה ,רשמנו
מסמך מטעם הוועד המנהל והמועצה ולראשונה בהיסטוריה הנשיא שלי הולך להגיע לוועד ראשי
האוניברסיטאות רק כדי לדבר איתם ,נקווה שיקבלו אותו למרות שיש התנגדויות .הנשיא של אריאל
אמר ליו"ר ורה בטלפון כי במידה והם לא יסכימו זה יבוא נגדם דרך ההתאחדות והכוח שלהם ירד.
שלומי :מדובר במהלך חשוב ,שגם אותו אפשר לסגור.
ספיר :עדכון לגבי הצוות בהתאחדות ,קלטנו דוברת שנכנסה לתפקיד לפני שבועיים בשם שחר הלל.
כמו כן ,נכנסה לתפקיד ראש תחום מדיניות ורווחה ארבל קרפצ'ניקוב.
ירדן :הוועדה למניעת הטרדות מיניות ,נפגשה בפעם השנייה .שיר לקחה את ההובלה המקצועית
של כל הוועדה ועשתה עבודה מצוינת ,גם יושבי הראש שהשתתפו יעידו על כך .חידדנו את  6היעדים
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שלנו ,לטווח הקצר והארוך .הגבלת העסקת עברייני מין ,הקמת בית דין אזורי ,גוף נציבות ארצי ,יעד
נוסף סביב סוגיית התקנון ,התייחסות למוסדות השונים ,פעילות רוחב להפוך את הקמפוסים
למרחבים נעימים .הפגישה הבאה ב ,15.8-חשוב שעוד חברים וחברות יצטרפו ,מחצית מהוועדה
סיימו את תפקידם.
אג'נדה סטודנטיאלית מול הממשלה החדשה
דו"ח השוואת הנתונים .רועי ואופיר ,האגודות הראשונות שהשלימו את המענה על הסקר המקדים,
מענה עד ה ,8.8-ככל שתענו על הסקר הדו"ח יצא יותר אמין ויותר רחב .נפיץ את הדו"ח שוב,
הצוותים גם קיבלו את זה בקבוצות הפייסבוק ,ווטסאפ ומיילים .הדו"ח הסופי יוצג בסמינר.
אתר התוכן לאגודות ,הוצאנו את הסקר לקראת הקמת האתר .האתר יכלול את כל  10הנושאים
המפורטים .ביקשנו את הדירוג כדי לדעת על מה לתת יותר את הדגש ואיפה לעבות יותר את התוכן
שנעלה .נשמח שתיקחו חלק ותשפיעו על הסקר.
כנס הנדסאים והנדסאיות 10.8 ,יתקיים הכנס לכל האגודות ,מוסדות ואגודות שיש בהם הנדסאים
והנדסאיות מאוד חשוב לנו ,אנחנו ניישר קו ,הסקר הראשון הוא כדי להבין אם הכנס יהיה בזום או
פרונטלי בהתאחדות ,תחום שמקרטע בגלל החלפות תפקידים ,אנא ענו על הסקר.
מי שאין לו מושג על מה אני מדברת תפנו אלינו בפרטי כדי שנוכל להוסיף אתכם.
חורש  :אצלי יש הנדסאים ולא מעט ,אני שמח שההתאחדות נזכרה שיש הנדסאים שהיא מייצגת,
אשמח מעבר לשאול ,אם אגיע ,שתשתפו מה הולך להיות ומה מקדמים.
ירדן :ארבל החליפה את תום .זאת הסיבה שפורום הנדסאים קרטע בתקופה האחרונה ,מלווה את
פורום רווחה ופורום הנדסאים ,כדי שנוכל להתניע מחדש ,זה כנס התנעה ,בתוך הסקר עצמו מפורט
סדר היום ובעיקר אנחנו נגדיר מה אנחנו רוצות קדימה .סמינר הקיץ ,היומיים הראשונים הם לכל
הצוותים ,יו"ר ,סיו"ר ,וכל בעלי התפקידים ,יתקיים בבית הארחה בית וגן בירושלים .בהמשך יתקיים
סמינר המנהיגות של יושבי הראש ,סמינר בשטח.
סקר הסטודנטים .עד כה יש לנו  5,000תשובות ,יש תחרות בין האגודות .בשבוע שעבר היה יום עיון
ליושבי ראש החדשים ,מי שעדיין לא מילא את המשובים  -נא למלא .באופן אישי ,מעולם לא הייתי
בפורום שיש בו כל כך הרבה דברים ,הצליחו להחזיק שיח כל כך הרבה שעות ,הם נשארו מעבר .כל
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הכבוד לכל החברים וחברות שהשתתפו .יכול להיות שנוציא תאריך ליום עיון נוסף למי שלא יכול היה
להשתתף.
אירוע נוסף  -קורס ניהול עמותות ,היה מעולה .תודה רבה לאורלי על כל התקופה וההובלה.
 8.8נקיים מפגש ראשון להתנעה של תוכניות העבודה והתקציב ,ההתאחדות עובדת לפי קלנדרי ולא
סטודנטיאלי .הדרכה חשובה נוספת זה הבנייה לאגודות ,ספיר תקיים הדרכה מקצועית ב 12.8-ביום
חמישי הבא .יש לנו הרבה חברים וחברות חדשות שעוד לא מכירות את המתודולוגיה ,לפני שהאתר
קיים וההדרכות ,כמעט כל מה שעשינו לאורך השנה ,הכל זמין ואפשר לקבל בפנייה ישירה לאורלי.
ספיר :כוח משימה לאומי ,השבוע זה שבוע כוח משימה לאומי .למי שלא מכיר ,מדובר במלגה
שהצלחנו לייצר בהסכם הרחב עם האוצר בסך  50מיליון שקל שיגיעו לסטודנטים מכל הארץ.
המלגאים יזמו פעילויות שיא ,בחמישה חודשים האחרונים נעשתה פעילות מטורפת לסיוע
לאוכלוסיות שנפגעו מקשיים כלכליים ,חברתיים ,בדידות ,קושי בלמידה ועוד .אנחנו רוצים לייצר את
המלגות האלה באופן קבוע מדי שנה .אציג בקצרה נתונים מסקר שביצענו למלגאי התכנית:
בהקשרים הכלכליים  70%אמרו שהמלגה סייעה להם בצורה משמעותית 25% ,העידו שהם שקלו
לעזוב את הלימודים ,מתוכם  90%אמרו שבזכות המלגה הם קיבלו החלטה לא לעזוב .הרבה
מהמלגאים העידו שהם לא היו פעילים לפני כן.
חורש  :התוכנית הייתה מאוד מוצלחת ,הרבה בקשות להמשיך את הפעילות מהסוג הזה.
דיון והצבעה  -שידור ישיבות נשיאות בשידור ישיר
ירדן :שידור של הדיונים ,כל מה שקורה מאחורי הקלעים ,לרתום למאבק שיבינו את החשיבות ,דרך
להגברת השותפות .ככל שתהיה נוכחות של יותר מרחבים כך נגדיל את החשיפה שלנו כארגון.
סוגיית השקיפות ,דבר שראוי לעשות.
מבחינה טכנית ,ההצעה לקיים ישיבה כזאת אחת ל 4-חודשים .אפשר לעשות את הישיבה בזום
ולשדר אותה בפלטפורמות הדיגיטליות השונות של ההתאחדות .נתחיל בדיון ,תרצו להגיב ולשאול
ובסוף נקיים הצבעה.
דניאל :זה לא סוד שהעליתי את הנושא הזה כמה פעמים ,הכרחי וחייב להיות בהתאחדות .במיוחד
שהמודעות לסטודנטים היא נמוכה ,זה לא כי לא אכפת להם זה כי הם לא מודעים .צריך להיות כמה
שיותר ישיבות חשופות לסטודנטים ,זה היה חייב להיעשות לפני הרבה מאוד שנים.
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עמיתי :אני בעד שקיפות ושידור של הישיבות ,אני מנסה להבין למה אחד ל 4-חודשים? המשמעות
שזה יהיה  3פעמים ,זה לעשות ולא לעשות בתכל'ס .אנחנו נבחר איזה ישיבת נשיאות אנחנו רוצים
לשדר ומה יהיה בתוכה לפי הנוחות שלנו .להפך ,אם יראו דווקא את המורכבות ,את האופי של הדיון
התוסס וגם את אי ההסכמות זה יוסיף לנו ולנשיאות המון.
אבי :אני מנסה לערער על זה ,מה תהיה התועלת? ברור לנו שאנחנו רוצים שקיפות ומעורבות של
סטודנטים ,אני לא בטוח כמה סטודנטים יצפו אבל צריך להבין את הערך מול התועלת .אני אשתף
במחשבות ,החששות שלי זה שכל אחד ירצה גם כשאין לו מה לומר להביע את דעתו ולהיות בולט,
זה יכול לעשות לא טוב לדיונים ולישיבות ,יכול ליצור דברים לא טובים לשיח .אם רוצים בסיפור של
שקיפות ,גם הפרוטוקולים חשופים ,אולי יש דרכים אחרות לשקיפות? כרגע אני רואה את זה שיכול
להיות שהנזק יהיה רב על התועלת ואני לא בטוח שזה צעד נכון ואני גם לא בטוח כמה זה אפקטיבי.
עדי  :אני חולקת על אבי  ,יש ערך להפוך אנשים לשותפים .בהתחלה זה יהיה מעט אנשים אבל זה
יגדל .הערך של השקיפות צריך לבוא במעשים פרקטיים.
אבנר דולינגר :אני יותר מתחבר למה שאבי אמר ,דיונים עלולים מהר מאוד לזלוג למי מדבר יפה יותר
בעיני הסטודנטים ,ולא מי אומר מה הוא חושב או מאמין בו .אני מציע סוג של פשרה ,להתחיל מאחת
לרבעון אחרי הבחירות לנשיאות.
נוי :רעיון טוב ושאפו דניאל ,זה עלה בעבר בוועד .הצבעות גלויות וחשאיות ,יהיה מצחיק להעלות
הצבעות חשאיות בישיבה שהיא שקופה .ההזמנות יהיו דרך האגודות ,ישודר בדף של ההתאחדות
והאגודות ,יצטרכו לקבל קישור אישי ,אלה דברים חשובים .הם יוכלו לשאול דברים ,להוסיף רעיונות,
זמן אמת תוך כדי הישיבה ,מי יסנן ויעלה את זה? המטרה להתייחס גם למה שהשטח אומר .האם
אפשר לפרסם את סדר היום לפני?
עמיתי :לא ברור לי ,להוריד מהערך של עצמם? ברור שלא כל יו"ר מדבר בישיבות ,זה לא מוריד מהערך
שלהם ,זה לא פוגע ביכולותיהם הבין אישיות וביכולת שלהם לומר את דעתם ,להיפך .השקיפות הזו
רק תועיל ותוסיף.
אלחנן :כולנו פה נבחרי ציבור ,אם זה קורה בעיריות ובכנסת ,עם כל הכבוד לעולם הסטודנטים ,שם
נעשים דברים לא פחות חשובים .מסכים עם עמיתי לגמרי שזה יהיה קבוע בכל הישיבות ולא אחד
לרבעון אבל זה גם התחלה טובה.
יענקי  :אני מתנגד למהלך בצורה שמעלים את הדברים ,ישיבה שנשדר פעם ב 4-חודשים אנחנו
מראים לכם רק מה שיפה בנו ,זה ייתן אפקט הפוך .מי יקבע מה ידונו בישיבה המסודרת? זה ייצור
עוד פוליטיקה ארגונית .למה הפרוטוקולים לא מתפרסמים?
אבי :אם מחליטים לפתוח את הישיבות אז ישיבה ספציפית לא .לענות לחברינו ,ברור שאנחנו נבחרי
ציבור ,ברגע שהישיבה תשודר בלייב במקום שיתייחסו  5אז יתייחסו  .20מעט מאוד מועצות משגרות
בלייב ,אני רוצה לשאול בפורום הזה מי משדר ישיבת מועצה בלייב? בינינו סטודנטים בקמפוסים
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יתעניינו מה קורה באוניברסיטה שלהם .צריך להיות לא מתייפייפים ,ישיבה משודרת תתארך ,אני
פה כדי לשקף ,אני לא נגד .אם פותחים אז הכל ,בואו נתחיל באגודה שלכם לפני הנשיאות .הטענות
הם ענייניות לטובת הדיון וההתאחדות ,כדי שנהיה פרקטיים בישיבות שנקיים.
אלחנן :אם זה מה שיגרום ליותר יושבי ראש לדבר אז מעולה.
ירדן :אנחנו דור אחר ,לעדכן את האקדמיה לאיך שאנחנו מתנהלות בעולם .אני מאמינה שיש מקום
שגם אנחנו יכולות ליישר קו ולחבר את ההתנהלות לשינויים שקורים .אם בעבר היה נהוג לקרוא
פרוטוקולים ארוכים ,היום אנחנו בעולם אחר .יש מקום לשאול איך אנחנו כארגון יכולות להנגיש את
מה שקורה בארגון ,זה לא סותר את הפרוטוקולים .לפני חצי שנה ,בבחירות עשיתי שיחות עם הרבה
מכם ,בעקבות השיחות האישיות האלה ,באופן אישי החלטתי שאפשר לשים את הנושא בצד
ולהתקדם עם שאר הדברים .הוא עלה שוב לשיח ,התחילו לעלות כל השאלות שעלו בישיבה שבה
דניאל העלה את זה לסדר היום .הערך המרכזי הוא לרתום עוד ציבור וקהל.
שלומי  :בעברי הייתי יותר שמרן בזוויות האלה ,הזוויות הפופוליסטיות זה חשש שתמיד קיים ,דיוני
עומק כנים ומשמעותיים .יותר מאשר שקיפות זה שותפות ,לייצר תהליכים ,זה סטודנטים ואגודות,
יהיה קשה לא להיות שם ביחד איתם .עלו הצעות מצוינות ,זה לא רק הסיפור של הישיבות ,זה חיבור
לשטח .בכוונה לא רצינו ללכת על הכל או כלום ,בכוונה זה לא מעוגן כתקנון ,זה תהליך שאנחנו רוצים
לנשום איתו ,לתת לכם להבין את הפורמט הנכון לפני שמעגנים לדורות הבאים .ה 4-חודשים מדבר
על כל ישיבה שנייה .יענקי המתווה הפורץ דרך שלך ,הישיבה הקודמת הייתה פיזית ,ופה בזום זה
מאפשר לנו לקחת דברים יותר פנימיים ,אפשר לקחת דברים מהישיבה הפיזית להביא לכאן,
שהמצלמות לא עלינו .זה נקודה שאני מתחבר יענקי למה שהצגת ,יש פה זווית של פרטיות ,זה מרחב
בין התפקידים שלנו לבין התפקידים של נבחרי הציבור בכנסת .אנחנו עדיין חוק העמותות וכל
הנהלים האלה ,אנחנו נותנים פה בהצעה צעד אחד קדימה וזה בהחלטת נשיאות ולא בתקנון שמעגן
את זה ,מציע שנלך עם זה לתהליך בחינה.

