פרוטוקול ישיבת נשיאות – 05.10.2021
מיקום :ישיבה בזום

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
אתי זלצמן – מדיניות אקדמית
שיר הורביץ – מדיניות מעורבות חברתית
רו"ח פאני אילו – גוף מבקר
יניב יחזקאל – מבקר פנים

חברי/ות אסיפה כללית – נוכחים/ות:
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יהודה חממי – נתניה

עדי לוי – דוד ילין

ניב אשכנזי  -הבינתחומי

עידו ברוכשטיין  -רופין

שיר צדוק – בן גוריון

שירה זמיר – סמי שמעון ב"ש

חורש קן  -כנרת

דניאל סלומון – אריאל

יערה סתיו – המכללה למנהל

גיא דהן – סמי שמעון אשדוד

יוסי חן –  HITחולון

לואיז קוגן – עמק יזרעאל

שי פודולר  -העברית

נעמה פלג – האקדמיה למוזיקה ומחול

יענקי טייבר – מכון לב

נועה בראל  -בצלאל

מרים סריוטה  -עזריאלי

ראובן לורנצי – בר אילן

אופיר יוניצמן  -לוינסקי

שקד בנפשי – שערי מדע ומשפט

אלון באום  -אורנים

מאיר כץ  -אשקלון

נוי פארג  -פרס

עמית באטוויניק  -וינגייט

דוד לנדאו  -הדסה

ליאור פליק – הפתוחה

עדן סלובטיק – אקדמית ת"א יפו

יורי לוין – ספיר

אלחנן פלהיימר – אונו

מיכל סלומון – שנקר

איתמר וקנין – גליל מערבי

פתיחת הישיבה
ירדן :נקיים ערב פרידה מיושבי הראש שיסיימו תפקיד בקרוב .כרגע התאריך הוא ה ,20.10-אבל
נחפש תאריך חדש שיתאים לכולם .ברוכה הבאה לנעמה  -יו"ר האקדמיה למוזיקה ,ודוד  -יו"ר חדש
של הדסה.
נשנה את סדר הישיבה ,כיוון שאין הצבעות בנשיאות היום ,ונתחיל בשיח האקדמי כמו שעדן ביקש.

