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פתיחה
דברי ברכה מאת דיקאנית הסטו' ד"ר הדס ולן
ירדן :צהריים טובים ,כיף שאנחנו שוב פה .נעשה סבב שמות כי יש פה כמה פנים חדשות.
(סבב שמות)
ירדן :תודה לאופיר המארחת שהרימה את כל האירוע בהתראה קצרה .שי פירון השר לשעבר יגיע היום.
עדכונים
(מציגה מצגת)
ירדן:
סקר הסטודנטים  -יש הרבה מידע ,מה שחשוב שהוא מופץ מחר והרמ"ח שלכם יקבלו קיט לפרסום בעצמם.
הסקר פתוח למענה עד סוף ספטמבר .הדבר המשמעותי שהעליתן זה ההשפעה של המוסדות על הסקר,
שהם מפיצים אותו בעצמם .ההתאחדות מפיצה כדי שיהיה מענה רחב.
השוואת נתונים  -דיברנו על שני סוגי סקרים ,יש את סקר הסטודנטים ויש השוואת נתונים .הם מתקיימים
באותה תקופה בערך ,אבל השוואת הנתונים זה פנימי שלנו להשוואה בין אגודות .זה יעבור אליכם ואל הצוותים
למענה ,ככל שיותר ייקחו חלק יהיו יותר נתונים להשוואה.
תכנית עבודה ,תקציב  -חשוב לנו שגם אלה שנכנסו אחרי תקופת אישור התקציב ייקחו חלק ,נציג את
התקציב ,נענה על שאלות .נקיים פגישה ראשונה בזום ,בה נעבור על התקציב של השנה האחרונה – מה היה
עד היום .הוא אגב תמיד נגיש באתר ההתאחדות .נעשה סקירה במטרה שכל מנהל/ת תחום תעשה פגישה
ייעודית על התחום שלה ,וזה יהיה הזמן להעלות רעיונות.
שלומי :ארגון יציג ,התקדמות – אנחנו מתקדמים בתהליך של שינוי מבנה הגבייה .אנחנו מכוונים למהלך של
 ,OPTOUTעם עקרונות שהתשלומים יגיעו מהסטודנטים ,ושזה לא יפגע במנגנון הגביה של האגודות .אנחנו
עובדים מול הרגולטור ,משרד המשפטים ,רשם העמותות וכדו' ,ועכשיו שיש כנסת אנחנו עוברים גם לחלק
הפרלמנטרי – כי זה מחייב שינוי חוק ועבודה בוועדות .אתם תראו ,הרבה מהחזיתות נוביל ביחד .השאיפה
שלנו זה שזה ייכנס לחקיקה של התקציב הקרוב.
ועדה לבחינת שינוי שיטת בחירות וחיזוק הקשר אל השטח – היה לנו מפגש לפני שבוע .הגדרנו את מרחבי
הבעיה ואת הלו"ז 70 .אחוז יהיה על השיטה עצמה ו 30-אחוז על הנגזרות הארגוניות כתוצאה ממנה .בנוסף,
אפיינו  3נקודות מפתח שאיתן נתעסק – הכוח כלפי מעלה ,החיבור אל השטח ,ואיך ההמלצות מייצרות
תפיסה שהמבנה שנוצר הוא על בסיס אידיאולוגי .הסכמנו שזאת תהיה הקריאה האחרונה להצטרף .הכוונה
שהוועדה תרוץ שלושה חודשים ,אנחנו רוצים להגיש את ההמלצות לפני הבחירות ,ולכן יש לנו עבודה
אינטנסיבית .צריך מחויבות לתהליך.
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ירדן :סיכום ועד מנהל פתוח – עשינו פגישה בזום ,שהייתה אמנם הפורום הרשמי אבל היו גם שיחות מסביב
ומעורבות גדולה ,אז סחתין עלינו .עלו רעיונות טובים שחלקם התחלנו ליישם .שלחנו מסמך סיכום .אחד
הדברים שהיה חשוב לנו זה החיבור בין הצוות לנשיאות ,ועל כן הגיעו פה ארבע נציגות שהגיעו .הקו המחבר
שהלך בין כל הדברים שעלו זה השת"פ בין כולנו יחד ,וזה אתגר משמעותי שאנחנו מכירות .זה תהליך שצריך
לעבור .מה שהתחלנו לעשות זה מעבר מהתקופה ההיא ,והפנים קדימה לחזרה למפגשים ,פנים אל פנים.
אנחנו מנסות לנצל את כל הפלטפורמות המקוונת והפרונטלית .נשיאות ,ועידה ,מפגש אגודות ,אירועי קיץ
וכדו'.
יורי :רובנו עושים סמינרים לצוותים ,נשמח להבין ברמת התוכן כדי שנדע להתאים לסמינרים שלנו.
ירדן :יש לנו תכנון ,אבל עוד יש זמן להשפיע .אם יש רצון לקחת חלק יותר ,אז באהבה .היום הראשון יהיה יותר
בתוך המחלקות ,היום השני יותר "צידה לדרך" – סדנאות בתחומים כלליים.
ספיר :לגבי טבלת המנדטים .בהמשך להחלטת הנשיאות הקודמות ,מעדכנת שכל האגודות או המוסדות
שפנינו אליהם הגישו את הדיווחים לשנה הנוכחית ,ז"א יש לנו טבלת מנדטים מעודכנת שאיתה גם נעבוד
היום .ועדת התקנון תתכנס לדון על הפתרון להמשך ,כי זה פתרון נקודתי ,צריך לייצר פתרון אסטרטגי .זה
משמח ,תודה ליושבי ראש שסייעו.