הצבעה – שידור ישיר של ישיבות הנשיאות
תל אביב – בעד
עברית – בעד
פתוחה -
בר אילן -בעד
בן גוריון – בעד
אריאל -בעד
קריית אונו -בעד
מכללה למנהל – בעד
בינתחומי – כתב הצבעה ,אבדוק את זה
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בית ברל – בעד
פרס – בעד
סמי שמעון – בעד
רופין – בעד
ספיר – לא התייחס
תל חי – בעד
אשקלון -
חולון -
אורט בראודה -
עמק יזרעאל -
תל אביב יפו -
הדסה – בעד
סמינר הקיבוצים – בעד
מכון לב – בעד
שנקר – בעד
אפקה – בעד
נתניה – בעד
כנרת – בעד
אחווה – בעד
צפת – בעד
גליל מערבי – בעד
אורנים – בעד
דוד ילין – בעד
קיי -
גורדון -
בצלאל – בעד
משפט ועסקים – בעד
שערי מדע ומשפט – בעד
עזריאלי – בעד
וינגייט – בעד
טכנולוגי ב"ש -
ויצו חיפה -
אקדמיה למוזיקה -
ההצעה התקבלה ברוב קולות.
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דיון והצבעה בהצעות לשינוי תקנון (כולל  15ד' הפסקה)
שלומי 3 :נושאים על סדר היום בשינוי תקנון:
 .1שינוי שיטת ההצבעות בבחירות לוועד המנהל (הצעה של נתנאל)
 .2השלכות דיווח מאוחר של מספרי הסטודנטיות והסטודנטים במוסד לטובת גיבוש טבלת
המנדטים של הנשיאות
 .3הנגשת פרוטוקולי הועד המנהל לכלל הסטודנטיות והסטודנטים
נושא שני -נשלח אליכם הטיוטה של התקנון ,בשנה האחרונה יש לנו שינויי תקנון שנכנסו לצנרת
של הרשם ,אחרי הישיבה הזו אנחנו מרכזים את כל ההערות שוב ושולחים לרשם בתקווה שהפעם
נתקדם קדימה .אנחנו מחויבים לפרסם את הטבלה עד מועד מסוים ,מגיעים למצב שאגודות לא
מעבירים את הדיווח ,דיברנו על כך בנשיאות ,אנחנו רוצים שוועדת תקנון תיתן תיקון תשתיתי לדבר
הזה .שלא יקרה שיש מערך שמדרבן אגודות לא לדווח .המתווה המאוזן מדבר על דרך שיהיה אפשר
להעביר את הדיווח אחרי מאי .אנחנו פונים למוסדות ולפעמים זה עושה את שלו ,אם המוסד לא
מעביר את הדיווח נשאל מה עושים במועד פרסום הטבלה ,אם במועד עצמו לא הגיע הדיווח אז רק
שם המנדטים יגיעו ל ,50%-אבל בכל רגע נתון המוסד יכול להעביר את הדיווח והטבלה תתעדכן
מחדש .זה לא אמור להביא לידי פגיעה מנדטורית באגודות ,במיוחד מדובר בחילופים.
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נספח ג' – שיטת ההצבעה בנשיאות
סעיף  ,1וסעיף .6