פתיחת שנה במערכת ההשכלה הגבוהה
אתי :אתי ,ראש תחום אקדמיה בהתאחדות .כרגע בתקנות שתקפות עד ל 17-בחודש ,כניסה תחת
תו ירוק במשמעות העדכנית של כך .לימודים שמוגדרים כהכשרה מעשית הם תחת התו הסגול,
כיתה סגורה זה  50סטודנטים ,פתוחה  .100 -תו ירוק מחייב גם את אנשי הסגל .הדבר שאנחנו הכי
עליו זה מערכת הלמידה מרחוק ,לאו דווקא מקוונת לסטודנטים וסטודנטיות שאין להם תו ירוק .זה
מאוד מאתגר את המוסדות ,אני שמחה שהתקנות האלה עדיין עובדות .יש לא מעט אנשים שהעבירו
לי מידע ,אני מציפה את זה מול פניות הציבור של המל"ג .הם בחילופי תפקידים ,הפעילות שלהם
מאוד איטית ,תגלו הבנה והתחשבות.
ירדן :אני אוסיף ,הדבר המרכזי שאנחנו רוצות לשמר זה ההנחיה לפיה למי שאין תו ירוק  -זו החלופה
המקוונת ,זיהינו שני אזורים אפורים .מי זאת שלא מחזיקה תו ירוק ,מי שלא רוצה או מערכת חיסונית
מוחלשת?
יענקי :מי שחיובי כרגע לא מחזיק נגיד בתו ירוק.
ירדן :למוסד אין מרחב לשאול את הסטודנטית למה היא לא התחסנה ,זה מידע חסוי רפואי.
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מאיר :אצלי החליטו שמי שלא מחזיק תו ירוק זה רק מסיבות רפואיות ,מי שבחר אידיאולוגיה לא יקבל
למידה מרחוק.
ירדן :האם זה קרה בפועל? כי אסור להם לבקש מידע רפואי.
מאיר :הבנתי שסטודנטים פנו למל"ג וזה לא תקין .האם יש עוד מוסדות כאלה? איך אני משיג תשובה
מהמל"ג ומחייב את המוסדות?
ירדן :זה חוק.
יענקי :מה זה שונה מסטודנט שרוצה לגשת למועד ג'?
מאיר :שהמל"ג יוציא אמירה מפורשת.
שלומי :בכל מסגרות הקורונה זה הנחיות מדינה לא מל"ג ,מל"ג לא חל על הנדסאים ועוד כל מיני.
בגלל זה רואים תקנות שיש להן סנקציות ,מוסד שלא עומד בזה אפשר לקנוס אותו .הכתובת היא
משרד הבריאות והממשלה .סעיף  ,6שהוא מרכז הדיון ,יש לו כמה רמות .המוסדות לא רוצים את
הסעיף הזה ,מבחינתם למידה מרחוק מייצרת קשיים .השאלה הראשונה  -האם המענה המקוון הוא
רק למי שאינו בעל תו ירוק? מהפשט של הסעיף אפשר להבין שהוא ככה .היום לא הגענו למצב
שאפשר לחייב מישהו לומר למה הוא לא מחוסן .פה צריך לזקק את השאלה ,האם זה
משהו שחוצה או שצריך לטפל נקודתית?
נראה איך ניתן את הכלי כדי לפתור את זה נקודתית.
ספיר :איזה אישורים הם כן יכולים לבקש?
שלומי :זו שאלה שלא נבחנה עד היום בתצורה משפטית בהשכלה הגבוה .אם יהיו מוסדות שיחייבו
אני בטוח שיהיו עתירות .אם אתם מרגישים שזה משהו שאתם רוצים שיקרה אז אנחנו לא נצלול
פנימה .לדעתי אפשר לייצר חוות דעת שמוסד לא יכול לבדוק אם אדם התחסן או לא.
ירדן :כרגע זה אשקלון ,בן גוריון ,ספיר ,מכון לב.
יענקי :אל תכתבי אותי ,זה סטודנטים נקודתית ששאלו.
ירדן  :ככל שנצליח לשמר את ההנחיה הקיימת ולפתור נקודתית ,הכל תמיד בהובלה של האגודות.
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מעבר לנושאים שדיברנו עליהם כאן ,חורש הציע על מכסות לקורסים מקוונים .האם יש עוד מרחבים
שהם כרגע קיימים? או בעיות נקודתיות או רוחביות?
ראובן :אצלנו החליטו שאנגלית זה מעשי והחריגו את זה כמעשי.
יענקי :זו גם הייתה המלחמה שלי ,אם זה מעשי אמרתי שיעשו תו סגול והם לא יכולים לעמוד בזה
ולכן הם ירדו מזה.
ירדן :אתי היא לחלוטין המומחית .אל תהססו לפנות אלינו.
חורש :עניין של מעבר בין פלטפורמות  -המעבר מרחוק לפרונטלי יצר מצב שחלק נאלצו להיעדר.
אני הייתי שמח שיהיה מנגנון שנותן לסטודנט להמשיך באותה פלטפורמה שבה התחיל הקורס גם
אם יהיו שינויים .שמוסד יהיה מחויב לאפשר את הקורס באותה צורה.
אתי :סילבוסים זה החופש האקדמי של המוסדות ,אין התערבות של המל"ג .תקנות הקורונה הן של
הממשלה.
שלומי :ועדת החינוך זזה לשבוע הבא .ועדה שבעיקר שולפים חרבות לקדם מאבקים .קבינט הקורונה
יכול להתכנס ,נשלח לכם לינק להצטרפות כדי שתוכלו לצפות.

