פרוטוקול ישיבת נשיאות – 28.06.2021
מיקום :מכללת רופין
נוכחים/ות מההתאחדות:
שלומי יחיאב – יו"ר ההתאחדות
ירדן בן צבי – סגנית יו"ר ההתאחדות
ספיר בלוזר – מנכ"לית ההתאחדות
יניב יחזקאל – מבקר ההתאחדות
אריאלה להב – גוף מבקר
אורלי אוליאל – פיתוח קהילות ופרויקטים ההתאחדות

יו"ר נוכחים/ות:
רועי דודי  -תל חי

מרים סירוטה – עזריאלי

דניאל איפלן –תל חי (מסיימת)

מיכל סלומון – שנקר

חורש קן –כנרת

דניאל סלומון – אריאל

יקיר ג'רסי –הדסה

יענקי טייבר – מכון לב

יורי לוין  -ספיר

אור צברי – המכללה למנהל

שי פודולור – העברית

יערה סתיו –המכללה למנהל

נתנאל פל – בר אילן

עדן סלובטיק – האקדמית תל אביב יפו

ליאור חזן – אונ' תל אביב

אופיר יוניצמן – לוינסקי

עדי לוי  -דוד לוין

אלחנן פלהיימר – אונו

אביר אסולין  -בית ברל

אלון באום – אורנים

לואיז קוגן – עמק יזרעאל

ניב אשכנזי – המרכז הבינתחומי

לינוי ברו – עמק יזרעאל (מסיימת)

אבנר דולינגר – אפקה

איתמר וקנין – גליל מערבי

יהודה חממי – מכללת נתניה

שקד בנפשי – שערי מדע ומשפט

מאיר כץ – אשקלון (כתב הצבעה)

דקל שונפלד – בצלאל (כתב הצבעה)