סעיף  :1במקרה בו אגודה לא מסרה דיווח אודות מספר הסטודנטים הלומדים במוסד,
וזאת עד ליום  15במאי בכל שנה ,מספר הקולות שיעמוד לזכות אותה אגודה ,יעמוד על
מחצית הקולות בהתאם לדיווח האחרון שהועבר על ידי האגודה .מבלי לגרוע מן האמור
לעיל ,יובהר כי לאגודה תינתן האפשרות לתקן ולהגיש דיווח בדבר מספר הסטודנטים
במוסד גם לאחר ה 15 -במאי בכל שנה ויבוצע עדכון של טבלת ההצבעות בהתאם (להלן:
"דיווח מאוחר") .מסרה אגודה דיווח מאוחר יעדכן המבקר את טבלת ההצבעות בהתאם,
וזאת בתוך  21ימים.
סעיף  : 6ההחלטה בדבר חלוקת הקולות ,כמפורט לעיל ,תימסר לכל נציגי האגודות
החברות בהתאחדות ,מדי שנה עד לתום חודש מאי ,לגבי שנת הלימודים האקדמית
שהחלה באוקטובר שלפני כן ,בהתאם לנתונים שיימסרו להתאחדות מהמוסדות .החלוקה
שנקבעה ואושרה על ידי המבקר תיוותר בתוקף עד מאי שלאחר מכן ,ולא ייערכו בה

שינויים ו/או עדכונים עד המועד האמור ,למעט במקרה בו הוגש דיווח מאוחר.
התיקון – נמחק לכל צורך ועניין.