ירדן :נשיק פינה חדשה בנשיאות הפרונטלית .אני שומעת מכן על בעיות זהות ,וראינו לנכון להכניס את התוכן
הזה לישיבת נשיאות .אביתר ראשון ,אבל אם יש למישהי/ו אתגר שהוא חווה ,ורוצה להעלות לפה ,יש במה.
אביתר :מי שרואה ברשתות החברתיות יש סרטונים שרצים על בית ברל .אחד זה סטודנט שמותקף בש.ג
לכאורה על סיבות לאומיות ,והשני זה אותו סטודנט מדבר על זה בוועדה בכנסת .מי ששם לב הייתה תקופה
שניתקתי קשר עם הסביבה ,וזה כי אותו סטודנט היה רמ"ח שלי .וסביב שומר החומות הוא התחיל לצאת
באמירות .חשבנו שברגע ששומר החומות יירגע הסיפור יירגע ,אבל זה לא נרגע .בחרתי להביא את זה לפה
כי אני חושב שעם כל זה שהצוות של האגודה והמכללה כולנו באותה סירה ,יש משהו בקבוצה שלנו פה שאף
אחד אחר לא יבין ,מה זה לעמוד בראש ולהיות "המפקד הבודד" .אני מאד מקווה שהסיפור יהיה מאחוריי כמה
שיותר מהר ,ולכם אני אומר שלא כל מה ששומעים או אומרים זה הנכון ,וברוב המקרים ובמיוחד בסיפור הזה,
זה לא.
מרים :לכולנו יצא להתמודד עם זה.
שיר :אני גם חושבת שכולנו עברנו משהו דומה ודברים קיצוניים מאד .אולי צריך לחשוב על תגובה לזה.
בתקופת הקורונה הבנתי שאנחנו לא ערוכים למצב כזה ,והתחלתי להעמיד כלים משפטיים וייעוץ.
אביתר :אנחנו מאד ערוכים והמוסד איתנו .כשאתה במערבולת אתה לא רואה את הקצה ,אבל אני מקווה
שנראה את הסוף.
אריאל :למה אתם לא מוציאים תגובה? כל עוד אתה לא מגיב ,התמונה תהיה מה שרואים.
אביתר :מצד אחד אתה צודק ,וכבר ניסחתי דברים ,אבל חשבתי שוב מה נכון לי .אבל צריך לחשוב על הצעד
אח"כ ,אנחנו נגיב והם יגיבו ואז שוב אנחנו והם.
עדן :אפשר להוציא תגובה כאגודה.
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אביתר :הגבתי בתור אגודה ,אבל כשאתה מקבל הודעות מאנשים שאתה לא מכיר ,אתה מבין שלא משנה
מה תעשה זה חסר סיכוי לפעמים .עדיף לתת לגל לעבור.
ירדן :אם אפשר להחזיר את הדיון לרמה הכללית .אם לכולם היה מה להוסיף ולומר זה מראה שזה קורה בכל
מקום .אז כל אחד ואחת תיקחו למקום שלכם/ן ,ותדעו שזה קורה .ומעבר לשותפות שלנו ,יש לנו כלים,
בהתאחדות ,לעזור לכם/ן ,ואני בטוחה שכל אחד ואחת יוכלו לתת נקודה לעזרה.

קידום המדיניות הסטו' לקראת הממשלה החדשה
ירדן  :שלחנו את הטיוטה של מסמך מאה ימים ,בתקווה שנספיק להגיש אותו ויהיה תקציב ונוכל לעבוד.
המסמך התגבש בכל מיני פורומים .הוא מתייחס למגוון סוגיות ,ואלה מבחינתנו הדרישות מהממשלה
הקרובה .התעמקנו במידע ודנו בו ,יש לנו כמה מטרות בדיון עכשיו :לדרג את התחומים ,לדבר על איך נקדם
את הדבר הזה ,ועל איך אתן לוקחות חלק בתהליך.
נצלול לשמונת הנושאים :השכלה גבוהה לכולן – עדיין יש חסמים בכניסה למערכת ההשכלה הגבוהה,
הפתרונות שיש היום לא מספיקים .אחד הדברים שאנחנו מקדמים זה קרן הסיוע.
אתי :אני יושבת כמשקיפה בהנהלת קרן הסיוע .זאת קרן שקמה לתת סיוע לסטודנטים על רקע סוציו אקונומי.
בשנה רגילה יש בערך  22אלף זכאים ,השנה בעקבות המאבק הגענו ללמעלה מ 40-אלף שקיבלו מענק.
ספיר :זאת דוגמה טובה למהלך של מדיניות .אנחנו שמים מטרה שתהיה אפשרות לצעירים להיכנס לאקדמיה
גם אם יש להם קושי כלכלי .שנבין שההזדמנויות במדיניות הן מאד גדולות – לפעמים חקיקה ,לפעמים תקצוב.
אתי :בעולמות של מדיניות יש כפתורים קטנים כאלה ,אבל כשנותנים לחיצה יכול להשתחרר משהו ענק ,וקרן
הסיוע זה דוגמא לזה .זה לא שינוי חוק או משהו שתקראו עליו בעיתון ,אבל זה לגמרי משנה חיים של
סטודנטים.