פתיחה
נשיאת המכללה – דברי ברכה
עידו :מברך אותה ומודה לה על כל העשייה לאורך השנים.
פרידות מיו"ר
ירדן :כמיטב המסורת נתחיל בפרידה ,מי שרוצה יכולה לדבר ואח"כ אנחנו נסכם.
(חברי/ות הנשיאות מברכים/ות)
(לינוי ודניאל מסכמות את התקופה)
ירדן :היה חשוב לנו מעבר למנהג של לתת בקבוק יין ,בטח בתקופה שלסטודנטים לא תמיד מזדמן ,להגיד
תודה .את שתיכן פגשנו לראשונה פנים מול פנים בהפגנות ,וזה תענוג שאפשר להיפרד במציאות בנחת
ובחיוך .מאחלת לכן הצלחה בהמשך.
עדכונים
(מלווה במצגת)
ירדן :העדכון הראשון ממש מהשעות האחרונות .אנחנו רואות את הבלבול לגבי מסכות ,הרבה לחץ .יצרנו
קשר עם משרד הבריאות להבין מה קורה .אני מקווה שהספקתם לראות את העדכון האחרון – סטודנטים
במבחנים לא יצטרכו לשים מסכות ,נכון לרגע זה .אנחנו למודות ניסיון שהמצב דורש מאיתנו להגיב ,כרגע לא
אמור להיות שינוי אבל נכון לרגע זה כל מערכת ההשכלה – גבוהה ,חינוך – לא ידרשו בעטיית מסכות
במבחנים .כל עוד אין הנחיות מסודרות מצד הממשלה ,אין לנו דרך להפעיל לחץ על המוסד ,אלא במשא ומתן
שיבוא מהאגודה .אם יש בעיות נקודתיות ,נלווה ,נעזור ,אבל לא נוכל שמשרד הבריאות יגיב למה שקורה
במוסד אקדמי אחד.
עדן  :הקטע של מסכות לא במבחנים ,זה לפי אחוזים בכיתה? כי סמסטר קיץ מאופיין בכמות נמוכה יותר
בכיתות ,אז אפשר לחבר.
ירדן :לא הספקנו לרדת לפרטים של ההנחיה ,זאת הערה מעולה ונברר אותה .אבל בואו נמשיך את זה ,כל
שאלה תגידו נברר ונפעל.
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יענקי :יש הנחיה למוסדות ממל"ג?
ירדן :משרד הבריאות הוא הקובע והוא מנחה את המוסדות.
שלומי :ברגע שזה יעבור במשרד הבריאות ,זה כהנחיה למוסדות.
נוי :איך מתמודדים עם החשש של הסטודנטים?
מרים :מצטרפת ,יש שירצו גם בכיתות.
נתנאל :אצלנו יצאה הנחיה מהמוסד שלא יהיו מסכות.
יורי :יש הנהלה שיכולה לקבל החלטות ספציפית לגבי סטודנטים שצריכים פתרון.
אופיר :ביקשנו מההנהלה שלנו לא לשנות את ההנחיה בדיוק בגלל החשש הזה.
יורי :צריך למצוא פתרונות ,לא הכל יגיע מלמעלה.
נוי :צריך לנצל את המצב של החוסר ודאות כדי לחתור לפתרונות יצירתיים.
שלומי :הכל מתחיל ממוסדות החינוך של הנוער ,ואצלנו בכל מקום יש באמת צורך אחר .אם יש לכם אג'נדה
שונה מההנחיה הכללית ,תנסו ברמתכם לעבוד עם זה .אם המוסד מתנגד תגידו ונעזור מקומית.
ירדן :דבר נוסף ,בטווח קצת יותר רחוק .מחר מתקיים כנס ההשכלה הגבוהה .אנחנו רגילות כל הזמן להתמודד
עם החלטות שנלקחו וקשה להשפיע עליהם ,ומחר יש לנו הזדמנות לצפות בשיח ובתהליכים תוך כדי שהם
מתקיימים .תוצג תוכנית החומש ,ויהיו ארבעה מושבים – מדובר על מגמות בעתיד.
שלומי :נדבר על הקשר בין תעסוקה ואקדמיה.
ירדן  :במושב הרביעי תשתתף אתי זלצמן הנציגה שלנו במל"ג ,תדבר על מודלים חדשים באקדמיה .נדבר
בהמשך הישיבה הזאת.
סוגיית ההנדסאים ,אספנו סטודנטים שנענו לקריאה בניוזלטר לקיום קבוצת מיקוד ,והתחלנו שיח פרטני עם
בעלי/ות תפקידים רלוונטיים באגודות רלוונטיות .כל מי שזה רלוונטי תעזרו לנו למצוא את התאריך ,לעשות
כנס בו נדבר על כל הדברים שעוד צריך לעשות – קרן הסיוע ,אפשרויות תעסוקה וכדו' .שנוכל גם לגבש את
המטרות להמשך.
שלומי :עכשיו מתחילים להתפרסם נתונים איך שוק התעסוקה משפיע על צעירים/ות יום אחרי החל"ת,
ורואים שיש פגיעה גדולה בהנדסאים.
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ירדן :היו גם חילופי תפקידים בתוך מה"ט שהם הזדמנויות לייצר שת"פ.
הועדה לטיפול באלימות מינית – הרבה זמן לא נגענו בזה כנושא .מי שהובילה את הנושא בכללי ,מיכל ,סיימה
את תפקידה ,ונכנסה לתפקיד שיר ,והיא מגבשת את המטרות והתהליכים .אנחנו רוצות להתקדם עם התחום,
יש הזדמנות גדולה עכשיו לטפל בנושא.
אירועי הקיץ לאגודות – אני מעדכנת שיש את סמינר הקיץ שבתקווה ייצא לפועל אחרי שעבר שינויים ,בשבוע