יענקי :למה אנחנו לא מגדירים באיזה אופנים מותר לדווח מאוחר? אתה אומר שרשם העמותות יגיד
שזה לא יציב .אולי גם להגביל כדי להוסיף את היציבות חזרה שאתה מפחד שלקחנו.
שלומי  :אני ברמה האישית הייתי שמח שיקרה ,חשבנו על חציון או רבעון ,המחשבה של הצוות
המשפטי אומר שדווקא את זה הרשם עלול לתקל סביב הסוגייה של חופש הצבעה.
להערתך נוי ,הנשיאות הצביעה על הדבר הזה ,דיברנו על זה בוועדת תקנון ,אנחנו נותנים את
האופציה לתקן ,הבנו שאנחנו צריכים לצד הסנקציה ,שאנחנו לא רוצים שישתמשו בזה ככלי פוליטי,
נקודת האיזון היא שמאפשרת בכל רגע נתון לאגודה להגיש.
שי :זה שינוי משמעותי של התקנון ,שאפשר להגיש את הדיווח בכל רגע נתון .שתוך  21יום מקבלים
חזרה את המנדטים ,הסיפור של היציבות מול הגמישות.
דניאל :למה צריך את ה 21-יום?
שלומי :נקודה טכנית ,פרוצדורלי.
שי :זה לייצר יציבות ,שלא יהיה מניפולציות לפני הבחירות.
חורש :ממה שאני מבין ה 21-יום הוא כדי שלא יהיה דיווח ולא יהיה אפשר לאמת אותו מול המוסד
או איפה שצריך לאמת אותו.
אלון :בכוכבית ,זה הפתרון שמצאנו לנכון להביא להצבעה ,המלצנו בוועדה לבחון חיוב של המוסדות
לדיווח ואז אין בכלל צורך וקושי .גם את זה הוועדה המליצה להנהלה.
שלומי :זה כבר נכנס לשינוי מנגנון הגבייה.
ספיר :נמצא איתנו גלבוע ,הגוף המבקר .הוא עושה את הבקרה על תהליך ההצבעה וכתבי ההצבעה.
הצבעה תיקון סעיפים  1ו – 6-ברוב של  243.43מנדטים  -אושר התיקון
שלומי  :פרוטוקולים של הועד המנהל ,הם היו בנויים במבנה קצת שונה שהייתה יכולת לעיון ,היה
את הפנייה של אלחנן לאורך השנה .עשינו את זה בצורה סדורה יותר ,המטרה ,בדומה לישיבות לייב,
לייצר יותר שותפות .הנגשת הפרוטוקולים של הוועד המנהל בבקרה ובצורה מאוזנת שתאפשר לייצר
את הדיון עומק.
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סעיף  - 16.1.14הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו .פרוטוקולי הועד כאמור
יפרסמו לציבור ,למעט במקרים בהם הוועד החליט על הדיון כדיון סגור ו/או של דיונים
והחלטות בקשר עם כח האדם בעמותה.

