פרוטוקול ישיבת נשיאות – 28.04.2021
מיקום :מכללת קיי
נוכחים/ות מההתאחדות:
שלומי יחיאב  -יו"ר ההתאחדות
ירדן בן צבי  -סגנית יו"ר ההתאחדות
ספיר בלוזר  -מנכל"ית ההתאחדות
טל שיינברום  -מנכ"ל אלחון
יניב יחזקאל  -מבקר פנים התאחדות
אריאלה להב  -הגוף המבקר ההתאחדות
אורלי אוליאל  -פיתוח קהילות ופרויקטים ההתאחדות

יו"ר נוכחים/ות:
אבי בוחבוט יו"ר האגודה
במכללת קיי

מאיר כץ יו"ר האגודה
במכללת אשקלון

נוי פארג' יו"ר במרכז
האקדמי פרס

נתנאל פל יו"ר האגודה
באונ' בר אילן

אלון באום יו"ר האגודה
במכללת אורנים

מרים סירוטה יו"ר האגודה
במכללת עזריאלי

עדן סלובטיק יו"ר האגודה
במכללה האקדמית תל
אביב יפו

שי פודולר יו"ר האגודה
באונ' העברית

דקל שונפלד יו"ר האגודה
באקדמיה לאומנות ועיצוב
בצלאל

איתמר וקנין יו"ר האגודה
במכללה האקדמית גליל
מערבי

עידו בירן יו"ר האגודה
בטכניון
שיר צדוק יו"ר האגודה
באונ' בן גוריון

עידו ברוכשטיין יו"ר
האגודה במרכז האקדמי
רופין

לינוי ברו יו"ר האגודה
במכללת עמק יזרעאל

אופיר יוניצמן יו"ר האגודה
במכללת לוינסקי

שירה זמיר יו"ר האגודה
במכללה האקדמית סמי
שמעון באר שבע

אביתר אסולין יו"ר האגודה
במכללת בית ברל

גיא לויתן יו"ר האגודה
במכללה האקדמית אפקה

עדי לוי יו"ר האגודה
במכללת דויד ילין
שקד בנפשי יו"ר האגודה
במכללת שערי מדע
ומשפט
יובל ואקי יו"ר האגודה
במכללה הטכנולוגית באר
שבע
יקיר ג'רסי יו"ר האגודה
במכללת הדסה

1

יורי לוין יו"ר האגודה
במכללת ספיר

עדי אברגי'ל יו"ר האגודה
במכללת אורט בראודה

אור לרון סיו"ר האגודה
במכללת סמינר הקיבוצים

אור צברי יו"ר האגודה
במכללה למנהל

נועם ניר לשעבר יו"ר
מכללת גליל מערבי

ניב אשכנזי יו"ר האגודה
במרכז הבינתחומי

אלחנן פלהיימר יו"ר
האגודה בקריה האקדמית
אונו

שירן עטרי יו"ר ב האגודה
במכללת סמינר הקיבוצים

דברי פתיחה
ירדן :חברים וחברות צוהריים טובים ,מעמד מאוד מרגש ,יש לנו סדר יום ,יכול להיות שנשנה אותו
משום שאנו תלויות באילוצים טכניים .בבקשה לעטות מסכה ונא להקפיד לדבר בצורה מכובדת ולפי
הסדר .היום נפגוש את מנכ"ל מכללת קיי ,נתעדכן על כל העניינים ,נפתח ישיבה של אסיפה כללית
"אלחון" ,נסגור את הישיבה ונחזור לשוחח על אקדמיה .ועידת הצעירים והצעירות הראשונה
והמרגשת.
אבי בוחבוט יו"ר מכללת קיי יעלה ויציג בקצרה.
אבי :חברים וחברות ,באמת מרגש לארח ישיבת נשיאות לאחר שנה שלא נפגשנו עקב הקורונה,
ארבע שנים וקצת אני בתפקיד ,לקראת סיום התואר השני וקרוב לסיום התפקיד .כבר יעלה ויבוא
מנכ"ל המכללה ,שמח מאוד לארח אתכם כאן ,תהנו.