של הפגרות של המוסדות להשכלה גבוהה ,באזור השבוע האחרון של חודש אוגוסט .לפניו ,נקיים כנס ליושבי
ראש חדשים/ות יחד עם ההכשרות המסורתיות של  .BDOנתאים את התאריכים כדי שיתאים לכמה שיותר
אנשים.
מיכל :זה גם למנכ"ל וסיו"ר?
ירדן :כן ,נוציא פרסומים לכולם/ן .דבר נוסף משמח שקשור לסמינר הקיץ – השוואת נתונים .מי מכיר/ה את
הסקר?
אלון :יש חוברת שהיו מוציאים אחת לשנה ,עם שאלות כלליות שבד"כ שואלים אחד את השני ,שמייצר
השוואה של נתונים .זה נותן פרספקטיבה.
ירדן :הסבר מדויק ,תודה .יש שני מותגים שצריכים להיות שגורים בפי יושבי הראש ,סקר השוואת נתונים,
סקר הסטודנטים .שני הכלים האלו שאנחנו מארגנות שמשווים בין המצב של האגודות או המוסדות או
הסטודנטים בכל הארץ .אלון אמר מה שצריך ,אני אוסיף דבר אחד – יהיו גם נתוני עומק ,תהליכים שהאגודות
מייצרות.
דניאל  :הוצאנו חופש מידע מכל המוסדות ולא קיבלנו .אני חושב שחובה לקחת את הנתונים משם ,ולהוציא
החוצה.
ספיר :אני רק אדייק ,הדרישה הייתה בעקבות הקורונה .אין נתונים על עלויות שוטפות של המוסדות אלא על
נתונים בהקשר הקורונה.
דניאל :היו עוד דברים ,ואנחנו נשמח לקבל את הנתונים.
ספיר :מעולה ,נעשה את זה.
נוי :צריך שתהיה התייחסות גם למוסדות הלא מתוקצבים.
עדן :יש התייחסות גם לציונים? יש דו"ח שנוכל להשוות בין הדברים שעלו על הציונים.
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שלומי :נקודה מעניינת .יש שני חלקים לסקר ,החלק הכלכלי והזירה האקדמית .אנחנו נבדוק את זה.
ירדן  :אני אנצל את מה שדניאל אמר כדי להעלות שתי נקודות .אם תפתחו את הדו"חות ,תראו שלא תמיד
הנתונים מדויקים ,ולכן נוביל שינוי שתלוי בהירתמות שלכם/ן להשקיע את הזמן .אנחנו מנסות להנגיש את
זה בצורה של שיחה ולא סקר כדי להקל .עוד רעיונות למקורות מידע תציפו ,כדי שנוכל להכניס לדו"ח כדי
שתוכלו להשתמש בו .הדבר השני – ההפרדה בין המוסדות השונים ,כדי שהדבר יוכל לשמש אתכם/ן באמת.
סקר הסטודנטים – הסקר יוצא כבר  12שנה ועונים עליו  10,000סטודנטים בכל שנה .ההתאחדות גם מהווה
גורם מחקרי כארגון יציג ,עבור גופים שונים .הנתונים עוזרים להדגים את המדיניות שלנו .בזמן הקורונה בכל
המאבקים נשענו על הנתונים האלה .בשנה האחרונה רובו הוקדש לקורונה ,בעבר היה גם מדרג מוסדות,
ובשנה הקרובה נרצה לבדוק את ההשפעה ליום שאחרי.
ניב :הצעה להשוואת נתונים .לכל אגודה יש בעלי/ות תפקידים שעוסקים בזה ,אם אפשר באיסוף הנתונים
לסווג אותם/ן לפי זה כדי שלא כל המידע ישב אצל היו"ר ויהיה יותר יסודי.
ירדן :אנחנו נעשה את זה ,ובאותה הזדמנות אבקש מכולם/ן לספר לצוותים שלכם/ן ,שישתפו איתנו פעולה.
דניאל :נשמח שתשלחו את השאלות לפני ,שנוכל להוסיף.
ירדן :בנוגע לסמינר והדו"ח ,בסמינר נציג את התוצר של הדו"ח.
שלומי:
תוכנית חומש בהשכלה הגבוהה – נדבר על זה בעומק בהמשך וגם בסמינר .משנות ה 2,000-מערכת
ההשכלה הגבוהה עובדת בתוכניות רב שנתיות ,ואחת לחמש שנים מאושר התקציב .הרוב עובר למוסדות
המתוקצבים ,לתקצוב התארים תקציבי מחקר ,בינוי וכו' .אבל יש בנוסף ,גם תקציבים לתוכניות רב שנתיות
ליעדים לאומיים – למשל השילוב של אוכלוסיות באקדמיה .זה יוצא בתקציב תוספתי .יש גם מערכים שלא
קשורים לאוכלוסיות מסוימות – למשל לקדם מערכי מחקר מסוימים באקדמיה.
עכשיו אנחנו עומדים בפני החומש הבאה ,ועכשיו יש שרה חדשה ותתחלף יו"ר ות"ת אחרי כמה שנים .מחר
בכנס הות"ת יניח תשתית לתוכנית ,וחלק גדול ממנה יעסוק במה שקשור בעולם התעסוקה והאקדמיה.
להשפיע על תוכנית החומש יהיה אחד היעדים האקדמיים שלנו בשנה הקרובה .ציר נוסף יהיה בעולמות של
מוביליות ,חינוך ,פריפריה .אנחנו נעבוד על זה גם בתצורה של ראשי/ות המחלקות שלכם/ן.
אלון :אני הבנתי שהתוכנית נדחית בשנה.