זה סעיף נוסף שנכנס לכל התקנון ,זה לא תיקון.
עדן :הדיון סגור ,מגביל את מה שנחשב לדיון סגור ,פוגע בנושא של השקיפות .מה מוחלט סגור ומה
לא?
דניאל :אני אענה על זה ,אתה חייב להשאיר את האופציה לוועד המנהל שיהיה לו את זה.
שלומי  :ברגע שאתה שם משהו בלייב אתה לא יכול לסגור ,ברגע שיש דיון בוועד מנהל וזה סוגיית
פר וטוקוליות ,זה לתת כלי ושיהיה שקוף שיש את הכלי הזה .תמיד יהיו דיונים שיגידו בואו את זה
נעשה לא לפרוטוקול כי זה דיון עם השפעות חיצוניות ואסטרטגיות .לשים את זה בצורה ברורה
בתקנון.
אלחנן :יש הגבלה על כמות הישיבות הסגורות שאפשר לעשות?
שלומי :אין כלל אצבע ,השאיפה שהכל יהיה פתוח למעט החלטות שהוועד מחליט.
חורש  :מאוד סיקרן אותי מה עלה בישיבות הוועד באותה תקופה ,ואין לי איך לבדוק את זה .עבור
חברי נשיאות זה אמור להיות נגיש .צריך להפריד את הדיון בין נגישות לסטודנטים לבין נגישות לחברי
נשיאות ,הוועד צריך להיות במידה מסוימת ,אולי אפילו משודר בלייב עבור חברי נשיאות,
הפרוטוקולים צריכים להיות זמינים.
עמיתי :מה הכיוון של הוועד המנהל? התחושה היא שלא פעם הוועד מנהל מנותק מהנשיאות ולא
מבין.
עדן :אני חושב שצריך לדון מחדש במהות הוועד מנהל ,אנחנו מדברים על איזונים ועל ייצוג
אוכלוסיות .אולי נורא המשאבים צריך להיפתח מחדש ,איזונים בין אוניברסיטאות למכללות ,אבל
בפועל יש פרטיות ויש ציבוריות ויש גם חינוך .אם הולכים לפי ספירת מנדטים ,מכללות זה יותר
מאוניברסיטאות .מדובר על יחס של  .3:5ברוב וועדי המנהל יש גם יו"ר וועד מנהל.
דניאל  :עדן כל מה שאמרת נכון ,חייב להיות יו"ר וועד מנהל כדי לקדם את זה כמו שצריך ,גם חורש
צודק ,צריך לעשות את הדיון המעמיק .מה זה הוועד מנהל ,זה לאו דווקא  3:5אפשר להוסיף עוד
מושב ולא להוריד ,מסכים שהמצב היום הוא לא שוויוני .אני חושב שצריך לאשר את זה עכשיו ולדון
על כל הדברים שאמרתם.
שלומי  :חורש לגבי מה שאמרת ,בסוף ברמה הפרקטית דיברת על ייצור של מנגנון מסוים לנשיאות,
מה שקורה בוועד ,ומנגנון מסוים לסטודנטים .אם אתם זוכרים את הסעיף מפעם ,יש את היכולת
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לחברי נשיאות להסתכל .חברי הוועד יש להם אחריות משפטית שונה לגמרי ,הם כפופים לדין החוק
הפלילי ,יש פה סמכויות לכן יש זוויות שונות שלא רוצים לשים באותו כובע של אחראיות ,כמו שדניאל
אמר המטרה זה לקחת צעד קדימה ,לפתוח על ידי אותו איזון .חלוקה ,שינוי הוועד ,אלה דברים
שבידיים שלכם ואנחנו מזמינים אתכם לעשות את התהליך ,מניסיוני אלה תהליכים שצריכים להיות
סדורים והם ארוכי טווח ,צריך להסתכל על המערכת לטווח הרחוק .כרגע ההצעה היא לקחת את זה
צעד אחד קדימה ,זה שינוי תפיסה.
חורש  :אני לא לגמרי הבנתי ,הצגתי סוגייה וגם עדן המשיך לכיוון שכדאי שהוא לא יתמסמס ,היום
אין נציגות של מכללות ציבוריות בכלל ,אולי הדבר הזה הוא שורש עניין שצריך לעלות בהקדם לישיבת
נשיאות לדיון.
שלומי  :אין בעיה ,אבל אנחנו בתוך הצעה של הפרוטוקולים של הוועד מנהל ,כל רצון לשנות מבנה
וועד אפשר לייצר ,יש פה הצעה מובנת שאם יש עליה בואו נדבר עליהם ,אבל כל רעיון אחר יש
מנגנונים עליהם.
חורש  :היות וזה עולה על סדר היום ,נכון לשמור על הקו הזה ואולי להעביר או לא את ההחלטה אבל
לנצל את הסיטואציה שבו יש דיון או הבנה של צורך שמתחיל ואולי לעלות הצבעה על העלאת הנושא
הזה בישיבה הבאה ולא בתהליך המאוד פרוצדורלי של להגיש הצעה ,היות וזה אותו נושא ואפשר
לתת לזה סימוכין או קשר בהצבעה הנוכחית.
אלחנן  :ההצעה כרגע היא על הפרוטוקולים של הוועד מנהל ,שלא תקרה הסיטואציה שקרתה לי,
פשוט מאוד הצבעה על זה .הצעה מצוינת ,זה מחויב מעצם זה שנותנים לשמוע באוזן אז מתוקף זה
אתה יכול לקבל גם העתקים ,מתוקף זה  -זה נכנס לתקנון.
דניאל  :הוא אומר אין בעיה נאשר את זה ,אבל בואו נעשה צעדים שבישיבה הבאה נוכל לקדם את
הרכב הוועד ודברים כאלים.
ירדן  :הצעה לשנות את הרכב הוועד ,ובקשה לעלות את זה ישירות לנשיאות ,עד כמה שאני מבינה
זה חייב לעבור וועדת תקנון?
שלומי :כל רצון לשנות מבנה וועד ,לא משנה מה יש ,שני מסלולים ,כולם מצריכים שינוי תקנון.
בקשה לוועדת תקנון הם דנים ומגיעה לישיבת נשיאות ,אפשר להחתים  Xחתימות וזה עולה לדיון
בנשיאות .בשינויי מבנה מהותיים קודם כל דברו אחד עם השני ,כל הזוויות האלה ,שינוי משמעותי
שמשפיע על השותפות של כל המערכת צריך להתחיל בשיח מסוים .פרוצדורלית יש הצבעה עכשיו
על הפרוטוקולים .הפרוטוקולים יפורסמו לציבור.
הצבעה – סעיף  16.1.14רוב של  255.88מנדטים בעד
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הצעה לשינוי סעיפים בתקנון ההתאחדות
שלומי :נושא שנתנאל הציע ,יו"ר האגודה הקודמת בבר אילן ,אקריא את ההצעה וממנה נעבור
לחידודים ודיוקים ,והתייחסות של חברי ועדת תקנון ,דיונים והחלטה.
היה שינוי במנגנון ההצבעה ,שיהיה דומה יותר ליו"ר ,סיו"ר ,ההצעה מכנרת .זה בצנרת של הרשם,
מקווים שזה יעבור .ההצעה הנוכחית ,זה מייתר את ההצעה הקודמת ,מוחק אותה ושם את זה
כהצעה על סדר היום ,כל שאר הדברים זה חי איתו ביחד .אבל בהקשר להצעה הקודמת ,אחד ,שיהיה
רוב רגיל של מנדטים ,ושתיים ,לפחות  33%מחברות וחברי הנשיאות אנשים ונשים ,התנאים האלה
ברגע שתעבירו לקול אחד מנדט אחד זה מייתר את זה.
התיקונים בתקנון:
סעיף  ,16.1נמחק מהמשפט "סך קולות בעלי זכות ההצבעה הנוכחים בהצבעה ,ובלבד שייבחרו
על ידי  32%מתוך כלל".
הסעיף המתוקן  -הועד יהא מורכב מתשעה ( )9חברים ,שייבחרו על ידי הנשיאות ,בבחירות
חשאיות כמפורט בסעיף  16.1.15להלן ,ברוב של חברי הנשיאות.
 – 16.1.16.5מחיקה
כאמור בסעיף  16.1לעיל ,לצורך בחירת חבר/י וועד יש צורך ברוב של סך קולות בעלי זכות
ההצבעה הנוכחים בהצבעהחברי הנשיאות ,ובלבד שייבחרו על ידי  32%מתוך כלל חברי הנשיאות.

חורש :למה צריך למחוק את כלל חברי הנשיאות?
שלומי  :בגדול לא חייב למחוק את זה ,אפשר שיחיו אחד ליד השני ,אם אתה מייצר שוויון על ידי
השוואת המנדטים אתה לא צריך את הסעיף הזה ,שני הסעיפים נבנו אחד על ידי השני ,אחד כתפיסה
ואם ירצו לתקן אז מבסיס תפיסת השוויון הזאת ולא הקודמת.
נספח ג' סעיף  – 2מחיקה והוספה
האמור בנספח זה להלן לא יחול בהצבעות בעניין אישור תקציב ,ותוכנית עבודה ובחירת חברי ועד.
בהצבעות בעניינים אלה יהיו כלל חברי הנשיאות שווים ובעלי קול אחד בלבד.
תיקון – הורדת הו' והוספת ובחירת חברי הועד.