מפגש עם המנכ"ל משה שולץ
אבי :כל אחד יעלה ויציג את תפקידו ומהיכן הוא.
(מתבצע סבב שמות ותפקידים)
משה :ברוכים הבאים ,אני המנכ"ל כאן .שנה וחצי לפני כן הייתי מנכ"ל כספים .מכללת קיי קיימת
עוד מעט  70שנה ,החל מ –  1954ובקמפוס הזה משנות ה –  .80הרעיון להביא את האקדמיה לכל
המקומות האלו (פריפריה) זה חשוב משום שאנו מאמינים בעניין הזה שצריך לתת "חכות ולא דגים",
כפי שאהוד ברק אמר .אנחנו מביאים אקדמיה לחברה שאין בה אקדמיה ,הדבר מושך גם את האחרים
ולכן אנו רואים בכך מטרה מאוד גדולה עם כל הבעיות הנלוות לכך .את הצמיחה הכי גדולה עד היום
עשתה מכללת קיי ,אנו יותר משליש סטודנטים ממה שהיה עד היום.
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ברוכים הבאים ,תהנו פה הכבוד הוא שלנו .תראו המכללה הייתה במצב לא טוב לפני כן ,אך כיום
ישנו שיפור ניכר ,אנו משתדלים לקדם עניינים תקציביים כאן .לנו אין תקציבי בינוי ,יש לנו תורם ,אך
מעבר לכך מאוד קשה להשיג מלגות ותורמים ולכן לאט לאט משפרים .חשוב לנו לתת שירות מיטבי
ללקוחות שלנו (הסטודנטים) ,ואנחנו בתוך תהליך.
אבי :אי שם לפני ארבע וחצי שנים ,התחלנו באיזה קרב עם היו"ר הקודם וממש "פיצוצים" עם
ההנהלה ,לגבי תקציבים שצריך לתת .יצאנו לעבודה משותפת ואני שמח שהנהלת המכללה הבינה
שאגודת הסטודנטים חזקה ובת ביצועים כגון נסיעות לחו"ל ,משחקי ספורט שונים ועוד .זה דבר
הכרחי .תודה רבה למשה שולץ מנכ"ל מכללת קיי.
יורי :במכללת ספיר קרה מקרה איום ונורא ,עצוב ,אין מילים שיכולות להסביר את התחושות וכרגע
זה תחת איסור פרסום ,אך חשוב לנו לשים את זה על סדר היום .יש לנו יו"ר מחלקה של עבודה
סוציאלית שמואשם בעבירות .חשוב לשים לב ,וישנו פורום שנפתח בהתאחדות ,ולכן מי שרוצה
להיות מעודכן לגבי תקנות והנחיות של הקמפוס ,ולגלות נורות אזהרה .מדובר בראש חוג
שההתעסקות שלו היא טיפול בטראומות בתוך המשפחה.
שירה :במוצאי שבת סטודנט מהמוסד שלי החליט לשים קץ לחייו ,הוא גר סמוך למכללה ,כרגע
הנושא נמצא בחקירה .ישנו פער וישנם סטודנטים שמרגישים בדידות.
(עדכונים התבססו על מצגת)
ירדן :נעסוק במגוון נושאים היום החל מפורום תזונה ,כל מסלול הלימודים עובר רפורמה .רצינו לראות
איך מקדמים יותר.
פורום חינוך  -נפגשנו עם לילי רוסו ,הייתה פגישה טובה ואנו מקוות שזה יתקדם.
פורום הנדסאים  -נוכל לדבר על הקשיים במסלולים אלו ,אין חדש עם פורום החינוך.
אני מעלה את העדכונים כאן ,בכדי שתוכלו להציף ולשתף .אנו מגלות שדברים רבים עולים וקורים
במוסדות רבים ולכן נשמע את קולכם ,כאשר פועלים ביחד אנו יותר חזקים.
עדכון שני ,קשרי אגודות .מי שעדיין לא הכיר זאת אורלי ,תפקידה לעשות כמה שיותר עבור הפורום
הזה והפורום של סיו"ר .אורלי תקיים עמכם שיחות בכדי שנוכל לדעת היכן נוכל לעזור ולהתאים
עבורכם תוכניות מותאמות .חוץ מזה ,אנו עובדות על דו"ח השוואת נתונים ,ששנה שעברה לא יצא
עקב הקורונה .הרבה פעמים אנו מוצאות את עצמנו שואלות מה קורה באגודות השונות ,איך מערכת
היחסים ,האם יש סי"ור ועוד .בכל שנה אנו מייצרות סקר רחב וגדול שכולל השוואות נתונים ממגוון
אגודות ,אם ישנו מישהו או מישהי שירצו לקחת חלק אנו נשמח ,אני מזמינה את כולכם להיות
פעילים.
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דבר נוסף ,עומדת מאחוריי יוזמה שעלתה מאור ואבי .ההרגשה היא שבתקופה האחרונה ,איבדנו את
ה"-ביחד" בתקופת הקורונה ,אז בהחלט כיף ומרגש לראות סוף סוף אנשים להרגיש את התחושה
של ה"-ביחד" ,ואף צריך ורצוי ,לקיים זאת יותר ויותר ,ולשפר את היחסים בין יושבי הראש
להתאחדות.
אנו מכינות פורמטים ומגוון פעילויות .נולדה היוזמה לעשות פורום שיחבר בינינו ובין הנשיאות
להתאחדות ונקיים זאת במעמד מרגש – וועדת הצעירים והצעירות ב  .17/06 ,16/06 -אלו היומיים
שיתקיימו .נראה כיצד נתגבר על אתגר תחילת המבחנים בכדי שכולכם תוכלו להגיע.
דבר אחרון ,ישנו אתר שירכז בתוכו שיתוף מידע שתוכלו להעביר בינכם ,ויהיה לכם נגיש .זה מתבשל
כעת ולכן נשמח אם תהיו מעורבים ותתרמו ,תמשיכו להציף אתגרים.
עדכון שלישי ,לאור המקרה הנורא שהתרחש במכללת ספיר ,נקווה שזהו יהיה המקרה האחרון,
ובעקבות ההצעה של שי תתקיים סוגיית הנציבות ,מינוי ,פיקוח ,מרחב פעולה ,טיפול בתלונה שמונע
מהסטודנטים לפנות ,אם בכלל משום שהטיפול איננו מקצועי ,ודיברנו על נקודה שסטודנטים גברים
עוברים הטרדה מינית ,וסוגיה זו מאוד קשה.
גם סוגיית השקיפות ,יכול להיות שבשנה הבאה המרצה יחזור ללמד ,ולכן ישנה בעיית שקיפות בתוך
המוסדות ובין המוסדות .היינו עדות למרצה שעבר בין המוסדות ,וסיים באונ' תל אביב ששם סיים את
דרכו לאחר מקרים קשים מאוד שאירעו עימו .אלו האתגרים המרכזיים הקשים שזיהינו וראינו בתוך
המוסדות ,צוות ההתאחדות ישב על כך בשבועות הקרובים ונשלח אליכם פורמט שאנו עומלות
ובונות ,בתקווה שנצליח לעשות שינוי ולראות מציאות טובה יותר.
ספיר :למי מכם שלא העביר את הדיווח על מספר הסטודנטים ,יש לשים לב שניתן לדווח עד מאי.
יניב ישלח לכם אישור שהדיווח התקבל ,וחשוב שתבצעו זאת במהרה משום שהדיקנט הוא זה שמזין
את הדיווח .אם אתם לא שולחים בזמן ,זה פוגע בטבלת מנדטים שאנו בונים בחודש מאי .אם יש
למישהו בעיות ,שאלות ,נא לפנות אליי במהלך הישיבה ואני אסייע .נא לטפל בזה בהקדם.
שלומי :כמה עדכונים מתוך תוכנית עבודה מהרפורמה להכשרת עורכי הדין בישראל ,לא כל הנושאים
כאן יהיו קשורים לכולכם ,אך חשוב שתדעו את שינוי המקרו.
מישהו היה בישיבה של שערי מדע ומשפט לפני שנתיים? אז ככה ,הייתה אמורה להיות הפרידה
היום מראובן ,אך זה נדחה.
אי שם דיברנו על הכשרת עורכי הדין בישראל ,למי יש לימודי משפט בקמפוס? מקרים של סטודנטים
שלא עוברים את מבחני לשכה בעבר היו נגמרים בהפגנות ,הפעם אנו התחלנו וועדה ציבורית והולך
להיות מהלך לקצר את משך ההתמחות .סטודנטים מסיימים לימודים ,מחכים חצי שנה ואז עושים
מב חן ,נוצרה העמקה של אי שיווין ,וחלק מהמוסדות שלא נתנו כלים ,פגעו בסטודנטים .בפועל יש
נציגי פקולטות נהדרים ,הם לא עסוקים בלריב אלא לקדם ייצור של העסקה ציבורית בתחום זה ושינוי
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חקיקה במושב הקרוב .השאיפה הגדולה היא שבספטמבר ניכנס ללופ הזה ,אך כמובן שזה תלוי
בממשלת ישראל.
מדעי הרוח  -נוגע לחלקכם ,מדברים על הרצון לייצר רפורמה המון שנים ,זה נתקע במל"ג והסיפור
לא היה חשוב לאנשי האקדמיה .נושא זה עולה למל"ג משום שישנה ירידה בכמות הסטודנטים ,וזה
מקדם ערכים ודברים חשובים בחברה הישראלית ,ולכן צריכה להיות התערבות של הרגולטור.
הפעילות תוקצבה במאה מיליון שקלים ,בכדי לייצר חטיבות של מדעי הרוח ותכירו שהנושא הזה
קורה.
לפני שנתיים או שלוש ,כשאבי בוחבוט ואני היינו יושבי הראש ,היה חשוב מאוד לעסוק ביהדות ספרד,
וזיהינו פער שהיה בהשכלה הגבוהה ,שנושא זה לא צומח בפני עצמו ,והיה צריך שהמדינה תתערב.
נושא זה התחיל טוב וביום ראשון הקרוב ה –  ,02/05/21יתקיים דיון בנושא ואבי בוחבוט יגיע ויציג.
המקום שלכם לקחת את הדברים שיושבים אצלכם ולהניע.
אבי :נושא יהדות ספרד מאוד מעסיק אותנו ואת הפורום .החליטו באיזה שלב לסגור את המכון שחוקר
את ההיסטוריה של יהדות ספרד ,ולא מחדשים תקנים של מרצים וחוקרים המתעסקים בנושא זה,
המדבר על חצי מדינה .דו"ח ועדת ביטון שפורסם לפני ארבע שנים ,שם יש זרקור על כל הפערים.
גילינו גם שכמעט ולא מלמדים קורסים בנושא זה ,לא באקדמיה ולא בבתי הספר .תודה ענקית
לשלומי ולאתי על המאבק המטורף ששולחן עגול יתקיים ביום ראשון הקרוב בתאריך ה –,02/05/21
על ההזדמנות שנושא זה יעלה לדיון ואמן שנצליח לקדם נושא חשוב זה.