4

שלומי – האישורים הפורמליים אולי ידחו ל ,2022-אבל רוב התשתית בנויה על ידי מבנה הות"ת הנוכחי ושם
נשפיע ,נקודת ההשפעה תהיה לא בסוף ,אלא בחודשים הקרובים.
ועדת הרפורמה בהכשרת עו"ד – הסיפור זה להקדים את המבחן לסוף הפרק האקדמי לפני ההתמחות ,קיצור
תקופת ההתמחות ,יצירת מהלך מקצועי .אנחנו עובדים עם הנציגים/ות במועצות ,מי שזה מעניין ורוצים
להתחבר דברו איתי .דברים מתקדמים ואנחנו צופים שהועדה תסיים את הפעילות שלה בחודש יולי .השינוי
מאז ישיבת הנשיאות האחרונה זה שיש ממשלה – ולכן כל המערכה אמורה לקרות במהלך הקיץ .אם זה יקרה
זה דרמה ,וישנה מקצה לקצה את התהליך.
אלון :זה תהליך של חודשים?
שלומי :נשמח שזה יקרה תוך חודשים ,זה תלוי גם בשר הבא.
חורש :אם זה הולך טוב ,מה הסיכוי לקדם תהליכים כאלה גם בכיוונים אחרים? למשל מהנדסי חשמל .אם
מצליחים לקדם את התחום של עו"ד נשמח לקדם גם שם.
שלומי :מי שזוכר את ההיסטוריה ,היו המון מאבקים בתחום של עורכי הדין .זה קרה עכשיו בזכות זה שמינפנו
ועדה ציבורית שקמה וייצרנו לה בסיס מקצועי .ננסה להפוך את זה למקרה בוחן לתחומים נוספים.
קרן הסיוע – פרסמנו גם אתמול ,התהליך הגיע כמעט לסיומו ,יש עוד כמה דברים חריגים .מרוב ההסכמים
שנחתמו בשנת הקורונה ,זה בין ההסכמים היחידים שממש רואים את הכסף נכנס לבנק ,אז תהיו גאים
בעצמכם .ברגע שזה יסתיים סופית ,ניתן לכם את המידע שתוכלו להראות לסטודנטים שלכם/ן מה הושג .ציר
שני – קרן הסיוע זה משהו שנעלה ל 100-ימים ,כי התקציב הזה ניתן חד פעמית ,אבל נרצה להפוך את זה
למשהו שיקרה כל שנה ,ובסכומים האלה.
ספיר :עדכונים בגזרה המקצועית .יש כמה עובדים חדשים .כמו שירדן אמרה ,מיכל מגד סיימה את התפקיד
ובמקומה נכנסה שיר שחלקכם כבר פגשתם .ים שהייתה אחראית על קשרי הממשל וקשרי חוץ גם מסיימת
תפקיד .מי שנכנס במקומה הוא אילון .בהמשך יהיו הזדמנויות לפגוש אותם ,לצוות המקצועי חשוב לבוא
ולהכיר את הנשיאות.
ירדן :זה מזכיר לי עדכון נוסף .מי שהייתה בקשר בעניין ההנדסאים בעבר זאת תום שסיימה את תפקידה,
ובמקומה נכנסת עכשיו ארבל.
ספיר :משרות קיץ במערכת החינוך .אני רוצה לתת דוגמה למה שעשינו בתחום המדיניות .הרבה פעמים
אומרים מדיניות וזה נשמע טכני ,אבל הטכני יכול להיות חשוב .במשא ומתן חתמנו על תקצוב עבור משרות
לסטודנטים ,ולאחר הפעילות ראינו שמתוך  9,000סטודנטים רק כמה מאות באמת הושמו במקומות עבודה.
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חזרנו לאוצר ודרשנו שישימו עוד פעם כסף לשילוב הסטודנטים בעבודה .השינוי שעשו כדי שסטודנטים
ישתלבו מופיע בתוך תקנה שכוללת מאות מיליוני שקלים למשרות בבתי הספר של החופש הגדול  -הוסיפו
את המילים שעדיפות לקליטה למשרות תינתן סטודנטים להוראה וסטודנטים בכלל .בסופו של דבר ,כשבית
ספר קולט מועמדים ,זה משמעותי כי משרד האוצר הנחה אותו לתעדף סטודנטים .כשאנחנו אומרים מדיניות
זה לפעמים לשבת בכנסת ולדפוק על שולחנות ,אבל לפעמים גם סעיפים כאלה ,שהצוות עובד עליהם הרבה,
יוצרים שינוי משמעותי.
חורש :כמה משרות כאלה הובטחו?
ספיר :תלוי בביקוש ברשויות המקומיות ,מדברים על בערך מיליארד שקל תקצוב.
חורש :זה משהו שפועל?
ספיר :כן ,זה יצא ומפורסם .נוציא לכם בהקדם.
נוי :זה מגיע בתצורת מלגה?
ספיר :לא ,אלה ממש משרות בגנים ובבתי הספר של החופש הגדול.
אביתר :מי שעשה את זה בקיץ הקודם זה מורים ,אבל הם עייפים כבר .אז יש המון משרות ,גם סטודנטים
להוראה לא ששים לזה .וזה פתח עבור הסטודנטים להשתלב .זה ממש אחלה עבודה.
אור :מתי זה פורסם? אני מנסה להבין למה אנחנו לא מפרסמים משהו שעבדנו עליו קשה.
שלומי :נעשה את זה ,אבל ראינו שבעבר היינו מפרסמים אבל אז לא היו מעבירים לרשויות והיה נתקע .אז
אנחנו רוצים לוודא שזה קודם יעבור לרשויות ,נראה שזה באמת קורה ,ונעביר אליכם.
חורש  :ברגע שמשתפים אותנו ,אנחנו יכולים לעזור להזיז את זה בגורמים הרלוונטיים .כי אצלנו אחרת
הסטודנטים נשארים מחוץ למשחק.
נוי :צריך לבדוק פיילוט של תיאום מס ,לבדוק עם "אלחון".
ספיר :בסדר ,נבדוק .מתנות פתיחת שנה ,אני מבקשת ממי שעוד לא דיבר עם רני מגלטקס ,תתכנסו לסגור
את ההזמנה.
נתנאל :הוא העלה מחירים.
ספיר :חלקית .העלויות של השילוח לארץ עלו פי  6או  ,7בהתחלה הוא רצה להעלות את המחירים של כלל
המוצרים הרבה יותר .בדקנו את המחירים מול ספקים אחרים וראינו שאין הבדל וגם הם נדרשו להעלות .אמרנו
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לרני שלא יכול להיות שכל עליית עלות השילוח תבוא על חשבוננו ,על חשבון הסטודנטים ,ולכן הם צמצמו
בחצי את העלייה במחיר.
נתנאל :היה מכרז או שהוא המשיך?
ספיר :במסגרת המכרז יש אופציה להארכה בשנה על בסיס הנתונים של המשוב ,שהיה מאד חיובי .ממה