ירדן :הסוגייה הבאה זה סיפור הדיור ,המעונות .ב 2012-ההתאחדות הובילה מאבק להקמת הרבה מהמעונות
שאנחנו מכירות ,השנה יעברו עוד  100מיליון שקל אחרונים .אנחנו רוצים להגדיר אזורים מסוימים בטאבה
כמעונות ,ואם זה יוגדר כך זה ימנע מלהפוך אותם למשהו אחר.
סוגיה שלישית ,תחב"צ .כל תכנית קווי אקדמיה ,שאנחנו נחדד ונרחיב אותה – זה מדבר על הנגישות של
הקמפוסים ,והסיפור של הרב קו ,כל התוכניות שאנחנו מכירות זה תוצאה מפעילות של ההתאחדות.
סיפור רביעי זה האקדמיה והעולם החדש .איך האקדמיה מתנהלת ואיך אנחנו מתנהלים בתוכה .וגם החיבור
עצמו לעולם התעסוקה ,התמחויות וכדו' כבר בזמן הלימודים.
תחום נוסף ,קמפוס בטוח – מניעה וטיפול בהטרדות מיניות .בשעה טובה הועדה תתכנס ,וזה יהפוך להיות
קבוע ושגרתי .ובמקביל לזה נמשיך לקדם חקיקה וכדו'.
תחום נוסף ,חיזוק הדור הצעיר בנגב או בגליל – התפיסה שלנו אומרת שגם ביום שאחרי האקדמיה ,צעירים
וצעירות יישארו ויצליחו להישאר בנגב ובגליל .שיוכלו להתפתח ,שיהיו הזדמנויות .אחת הדוגמאות לתוכנית
כזאת זה תוצרת הארץ.
אופיר :האם זה רלוונטי גם לאוכלוסיית הסטודנטים שלנו?
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ירדן :הכוונה שיגיעו אנשים מכל המקומות ויחזקו את הקהילה המקומית ,והתמורה זה מלגה .פעם זה היה
מחלקה קטנה ,והיום היא עמותה בפני עצמה.
אבי :לחזק את המקום עצמו ולהתחזק ביחד ,זה חשוב לדייק.
ספיר :המדינה שוברת את הראש איך להביא סטודנטים למקומות האלה ,ואנחנו אומרים ההפך ,תשקיעי כסף
ומשאבים בפריפריה הגיאוגרפית כדי לגרום לסטודנטים שכבר עברו להישאר שם.
ירדן :ב 2017-הייתה החלטת ממשלה שקבעה על הקמת רשות צעירים במדינת ישראל .אנחנו מאמינות
שדרושה חשיבה ארוכת טווח ושילוב הדור הצעיר במוקדי קבלת החלטות – יש החלטה ,אבל צריך לדאוג
ליישום שלה ולהגברת שילוב הצעירות שם.
אקלים  -יש הרבה דוגמאות מהעולם לכל מיני טרגדיות מהעולם שקרו בעקבות האקלים .זה לא מקרי ,זה
משבר משמעותי של האקלים שמאיים על הדור שלנו ,ולכן אנחנו צריכים לשמור על הכדור.
ניכנס לדיון עכשיו – נעשה רשימת דוברים וינסו לשכנע אותנו למה משהו אחד חשוב יותר מהשני.
אלחנן :הייתי נער ברדקיסט ,ואחד הדברים שלקחתי על עצמי כשהחלטתי על שינוי זה להיכנס לאקדמיה -
ואחד החסמים שהיו לי זה פסיכומטרי .גם מהמקום האישי ,אבל אפשר להבין גם בכללי ,שאם אנשים יוכלו
להוכיח עצמם בלי החסם הזה ,זה יהיה דבר ענק .אשמח שתדרגו את זה גבוהה.
עדן :ראיתי בתוך המסמך שנשלח על מניעת נשירה .לאגודה אין כמעט סיי מול המוסד בתחום הזה ,ובתור
התאחדות אנחנו צריכים להעמיק יותר .מה שלא קשור לעולם הסטודנטים פרופר ,כמו איכות הסביבה ,צריך
להוריד את זה מהפרק .לא מיצינו את הפוטנציאל בעולם האקדמי ורווחת הסטודנטים.
אבי :חייב להתייחס לדברים של עדן .לא הכל נוגע לסטודנטים פרופר ,ותמיד יש מתח כמה עושים עבור
הסטודנטים וכמה מסתכלים על המדינה והחברה ,אבל אני חושב שזה חשוב ,כמו למשל כוח משימה לאומי.
אנחנו בין הצעירים היחידים שאין להם משפחה וכו' על הראש ויכולים לפעול .לגבי הנושאים ,אני אחזק את
אלחנן ,ודבר שני זה חיזוק הנגב והגליל ,זה העתיד שלנו ושל המדינה ,זו "הציונות של ."2020
שיר :עולם העבודה וחיזוק הנגב והגליל זה מה שצריך להצביע .זה לא הגיוני שהמעטים שנשארים בבאר שבע
קורסים כי אין עבודה שאפשר להתקדם בה ,אין קהילה ,אין לעיר מה להציע .להציע להם להתפשר זה לא מה
שאנחנו צריכים להציע ,אנחנו צריכים לקדם אלטרנטיביות ראויות .כדי לאתגר את האקדמיה לכולם – יש
דרכים אחרות לצמצם את הפערים ,כל מיני תוכניות לימוד נקודתיות .חיזוק קשר אקדמיה תעסוקה זה חשוב
כי הקורונה הראתה לנו שדווקא לחזק את אקדמיה-תעסוקה זה משהו שלא ישתנה ,וכמה יש בעיות שם.