שלומי:
יום הסטודנט הלאומי  -מישהו יודע מה זה? בחוק במדינת ישראל ישנו דבר כזה שנקרא יום הסטודנט
הלאומי ,ביום זה הכנסת מכירה במעמד הסטודנטים .המליאה מחויבת להתכנס ולדון בסוגיות
הסטודנטיאליות .בתקופת הקורונה אף אחד לא חווה זאת משום שהכנסת הייתה מושבתת ,נושא
זה הפך לרלוונטי לפני יומיים ,וברגע שהוועדה תתכנס תוקם שדולה .זה לא יהיה יום חגיגי ,אך
השדולה בתקווה והמליאה בטוח .תסגרו שנשלח לכם זימונים וזה מתקיים ב .12/05/21 -
שיטת הבחירות  -בישיבת הנשיאות האחרונה ,מי שקצת יותר חדש אני אסביר ,אחת לשלוש שנים
ישנן בחירות להנהגה של הנשיאות ,הבחירה כגודל המנדטים .עד ה  ,10/05 -מוסד שלא יעביר מנדט
לא יוכל להשתתף .דניאל עבר תאונה ואני מזמין אתכם ללכת לבקרו ,הוא העלה סוגייה ומאז התכנסו
פעם אחת עם הוועד מנהל והתחלנו למסגר את הדבר הזה ,החלטנו על פונקציה שתנהל אותנו .מי
שנכנס לזה  -זה מחייב ,ולכן כעת זוהי הפנייה האחרונה שלנו למי שירצה להצטרף לקבוצה ,קבוצה
אחת שתרוץ לאורך כל הדרך .להבין מה המקום שאנו רוצים לפתור ,חגי הוא דוקטור למדע המדינה
ויסייע לנו לעבור זאת בצורה מקצועית.
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עדן :האם יש צפי למתי זה ייפתח? ואילו החלטות יתקבלו?
שלומי :הנשיאות לוקחת את כל ההחלטות ,זה לא נגמר ונסגר בזה .חשוב שיהיה צוות מצומצם
שיקבל את ההחלטות ,וברגע שהנשיאות תחליט לאחר איתות הוועדה.
מנגנון הגבייה להתאחדות  -מנגנון זה ,הוכר כארגון יציג .חמדת הדרום זהו קמפוס מרגש .התקווה
שלנו שיום אחד כולם יהיו חלק מהנשיאות.
כוח המשימה  -המלגות שחילקנו גילינו קמפוסים שלא הכרנו לפני כן .מנגנוני "אופט אאוט" ,תהליך
מורכב אשר דיברנו בנשיאות האחרונה ,סוגיית השירותים השונה מאגודה שיכולה לבחור אילו
שירותים היא תיתן ,לעומת הוועד מנהל שאינו יכול לבחור .אחת הטקטיקות היא להתחיל בטוב מול
רשם העמותות .תהליך יחסית דומה קרה בשנות ה –  ,90פעם ההנהלה של האגודה היו חברי ועד
מנהל של העמותות.
אנו שמים רשתות ביטחון ,שפתאום המוסד מגיע ואומר שהוא לא גובה עבורכם .זה קורה במוסדות
שערי מדע ומשפט ,בצפון ,אונ' חיפה עקב סטודנט שהגיש תביעה נגד המוסד .אנו מתחילים בדיקה
מאוד קפדנית סביב זה ,וזה תהליך חשוב היכול לחזק את מעמדו של הסטודנט מול הארגון.
קודם כל ,בכלל האם ארגון יציב בסדר גודל זה שניתן לשנות את המודל? יכול להיות שיגידו לנו שאין
אפשרות להתעסק בזה ,משרד התחבורה צריך לקבל את המנגנונים ,אנו נבחון זאת .התהליך רגיש
מאוד ,חשוב מאוד להתאחדות .אך לא תהיה סיטואציה של מצב שאנו נוביל מהלך שחלילה יפגע
באגודות או בפעילות של האגודה.
נוי :מה שהסטודנט רואה בגבייה שלו ,הסכום שהוא משלם לאגודה ,ויש להם אופציה עד תחילת
הסמסטר לבטל ,לאחר מכן אין אפשרות .הסטודנטים אינם רואים על מה התשלום של ה  10 -שקלים.
ספיר :אנו ממליצים לאגודות לציין בסעיף מפורט עבור מה התשלום ,וכך הסטודנטים יוכלו להבין.
נושא מרגש לא פחות  -מתנות פתיחת שנה .הוצאתי לכולכם מכתב עם הפרטים .הרעיון של המכרז
הוא שאנו באים יחד ככוח צרכני ונוכל להוריד מחירים .האגודות הקטנות בהחלט ראו שיפור
משמעותי ולכן חשוב שכולכם תיקחו חלק .הארכנו את האופציה עם הספק גלטקס ,אני פונה אליכם
בבקשה עד מחר לסגור מה יהיה הרכב המתנות .בחרנו את המוצרים המרכזיים שהם העבירו עבורנו,
ולכן אני אשמח שכל אחד מכם יסמן מה המוצרים המרכזיים עבורכם ,ואז נוכל לקיים משא ומתן
אחרון לגבי המחירים .בבקשה לפנות לאורלי והיא תשלח קישור והסבר לטבלה.
דבר שני לגבי המתנות ,בעקבות השנה ההיברידית המתנות אינן חייבות להיות מתנות רגילות ,אך
משום שלא הייתה פריצת דרך ברעיונות למתנות אחרות ,אשמח שתעלו מהניסיון שלכם .הוועדה
שהתקיימה הייתה מצומצמת ולכן אנו פותחים את הנושא ונשמח לקבל רעיונות ולפנות לחברות
הרלוונטיות ולהוזיל מחירים.
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עידו :לכמה זמן היה החוזה? האם הוא היה לשנה?
ספיר  :כחלק מהמכרז ישנה אפשרות להארכת אופציה ,הציונים של גלטקס היו מאוד גבוהים
מהמתחרים שלהם ולכן אנו עובדים איתם.
שירן :איכות המוצרים הייתה מעולה והרבה יותר טובה משאר הספקים.
ספיר :עדכון חשוב נוסף ,לצערנו אנו נאצלים לצאת למכרז מבקר פנים .יניב ,שנמצא איתנו שנים
ארוכות ומלווה אותנו בישיבות הרבות מתכנן לסיים את התפקיד בתקופה הקרובה .אני מקווה שנוכל
בקרוב לעדכן אתכם מי נבחר .גם אריאלה תסיים את תפקידה ,מסיבות טובות ,בתפקיד גוף המבקר.
הבחירה מתקיימת כאן בתוך הנשיאות ,ניפרד מאריאלה בנשיאות הבאה.
נושא תוצאות מו"מ  -אני רוצה לעשות סדר .בנובמבר ,אחרי מאבק ממושך ,הצלחנו להגיע עם האוצר
לסל סיוע בהיקף  800מלש"ח עבור סטודנטים שנפגעו .אשמח שתכירו כיצד זה מתחלק:
קרן הסיוע של משרד החינוך ניתנת לפי מצב סוציו-אקונומי ,הצלחנו להגדיל אותה ב 150-מלש"ח.
אני מקווה שכל הסטודנטים והסטודנטיות הזכאים יקבלו את המלגה בשבועות הקרובים .כרגע זה
תקוע אצל החשב הכללי ,עבדנו מאוד מהר בכדי שיחולק בינואר פברואר ,אך עקב מורכבות השנה
והממשלה ,זה מתעכב .מלגה זו לא ניתנת על בסיס שעות ,אלא רק על סמך מצב סוציו-אקונומי.
כוח משימה  -הקמנו צוות ייעודי שעוסק בפעילות שלהם בשטח ,הרבה מאוד סטודנטים שבחרו
במסלול יזמות ,מיזמים בתחום הקורונה ולעזור לחברה הישראלית לצאת ממצב זה .הרגשנו
שהלכידות החברתית נפגעה ,וכעת יש מסלול שמתקיים עם בית הנשיא ,ואני שומעת על קמפוסים
שמסבירים כי הפרויקט מעולה .כל סטודנט בפרויקט יקבל  ₪ 5,000בשתי פעימות .אציג בפניכם
מאוחר יותר את הפילוח של הסטודנטים לפי מוסדות.
דמי אבטחה  -הבנו שברוב המוסדות הוחזרו דמי אבטחה ,האם יש מישהו שלא חזר אצלו במוסד?
אם יש מוסד שלא החזיר כסף לסטודנטים ,בבקשה תיידעו אותנו ,משום שהיה הסכם עם המל"ג.
משום שהם לא עשו ישיבה אנחנו נטפל בזה ,וחשוב לעדכן כדי שנוכל לדרוש זאת מהקמפוסים.
פתיחת משרות בצהרונים  -הרעיון הוא לפתוח משרות לסטודנטים ,אך לצערנו מי שהיה אמור לבצע
זאת ,הרשויות המקומיות ,לא ביצעו זאת ,ולכן רק מעט סטודנטים קיבלו את המשרה .כעת ננסה
לקיים וועדה נוספת ולבקש מהאוצר שיקצה את הכסף שהיה אמור להיות למלגות במהלך הקיץ .זה
סכום כסף מאוד גדול ,כרגע מיליון שקל ,וחשוב לנו שיגיע לסטודנטים ,ייתכן ונצטרך מכם עזרה.
שלומי :אחת הסוגיות שעלו ,שהסיפור של ההתמחויות ,חלק מזה היה בנוי ממודל שמוסד שהיה לו
כסף  -יכול היה לקיים שיתוף פעולה עם ארגונים וחברות .המטרה היא לסייע למוסדות שאין
באפשרותם להגדיל את השוויון והאיכות .המטרה שכל סטודנט יוכל לחוות אוריינטציה מקצועית.