שאני שומעת מכם ,גלטקס העושים הכירבה שאפשר עבורנו מבחינת שירות כולל אחסון בחינם וכו' .זה הזמן
לסגור את הפרטים של ההזמנות כדי שתקבלו אותן בזמן.
נוי  :משהו שיציל אגודות מביטול דמי חבר ,תזמינו ציוד משרדי מרני ,אפשר לקנות ממנו במחירים נמוכים
מחנויות לחסוך כסף.
אישור דוחות כספיים
שלומי :תודה ,נכנסים לסדר היום .לא צריך להסביר מידי ,אתם מתורגלים .אנחנו נעבור על הדו"חות הכספיים
לשנת  .2020נעבור על הדו"חות של העמותה ,ולאחר מכן נחליף כובע כאסיפה הכללית של "אלחון" ,ונעבור
על הדו"חות הכספיים של "אלחון" .מקווה שהספקתם לעבור עליהם .אפשר לראות את חלק מהמגמות ,זה
מדהים לראות איך הצלחנו למרות הקשיים להתמודד .ניתן לרונן ורמי להציג את הכל.
רונן  :אני אציג את עמותת ההתאחדות בשנת  .2020נראה ארבע עמודות ,שזה גם ההתאחדות וגם
ההתאחדות מאוחד עם "אלחון" שהיא חברת בת בשליטת  .100%אם נסתכל בעמודות של ההתאחדות בלבד,
מחזור הפעילות בשנת  2020היה  52מליון ,מול  10מליון ב .2019-יש קפיצה גדולה מאד ,כתוצאה מ..
ספיר :מלגות של בית הספר של החופש הגדול – זה כסף שהפיס תרם ועבר דרכנו ,לכן רואים אותו במחזור
הפעילות.
רונן :הסכום הוא כ 42-מיליון ,אח"כ נעבור ,נראה את ההרכב .עלות הפעילויות גדלה גם בהתאם ,מ 11-מיליון
ל 51-מיליון ,כי יש את הניפוח של ה 42-מיליון שיצאו עבור מלגות החופש הגדול .הכנסות נטו מפעילויות -
מיליון מאה חמישים .הוצאות הנהלה וכלליות  -מיליון שבעה מאות .סה"כ הוצאות נטו לשנה  .563 -היו גם
הכנסות מימון של  40אלף שקל ,והכנסות אחרות של  7,000שקל .הוצאות נטו לשנה  516 -אלף שקל ,מול
גרעון  2מיליון ארבעה מאות שישים .רואים כאן מגמת צמצום של הוצאות מול שנת  .2019סה"כ רווחי
העמותה בחברות מוחזקות  7 -מיליון שקל ,ואנחנו רואים שיש ירידה מול  2019שהיה  17מיליון שקל ,כלומר
הרווחים גם בחברת "איסתא" ירדו ולכן גם חלקנו ירד ברווחים .הכנסות נטו לשנה  -סה"כ  6מיליון חמש מאות
ושש .אני רוצה לעבור על הפירוטים לדו"ח ההכנסות.
(מקריאים את הנתונים מהדוחו"ת עמ' )15 ,14
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ליאור :נשאל שאלות תוך כדי?
רונן :לא ,תכף נעצור רק נסיים את הרווח והפסד.
(ממשיכים להקריא נתונים)
 :...מה זה שירותים מקצועיים?
ספיר :אענה לגבי שירותים מקצועיים ,הפער של  160אלף שקל נובע מהתביעה של האוניברסיטה הפתוחה,
נדרשנו לקחת שירותי עו"ד .ברור לכולנו שזה לא הדבר המיטבי בשנה של צמצומים ,אבל היינו צריכים להגן
על העמותה בבית משפט.
ליאור :מה נכנס לשירותים מקצועיים? רק ייעוץ משפטי?
דניאל :למה עלה  160אלף שקל?
ספיר :מוזמן לבדוק את המשרדים ,אלה העלויות.
רונן :נחזור לפירוט וזה זמן לשאלות.
אריאלה :על עלות הפעילות .לצורך ההצגה ,ה 42-מליון ,היה עדיף לנטרל .דבר שני ,הנתון הכי מהותי שלא
מופיע בין  2019ל ,2020-זה הפרויקט של הקהילות בפריפריה .מרבית השוני בירידה בעלות הפעילות ,היא
כתוצאה מהסעיף הזה ,כי אם מסתכלים במשכורות אפשר לראות שהן עלו קצת.
רונן :אנחנו משתפים כל מה שהיה ,אני לא יכולה להוריד נתונים לצורת השוואה.
ספיר :לגבי הנתון ששאלת ,המיליון שבע מאות זה כספים של תוצרת הארץ ,עמותה מבית ההתאחדות ,ולכן
הרבה מהתורמים המשיכו להעביר כספים להתאחדות .ב 2019-עצרנו את ההתנהלות הזו ,עשינו תהליך
מקצועי מול התורמים והבהרנו שהתרומות עוברות ישר לתוצרת הארץ ,ולכן הפער הוא כסף שבעבר היה נכנס
להתאחדות ועובר לתוצרת ,ועכשיו עובר ישר לתוצרת .זה לא באמת מהותי מבחינתנו בהקשר של עלויות.
רונן :ולשאלתך  -אני משווה את אותם סעיפים לאותם סעיפים .אם אני מסתכל על השכר של עלות הפעילויות
וההנהלה וכלליות ביחד ,עדיין יש לנו ירידה של  500אלף שקל.
אריאלה :זה בסדר .אני לא מדברת על הדו"ח הכספי ,אבל לצורך השוואה אני מדברת על ההצגה ,שפשוט
לאפשר תמונה יותר רחבה .אנחנו רוצים להבין יותר ולא כולם פה רואי חשבון.
ספיר :זאת נקודה טובה ,בגלל שזה לא מהותי אלא הצגתי ,נטפל בזה לשנה הבאה.
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נוי :יש כסף שקיבלנו מהמשרד לשוויון חברתי וכל מיני מקומות שהוא מיועד למשהו מסוים ,לא לתקציב
פעילות העמותה .אנחנו גוזרים את הדברים האלה לפי איזה משוואה? האם התקציב צבוע או שצריך ללכת
נטו למה שמיועד מראש?
עדן :בוא נלך מספרית ,פשוט ה 22%-מ 51-או מ?59-
רונן :מ 51-מיליון.
אלחנן :איך בשנת הקורונה בפועל יש עליה בשכר של המשכורות ונלוות בהוצאות הנהלה וכלליות? ומי אישר
הוצאה של  160אלף שקל על התביעה מול פליק?
רונן :זה לא קשור אליי ,ספיר צריכה לענות על זה.
ספיר :הנושא של ההוצאה הזאת נכנס לסעיף בלת"ם ,כי מין הסתם לא תכננו שתהיה תביעה של אגודה כנגד