יהודה :פתיחת שערי האקדמיה לכולם זה מה שצריך להתעסק בו .חסר לי במסמך זה הנושא של מכללות לא
מתוקצבות .אותם אלה שלא עמדו בסף למוסדות האחרים ,יגיעו אל הלא מתוקצבות לאו דווקא מבחירה .צריך
לתת שם מענה ספציפי .נקודה נוספת זה הסיפור של המגורים ,זה נוגע בהיבט רחב ,מכריחים את הסטודנטים
לגור בתנאים לא תנאים .הסדרה בחוק ,גם פתרונות לסטודנטים שעברו לפריפריה.
יורי :לגבי השכלה גבוהה לכולם ,לא חושב שזה נכון לעשות פתיחה גדולה של הכל ,אלא להנגיש לקבוצות
קצה ,שחלקן אפילו לא מודעות לזה .לא בכללי לכל החברה ,זה עשוי לעשות ההפך ממה שאנחנו רוצים .אז
חיזוק הנגב והגליל ואקדמיה ותעסוקה זה הכי חשוב בעיני .יש הסתכלות כאילו עושים טובה לאיזה אזור
במדינה ,אבל זה אינטרס לאומי לחזק דווקא את המקומות האלה.
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שי :הערה על אינטרסים סטו' – לכל הנושאים פה הם בליבה אינטרסים סטו' .אמנם לא האינטרס הצר ,אבל
לא לשם זה אנחנו כאן .אף אחד מהם זה לא לעשות טובה למישהו אחר .טיפול באלימות מינית זה חשוב בעיני,
הסיפור של אלימות מינית באקדמיה זה לא רק לנשים ,והוא משפיע גם על מי שמגיעה לאיזה מוסד .גם הנושא
של שוויון באקדמיה נמצא בראש סדר העדיפויות ,לא הגיוני שיש התאמה בין מצב סוציו אקונומי לבין מוסד
הלימודים.
נועה :באירופה יש גוף שאחראי לצעירים וחבל שלנו אין.
אילון :היה לנו דבר כזה.
נועה :אני מחזקת שצריך להתניע להקים גוף כזה .לגבי קיימות – זה אינטרס סטו' אנחנו מתעסקים בזה מאד.
אם נייעל את הדבר ברמה הסטו' נוכל לעשות אימפקט החוצה .הטרדות – זה משהו שהיה ויהיה ,בכל מקום
שיש יחסי כוח ,ואנחנו יודעים שגם מרצה שמטריד לא בהכרח מפוטר .זה לא יאומן שזה הטיפול בדבר הזה.
ותחבורה – שווה לקדם גם עכשיו.
ירדן :מי שאין לו כלים לשיחה עם מתלוננים/ות ,תתייעצו לפני איך לעשות את זה.
נועה :ממליצה לכם בעיקר ללמוד על הנושא במוסד שלכם.
ליאור :אני חושבת שחשוב שנשפיע על המעבר בין המעגלים באוכלוסייה ,האקדמיה חשובה בהקשר לאיך
אני מתייחס לעצמי בעולם .אני משלבת את זה שיש גדילה במקצועות המדויקים ,ודווקא האחרים מאבדים את
עצמם בדרך ויכולים להרגיש לא שווים .אני מתחברת לקיימות במובן שזה קורה ברמה המקומית ,ואני עושה
כדי לדחוף את זה אצלנו ,ואם אנחנו צריכים לתעדף זה מקבל עדיפות פחותה כי זה כבר קורה ולנו יש כוח
לתת זרקור במקומות שאין .אז השכלה גבוהה לכולם ואקדמיה ותעסוקה חשוב.
אופיר :אקדמיה ותעסוקה  -בעולם החינוך יש לנו שיח כל הזמן אם אנחנו מורים או סטודנטים ,זה שני כובעים.
אבל אני יום אחרי התואר יודעת לאן אני הולכת ,בגלל החיבור המעשי והקשרים שיצרנו .ואין את זה בכל
התחומים.
עדי :אנחנו מדברים על זה שחסר לנו על התודעה של הסטודנטים עלינו ,ולכן אני מסכימה על העניין של
אקדמיה ותעסוקה ,כי זה מה שמעניין סטודנטים .גם מסכימה שחשוב לעסוק בקמפוס בטוח – יש משאבים
הם פשוט לא מסודרים נכון וגם כאן יש לנו כוח להשפיע על כל סטודנט .ולגבי מנגנון שילוב הדור הצעיר זה
חשוב.
דניאל :השכלה גבוהה לכולם ,אני חושב שצריך להילחם בפסיכומטרי לא רק לאוכלוסיות חלשות .ואקדמיה
ועולם התעסוקה – הדברים לא מחוברים למציאות ,צריך לשנות מהיסוד.
ניב :אם הייתי בוחר על הפן האישי זה היה נראה אחרת .אבל צריך להסתכל על הסטודנטים ,וצריך לחשוב מה
הצרכים שלהם .והמטרה של כל סטודנט ,למה הוא מגיע להיות סטודנט ,זה הקשר של אקדמיה לתעסוקה.