אלון :ההפנייה היא ל 16.1.15-זה צריך להפנות ל ,16.1.16-מדובר על סעיף .16.1
שלומי :דיון מהותי על הסעיפים.
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אבי :אני רוצה לברך על ההצעה של נתנאל ,הצעה חשובה במיוחד מיו"ר שמגיע מאוניברסיטה.
להרכב הוועד אין סיבה שלא יהיה קול אחד לכל אחד.
אבנר :בהתייחס לזה שהכל כמו היום לפי מנדטים ,יש חשיבות לכמה סטודנטים החברה מייצגים,
אני לא רואה טעם לשנות את זה .כל עוד החלוקה היא פריטטית ,אם מבטלים שכל קול הוא שווה אז
הסיכוי של חבר וועד מהאוניברסיטה להיבחר הוא לא פרופורציונאלי.
אופיר :יש מספר כיסאות שהוא מובנה ,למה צריך לתת משמעות לקולות שאנחנו מייצגים .יש מספר
כיסאות מוגדר.
יענקי" :לקיים שוויון היכן שראוי ונכון לעשות זאת" לא הוסבר למה זה ראוי ונכון ,לי זה לא מרגיש כך,
אני לא מייצג את אותה מסה כמו יו"ר שיש מאחוריו  20,000סטודנטים .אין לי את האחריות שיש לו,
אין לי את הייצוג .אני מייצג בתוך הגוף הזה ,כמובן שאני חבר נשיאות .אנחנו לא כמו בכנסת שיש
מפלגות ,כשאני מייצג  4,000סטודנטים יש לי אחראיות עליהם ,אני לא מבין למה זה אחרת מכל דבר
שבו אנחנו מצביעים עם מנדטים .אם אנחנו חושבים שלא צריך להיות הבדל אז בואו נבטל לגמרי את
המנדטים ,אני לא רואה למה זה שונה ממה שהצבענו לפני רגע .אני לא רואה את ההבדל.
אופיר :למנדטים יש השפעה לא מספרית ,כשאני בוחרת וועד מנהל ,אין שום משמעות לסטודנטים
כשאני בוחרת וועד מנהל אני חייבת להיות כנה ,זה לא מעניין את הסטודנטים האם בחרתי ב X-או
ב Y-אבל נושאים כבדי משקל יש משמעות למנדטים כי זה הקול שלהם.
יענקי :ברור שמעניין את הסטודנטים למי הצבעתי.
אופיר :ברור שלסטודנטים אכפת וברור שהם צריכים לדעת למי אני מצביעה ,זה לא מייצג את הקולות
שלהם כי אני לא הולכת ושואלת על וועד מנהל אלא על דברים שיותר קשורים ליום יום של
הסטודנטים ,וועד מנהל לא נוגע לסטודנטים עם כל הכבוד לתפקיד ,במהות שלו כרגע.
נוי :אני כחברת וועד מודעת לבעיה ,הטענה שעלתה מהשטח שאין את החיבור .אני מסתכלת על
משהו אחר ,תוכניות עבודה ותקציב ,ששם צריך להשמיע את הקול שם יש קול אחד לכל אחד
בהצבעה גלויה .אם הייתי סטודנטית בקצה הייתי מודה על השקיפות ,יש בעיה מהותית בשטח
בגישה .מי שנכנס לוועד המנהל גם אם הוא מחינוך הוא מייצג את כלל הסטודנטים לא רק את שלו.
לכן בהצעה של נתנאל לפני  9חודשים ,לא יודעת כמה זה תקף .אני יכולה לשתף אתכם ,עברתי לא
מעט בחירות כאן ,ראיתי את הבעיה שאנחנו מנסים לפתור .אני לא חושבת שקול אחד לכל אחד ,אם
בצורה אחידה ,פותר את הבעיה ,צריך להיות מתווה אחיד שייתן לסטודנטים בקצה תחושה שהם
באים לידי ביטוי.
חורש  :אני חושב שההצעה של נתנאל מבר אילן ,הולכת בכיוון הנכון .היות ואנחנו בוחרים לוועד
המנהל בכובע של הנשיאות .בהצבעה הזו לטעמי זה הולך לכיוון של הצבעה כחבר נשיאות ולא
כמייצג כמות כזו או אחרת של סטודנטים .זה מתאים לזה שהוועד המנהל מתעסק בארגון פנימי של
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הארגון ויצירה של מנגנונים לדחיפה .הדיון בהצעה הזו מעלה או מחזק את הצורך לדון בקונסטלציה
של הוועד ובסמכויותיו.
אלחנן :תמוה בעיני שהוא מעלה את זה בסוף התפקיד שלו.
אלון :הוא העלה את זה בדצמבר .אני אתייחס לזה בסוף למה זה עלה רק עכשיו.
אלחנן  :אני לא מצליח להבין את המהות מאחורי ההצעה הזו ,כמו שנוי אמרה ,אני לא מצליח להבין
מה ההבדל בין זה לבין תקציב לבין הצבעה לוועדת תקנון .מעבר לזה מבדיקה שעשיתי זה לא חוקי,
צריכה להיות שיטת הצבעה אחת .שוב לא מצליח להבין את המהות .אז אני מתנגד להצעה.
עמיתי  :לחדד כמה דברים ,אני מסכים שההצעה בעייתית בעיקר החשאיות בהצבעה ,אם מדברים
על שקיפות והצבעה גלויה בדיון ציבורי אז זה בעייתי .דבר נוסף ,אין הלימה בין איזה הצבעה גלויה
ואיזה חשאית .וועד מנהל זה הדירקטוריון של העמותה ויש לו משמעויות מהותיות ,מחובת הזהירות
והנאמנות .היה מן הנכון שנתנאל יהיה פה ויגן על ההצעה שלו .ולא צריך להיות לדעתי סודי ,צריך
לקבוע מנגנון ברור לכל סוגי ההצבעה למיניהם.
דניאל  :אני תומך ברעיון אבל לא באיך שהוא מתבצע ,זה כן צריך להיות אבל זה צריך להיות על כל
בעלי התפקידים .כל אופן ההצבעה צריך להיות שונה .בשביל זה יש את הפגישה ב 9-לחודש לוועדה
לשינוי המבנה הארגוני .אני מתנגד להצעה שהיא רק כדבר אחד ולא עסקת חבילה.
14