ההתאחדות ,וזה כמובן הובא ליעידת הועד גם של השנה שעברה וגם השנה הנוכחית.
דניאל :הועד לא אישר את זה.
ספיר :אפשר לדון בזה אחר כך ,אבל זה נושא שעלה בוועד פעמיים .בנוגע לנושא של עליה במשכורות...
רונן :אני מסתכל על כלל המשכורות ,וכשאני מסתכל גם על הנהלה וכלליות ,גם עלויות פעילויות ,אני רואה
ירידה של חצי מיליון שקל .אין לי פירוט.
ספיר :אלחנן ,מה שאתה מצביע עליו זה עניין של חלוקה ברישום .היקף השכר ,ומין הסתם גם מספר
העובדים ,ירדט .זה פשוט עניין של חלוקה איפה אנחנו רושמים את השכר של אותו עובד ,בשכר כללי או בשכר
של הנהלה וכלליות.
אריאלה :אז שמים כוכבית כדי להראות איפה נעשה השינוי.
רונן :אין תיקון ,יש עניין של סיווגים טיפה שונים.
ספיר :אבל תראה את הסכום הכללי של המשכורות ,הוא ירד .אם ב 2019-העלות של השכר עמדה על 3
מיליון שלוש מאות אלף ,עשינו תהליך צמצום ,ובהכרח לא הגדלנו ,לא העלנו שכר ,ז"א אין פה עליה בהקשר
הזה .וב 2020-השכר הכולל בעמותה ירד ל 2-מיליון שש מאות .הדבר היחיד שקרה זה מעבר ברישום ,ונעשה
באמת כוכבית להסביר את הרישום .אבל בפועל השכר באופן כללי בעמותה הצטמצם וגם מספר האנשים.
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אלחנן :במהלך השנה אנחנו לא עושים מעקב על התקציב ,עכשיו זה ההזדמנות שלנו לשאול ,וכששאלתי
לגבי סכום התביעה ,הועד המנהל אמר שלא אישר את הסכום .לכן אני אשמח להסבר עכשיו כי זה ההזדמנות
היחידה שלי להציף את זה.
נוי :בשלב הזה יש לדון קודם כל בוועד.
שלומי :כשעמותה נתבעת היא חייבת להתגונן ,כדי להגן על חברי הועד בין היתר .התקציב לזה נלקח
ממסגרות התקציב ,מאזורי הבלת"ם .קיצצנו כמעט  10עובדים ,והיינו מעדיפים לא לעשות זאת ולהשקיע את
הכסף בסטודנטים .תוכלו להסתכל על הפרוטוקולים של הועד ולהתרשם ממה שנאמר.
ליאור :שתי שאלות .ראשונה ,דמי החבר שם ,מה זה?
ספיר :אנחנו חלק מחברות בפורום של הסטודנטים האירופאיים ,אנחנו במשא ומתן לצמצם את הסכום.
עדן :מה יוצא מזה?
שלומי :תלוי בשנים ,למשל פעם עלתה השאלה לגבי הגדרת אנטישמיות ,והנציגות שלנו הצליחה להשפיע.
חורש :נוכל בזכות זה לקבל למשל תקציב לדברור ממשלתי?
שלומי :לא בשנת קורונה ,הבאנו את הבורד האירופאי לארץ ,היה אירוע מרשים .מהתהליכים האלה גם
הנציגה שלנו הפכה להיות נציגה ב .OECD-זה שאלה ייצוגית ,ואנחנו משלמים הכי פחות.
ליאור :מה נכנס ב"-אחרות"?
רונן :כנס צעירים  217אלף ,בחירות קורונה  29אלף ,הוצאות סמ"ן ,רשימה ארוכה של הוצאות.
נוי :לא היה כנס.
ספיר :היה כנס מקוון ,השתתפו בו  30אלף סטודנטים .העלות המרכזית הייתה התוכן ,אבל הוא עלה פחות
משנה רגילה .בכל מקרה ,כל הכנס ממומן ישירות מהפיס ,תראו את אותו סכום נכנס מהפיס.
רונן :מי שרוצה לדעת מה פירוט הוצאות שכר ,יכול לפנות אלינו.
יהודה  :מה ההבדל בין  51ל?59-
רונן :ההבדל העיקרי שיש לך גם במסגרת ההכנסות וגם במסגרת ההוצאות את מלגות החופש הגדול.
שלומי :זה במובן החשבונאי ,אבל ברמה המהותית צריך לציין ,הכסף עבר דרכנו וזה כוח עוצמתי.
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ספיר :אגיד משהו בהקשר הזה .העברת תקציב המלגות דרכנו אפשר לנו להעביר לסטודנטים את המלגות
תוך שעה .בפיס שיקפו לנו שזה היה לוקח כמה חודשים .למדנו מ ,2020-וב 2021-התבססנו על הניסיון
ולקחנו הפעלה גם של מלגות כוח משימה ,ותראו שם שגם יהיה לנו רווח מהתקציב שתעביר מהמדינה.
שלומי :ועכשיו כשבאים לדיוני תקציב ,אנחנו גם יכולים להראות שאנחנו יודעים לתפעל את זה.
ליאור :הכנסות מדמי ניהול וחברות מוחזקות זה "אלחון"?
רונן :כן.
ליאור :והתרומות ממי אנחנו מקבלים?
ספיר :התרומות מתקבלות מקרן מיימון שממנת את פרויקט חבר כלבבי ,ויש עוד כמה תורמים .אלה תרומות
לפעילות ולא לבסיס של העמותה .הסכומים של התרומות לא השתנו כשמסתכלים על התקציב המאוחד.
עדן :למה זה נכנס לעמותה ולא לחברה?
רונן :כי לעמותה יש סעיף  ,46לא לחברה.
שלומי :זה פעילות מהותית של העמותה.
11
רונן :אני רוצה לחדד לך ,מי שיש לו פעילות עסקית לא יכול לקבל סעיף  46לתרומות.
נוי :אני זוכרת בנשיאות שהייתה באחווה ,שבדקנו את הדוחות אז ,שבגלל שהעמותה מקושרת ל"-אלחון" יש
איזה עניין של מיסוי .שאמרו כבר שצריך לשנות את המנגנון של העברת תרומות .אגיד את זה אח"כ.
שלומי :זה לא קשור לסעיף של התרומות ,קשור לפעילות המשותפת ,תכף נגיע לחברה ונענה לזה.
רונן :בעמוד  3אנחנו רואים את המצב של העמותה בדצמ' .2020
(רונן מקריא את הדו"ח)
אבנר :היה סעיף על השקעה בתוכניות חסכון ,מה זה אומר?
רונן :כמו פיקדון רק לטווח ארוך יותר.
ספיר :אלה פיקדונות שאנחנו מחויבים לשים כדי לחתום על הסכמים מול הממשלה.
אבנר :כמו מעין ערובה.
אריאלה :כן.