עדכונים
שלומי :המשך לעדכון מהישיבה הקודמת ,הכרה בבינתחומי כאוניברסיטה .רק נגיד באופן כללי
שהתהליך ,מה שהפך את הקערה ,זה שוועדת המומחים הייתה הכרה אקדמית מלאה .הם יצרו את
התהליך בפני עצמו ,הסיור המרכזי זה המעבר לתהליכי הדוקטורט .בת"ת הצביע נגד להפיכה
לאוניברסיטה ,המל"ג החליט להצביע בעד .לא צופים שזה ישפיע על המערכת ,אנחנו הבענו את
עמדתנו שאנחנו לא נגד המהלך ,שהמדינה צריכה להשקיע .השלב הבא זה האוניברסיטה בגליל ,זה
יכנס לתוכנית חומש הבאה.
סוגיית האקדמיה  ,איך היא בונה את עצמה ,היום זה נקרא תהליך רב שנתי .אלו עדכונים מגזרת
המל"ג.
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הסוגייה של המבחן בסיעוד ,הצלחנו שהוא לא יבוטל .דחייה של המבחן משפיע ,גם ברמה של
התקינה .פעלו בזמן .זה הזמן להודות ליושבי הראש שעזרו ,בלמנו את זה בזמן .זיהינו שכשמשרד
הבריאות אומר משהו  -האקדמיה מתיישרת .אני מאמין שהדברים האלה עוד יחזרו.
תוכנית סמ"ן ,קהילות השפעה מעל  5או  6שנים שזה קיים .פועל בקמפוסים ,רובכם עובדים איתה.
התקציב לא עבר בצורה סדורה ,המרחבים ברמה הרעיונית ההשפעה שלהם ירדה .עד עכשיו שלא
הייתה ממשלה התקשורת נפגעה ,ברגע שקמה ממשלה אין יותר תירוצים .משרד הרווחה והאוצר
הם הרלוונטיים ,הסטודנטים גם מפעילים לחץ על כלל הגורמים .אחרי שאמרו שאי אפשר להעביר
את הכסף רוצים לבצע קיצוץ כי לא פעלתם (לא נתנו לפעול) .זוהי שאלה ערכית ולא כמותית כי
מדובר בכמה מאות סטודנטים בארץ.
ירדן :תחרות האגודות על סקר הסטודנט והסטודנטית ,האגודה ברופין נתנו בראש והצליחו להגיע
להרבה סטודנטים שענו על הסקר .הסקר בודק את כל מערכת ההשכלה הגבוה ,הוא נסגר ,נותח
ופוענח .יש איסור פרסום עד פתיחת השנה כי אנחנו יוצאות עם זה לתקשורת .ב 10-באוקטובר
התוצאות יפורסמו .הצלחנו להגיע ליותר מעשרת אלפים תשובות.
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קרן הסיוע ,קיבלנו את התשובה שהסטודנטיות לחינוך לא יהיו זכאיות לקרן ,זוהי לא תשובה
לגיטימית מבחינתנו .התחלנו תהליך של בג"ץ מול הקרן עצמה כי מדובר בפגיעה בשוויון.
אתי :יש את בסיס התקציב של הקרן ,הסטודנטים היו בתקצוב של משרד החינוך .התשובה שאנחנו
מקבלים היא שאין תקציב .אנחנו עובדים קשה על רפורמה להגדלת התקציב ,שנה שעברה יצאנו
למאבק ובעקבות הקורונה הגיע תקציב ,השנה אין את התוספת הזו.
חורש :צריכה לצאת מהנשיאות החלטה מהי עמדתנו על פי הצבעה ,יש פה מנגנון לקבלת החלטות.
זה הציוד שאנחנו צריכים לתת לאתי.
ירדן :סוגיית הנדסאים ,חברים שלומדים במערכת מקבילה לא תחת המל"ג ,מדובר בתעודת הנדסאי
ולא תואר אקדמי ,עידו הציף את השיח על השביתה .זו הייתה הודעה להבין אם יש שינוי במצב לכל
יושבי הראש .זה פשוט חזר לתמונה.
תוכניות עבודה ותקציב התאחדות ,כיום אנחנו בנקודה שנתחיל לכנס פורומים כדי לשמוע מכם מה
חשוב להעלות .בשבוע השלישי של אוקטובר ,במהלך השבוע של נובמבר נזמן את כולם לשמוע כדי