ואם הסעיף של הקיימות מונע מאחרים לקרות ,אז צריך למקד בדברים האחרים .קמפוס בטוח – חייב להיות
על סדר היום ,לא הגיוני שסטודנט יסתובבו עם החשש הזה .דיור – זה פוגש את כולנו בפן הכלכלי ,במהלך
התואר ואחרי .לגבי פתיחת אקדמיה לכולם – אנחנו צריכים להסתכל מה קורה באוכלוסייה שלנו עכשיו ,ולא
מה יהיה בסיטואציות עתידיות .יש עוגנים אחרים למי שצריך עזרה להגיע למצוינות.
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אבנר :אני רוצה לחזק לגבי מה שניב אמר ,קמפוס בטוח לא ניתן לאפשר שאין איזון בייצוג בוועדות ושדברים
מתמסמסים .דבר שני זה קיימות ,אנחנו דור העתיד ,יש שיח בעולם אבל לנו יש כוח להשפיע על מה שקורה
בישראל.
חורש :מה שאני אומר לא נועד לשכנע אתכם ,אני רואה פה רשימה שכולה חשוב לקדם .אני שואל שתי
שאלות – למה צריך לדרג? והאם מישהו מכם היה חלק מהכתיבה? לא שואל בשביל להעביר ביקורת ,אלא
כדי לחשוב איך לערב יותר את יושבי הראש לעומק בתוכנית הזאת ובתוכניות שלהם .לנו יש מקום כהנהגה
לתרום בזה שאנחנו יכולים לפעול בשטח בעניין של הנגשת האקדמיה .אם אנחנו מקבלים עוד כלים לעמוד
בעמדות מפתח ,ושאר הדברים כדאי לקיים כמה שאפשר ,לא מבין את מהות הדירוג.
ירדן :בסוף נתייחס לכל הדברים הללו.
שקד :אחוזי האבטלה הגדולים ביותר בקורונה היו בסקטור הצעיר ,ועשו סקרים שהאקדמיה לא נותנת כלים
להתנסות לפני שוק העבודה .צריך לחשוב מה מטריד סטודנט שעתיד לסיים עוד שנה שנתיים את התואר,
ואיך אנחנו מסייעים לו להשתלב בשוק העבודה ואיך האקדמיה מתאימה את עצמה .קמפוס בטוח – זה אחד
מהדברים הכי חשובים .אם יש סטודנט/ית במקום שאמור להיות בטוח עבורם ,אנחנו לא יכולים להתעלם מזה
או לדרג את זה נמוך.
שלומי :נגיד מאקרו ,לא לגוף הדברים .כיף לשבת ולדבר על הדברים ככה ,ותודה למי שדחף את זה שאנחנו
עוסקים בעומק ולא רק פרוצדורלי .לעניין התיעדוף – זה קורה עכשיו כי יכולה להיות פה הזדמנות נקודתית
והתיעדוף והשיח על זה עוזר לנו לייצר את המרחבים נכון .במקום של ההתאחדות ,תזכרו שיש לנו מרחב נוסף
שהוא שונה ,יש מה שביום יום שאי אפשר לא להתעסק איתו ,אבל יש מרחבים מסוימים בתקופות מסוימות,
כמו למשל לקראת חומש שנעסוק רק באקדמיה ,פשוט המופע הזה מתעסק באזורים הממשלתיים .רוב
התהליכים פה קורים בצורה מקבילה ,והתיעדוף עוזר לנו להבין מה יותר מה פחות .יש דברים שחשוב
לסטודנטים שלנו ,מעבר לזה שנדאג להם למשהו ,חשוב להם שנעזור להם להגשים דברים רחבים עבורם.
ויש דברים כללים שכשהם מונחים על סדר היום ,יותר קל לנהל את היום יום .המטרה זה שהכל יכנס לתוכניות
העבודה ,השאלה באיזה קצב מה .כל נושא יקבל זווית כזאת או אחרת ,השאלה מה הזמן או מה המקום.
ירדן :אחרוג ממנהגי ואתייחס ,אני מבקשת להתחבר לכמה נקודות שנאמרו פה .בואו נסתכל מי לא נמצאים
פה בחדר ומה המשמעות של זה ,יש חסמים חברתיים שמונעים מנשים להגיע ,וזה לא רק נשים ,גם פריפריה
וכדו' .צריך לחשוב איך לחבר אותם לפה .היום אנחנו פה ,אבל יש לנו כצעירים וצעירות עוד הרבה שנים קדימה
– ולכן עניין הקיימות ,אם לא יהיה לנו עולם להיות פה ,אין לנו עתיד ,ולכן זה נוגע לנו .בנוגע לקמפוס בטוח,
זה שיש נטייה להגיד שזה חלק מצומצם באוכלוסייה שזה נוגע לה ,אבל בתור אישה באקדמיה אני מונעת
מעצמי סיטואציות שעלולות להביא אותנו לזה ,ואם זה מנהל אותי זה מנהל את כולם .זה פוגע גם בנשים,
ולגברים קשה לדבר על זה.
נחלק דפים עם הנושאים ,שכל אחת יכתוב  1 -תיעדוף נמוך 8 ,גבוה.
רגע ניגע בפרקטיקה טכנית ,מדלגת לעניין המשאבים ,גם מה ששלומי אמר על ההזדמנויות וניצול המציאות
שאנחנו נקיים .מה שקורה זה שיש הזדמנות לקחת כסף שלא בהכרח כוון לזה ולהפוך את התהליך לגדול יותר
ומשמעותי יותר.