6

ספיר :כמה פרטים שתוכלו לראות על כוח משימה ,רציתי להראות לכם את החלוקה על פי
הסטודנטים שהגישו מועמדות מהמוסד שלכם .היחס של המגישים מכל מוסד הוא היחס של
המקבלים מכל מוסד .נעביר לכם ברגע שנסיים את השיבוץ של הסטודנטים .הכסף של המלגות
מועבר ישירות לסטודנטים.
לינוי :זה לא בשיתוף פעולה?
ספיר :הרבה מאוד ארגונים עבדו בשיתוף פעולה עם ההתאחדות .הנתונים האלו הם על שני שליש
מסך הלגות ,כשנסיים את המיפוי אתם תראו שזה עולה .פרויקט כוח משימה הוא באמת מטורף
ומרגש ,מעולם לא היו כזה מגוון של סטודנטים שמגיעים למלגה.
אסיפה כללית "אלחון"
(התבססה על מצגת)
שלומי :פותחים את האסיפה הכללית "אלחון" ,נדבר מעט על "איסתא" .בעיקר לחבר'ה החדשים,
נסביר על "אלחון" ,תכירו את טל שלא יוצא לכם לעבוד איתו ביום יום.
טל :אתחיל בלהציג את עצמי ,תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית ,אבא לשני ילדים ומתחבר לתמונה
שלנו ואהבתנו לדרום .הנשיאות שבה אישרו אותי למנכ"ל ההתאחדות ,אישרו אותי במכללת קיי
בפברואר .2017
התחלתי בבן גוריון כעובד תפעול בשנת  2013ואז הייתי מנהל תפעול וסיימתי באגודה לאחר שנתיים.
לאחר מכן ,התקבלתי להתאחדות וניהלתי את המחלקה לליווי אגודות .בפברואר  ,2017רם שפע
הציע לי להתמנות להיות מנכ"ל ההתאחדות ,ביצעתי תפקיד זה שנתיים ולאחר מכן עברתי לנהל את
"אלחון" .אני מכיר את החברה לפני ולפנים .עברתי הרבה בעולם הסטודנטים גם בחברה הכלכלית,
בהתאחדות וכו'.
אבי  :טל הקים את ליווי האגודות כאשר הגיע לחנוך אותי ,הוא הביא את הספר ליו"ר ,ואז התקשרתי
לרם ושאלתי מיהו ,עקב כך שלא הביא לי את הספר.
טל :מי זאת "אלחון"? יש לנו שלוש רגליים או זרועות ,מבחינת שיתופי פעולה .בהיסטוריה של
"אלחון" שתי הרגליים האלו של שיתופי פעולה עסקיים ,דלק ,אייזיק כרטיסי הטבות לסטודנטים,
"טקסון" החזרי מס ,מבחינת אחזקות "הפי וודינג" הפקת חתונות" ,מלגהפה" ,פרויקטים בערים
שונות ,וכעת מנסים לקדם פרויקט נוסף.
הרגל השלישית ,עולם הנכסים המניבים .משרד בתל אביב ,משרדים בנחלת בנימין ומשרדים חדשים
שממש היום מסיימים תהליך רכישה בירושלים ,זה לגבי שיתופי הפעולה והנכסים.
האנשים העומדים מאחורי "אלחון"  -אלחנן יו"ר הנשיאות ,דניאל שסיימה להיות יו"ר...
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תוך כדי אלתורים ועזרה של הדירקטוריון ,סיימנו עם אותה רמה של הכנסות ,והצלחנו לצלוח את
השנה.
"איסתא"  -הקשר של ההתאחדות עם החברה .השם של החברה זה עולם הסטודנטים ,חברת
הנסיעות של הסטודנטים בישראל ,תחילה עשו קרוזים וחילופי סטודנטים ,וכך התחיל שיתוף
הפעולה .מתוקף ההסכם שנוצר ,יש לנו את הזכות למנות דירקטוריון בחברה ,יו"ר דירקטוריון עמיחי.
שנת הקורונה הייתה מאתגרת גם עבור גוף זה ,הם הפסידו כסף רב ומה שהציל אותם היה תחומים
נוספים שהם החליטו לעסוק כגון נדל"ן.
תחום תיירות הפנאי – "איסתא ישראל"" ,תיירות עסקית"  -שזאת החברה במקום הראשון.
עדי" :גוליבר" היא גם של "איסתא"?
טל :בהחלט ,גם אני הופתעתי .ב"-גוליבר" אנו שותפים  .50%בהמשך ל"-איסתא" ,מבחינת נכסים
ישנם מלונות בחו"ל והתווספו עוד מגוון דברים .בתחום הנדל"ן ,התחום המעניין :מלונות ,לוגיסטיקה,
מעונות הסטודנטים" ,בית איסתא" ועוד .מהשפל של המנייה בתקופת הקורונה ,המנייה הכפילה
עצמה.
אבי :איך לא קנינו? המנייה הכפילה עצמה ,אני מדבר ברמה האישית.
טל  :אנו מאמינים שהחברה הזאת תתאושש ,והיא שווה כיום הרבה .עלתה פי  2מהשפל שלה
בתקופת הקורונה.
ישנם הרבה פרויקטים ,לחברה יש בעלים התאחדות הסטודנטים ,והם אלו שמחליטים למי להעביר
את הכסף .חשוב לזכור כי שנת הקורונה הרגה את התיירות .אלו דוגמאות לחברות בת של "איסתא",
שאתם בטוח מכירים.
שלומי :יש שאלות על החלק של "אלחון" או על הדירקטוריון?
עדן :איך למרות ההפסדים הייתה רכישה של נדל"ן?
שלומי  :בסוף יש לנו ניסיון מסוים ,התפיסה של חברות בתוך הקורונה הייתה לראות איך אתה צומח
בתוך כל זה .משכנו את הנכסים שלנו ,טל הצליח להשיג ריביות נמוכות ואף מימון מלא ,ולכן הצלחנו
את ההסדר ללא הון עצמי .אחד החששות היו שאם נצא מתל אביב בתקופת הקורונה נאבד ולא נוכל
לגייס סוחרים ,ולכן משכנו אותם ,הצלחנו בפועל לשמור על הנכסים ועוד.
שלומי :אני רוצה לספר לכם על הדירקטוריון ,בגדול הדירקטוריון של החברה ,פעם המנגנונים היו ש-
"איסתא" הייתה מוציאה דיבידנדים ענקיים אשר היו מגיעים מדי שנה ,וחלק היה מגיע לאגודות ,עצרו
זאת עוד לפנינו משום שהגובה היה שקול .בשנות ה ,90-כשהגיעו המכללות ,החלה התנהלות שונה,
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ועצרו את הקרקס הזה .ולכן הדברים נעצרו ,הורידו דמי חבר ,קשרי לקוחות הוקמה בעקבות כך,
חברת "איסתא" הכניסה את סיפור הנדל"ן וכך סייעה לעצמה לא לצנוח.
הסיפור של הזרוע הנדל"נית ,סייעה לחברה להוציא את הראש מעל המים ,ובסיפור של הקורונה,
משום שלא ידעו מהו צפי הסיום" ,איסתא" צמחה משמעותית .עשינו שינויים ב"-אלחון" ,ולכן כל
הדיבידנדים יגיעו לקראת האיספה הכללית ,יהיה כסף לפעילות ,ותוכלו לעשות דברים גדולים .מתי
זה יקרה? תלוי בתקופת הקורונה ,אני אופטימי.
בפן אזורי השליטה ,בעבר התהליכים היו יותר פוליטיים ,היו מוסדות שהיו חלק מהדירקטוריון ועשו
מהלך שכל הפעולות שלנו מול החברה יותר מקצועיים .השינוי הוא נותן יותר כוח ,ובעיקר
בדירקטוריון ,וזה השלב שנערכים ליו"ר דירקטוריון.
אסביר בקצרה על המנגנון ,בדירקטוריון ישנם בין  4ל 11-אנשים .דירקטור אינו יכול לפעול בניגוד
למטרות החברה ,ב"-איסתא" דבר זה חמור מאוד ,וההבדל בין "איסתא" ל"-אלחון" שהיא חברה
ציבורית ,והציבור יכול לקנות מניות בדרך שהוא רוצה לעומת חברה פרטית שבה הדירקטורים פועלים
על הקו ,ובאופן פרטי יותר.
ברגע שנעבור את הקיץ הזה תהיה יותר השפעה של אנשים חיצוניים בבחירת היו"ר הדירקטוריון של
"איסתא" ,במיוחד ש"-איסתא" הולכת להיכנס לשנים יפות ולכן חשוב שיהיו נציגות שלנו שישמרו
על האינטרסים שלנו .חשוב זמן וניסיון בתוך החברה ,לקראת סוף  2021אנו סבורים שייבחר יו"ר
חדש במקום עמיחי גרין הממשיך את דרכו בארגון העובדים של עולם התרבות .עלינו לעבוד מהר ב-
"איסתא" יוכלו לאשר מינוי בהקדם.
ברמה המהותית ,לחלקכם יצא לעבוד עם טל שהוא מדהים ,ואם יש מישהו שהיינו רוצים שיהיה שם
היו"ר והדירקטור ,והיופי שהאנשים שלנו עושים זאת בצורה יפה ויודעים להשיג את מטרותינו.
בנוסף ,ישנו קשר עמוק לעולם הסטודנטים ,טל שצמח מתוך הבמות של בן גוריון .חשוב מאוד הקשר
ההדוק שלנו עם החברה קדימה.
עדי :אין ניגוד עניינים? האם הוא יכול להיות במקביל שני תפקידים?
שלומי :אין ניגוד עניינים ואין חוק כזה ,אנחנו לא הולכים לשם וזה לא יהיה .אנו רוצים לאשר זאת
בדירקטוריון של "איסתא" ,והחילוף ייכנס לפועל לפי צורכי חברת "אלחון" ,והשאיפה שטל יסיים את
שנת התקציב הנוכחית  ,2021ולקראת  22נעשה איתור ליו"ר הנכנס שלא יפתיעו אותנו.
עוד שאלות?
גיא :יש מתמודדים נוספים?
שלומי :ברמה הטכנית ישנו צורך במועמד אחד .בחברה כזאתי ברמה העסקית חשוב שליו"ר
הדירקטוריון יהיה חיבור לעולם הסטודנטים.
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עוברים להצבעה כאסיפה הכללית של חברת "אלחון"
(אריאלה מתחילה בהצבעה)