מרים  :כוחנו באחדותנו ,דבר כזה יוביל לקרע בהתאחדות .לכל אחד יש השפעה שונה וזה לא דבר
רע ,לעשות את השוויון יביא לפילוג .כמו שאתם יודעים שתי אוניברסיטאות כבר עזבו אותנו ,זה סתם
יפגע בזה יותר ,אנחנו צריכים להישאר מאוחדים.
יענקי  :אני מתפלא על זה שחלק מחברי הנשיאות מתייחסים לוועד מנהל כמשהו פנימי של הארגון,
וועד מנהל מאוד מכתיב בארגון את סדר היום ,חלק מהאנשים התלוננו שוועד מנהל מכתיב מדי ,זה
נושא ייצוגי ומהותי והוא לא פנימי .אם נרצה לטעון שוועדת תקנון זה פנימי ,בחירות לגוף מבקר זה
פנימי ושם לא משנה המנדטים אני יכול להבין ,אבל בוועד מנהל זה חוד החנית שלנו וזה מה שמוביל
אותנו .דווקא בזה רלוונטי המנדטים שלנו.
עדי  :להפוך משהו לא שווה לשווה זה לא מהותי ,זה רק יכול לפגוע .שם זה מתחיל ונגמר בעיני.
אלון :אני מעוניין לשים בצד את נושא החשאיות ,נושא הבחירות לוועד אושר בעבר ותקוע אצל רשם
העמותות ,כבר אז וועדת התקנון שמה כוכבית על המורכבות לעשות בחירות חשאיות כשיש
מנדט ים ,בהכרח מישהו אמור לדעת מי הצביע מה .ההצעה של נתנאל במידה מסוימת פותרת את
זה .אני מסכים ומתחבר עם הסוגייה של הבלגן באופן ההצבעה בהתאחדות .זאת גם הסיבה שהנושא
התעכב בוועדה ,ביקשנו מנתנאל להבין מה זה אומר איפה שראוי ,שיסביר כמגיש הוועדה .הקו
המנחה היה ניסיון לבחון את הסוגייה של שני הכובעים שלנו ,פעם כמי שעומד בראש האגודות,
ובפעם השנייה כחברי אסיפה כללית .אחרי שהבנו שזה מורכב ,לבקשת נתנאל הבאנו את הנושא

לאישורכם ,בהחלט הוועדה התייחסה והבינה שהנושא מורכב וראוי שיידון בנשיאות .וועדת תקנון
קיבלה הצעה ,גיבשה אות הובחנה מכל השיקולים ובהיעדר מניעה להביא לאישור הנשיאות
להחלטתכם ,יכול להיות שזה נכון או לא .בכובע של חבר הוועדה ,זה הדברים שהובילו אותנו בתוך
הוועדה.
שיר  :בהמשך למה שאלון אמר ,כשאני רואה הצעה אני מחפשת מה הערך שלה ,אני מרגישה שפה
אנחנו מנסים לענות על משהו שהתמונה הגדולה יותר גדולה מזה .אם רוצים לדון בסוגייה אז לדון
בה .עלו הרבה שאלות על הוועד מנהל והמהות שלו וצריך לדבר על זה ,ייצוג זה ייצוג ,מתוקף זה
שאנחנ ו יושבים פה אנחנו מייצגים את הדעות של הסטודנטים והסטודנטיות שלנו .צריך לשים את
הזרקור על המשמעות והמדיניות.
אבי  :אי אפשר שלא להתייחס לריבוי סוגי ההצבעות ,צריך להגיע לאיזושהי אחידות .שיר אני חושב
שצריך להעמיק בנושא הייצוג כי הוא משמעותי ,כבר שנים עולה הדיון של סוגיית הייצוג ,צריך למצוא
אולי משהו ביניים ,לא הגיוני שחמשת המוסדות הגדולים יש להם השפעה פי  10מ 10-המוסדות
הקטנים .עלו כמה רעיונות בעבר לעשות מדרגות .יחס של פי  5או  10זה משהו שצריך להסתיים,
אני אשמח שנפתח דיון מעמיק על כל הסוגייה של הייצוג ,אני יודע שיש עוד יו"רי שהנושא מעניין
אותם וזה משהו שצריך לדבר עליו.
שי  :אני קרועה פה ,ברור מה הוועד המנהל בעברית אמר .אני חושבת שיש פה כאב אמיתי ,שצריך
למצוא לו פתרון .בהקשר להצעה ,שתי הערות מהותיות ,הבחירות הם בכל מקרה ,בלי קשר לגודל,
הן לא יכולות להיות פרסונליות .יש ערך לייצוג ולחלק היחסי של האגודות כשמדובר על ערכים ,אנחנו
לא מגיעים למצב הזה וחבל כי אנחנו מדברים בצורה פרסונלית ואנחנו צריכים לחשוב איך עושים את
זה .הרעיון של הייצוג היחסי זה איך אנחנו מדברים על ההובלה של הארגון ואז יש משמעות לייצוג
היחסי .הערה שנייה ,אני במצב מורכב בגלל שיש לי מחויבות לשלי וגם אם זה מטיב עם הארגון
בכלל ,אני כן שמעתי קולות שונים ,אני חושבת שהדבר חייב לקרות בתהליך סדור עם דד ליינים ,אני
לא רוצה שזאת תהיה הצעה שעוברת או לא .זה לא לגמרי הפתרון הנכון .אם זה הגדלה של הייצוג,
פרוצדורות שונות כדי שלא נישאר עם הדבר הזה ונגיע עם דבר מבושל בחודשיים הקרובים.
ליאור :גם אני מרגישה את המחויבות הכפולה ,אני לא מצליחה להתחבר ולהבין את המהות .דיברתי
עם אנשים נוספים להבין מה עומד מאחורי האחד לכל אחד ולא הצלחתי להבין עד הסוף מה עומד
מאחורי ההצעה הזו וזה משהו שחסר .אשמח שנוביל ונדבר על כל יתר הדברים ,שיטת הייצוג ולעשות
על זה דיון עומק אז בשמחה .אני תמיד מאמינה שלא מתקנים אבלה במציאות על ידי יצירה של אבלה
אחרת.
עמיתי :אחדד בהיבט המשפטי ,בהצעה הזו נופלים פגמים משפטיים מאוד כבדי משקל ,זה לא בחוק
העמותות ולא בתכלית של העמותה שלנו .ההצעה לא עונה מספיק נכון לצרכים הארגוניים והיא
נעשתה לדעתי כהחלטה מהמותן .היא לא נותנת מענה לא לאוניברסיטאות ולא למכללות והיא
משאירה את המתח הקיים והיא לא פותרת שום דבר לצערי .לא ברור לי מה המהות ומה המטרה.
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שלומי :מודה לכולם על ההתייחסות .נעבור להצבעה והכרעה.
אלחנן :הרוב אמרו שישמחו לדיון ,אולי להקים ועדה ולהביא הצעה סדורה יותר בבאה.
שלומי  :אתם צודקים ,פרוצדורלית ,מבקש ההצעה טכנית לא כאן .יש אנשים ,לא בטוח שכולם נגד,
פרוצדורלית זה בסדר היום .בכל תרחיש כמו שאמרתי לגמרי חושב שהדברים צריכים להיות נידונים.
כבר מחר יש וועד מנהל וניתן לדון על זה ,אתם רוצים בפורומים אחרים ,זה שלכם.
הצבעה – שיטת ההצבעות בועד המנהל – לא עברה – בעד  33.88מנדטים ,נגד  186.6מנדטים,
נמנעים  37.38מנדטים.