שלומי :מה שנעשה בפרוצדורות כאלה ,הנשיאות בכללי היא זאת שמאשרת מסגרות תקציביות גדולות .זה
הוצאות שהן מעבר למסגרת של ההנהלה והועד ,הועד יעבוד על זה גם ,אבל המטרה הפעם זה לעבוד על זה
יחד ,לכל אחד מהנושאים יהיו צוותי פעולה ,שיוכלו לייצר מלמטה .המטרה להוביל את התכנית ביחד עם
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אפקט רחב .יהיו עוד מופעים כאלה לקראת סוף השנה ,אבל זה יהיה כבר מעורב בתוכניות העבודה ואתם
תראו את התהליכים התקציביים ממומשקים לקראת שנת הפעילות הבאה.
ירדן :בהמשך תתחלקו לפי התחומים ותיקחו חלק בחידוד האג'נדה.
שקד :חשוב לדבר פרקטית איך הנשיאות תהיה מעורבת בתהליכים האלה.
ירדן :אח"כ אנחנו ניגע בכל נקודה ,ונדבר ביחד בקבוצות על כל התחומים .החלטות יתקבלו ביחד.
שקד :נקיים על זה דיון בנשיאות?
ירדן :לא.
אופיר :אנחנו מצביעים על משהו שאנחנו לא היינו חלק מהתפעול שלו.
עדן :יש פה דברים שהם לא פרופר סטודנטים והולכים לשים עליהם כסף שהוא של סטודנטים.
ירדן :זה תהליך ארוך שלקחו בו חלק הרבה אנשים .יש הכללה של הרבה משתנים וגורמים ,מהציר המקצועי
ועד ציר האג'נדה .בסוף ,מבחינה פרקטית כל דבר נראה אחרת .אתן תיקחו חלק בכל הדברים וכל העבודה על
התחומים.
אופיר :אנחנו נצביע על תקציב כשעוד לא התחלנו לראות מה אנחנו עושים ,ה 75,000-שקלים האלה ,אצלי
זה כסף של כמעט סמסטר .אנחנו עוד לא יודעים איך אנחנו פועלים ,מה תהיה הדרך להציג את הדברים .עוד
אין בניית תכנית עבודה.
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אלחנן :בתור אחד שניהל מאבק ,לפני שיצאתי למאבק ,עוד לפני המאבק שלי ירדתי לתכנית של מה אני
אעשה ,השארתי איזה מסגרת תקציבית .ודבר שני אם יצטרכו לנהל פה ,זה תקציב אפסי.
שלומי :מציע מחשבה כזאת – בעבר ,החלק של האגודות לא רצו לקחת חלק אקטיבי .פה רצינו דווקא לתת
את הכלים לאגודות ולצוותים לעבוד ביחד .הרעיון פה הוא לתת מסגרת לנושאים .מבחינת פרוצדורה אפשר
לדבר על הדברים .ובגלל שאנחנו בעיכוב ויש לנו אורחים ,נחזור לזה .נחזור לחלק ששי פירון הגיע עבורו ,נעשה
הפסקה ונחזור.
מתווה השירות של פנימה
שלומי :לפני שניתן את הבמה לשי ,אגיד מילה .לפני חודש היינו בוועידה ,ודיברנו על כל מיני מרחבים .בעניין
הלכידות  ,מצאנו את עצמינו חסרי אונים מול הפתרונות שאנחנו יכולים לקדם .שי ותנועת פנימה באו והציגו
את הפתרון שלהם ,ניגע אח"כ גם למה זה נוגע לצירים הסטודנטיאליים.
שי :אדבר על שתי תופעות – המהירות שבה לפני רגע היה נראה לנו שהכל התפרק ופתאום נראה כאילו הכל
בסדר וזה נמחק .אבל זה לא נמחק ,זה מבעבע .תופעה שניה – מערכות הבחירות בישראל שלא מגיעות
להכרעה ,וזה לא בגלל שהפוליטיקאים לא הגיעו להכרעה אלא כי אנחנו לא הגענו להכרעה .החברה
הישראלית מגוונת ,והשאלות העומדות בפניה לא פשוטות .התרסק מושג ימין ושמאל ,והתעצם המושגים של
ליברלים ושמרנים – וזה עוד לא מתבטא במציאות הפוליטית .מסתכלים במושגים שלא קיימים כבר על מציאות
אחרת ,ישראל בבלבול אידיאולוגי עמוק.

שנים הנרטיב שם אותנו מול איום חיצוני שלעומתו התלכדנו ,אבל קם דור צעיר שלא קונה את זה ,זה לא חלק
מהסיפור שלו .אם לא נמצא לו סיפור למה דווקא מדינת ישראל ,כשהעניין של החרדה לא עובד ,והעניין של
ימין ושמאל לא מתקיים – נאבד את עצמינו לדעת.