אונ' תל אביב :לא נוכחים
ירושלים :בעד
אונ' הפתוחה :לא נוכחים
בן גוריון :בעד
בן אילן :בעד
אריאל :לא נוכחים
הטכניון :נגד
חיפה :לא נוכחים
המכללה למנהל :בעד
הבינתחומי :בעד
בית ברל :בעד
אקדמית פרס :בעד
סמי שמעון :בעד
מכללת ספיר :בעד
רופין :בעד
אשקלון :בעד
סמינר הקיבוצים :בעד
אורט בראודה :נמנע
הטכנולוגית חולון :לא נוכחים
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תל אביב יפו :בעד
הדסה :בעד
שנקר :לא נוכחים
אפקה :נמנע
לוינסקי :נמנעת
גליל מערבי :בעד
מכללת נתניה :לא נוכחים
אחווה :לא נוכחים
אורנים :בעד
ילין :בעד
מכללת שערי מדע ומשפט :נמנעת
עזריאלי :בעד
טכנולוגית ב"ש :בעד
סך הכל בעד157.4 :
סך הכל נגד16.34 :
נמנעים13.66 :

הפסקה
דיון בנושא אקדמיה
(ירדן מציגה מצגת)
ירדן :נתחיל בסקירה של מה שקרה בתקופה האחרונה ,וניישר קו .עד פסח מהסגר הגדול שהיה
אסור להגיע ,חזרנו לסמסטר ב' כאשר יש תו סגול ל 10%-מהמבחנים ,קצת לפני פסח הוציאו תקנות
חדשות שההנחיות הורו שבנוסף לתו הסגול ניתן לקיים שיעורים פרונטליים תחת מגבלות התו הירוק,
בהנחה שיש מענה לאוכלוסייה שאיננה יכולה להגיע .שלושת התוספות הן שהגבלת המבחנים
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הוסרה ,ניתן לקיים מבחנים בקמפוס תחת הנחיה של התו סגול ,ניתן לקיים אירועים והגבלת
ההתקהלות התרחבה.
ב  13/04 -פג תוקף ההגבלות ,החל מתאריך זה אין הנחיות .לא משום שנגמרה הקורונה ,אלא משום
שלא התכנסה הממשלה עקב חוסר מינוי של שר המשפטים.
כעת בני גנץ מונה לשר המשפטים ולכן כולנו תקווה שיצאו הנחיות חדשות .יש מוסדות שמרגישות
שכעת מותר לעשות מה שעולה על רוחם .אסור לאקדמיות ולמוסדות החינוך לא להכניס לקמפוס
סטודנטים שלא התחסנו.
נוי :אני לא ידעתי על ההנחיות החדשות או על המגבלות שהוסרו ,והסטודנטים אצלי באקדמיה
התפוצצו .אצלנו הסתכם בכך שניתן להגיע לקמפוס לאחר הצגת בדיקה שלילית של  72שעות.
גיא :רציתי לשאול לגבי ההנחיות של התו הסגול ,האם אפשר באירועים להכניס אנשים לא מחוסנים?
משום שיש צורך עז לאירוע בקמפוס ,והאקדמיה אומרת שאסור לעשות אירועים בקמפוס ,מה
ההנחיות אומרות? ניתן לעשות משהו?
ירדן :כרגע אין הנחיות.
ניב :ברמה הנקודתית אתה יכול לבצע אירועים בקמפוס.
ירדן :אין הנחיות חדשות ,זה לא תלוי בנו ,כרגע עקב בעיות פוליטיות יש לנו קושי להשפיע .כרגע אנו
יודעים שאסור לאסור כניסה של סטודנטים ,בבקשה תעבירו את הבעיות שהצגתם אלינו ,שנוכל
לטפל בזה .אלו עניינים רוחביים ולכן נצטרך את עזרתכם שנוכל להציג בפני מיכל נוימן ונחמן אש
הפרויקטור הלאומי .ראינו שהמוסדות חזרו בהם ,ועד כמה שראינו עכשיו ,אנו יודעות על  23מוסדות
למעט ארבעה קמפוסים :בצלאל ,אשקלון ,שנקר ועזריאלי.
אם מכריחים סטודנטים להגיע ללימודים ,או לא דואגים להם לפתרון  -נא לפנות אלינו .ההנחה היא
שבקרוב יהיו הנחיות חדשות ותקום ממשלה.
אופיר :יש דד ליין? להנחיות החדשות?
ירדן :לא.
חילקנו את כל התקופה לשלוש נקודות החזרה לקמפוס מיד לאחר פסח ,מבחנים ותשפ"ב.
בתקופה הנוכחית ,הרצון שלנו הוא להתנהל בתוך המדיניות האפידמיולוגית ,אך אנו מבינות כי אתם
מסתדרים בתוך הקמפוס .דיברנו עם הוועד מנהל בשבוע שעבר וסוכם כי בתקופה הקרובה נתקיים
לפי המדיניות האפידמיולוגית ,הכיוון היה לתשפ"ב לחזור על פי תו סגול כל עוד יהיה מענה היברידי.
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שלחנו סיכום עם הרבה מידע ,ודגשים לגבי הנהלים ולכן אם למישהו חסר מידע נא לפנות אליי.
בבקשה לענות על סקרים שיהיה לנו בסיס להבנה על המצב הקורה אצלכם ,סיוע מענה מול הקמפוס
כפי ששינינו.
הכלים שאני רוצה להציג בפניכם  -אתר המל"ג ,שיש בו אזור קבוע שמתעדכן עם ההנחיות ,מכתבים
שיצאו למוסדות וכדאי שתכירו את זה .בדרך כלל שיש הנחיות והן בתוקף ,ניתן להוריד קבצים ,כפי
שניתן לראות כעת ההנחיות לא בתוקף .מי שצריכה עזרה בהנחיות ,ובניווט בבקשה לפנות אליי אני
זמינה בשמחה.
עוד רגע נפתח לשאלות.
שירן :הנחיות של המל"ג וגם של משרד הבריאות ,על מי עליי להסתמך?
ירדן :המסמך של פרופסור אש מגדיר את הכל ,אך ,כדאי לבחון את שתיהן בכדי לקבל תמונה ברורה
ומפורטת.
אופיר :הקמפוס שלי מקשיב למל"ג ומה שהם אומרים קדוש .הבנתי מהמוסד שלי שכרגע המל"ג
לא הוציא הנחייה והם לא יודעים שום דבר שהולך לקרות .הסטודנטים שלי בלחץ לחיפוש דירה של
חודש וחצי ,ולכן הם רוצים לדעת היכן יתקיימו המבחנים והאם נחזור לקמפוס.
ירדן :אופיר אין הנחיות ,והאם יהיו או לא? זה בידי הממשלה.
גיא :אני רק אחזק את מה שאופיר אומרת ,הקמפוס אומר לי "לא אנו מחכים למל"ג".
שלומי :אני אענה בקצרה .התשובה המהותית היא שהנחיות משרד הבריאות מחייבות ולכן לא צריך
אישור מל"ג .המוסדות לוקחים החלטות בצורה אלסטית ולפי מה שטוב להם .בפועל אני אומר לכם,
ככלי אם לכם זה מסתדר הדיליי הזה  -תשתמשו בו לצורככם .אם לא ,וההוראות של משרד הבריאות
יותר נוחות לכם  -תתקיימו לפי זה .המל"ג הוא אינו הרגולטור בעניין הזה ,ההוראות של משרד
הבריאות הן ההוראות החלות ,כל כולן .אם נתקעתם בסיטואציה מול הקמפוס והיא לרעתכם ,תפנו
אלינו ונסייע לכם.
עדן :החזרה כרגע לא ידועה ,אך מוחרתיים יש לנו מבחנים פרונטאליים ,אך ישנם הרבה סטודנטים
שאומרים "רגע למדנו בזום עכשיו עוברים לפרונטאלי" ,ואנשים גרים רחוק.
ניב :לפני שנכנסים למבחנים ,חשוב לי שנטפל בעניין עד המבחנים ולאחר מכן נעסוק בזה .מה
שחשוב לי מאוד זה מה קורה עכשיו ,שאנו מציגים שכל תו סגול או קמפוס ירוק ,או מה הולך להיכנס
לקמפוס ,בעייני אנו עדיין לצד מגיפה .עדיין המון אירועים מתקיימים על פי תו ירוק ,בעייני לא נוכל
לתת את עמדתנו שהקמפוס יעשה מה שהוא רוצה ,משום שעלינו לעמוד מאחורי הסטודנטים,
ושחלילה לא ידביקו אף אחד .הבדיקה והתו הירוק נותן לנו שקט לפני תקופת המבחנים ,ולכן אני לא
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חושב שכדאי לוותר על סלקציה זו .המציאות עדיין קשה ואם נאפשר זאת ,אלו שהתחסנו יגרם להם
עוול ,והמצב רגיש מאוד .אנו כהתאחדות חייבים לעבוד עם תו ירוק ולצד בדיקות שליליות.
נתנאל :המבחנים לא יכולים להתקיים בנוסח התו הירוק.
ירדן :רגע חבר'ה שניה ,יש לנו עוד נגיד  20דקות לדיון הזה ושלוש תקופות שכולם רוצים לדבר עליהם:
מבחנים ,עכשיו ושנה הבאה .בואו נתפקס שנוכל לקדם את שנה הבאה ,ולא נפספס את החשיבות,
אם ישנו צורך נרחיב את הדיון.
אני מבצעת רשימת דוברות.
גיא :דרשתי מהם שבתקופת מבחנים ,שכל סטודנט שיסכים לשתף מידע על התו הירוק שלו ,ייכנס
להיבחן בחדר של תו ירוק ולא יהיה בסיכון עם כאלו שלא חוסנו.
ירדן :זה שאין תו ירוק לא אומר שאין תו סגול ,וזה לא מחייב הדבקה.
שי :בגדול בשיח הפנימי אצלנו באגודה היה כפי הנאמר כאן .חשוב לי לציין כי ישנה קבוצה של
סטודנטים שמציגים שזה לא פייר התו הירוק ,רק אם מוכרחים להכריע עדיף ללכת לכיוון של דרישת