בחירות לתפקידים:
ספיר :אבי מסיים את התפקיד בוועדת המכרזים ,יש שני מושבים פנויים .ככל שמקובל על כולם
שנכניס במסגרת סדר היום שמדובר בשני מושבים .יש מישהו שמתנגד לתיקון של סדר היום?
אלחנן :לא הצלחתי להבין את השאלה.
ספיר :נפתחו שני מקומות בוועדת המכרזים כיוון שאבי הודיע על פרישה מהתפקיד ביום שישי
האחרון .בגלל שבסדר היום שנשלח לפני שבוע זה לא הופיע ,אני מבקשת עכשיו לעדכן את סדר
היום וכתב ההצבעה שמדובר בשני מושבים .כיוון שהגישו מועמדות שני יו"רים אפשר לאשר או
להתנגד.
שלומי :אם יש מישהו ,תרגישו חופשי .עד כה בוועדות מכרזים לא היו מספיק אנשים שרוצים לקחת
חלק ,אפשר לקיים בחירות נוספות בפעם הבאה ,אפשר גם לרשום בפרטי תרגישו חופשי.


ועדת מכרזים – אבנר דולינגר ומרים זירוטה.

הצבעה – אין מתנגדים או נמנעים ,התקבלו לתפקיד.


ועדת תקנון – מושב אוניברסיטאות שיר צדוק

הצבעה – אין מתנגדים או נמנעים ,התקבלה לתפקיד.


ועד מנהל – שיר צדוק וליאור חזן מושבי אוניברסיטאות בוועד.

שלומי :צריך להכניס לתקנון שאי אפשר להיות בוועד מנהל ובוועדת תקנון
ירדן :כרגע אין מניעה למצב הזה.

.
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חורש :הערה ,גם בהצבעה הזו באה לידי ביטוי חוסר האיזון בכמות המושבים בוועד המנהל ,בחלוקה
בין אוניברסיטאות ומכללות ציבוריות וכן הלאה.
אלחנן :מחזק.
הצבעה – אין מתנגדים ,חורש נמנע ,התקבלו לתפקיד.

הצגת המועמדים לוועד ושאלות
עידו :בהמשך ישיר ,יצא לי לדבר עם כולם ,אני יו"ר האגודה ברופין .המקומות והחלוקה ,עד היום לא
היה מושב למכללות הציבוריות ,חווינו שביתה נורא קשה בתחילת שנה .המון דברים שמדברים
למכללות הציבוריות שלא כולם חווים ומכירים ,חשוב שיהיה נציגות לציבוריות .חשוב לא לשכוח
ציבור מסוים מאחורה.
אלון :לא מעט טלפונים בשבוע האחרון ,נטו ממחויבות אמיתית לפעול לטובת ההתאחדות ,אני
בהתאחדות כבר שנתיים ,מכיר את הביקורת ואת האמירות .מודע לכל הסוגיות שעלו פה .תפקיד
חברי הוועד הוא לפעול לטובת כלל הסטודנטים ,לפעול בשם הנשיאות ,תפקיד חשוב בקשר בין
ההנהלה לנשיאות ,הוא צריך להיות פעיל ופרואקטיבי .דיון על תפקיד הוועד חשוב ואני מוכן לקחת
חלק ,אני לא מאמין בוועדת תקנון וועד מנהל צריכים להיות במקביל ,לכן אסיים את תפקידי במידה
ואתקבל ואעבור לוועד המנהל .סוגיית הועד מנהל הוא לדאוג שליו"ר יהיה את המרחב לפעול
ולהשפיע.
יהודה :הארגון שלנו עובר תקופה שמצריכה חשיבה קדימה ,הדבר עלה בנשיאות האחרונה וגם היום,
המקום שלנו כחברי הנשיאות היא לדון בזה .הוועד המנהל שנמצא היום ,צריך לדאוג שיהיה לו יותר
כוח גם כדי לייצג את הנשיאות ,להוביל מהלכים גדולים .המהלך המרכזי ביותר הוא האפשרות לתת
ליו"ר יותר במה ויכולת לפעול כיחידים וכקבוצות.
שאלות:
אופיר :עלתה סוגיית המכללות הציבוריות ,אלון ,השאלה האם אתה יכול לייצג מכללות חינוך וציבור
כישות אחת?
אלון  :אני אגיד שיש סיטואציה במכללות לחינוך ,אנחנו יצור כלאיים ,יש החלטה למעלה מעשור
שמכללות לחינוך יהפכו לציבוריות ,אני חושב שגם אנחנו ,אורנים ,נהפוך למכללה ציבורית מתישהו
במהלך הקדנציה שלי ולכן אני לא מייחס הרבה מקום למכללה לחינוך או ציבורית ,אני מייחס הרבה
מקום לבן אדם ,יש בי את הרצון והמוטיבציה .החברות בוועד המנהל היא לא כבוד אלה עבודה
ואחריות ואני נכון ומחויב לתפקיד ולעבודה הזו.
הצבעה – עידו נבחר לתפקיד 166.52 ,מנדטים.
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ירדן :משימה גדולה על הכתפיים לקדם את כל התהליכים שמתקיימים וכל היוזמות שעלו כאן
בשיחה .הגענו היום לקצה של רצף של ישיבה פעם בשבועיים ,כל הכבוד לכולם.
שעת התחלה16:10 :
שעת סיום20:00 :
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טבלת הצבעות
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