אבנר :למה אנחנו מחזיקים ב"-איסתא" אחת משורשר ואחת ישיר?
רונן :זה משהו היסטורי ,בעיה לשנות את זה .זה עניין של מיסוי ,כל תחלופה תעלה כסף.
ספיר :אנחנו עוברים לדוחות של "אלחון" ,נעבור עליהם ביחד ואז נעבור להצבעה.

אסיפה של "אלחון"  -דוחות
שלומי – אנחנו פותחים אספה כללית של "אלחון" .חברה ,בשונה מעמותה ,לחלקכם יש חברות כלכליות
ומכירים את הפרוצדורה ,יש לנו  100%שליטה .אני וירדן דירקטורים ,ויש עוד דירקטוריות חיצוניות ,ועוד שניים
עם אפיליאציה סטודנטים – אחד זה אלחנן ,וזה הזדמנות להודות לו ,ודניאל יו"ר לשעבר באקדמית תל אביב
יפו .ל"-אלחון" יש אחזקות בחברות בת ,למשל "איסתא"" ,מלגפה" ,ועוד .חלק אתם רואים וחלק זה כלפי
צרכנים חיצוניים .חלק מתחילות להניב רווחים.
לואיז" :דלק" גם נכנס?
שלומי :כן ,אבל זה לא חברה בת זה פשוט הסכם שיווק רגיל ,זה שונה מהשקעה בחברות.
גם החברה עצמה עברה את הטלטלה של הפעילות של הדיבידנד ,אבל בשונה מעמותה לא כל הפעילות תראו
ב 2020-אתם תראו את זה ב ,2021-בגלל כל מיני תהליכים .היה ביקורת של רשות המיסים שהעלתה כמה
נקודות אדומות ,עשינו יישור קו מלא כדי לטפל .בשונה מעמותה לא כל הפעילות יכלו לקרות השנה ולכן תוכלו
לראות בהמשך.
נוי" :אלחון" מזרימה תקציב פעילות?
רונן :לא בדו"ח הנוכחי לא.
(מקריא את הנתונים מהדו"ח)
רונן :כאן להבדיל מהעמותה שזה נקרא דו"ח פעילות ,זה נקרא דו"ח רווח והפסד.
דניאל :הפסד תפעולי ,מה זה בדיוק?
רונן :ההכנסות ביחס להוצאות הם לא באותה פרופורציה .כשהייתה הביקורת ,התחלנו יותר לסדר מה שייך
לחברה ומה שייך לעמותה ,וזה נותן את האותות בסוף  2020אבל יותר ב .2021-בחברה הכלכלית במהות
שלה לא אמור להיות הפסד תפעולי ,רק אם יש פנצ'רים או הוצאות לא צפויות .גם כאן יש הוצאות שלא בקו
ישר עם ההכנסות ,ולכן הדברים נלקחו בחשבון ב 2020-התחילו לעשות פעולות ייעול שתראו ב.2021-
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(רונן מקריא מהדו"ח)
דניאל :כמה בעלי תפקידים יש ב"-אלחון"?
עדן :השאלה אם יש לנו מה לעשות בנושא עם הסיפור הזה של ההפסד?
רונן :כבר עשו ,זה מה שאני אומר ,לקראת .2021
(מקריא מהדו"ח)
נוי :פרסום ושיווק זה ירד ,ב 2019-שמו יותר גם פרסום ,גם דיגיטל – הם צמצמו את זה.
רונן :רואים שיש ירידה בפרסום ושיווק ,יש מענקי קורונה שקיבלנו ,והפחתה של המבנים.
שלומי  :עכשיו אני מדבר לא חשבונאית אלא תקציבית .בסוף החברה בנויה על הפעילות של ההכנסות שלה
מהפעילות העסקית השוטפת ,חלק מהחברות בנות ,וחלק מההפסד התפעולי היה ששנת  2020תוכננה
שהדיבידנד מ"-איסתא" יהיה חלק מהפעילות התקציבית ,וכשהבנו שאין את "איסתא" זה הוריד אותנו בשנייה
להפסד .ועוד זרוע של הכנסות זה הזרוע הנד"לנית ,יש לנו שלושה נכסים .אלה אזורי ההכנסות .ברגע שירדה
הפעילות התפעולית ,חלק היה במסגרת פעילויות משותפות למשל שיש דובר אחד ,והוא נותן שירותים לשני
הגופים ,וצריך לסמן מה הולך לכאן מה הולך לכאן .כל התהליכים האלו הביאו אותנו למצב שגם החברה רואה
את הפעילות של הרווח וההפסד שלה ,וזה מה שיגרום לה לתפיסתנו לצמוח.
יהודה :למה לפני זה ,זה לא קרה? מאד קל להבין מה שייך למה.
שלומי :גם בעמותה ,כשקיבלנו את הבשורה של "איסתא" יכולנו לא לפטר .אבל לקחנו החלטה לרדד בכוח
אדם ,לא למכור נכסים ולשמור את הכוח האסטרטגי קדימה ,זה מקור ההחלטה.
דניאל :כמה בעלי תפקידים יש ב"-אלחון"?
שלומי :שניים .מנכ"ל ומור שבתפעול.
דניאל :משכורות ונלוות זה לשני אנשים?
שלומי :מה שאתה רואה אבל זה ל .2020-ב 2021-תראה יותר.
ליאור :למה אין ביאור לגבי הקורונה?
רונן :ב 2019-היה ,והיום בסיטואציה הזו כשאין שינוי בפעילות אז אין ביאור קורונה ,לא היה שינוי דרסטי ולכן
לא צריך.
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ליאור :אז הקורונה לא הורגשה ב?2020-
רונן :לא ,כשאת מסתכלת בסוף  2020על שווי האחזקות ,העיקרי ב"-איסתא" ,מול  ,2019האחזקה של
האקוויטי עלתה וזה אומר שהרווחנו ממנה ,ככה שלא קרה כלום לרעה ולכן אין פירוט.
לואיז :הפיטורים שעשיתם בהתאחדות היו בעקבות הירידות של "איסתא" ,אבל פה רואים עלייה.
רונן :התחילו את זה לפני שידעו שזה יחזור לעצמו.
שלומי :הדירקטוריון עשו החלטה באמצע אפילו להגדיל את האחזקה ב"-איסתא" ,שהוכיחה את עצמה.
(רונן מקריא מהדו"ח)
רונן :ההון של החברה הוא  81מיליון .אני רוצה לעבור לביאור  4של ההשקעות .רואים שמתוך  74מיליון שקל,
חלקנו בחברת "איסתא" הוא  73מיליון שקל .כלומר ה 10%-שאנחנו מחזיקים בחברת "איסתא" דרך "אלחון"
מהווה  33מיליון שקל .מצד שני יש השקעות בחברות נוספות ,ב 2021-כנראה לא תהיה פעילות של הבית
האקדמי ,ויצטרכו לסגור אותה ולכן נצטרך למחוק את הלוואת הבעלים שהעמדנו להם.
יהודה :למחוק כלומר לוותר?
רונן :כן .השקענו בחברה שלא התרוממה ויש הפסד ,ממינו את ההפסד ולכן ב 2021-כנראה נוותר.
נוי :למראית עין יש עליה אבל זה כי הגדילו ההלוואה ,לקחו הלוואה גדולה יותר?
רונן :השקענו בחתונה עוד  60-70אלף שקל ,אבל זה לא משפיע על המספרים.
שלומי :אתן רק מאקרו על החברה .יש לנו  3חברות פעילות" ,איסתא" "מלגהפה" ,ו"-האפיוודינג" .בקורונה
הייתה שאלה מה יקרה איתה ,אבל היא חזרה לפרוח עם חתונה ממבט ראשון וכו'.
בגלל שאנחנו מאשרים גם את הרו"ח ,נודה עכשיו לרמי ורונן על העבודה הקשה ,ונעבור להצבעה כשיצאו.
מי שיש שאלות אפשר גם בהמשך .אנחנו נצביע על הדו"חות ,על העמותה ושל החברה ,ועל המשרד רו"ח.
חורש :אני רוצה להגיד ,שממה שאני הבנתי ,הפעולה של לקחת את הכסף של ה 50-ומשהו מיליון ולהעביר
אותו דרך העמותה ולהעביר לסטודנטים זאת לא פעולה פשוטה .זה משהו שרונן הצליח למצוא את הדרך .אני
שמח שזה הצליח וזה לא מעט בזכות רונן.
שלומי :בגלל שאנחנו בעיכוב בלו"ז ,אנחנו נדון בהמשך גם על גוף מבקר .אחרי ההצבעה נציג אותם ,קיבלתם
את הקו"ח ,ואז נעבור להצבעה ואז להפסקה.
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ספיר :נתחיל בהצבעה על דו"חות "אלחון" ,נעבור אגודה אגודה .הנציגים החדשים אתם אלה שנדרשים
להצביע .להצביע בעד או נגד או נמנע/ת.
ההצבעה
אריאלה 174 :בעד.
ספיר :תודה לאסיפה ,הדו"חות אושרו.