הדרך לפתור את הכאוס הישראלי זה ליצור פתרונות ,לא לדבר על הדברים .פתרונות שיוצרים נראטיב .זיהינו
שהסיפור של השירות הוא אחד המפלגים הגדולים .פעם ראשונה  -אחד מול החרדים ,והשני מול הערבים
שבקושי מדברים עליהם .פעם שניה  -מדברים על שוויון בנטל ,למרות שבסופו של דבר לא כל אחד יוצא אותו
דבר מהצבא ,השוויון הוא אשליה ביום של אחרי .פעם שלישית – אי אפשר לבקש להכניס את כולם ,תבקש
את כל אלה וכל אלה ,זה לא יקרה .פעם רביעית – האם אפשר להגיד באמת שמי שהיה  3שנים בקריה עשה
יותר ממי שנתן  7שנים בארגון כמו הצלה? פעם חמישית – וזה נוגע לאחינו הערבים ,השירות הוא מקפצה
משמעותית בהתפתחות הכלכלית של כל אחד ואחת.
אנחנו מציעים שלא יהיה יותר ואקום בגיל  .18יהיה ואקום לאומי ,שיכניס לאחד משלושת המסלולים :צבא,
בטחון פנים והצלה ,רווחה וחינוך .ולמה? כי זה מייצר סיפור ,כולם מבטאים סולידריות .דבר שני ,כולם מקבלים
את המקפצה .ודבר שלישי – חודשיים הכשרה יהיה תנאי ,כל אוכלוסייה לפי צרכיה ,שתעזור לכל אחד ואחת
לדלג על המחסומים שבפניה .יהיה גם מחלקה רביעית  -בחורי ישיבה ,ספורטאים ,מדענים ואמנים מצטיינים.
זה אינטרס של מדינת ישראל.
צעירים עד היום אמרו רק מה לא ,והמקום של הצעירים היום זה דווקא לבוא ולהגיד מה כן.

הפסקה

שלומי :בואו ננסה לעטוף את הכל ביחד ולצאת לעבודה .היה לנו שני חלקים ,על הזויות מתוך מאה ימים,
והזווית השנייה זה עניין השירות .לכל הדברים שקשורים למאה ימים ,המטרה עכשיו זה לצאת לדרך בבנייה
של הדברים האלה מאפס .זה דרך ארוכה מול הח"כים עד לאישור התקציב .רצינו לקשר את זה ליושבי ראש
שנושאים מסוימים זה קרוב אליהם או הפורטה שלהם ,או איך לקשר לרמ"ח או להקשר הסטודנטיאלי הרחב.
"עכשיו הדור שלנו" ההזדמנות שלנו להגיד מה כן .פעם זה היה עובר ברפרוף ,אבל יש משמעות למי שאתם,
וזה מגיע מצורך אמיתי שזה לא רק השחקנים הרגילים ,אלא אתם שעומדים מאחורי זה .העניין הוא לקבל
החלטה שנוכל להתחיל לדהור ,ואז נחלק לצוותים שיותר יכנסו לאיך זה יקרה בפועל ,ובסוף נצטרך להסתכל
גם רוחבי .כשאדם מגיע מתוך התשוקה שלו לנושא ,שם זה נותן את האימפקט .בואו נשמע מכם עכשיו ,איך
בונים את זה ביחד?
יורי :יש הרבה דברים שאפשר וצריך לשנות ,ואחד הדברים שקורים פה זה שאתם נותנים את הפלטפורמה
לעשות את זה ,אתם קשובים ,זה מוערך.
שלומי :זה מסוג הדברים שגדול על צוות ההתאחדות לבד ,זה סיפור שצריך שנבנה את זה ביחד .איך אנחנו
בונים את זה עם הסטודנטים? זה האתגר הכי מעניין .יש לנו כמה חודשים לחלון הזדמנויות שלא יחזור ,ויש
לנו הזדמנות לעשות את זה בענק.
אבנר :לדעתי צריך לחלק את צוותי העבודה שיהיו לעומק ,לא רוחבי ,ושגורמי המקצוע בהתאחדות יעקבו על
סטטוס העבודה.
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אבי :גם מפרספקטיבה ארוכה ,אני שמח שבהתאחדות רוצים לראות ולשמוע מהשטח ,ובעבר לא היה שיתוף
כזה .מי שרוצה להוסיף ,שידבר ,שיציף.
שקד :צריך לשפר את המפגש בין ההתאחדות ליושבי ראש ,וזה קשור גם להאם השטח יהיה איתנו .צריך
להבין מה שיטת העבודה ,מה שיטת העדכון ,איך משתפים .להבין איך עובדים מול הממשל ואיך יושבי ראש
משתלבים – זה לא משהו שעושים בשתי דקות .זה שיחה שחשוב לנהל.
אופיר :אצלי באגודה לא היה שיתופיות בכלום ,ואני הכנסתי שאין דבר שאנחנו מעבירים בלי שיש שקיפות
ושיתופיות מלאה .המעורבות הזאת צריכה לבוא לידי ביטוי גם לראשי מדור ,וככה גם חבריהם לצוות ידברו על
זה ,וככה אנחנו מנחילים את זה עוד שלב למטה .והם ינחילו עוד יותר למטה לשטח .זה מה שאני חושבת שלא
קורה עד עכשיו .אני לא יודעת כמה יושבי ראש משתפים מה קורה בנשיאות ,אני לא יודעת כמה הם רוצים
לשתף .ועד שלא ננחיל את ההבנה שצריך שהאגודה תהיה חלק ,לא רק היו"ר ,חלק מהותי.
שלומי :פעם ,היה חשש ,לשלב .זה כיף לשמוע את הדברים האלה.
אריאל :אנחנו בעבר העלינו את זה ,ואנשים אמרו שאין להם אנשים להקציב לזה.