תו ירוק .אך בכנות ,הבעיה האמיתית היא האכיפה ,וגם תו ירוק לא ניתן לאכוף .זאת מלחמה שלא
כדאי להשקיע את כל המשאבים בה ,זה נעשה פחות רלוונטי ,והשאלה המהותית היא איך מתנהלת
הלמידה והאם לא תהיה החזרה פרונטלית מלאה? בעברית זה היה על הפרק ,שכן להחזיר לקמפוס
אך לא באופן מלא ,שיהיה מענה בתחום ההיברידי.
שירה :אצלנו היה בלבול ,החזירו את הסטודנטים ביום חמישי ,אך הוצאנו מסמך חירום והסברנו שרק
מי שיכול ועדיין ממשיכים בלמידה היברידית ,למרות שאצלנו במכללה השקיעו משאבים אך זה לא
עובד .ולכן הגענו להסכמה שאם ישנו מרצה שמסכים להגיע ,יהיו שיעורים שיתחלקו לפרונטלי ופעם
אחת באופן היברידי.
ירדן :הסוגייה פוגעת בעובדים ובעובדות ,אך הרעיון מעולה.
אופיר :אצלנו זה עבד גרוע ,ויש לנו כמות קורסים מטורפת ובגדול אני מסכימה שהיברידי ברמה
נמוכה זה לא רלוונטי.
שיר :תו ירוק זה סבבה ,אך אם המצב ילך ויחמיר לא נוכל להרשות זאת .עכשיו זה פתרון טוב ,אך אני
מסכמת עם האוניברסיטה שלי שהמבחנים יהיו בתו ירוק רק אם יהיו גם בדיקות מהירות בכניסה .יש
אצלנו התפרצות של קורונה בקמפוס ,סטודנטים שהיו חולים אצלי במעונות עקב חזרה מהודו .חייבים
לשמור על הבריאות של הסטודנטים ,וההתערבבות בדשא ,ובקמפוס זה לא הגיוני .חשוב שכולנו
נהיה מאוחדים ואחידים בהחלטות ,ולכן ישנו צורך וקו שכולנו נגבה.
אביתר :הם משתמשים בנו בכדי להכשיר את התקנות החדשות.
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שלומי :אם אין חקיקה וממשלה שמגבה זאת שאפשר להגביל בתו ירוק ,לא ניתן לבצע זאת.
עדי :למה לא לחייב את הסטודנטים בבדיקות קורונה? ואם יש להם אידאולוגיה שלא ייבחנו ,שני
דברים אני לא מצליח להבין ,נושאים שגם עולים בקבוצה ,איך אתם רוצים לקחת על עצמכם את עניין
ההדבקות? יש פתרונות לבדיקות מהירות ,אם סטודנט לא מוכן להיבדק בבדיקה מהירה שלא יבוא
להיבחן .דבר נוסף שמפריע לי ,המבחנים מרחוק ,בתחילת המגפה נלחמנו שלא נלמד מהבית,
ולפתע לא נוח לסטודנטים אז אנחנו נלחמים הפוך ,צריך לדעת מתי לסנן את הרעשי רקע ,ולא יעלה
על הדעת שאנו ננמיך את האקדמיה ונהרוס אותה .יש כאן אחריות ואם כל פעם סטודנטים יעשו
רעש בפייסבוק ,לא נוכל להירתע ולהתקפל ,יש כאן סטודנטים שרוצים תואר שני ,ואנו מוזילים את
מוסדות הלימוד וזה פשוט לא ייאמן .יש העתקות וזה מפריע להתקבל לעבודה לאחר מכן ,ולכן לא
ניתן יד להרס האקדמיה.
ירדן :אנחנו נמשיך ,עכשיו תור מאיר לדבר.
מאיר :שכחו את הסטודנטים שהם בסיכון ,והרבה סטודנטים בסיכון הפסיקו להגיע ,ולהם אין בחירה,
ולכן ישנו סיכון ועם כל הכבוד לדו שיח כאן ,צריך להתחשב גם בהם ,וזאת הקבוצה שצריך להילחם
על הזכויות שלהם ולגונן עליהם ,חשוב לזכור שאין להם את האופציה .הסיפור הזה פגע גם בכל
האירועים בקמפוס ,והם לא יכולים להתרחש עקב תו סגול וכך כל הסטודנטים נכנסים ומסכנים את
אלו שבסיכון.
שלומי :סוגיית המבחנים  -האם פרונטלי או לא ,זה לא הדיון כאן .אני מזכיר עם מה צריך לצאת
מכאן ,מה קורה בתקופה הזאת כפי שהצגנו בהתחלה עד תקופת המבחנים שנה הבאה .שנה הבאה
מישהו פה חושב שצריך להיות במתווה תו ירוק לשנה הבאה?
כולם :לא.
שלומי :האם אנחנו נהפוך את הקערה ונגיד שלא הולכים לתו ירוק שנה הבאה? מבחנים ,הסיפור
כרגע שבמבחנים השיח הוא האם אפשר לייצר מערך מקביל .מדוע מלכתחילה משרד החינוך הגביל
זאת? המציאות כרגע צועדת לקראת תו סגול במבחנים .ולכן בהינתן שהמשק צועד לכיוון תו סגול,
האם עלינו לדבוק בתו ירוק? לכן אם שנה הבאה הכיוון הוא תו סגול ,אין פה רוח מגמה שנשנה לתו
ירוק .מה שמשאיר לנו את הדין לתקופת הביניים .בואו נמקד את המחשבה ,אם מחליטים שרוצים
שלא יהיו הגבלות כפי ששואף שר החינוך ,להבנתנו השאיפה שלא יהיו מגבלות.
השכלה גבוהה לא מעניינת כרגע את הממשלה ,זה מגיע לדיון ובאותו הרגע הם דנים על כך ,ולכן
אם נרצה לייצר מציאות חשוב מאוד שתהיה פה החלטה אחת מאוד ברורה  -או תו סגול או תו ירוק.
אם מחליטים על הנגזרת השנייה חשוב מאוד להבין ולעבוד בזה.
במישור חוקתי ,האם אפשר ברגע שאוטובוס עובד ,שבהשכלה גבוהה לא יתנהלו כך? תיתכן
האפשרות שנאבק על כך .זה לא נוגד במידה ויהיו בעיות מקומיות ,ואנו נאבק על כך.
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נתנאל :בסופו של דבר ,אם הדעה שלנו פחות חשובה ,אנו צריכים להתמקד בזה ,ולבוא לקראת
הסטודנטים .לבוא ולהתחיל לדון האם תו ירוק או תו סגול זה לא המקום שלנו.
אופיר :אתייחס נקודתית למוסדות החינוך ,אנו נמצאים בתקופה שלא מגיעים לקמפוסים .ברגע
שיצאה הנחיה שאין תו ירוק ותו סגול ,נהיה בלגאן גדול בקמפוס .אם לא יהיה לי תו ירוק במכללה
יהיו אצלי הידבקויות ,הצלחתי לעבוד לכך שסטודנטים שלא מחוסנים ונפגשים עם ילדים יכנסו
לקמפוס ,אך זה יכול להוות בעיה.
עדן :מורות ומורים יש להם חובת חיסונים לא? כי ברפואה יש את הנוהל הזה.
אלון :אני רוצה להגיד שמאוד התחברתי למה שמאיר אמר ,זה אחד הקווים שמובילים אצלנו .אצלי
בקמפוס יש נוהל הפוך ,קריאה מאוד פיזית להגיע לקמפוס לחודש ימים ,על הסטודנטים להצהיר שני
כוונות .בעייני מה שצריך להוביל זה ,ראשית ,מרחב בטוח בקמפוס ,לייצר מרחב כזה ,ושנית ,מרחב
בטוח מבחינה בריאותית .בשונה מגנים ,בתי ספר שעובדים קלוקלית .בקמפוס ישנו סיכוי למדרגה
מאוד גדולה של הדבקת הנגיף .חשוב לייצר תודעה וניסיון להגן ל האוכלוסייה של הסטודנטים ,ודבר
שני ,חשוב להחזיר חובה חוקית שההוראה תהיה היברידית .יש אצלנו סדנאות אישיות ,זהות ,מיניות
וכו' ובמסלולים אלו אמרו שאין אישור לשדר שיעור זה ,ולכן חשוב שיהיה כלל מאוד ברור .קורסים
שמלמדים על הדרה ,מדירים את התלמידים מהקורסים שלהם וזה לא נכון וראוי.
שלומי :הסיפור של לחייב מוסדות בהתנהלות רגילה ,זה אך ורק לפי תו ירוק ,ולכן אין חובה ללימוד
היברידי.
ירדן :המל"ג לא יכול להכריח את האקדמיה ללימוד היברידי ,ולכן רק אם ישנו קושי בהחזרה למכללה
יתקיים לימוד היברידי.
אלון :זה מאוד מורכב וקשה ללמד היברידי ,אף אחד מהמרצים לא הוכשרו ולמדו דרך זו ,ולכן חשוב
לזכור שהם בין הפטיש לסדן ,וחשוב לזכור שהסגל הוא לא היריב שלנו במערכה הזאת .חשוב לי
להגיד שבעיניי לא נוכל לבחור בין העיקרון הראשון לשני שהצגתי .יש לנו כל מיני אמצעים להפעלת
לחצים ,ולכן חשוב לא לוותר על שלבים אלו ועלינו להפעיל לחץ ולקיים זאת בכדי לא לוותר על
הסטודנטים.
ירדן :בתחילת הסמסטר זה היה מקוון ולאחר מכן הפסיק.
ניב :בעייני יש להילחם על למידה היברידית ,מסתכלים עלינו בכובעים שונים ,כגון שהסטודנטים הם
כמו תלמידים בבית הספר ,ולכן חשוב להסב את תשומת ליבם של המל"ג ,והסברה נכונה והיכן אנו
עומדים ,למידה ירוקה.
עדן :אני באמת אחזק את הדעה שאנו חייבים להבדיל עצמנו כסטודנטים ,ולשנות את הגישה כלפינו
בהתמודדות עם דברים ,מול משרד החינוך וכו' .ברגע שנשנה את התפיסה הזאת דברים ייראו אחרת.