לתת הערות נוספות והתוכניות עבודה ,והתקציב מאושר בדצמבר .זוהי נקודה חשובה של תכנון
השנה הקרובה.
סדנת פיתוח מנהלים ומנהלות ,לצערי היה הרבה ביטולים ולכן החלטנו לדחות את זה .אנחנו נמצא
פתרון עם החברים שנרשמו .בעיות טכניות או בירוקרטיות תציפו את זה ונוכל לעזור לכם .זה שירות
משמעותי שמחלקת קשרי אגודות מציעה לכם.
עדכון נוסף של שיר ,בבקשה.
שיר :השנה יש עדיין אגודות שתכירו ,שאין מועמדים ומועמדות לאחווה .יש הכשרת רכזים בקרוב,
מי שיש לו שאלות דברו איתי .כל הפעילויות נפתחות מאוד יפה וכל הכבוד על היוזמה.
ספיר :מעדכנת את הפורום המכובד שאני מסיימת את תפקידי כמנכ"לית בחודש הקרוב .בימים אלה
אנחנו מחפשים איוש לתפקיד .אם יש לכם אנשים מומלצים ,נשמח לקבל שמות.
עדכון משמח בנוגע לבית הסטודנט בירושלים – כמו שאתם יודעים ,ההתאחדות עברה לפני כשנה
למשרדים שכורים בירושלים ובמקביל פעלנו לרכוש ולעצב את בית הקבע שלנו שנמצא בהמשך
השדרה שאנחנו שוכרים בה היום .אחרי חודשים של מו"מ ותכנון ,בשעה טובה ,החלה הבנייה שלו.
הרצון שלנו שהוא יהיה בית לכל סטודנט וסטודנטית שירצו להיפגש ולפעול ממנו.
שלומי :צעדי מדיניות נדרשים למען עתיד צעירי מדינת ישראל ,התחלנו מוועידת הצעירים ,עברנו
למפגשים שלנו .סקר הסטודנטים מצטרף למסמך הזה .לטובת החדשים ,היו ישיבות שלמות על זה.
מדובר בעבודה בעיקר במרחבים פרלמנטרים ,מרחבי כוח מול הרשויות .התחלנו כבר לייצר תשתיות
לעבודה ,לדוגמה דיור.
ספיר :הולך לצאת קול קורא גדול ,בהיקף של  50מלש"ח ,למעונות סטודנטים צמודי מוסד ,אבקש
מכולכם לענות על הסקר שישלח אליכם היום .שימו לב שחלק מהסקר מתייחס לקול הקורא הבא
שאנחנו מייעדים לפתרונות דיור סטודנטיאליים בשכונות ולא בצמוד לקמפוס.
שלומי :התחלנו כבר לייצר מהלכים להשפעה על מדיניות ,העבודה המשמעותית היא לשים את זה
על סדר היום של מקבלי ההחלטות .הם נפגשים כל יום שני בישיבות סיעה בכנסת ,הצלחנו להגיע
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לתוך סדר היום שלהם .מאמין שנגיע ל 70-או  80אחוז מחברי הכנסת .הרצון הוא להגיע מכמה
צירים ,מי מכם שיכול להצטרף נשמח.
קמפיינים ממוקדי אג'נדה ,את ההזנקה נעשה גם לקראת סוף נובמבר .ציר ההטרדות המיניות ,נבין
מה תהיה הנקודה המתאימה להזנקה.
עדן :מתי כל זה קרה?
שלומי :המטרה היא להציג את האג'נדה מקצה לקצה ,כל הנושאים שלנו שוק התעסוקה ,קמפוס
פתוח ,דיור .בחלק מהדברים כבר נצא בימים הקרובים.
יורי :יצאה הנחיה של משרד הבריאות  -עובדים וסגלים שיכולים להיכנס בלי תו ירוק .סטודנטים
מחויבים בבדיקה למול סגלים ,יש פה חוסר שוויון וגם זה עולה כסף לסטודנטים.
שלומי :הסיפור של לחייב עובד זה סוגייה חוקתית ,הסוגייה של חינוך היא אחרת .למה המדינה לא
מממנת לכולם? כי הם חוששים שלא כולם יתחסנו .החלופה המקוונת לסטודנטים .אם המדינה
מחייבת עובד להגיע זה מורכב להטיל נטל כלכלי גם .זה דיון שצריך לעשות ,אבל יש הבדל בין
הקבוצות.
יורי :מה נחשב הערכה חלופית? סיכום שהמרצה מעביר? זו בדיחה.
שלומי :אם לפני שנה הלימודים היו תפיסה מקוונת ,עכשיו רוב הלימודים יהיה פרונטלי בתו ירוק
והמקוון יהיה במיקוד הרבה פחות גבוה .אני אומר בכנות שזה לא יהיה מענה מלא .המוסדות בלחץ
שהסטודנטים לא יגיעו למוסד.
יורי :מנועי חיסון הם הסטודנטים שבהם צריך לטפל בהם.
שלומי :יש לנו פה הזדמנות מאוד מרגשת ,מציגים את תפיסת העתיד שלנו .אשמח שתצטרפו אלינו.