אופיר :מי שרוצה לשלב יותר  -מבורך ,אבל שתהיה האופציה .שיטה שכל יו"ר בוחר כמה לערב את האגודה
שלו ,ושהדלת תהיה פתוחה.
שלומי :אנחנו רוצים להוביל את זה לזוויות האלה .אם אנחנו תיעדפנו עניינים ועברנו את השלב הראשון ,אנחנו
נקדיש זמן איך לשלב את האגודות וראשי המדור כך ,כדי שזה יהיה גם נוח לכולם.
יהודה :אחד הדברים שחסרים ליושבי ראש זה היכולת להיות מעורבים בדברים ספציפיים .אני רואים שאיפה
שיש יושבי ראש שמתערבים ,הדברים זזים יותר טוב .התעדוף חשוב ,אבל אני מאמין שכשיהיה יו"ר שיוביל
את הנושא נוכל לקבל מזה כהתאחדות .לערב את יושבי הראש פר נושא קטן ולא רק בגדול.
ירדן :אני מסכימה ,ואני הולכת להוסיף שלוש זוויות .אם לפני חצי שנה היו אומרים לי שהישיבה תתקיים כמו
שהיא קרתה ,שהיה פה הרבה שדיברו ,לא הייתי מאמינה .דבר שני ,אני רוצה להוסיף זווית נוספת ולהציע לכן
לדבר .דבר שלישי ,לא ירדנו לשורה התחתונה של הדברים ,הפרוצדורה בהמשך זה לא אמורפי ,אחרי הישיבה
אתה תקבל את כל הפרוצדורה ותתחיל העבודה .זה של כולנו ביחד.
שלומי :מה שבתוך הפרוצדורה של הקבוצה ,היא תבחר .ותוך כדי העבודה נתחבר למי שצריך .ואני אומר,
פעם זה לא היה נהוג .כל קבוצה תוכל לבחור לעצמה מוביל ,ואנחנו סומכים עליו במאה אחוז ויהיו בקרות
מקצועיות.
שקד :השלב הראשוני הוא לשתף מה עושים ,אפילו סיכומי פגישות ,מה עתיד לקרות – כדי לייצר את
השותפות .אנחנו צריכים יותר לדעת מה המהלכים שההתאחדות מובילה.
שלומי :עדיין כלום לא קרה .כל ח"כ או שר שנדבר איתו ,יעניין אותו לשמוע יותר מהנושא שבאנו לדבר עליו.
יש הבדל אם הח"כ או שר שומע מהכיוון שלכם .כמו למשל הסיפור של אלחנן ,זה שובר חומות .אנחנו נשלח
היום את הדברים ,אנחנו רוצים להתקדם .אנחנו צריכים את ההצבעה הפרוצדורלית שנוכל לתת לצוותים מה
לעבוד.
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ספיר :נצביע על סעיפי התקציב ,כל אחד יגיד בעד  /נגד  /נמנע .בהתחלה על התקציב של  ₪ 75,000לשמונה
מהלכים של  100ימים .ההצבעה השניה על ה ,₪ 50,000-המהלך ששי פירון הציג ,חוק הגיוס ולכידות
חברתית .מעבר לזה בדפים תצביעו על נושאי ה 100-ימים לפי חשיבות.
ליאור :על מה התקציב של ה 50-אלף של שי פירון?
שלומי :יש פה שתי הצעות חוק מורכבות .אחד זה לכידות ,השני זה חוק הוקרת השירות .כדי לשכנע זה הרבה
לובי ואסטרטגיה .קמפיין כזה שמוערך במאות אלפי שקלים .בסוף אמרנו לפנימה ,אנחנו רוצים משאבים זהים.
אנחנו רוצים לשכנע את הציבור ולהשיג פילנתרופים .הכסף הזה יוצר בעצם שותפות קטנה ,ליבה רעיונית,
שייצרו צוות משותף וממנו להתחיל ללכת קדימה.

הצבעה על אישור תקציב  100ימים ומהלך לכידות חברתית
 100ימים :בעד  ,190.22נגד  ,4.68נמנע 5.17
לכידות חברתית :בעד  ,184.58נגד  ,9.85נמנע 5.64
ספיר :אושר תקצוב מהלך  100ימים ב 75-אלף  ,₪אושר מהלך לכידות חברתית ב 50אלף .₪
תודה על ההצבעה על מסגרת תקציב .עכשיו נצביע על התעדוף ,תסמנו בדפים שקיבלתם מ 1עד .8
11
הצבעה על תיעדוף נושאים  -תכנית  100ימים
השכלה גבוהה לכולם\ן :פתיחת שערי האקדמיה116.816 :
מיזמים ופתרונות דיור סטודנטיאליים חדשים87.382 :
טיוב התחבורה הציבורית לקמפוסים70.106 :
אקדמיה ועולם העבודה החדש128.625 :
קמפוס בטוח  -מניעה וטיפול בהטרדות מיניות בהשכלה הגבוהה103.49 :
תכנית לאומית לחיזוק הדור הצעיר בנגב והגליל כמנוע צמיחה75.78 :
הטמעת מנגנון חשיבה ארוכת טווח ושילוב הדור הצעיר במוקדי קבלת החלטות86.003 :
משבר האקלים ואחריות סביבתית בת קיימא49.554 :

שעת התחלה17:10 :
שעת סיום21:10 :
כותבת הפרוטוקול :אורלי אוליאל
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