16

שלומי :מי חושב או חושבת שצריך להחזיר לקמפוס על פי תו ירוק?
יורי :איזה פתרון אתה נותן למי שלא יכול להגיע? חודש לפני סיום הסמסטר ,נראה לי מאבק מאוד
רחוק וחסר תועלת.
שלומי :בתחושה שלי המשק הולך לביטול ההגבלות ,ולכן נצטרך להפוך קערה עם המוסדות או נגד.
יש התמקמות אל מול הסטודנטים ,ולכן יזרקו עליכם שאתם תתמודדו מולם .האם אתם בעד מהלך
שמחזיר תקנות? או להשאיר את המצב במצב הנוכחי שאין תקנות? לא שאלה רק אם אתם בעד,
האם אתם מוכנים גם להיאבק בזה? פשוט שנבין באיזה מסלול אנחנו.
מי בעד המסלול הירוק?
(ישנו רוב של מצביעים בעד)
שלומי :מי בעד המסלול השני?
(מעט מצביעים)
שלומי :מה שנעשה נצא קודם כל לבדיקה מהירה ,בכדי שנוכל לראות מה יעלה .לאחר האישור של
גנץ ,שר החינוך יחזור לתפקידו ולכן נייצר נשיאות חירום בזום עם תהליך הצבעה מסודר ,שיכריע
בצורה דמוקרטית .חשוב שתבינו שזה תהליך שמחייב את כולם לקחת חלק בכל זווית ,ויהיו לכך
השלכות רו חביות ,לא יותר מאוחר מיום ראשון ,משום שנפספס את הרכבת .אם התקנות יעלו ביום
ראשון ,זה לא יהיה מאבק ,אם כולם בסדר בתפיסה הזאת ,אך אם הממשלה תאשר את ביטול
התקנות ,עלינו להיאבק .ולכן נתקיים ביום ראשון להצבעה.