הצגת פעילות הוועדה לטיפול ומניעת אלימות במערכת ההשכלה הגבוהה
ירדן :לפני חודש מרץ עלתה היוזמה של שי ,זו שבאה לידי ביטוי בתוך ה 100-יום שלנו ובמסגרת
הועדה .סיימנו את הנחת כל התשתית ,עכשיו הגיע הזמן לצעוד קדימה .חשוב שתכירו את כל
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הקבוצה שלוקחת חלק ותירתמו .בשנת  4% - 2017מכל הסטודנטים והסטודנטיות התלוננו .מה
שאומר שהיינו מצפים ל 120-תלונות ובפועל יש כ 4-תלונות .מרכיב הבושה שיש בעיקר בקרב גברים
בתחום הזה.
בהסתכלות על האתגרים ,כל הנתונים הגיעו מסקרים ומשיחות ,הנציבה היא הדמות המוסמכת
מטעם המוסד .הדמות הזו לא עוברת שום הכשרה ,מדובר על תפקיד התנדבותי .יש בעיה גדולה של
שקיפות ,ליווי שהוא לא מספיק טוב.
מטרות שהצבנו לעצמנו – עדכון החוק למניעת הטרדות מיניות ,הקמת גוף נציבות ארצי למניעת
הטרדות מיניות ,הקמת בית דין אזורי לענייני אלימות מינית ,ניסוח תקנון מוסדי והפיכת הקמפוס
למרחב בטוח (אגודות ,מוסדות).
שיר :שותפויות – אנחנו עובדים עם הועדה לקידום מעמד האישה ,הרשות לקידום מעמד האישה,
שדולת הנשים בישראל ,מרכזי סיוע ,עמותות ועוד.
ירדן :כל השותפויות רק מחכות שיגיע ארגון וישלב ידיים ,יהיה מדובר על הישג אדיר.
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שיר :עדכון חקיקה ,שוני בין הנהלה לבין סטודנטים .התחלנו בעדכון חקיקה ,החלטנו איזה תיקונים
נדרשים בחוק .נרתום נבחרי ציבור ונעביר את החוק.
חורש :הצטרפתי למשימה כי יש פה נושא מאוד חשוב ,האפיון הוא של עובד מעביד ולא התייחסות
ספציפית לאקדמיה שזה שונה .נושא שבכדי לטפל בו צריך להגדיר את הבעיה.
ירדן :ככל שמנגנון העל שומר עלינו  -יהיה לנו יותר קל לגזור אחורה .למוסדות יש דיווח שנתי שהם
צריכים להעביר ,כמה אירועים נפתחו וכמה טופלו.
שיר  :הדיווחים האחרונים מופיעים באתר של הועדה .על פי חוק כל מוסד חייב לעשות הכשרות.
עדי :תקנון מוסדי ,אני עבדתי עם אבנר .הבירוקרטיה מאוד קשה ומסורבלת ,קודם כל זה מיפוי של
מה רלוונטי.
שי :הקמת בית דין לענייני אלימות ,ניסוח של הצעת חוק להקמה ,גיבוש של מודל תקציבי.

אופיר  :הפיכת הקמפוס למרחב בטוח ,המרחב שאנו נמצאים בו היום צריך להיות ללא אלימות או
פגיעה .הוצאנו סקר אגודות שהופץ לכל האגודות וענו עליו רק שתיים .זה תוקע את העבודה למפות
את המצב שקיים .נעשה בהמשך זום רב משתתפים לסטודנטים שזה מעניין אותם .הזום גם יכלול
גורמי מקצוע ,ניסוח של אמנה ומסמך מקצועי לאגודות.
ירדן :מובילות יעלה ושי .הקמת גוף נציבות ,הנציבות הן לא גורם מקצוע.
אלון :נציבה שיש לה קביעות .צריך לראות שאנשים שיטפלו בזה לא יערבבו שיקולים אישיים .לעשות
את הקפיצה לגוף חיצוני ,צריך לחשוב על זה .אצלי אלה דמויות מוכרות ,לפני שנתיים נכנסה גם
נציגה מהמגזר הערבי .פניות שנפתחות בשנה מסוימת חשוב שתהיה המשכיות בחילוף של כוח
אדם.
ירדן :אני מזמינה גם אם עד עכשיו לא הייתם חלק.
שיר  :כרגע אנחנו אוספות כמה שיותר מידע וממפות את השותפים ,בנובמבר ננסח את האג'נדה
ונגבש פתרונות ,בינואר נבצע כנס מניעה וטיפול באלימות ונתכנן את המודל התקציבי .בפברואר
נעשה קמפיין תקשורתי גדול ,הסטודנטים יכירו שיש תשתית קיימת ושאפשר לבוא ולפנות .במאי
נציג לדרג מקבלי ההחלטות ומשם קדימה.

שעת התחלה16:30 :
שעת סיום20:05 :
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