פרידות יו"ר אשר מסיימים תפקידם
שלומי :נמצא איתנו כ אן נועם ,אך בעקבות המרחק הוא נמצא איתנו בזום .תודה רבה על העבודה
הרבה ,כמו שאתם יודעים בתקופת הקורונה להיות יו"ר זה מאוד מגביל ואף לא מתגמל ,אך בשמנו
ובשם הסטודנטים ,אנו רוצים להודות לך במרחב הנשיאות ,וכמו שתמיד אמרתי גם בשיחות עם נועם
היכולת לבוא ולאתגר מחשבתית ,גם אם לא תמיד מסכימים ,הבנו שהדרך היא ייחודית .תודה לך על
הדרך שבה בחרת ועכשיו הזמן שלך לפרוח .בהצלחה גדולה מכולנו.
איתמר :נועם יא אלוף ,בשם כל הסטודנטים וכל הסטודנטיות בגליל המערבי אנחנו אוהבים אותך,
ותודה רבה .אין ספק שתצליח בכל דרכך ,תודה רבה יא אלוף.
נוי :נועם איזה כיף ,זקן השבט ,הבן אדם שהוכיח שגיל זה רק מספר ,והאדם שעשה דברים מדהימים.
תמיד אמר דברי חוכמה גם לאוזניים שלא רצו לשמוע .מאחלים לך בהצלחה גדולה במיוחד בתחום
הגישור ,סבורים שתעשה עבודה מצוינת.
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אבי :נועם כמו שאמרו עליך תמיד ידעת לאתגר את המערכת ,באת עם כוונות טובות ותמיד עם
ייחודיות לשינוי .בקיצור נועם הרבה בהצלחה ,בכל דרך שתבחר וניפגש במרוקו.
נועם :תודה שלומי על החיבור ,איתמר ,אבי היקר המארח היום ,מאוד רציתי להיות שם .מאוד ריגש
אותי המפגש והמעמד ,ותודה רבה לכולכם .הבאתי שפה אחרת ופורמט אחר ,שלפעמים על מנת
לממש זכויותינו וזכויות הסטודנטים אנו נדרשים לקחת אותם ולא להמתין ולקבל אותם .החוזק נבנה
כדבר אחד בסיסי ראשוני ,מדינת ישראל עוברת משבר אמון בין אם בזירה הפוליטית או בחברה
הישראלית ,הארגונים שלנו סובלים ממשבר זה ,ולכן האמון של הסטודנטים מאוד נחוץ משום שהוא
יתורגם לאחר מכן ככוח ויאפשר להתאחדות לקבל זכויות יותר מאשר לקחת אותן .תודה להתאחדות,
להנהלה ועל כל ההכלה.
ועידת הצעירים והצעירות
(שלומי מציג מצגת)
שלומי :קחו כל אחד דף ,השאילתה היא כזאת  -כל אחד ואחת כותב לעצמו הצצה אל העתיד ,לא
שנה הבאה אלא בין  15ל 20-שנה ,בהינתן והמציאות בחברה הישראלית היום  ,as isקיימת .אני לא
אומר מתרדדת ,דמיינו עוד  20שנה איך אתם רואים את החברה הישראלית.
שירה דיברה מקודם על סטודנטים שהגיעה למצב נפשי קשה ,השקף הזה מדבר על המצב הנפשי
שצעירים וצעירות נמצאים בו פוסט הקורונה .הרבה זה תולדה מהציר הכלכלי ,ופיצול שלו .גלי ההדף.
זירה נוספת  -אומרים שהקורונה דרדרה אותנו ,מעל  30שנה בהיבט של סגירת הפערים בין
המגדרים .המרחב השני מדבר בין המגדרים ,פעולה נוספת היום במדינת ישראל המגמה היא ש13-
אחוז מתוך האזרחים יגורו במרכז.
בסיפור של החברה הישראלית קחו את המחשבות ,ותסתכלו עוד  30שנה .יש שעון עצר ,כולם
מכירים את נקודת האל-חזור?
מרים :יש שעון כזה בארה"ב שמראה את הזמן עד לנקודה שלא ניתן יהיה לתקן את הנזק שנעשה.
שלומי :חלק היו קיימים לפני ,חלק נהרסו וכו' .ישנו מרחב מסוים שהוא לא מהמרחבים האלו
מהציבורי והוא רלוונטי ,כולם מכירים את ההבדל בין אחריות לבין אחריותיות?
אני מדבר על המחויבות שלנו סביב דברים שלא עשינו והיינו חייבים לעשות .מעין מחויבות לציבור
שלנו ש אנו מחויבים ,המשפיע על הגזרות האחרות .השאלה המרכזית האם אפשר לדמיין כאן עתיד
אחר?
היה חשוב לדבר על עכשיו בכדי שתבינו מה ניתן לעשות טוב יותר ,במרחב שלנו המגיפה לא נגמרה,
אך אנחנו בפוזיציה שמשהו משתנה .הייתה לנו שנת גיהינום בקמפוס ,עכשיו הדברים הפנימיים יהיו
בגזרות שונות ,המערכת תהיה ביציבות מסוימת אך יהיו דברים שנאבק עליהם.
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ברמה שלנו ,צמחנו בזירות שלנו ונאבקנו היכן שהיה צריך ,נגענו בחברה הישראלית היכן שהיה צריך
את הכוח שלנו .הנקודה הזאת מגיעה לפתחנו עקב תקציב המדינה ,חוק ההסדרים ,האם יש יכולת
להשפיע? אני לא תולה הכל בכנסת ובממשלה ,אך הנקודה היא שאם כן תהיה ממשלה לצורך העניין,
הסיפור שיש פה חלון זמנים של בערך ארבעה חודשים ,שלושה חודשים ,זה הזמן שהממשלה
מחייבת להעברת תקציב ,ולכן חשוב שנבין ונערך.
מתחילים לגבש ולבנות ,חלקכם נכנסו באמצע הקורונה ,או בהתחלה ,ישנם כאלו שעברו קדנציות
מאתגרות ואפילו מסיימים תפקיד בקיץ ,אך זאת ההזדמנות מעניינית בלהשפיע ולעצב זירות .ציר של
לכידות דיברנו ,ופעם יש לנו את היכולת לעצור ולהסתכל על ההשפעה שלנו .יש פה הזדמנות לרענן
את הסטודנטים והסטודנטיות שלנו ,שהיו קבורים בזומים ,ולכן נייצר פה תשתיות של מה שמעניין
אתכם ,ובסוף נוכל להתחיל לקדם.
חשוב לקדם זאת בוועדת הצעירים והצעירות הראשונה ,בעבר היה כנס שבסופו מלגאי ההתאחדות
היו באים לכמה שעות של כיף וזהו ,הפעם הוועידה היא לייצר תפיסה שהצעירים הם חלק מהדבר
הזה שמחולל את השינויים במדינה .הסיפור המרכזי היא וועדה שמחוללת אג'נדה ,לבטא את מה
שהדור והציבור שלנו חושב .לא משנה איזו ממשלה תקום ,חשוב לכוון מצברים.
מישהו היה פה בכנס צעירים? הפעם הסיפור פה שהצוותים יהיו חלק מהמערך המחולל שינוי ,הרעיון
לחולל מערכה ,יום שלם בקריית הלאום.
לא סיימנו את הדיון ,דיון זה מאוד חשוב .אנו נעצור עכשיו ,ונמשיך בדיון זה בהמשך .דיון זה היה אמור
להיות במשבצת של שעה ,אך עקב אילוצים ושינויים נגעתי בנושא זה ונמשיך פעם הבאה .נקיים לא
מעט דיונים בנושא ,אך ההכנה לשם חשובה ביותר .אנו רוצים לעשות שינוי תפיסה ולכן ישנה
הזדמנות אדירה ,לשנות את ה DNA-של ההנהגה שלנו.
ירדן :אני חושבת שהצגת זאת בצורה הטובה ביותר ,חשוב לעצור ולשים לב ודגש על הזווית הזאת.
יש לנו מ חויבות על הקמפוסים ,ויש אחרינו ציבור שרוצה לראות שאנו פועלים ,משפיעים ומשאירים
חותם .ולאחר שנה כזאת שלא היה בה תמיד זמן לחשוב על חזון ולהרים את הראש מעל המים ,זאת
ההזדמנות לחולל שינוי.
שעת התחלה16:10 :
שעת סיום21:20 :
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