אסיפה כללית של ההתאחדות
ספיר  :עוברים לאסיפה של ההתאחדות .מצביעים על אישור הדו"חות כספיים של ההתאחדות  ,2020ועל
המשרד רו"ח .מי שמצביע אחרת על שני הדברים תציינו את זה.
ההצבעה מתחילה
אלחנן :זה לא על הדו"חות המילוליים והכספיים?
אריאלה :יש בלבול ,אז אנחנו נצביע עכשיו רק על הכספיים .ונחזור שוב לרו"ח.
ספיר :צריך להסביר ,אז אנחנו מצביעים עכשיו על הדו"חות הכספיים והמילוליים.
אריאלה :זה אותו דו"ח פעם זה במילולי פעם במספרית.
המשך הצבעה
אריאלה 135 :בעד 45 ,נמנעים.
ספיר :תודה לאסיפה ,אושרו הדו"חות הכספיים והמילוליים לשנת  2020של ההתאחדות.
נצביע עכשיו על אשרור המשרד רו"ח .מדובר ברו"ח של החברה ושל העמותה ,אם למישהו יש החלטה נפרדת
בין רו"ח של העמותה ושל החברה ,תגידו.
הצבעה
אריאלה 131 :בעד 50 ,נמנעים.
ספיר :אישור רו"ח גם ב"-אלחון" וגם בהתאחדות ,אושר .תודה רבה.
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עוברים להצבעה לרו"ח שמתמודדים לגוף המבקר .נקשיב לשניהם 5 ,דקות הצגה ,ואח"כ נעבור להצבעה.
אנחנו רק בכובע של התאחדות ,סיימנו עם הכובע של "אלחון" .בוחרים גוף מבקר אחד ,בין חיים לבין גלבוע
אחרי שהם יציגו את עצמם.
(חיים מציג את עצמו)
ספיר :שימו לב שהקו"ח של שניהם נמצאים אצלכם במייל.
(גלבוע מציג את עצמו  -מלווה במצגת)
ספיר :שתי דקות לשאלות .אלחנן?
אלחנן :אתה תהיה הרו"ח?
גלבוע :כן ,אני חי את התיקים.
אריאלה :שאלה לשניכם .אחד משרד יותר גדול ,אחד פחות .אתם יודעים כמה תשתכרו ,למה לכם?
גלבוע :יש לנו במשרד עוד אגפים ,כל עניין המלכ"ר אני רואה את התרומה שלי את היכולת למנף אותם ,אני
רואה בזה סוג של שליחות.
16
חיים :אני חושב שהארגון הזה מעניין ,ויש לו נגיעה לארגונים נוספים .אני רו"ח של מכללות וארגונים ,אבל
כשאתה בגוף כזה ועושה עבודה כמו שצריך ואתה נחשף לאנשים ולעבודה ,ושכר הטרחה לא משמעותי אבל
לייצג גוף כזה אנחנו רואים בזה חשיבות.
יהודה :מבחינת ניסיון בביקורת של גופים דומים?
חיים :אנחנו רו"ח ומבקרים במעל  50עמותות ,ומכירים את התחום.
נוי :מותר לגוף מבקר לעבוד באגודה? אין ניגוד עניינים?
חיים :אין קשר ,זה לא מפריע ,אין ניגוד עניינים.
(גלבוע וחיים יוצאים מחדר)
ספיר :עוברים להצבעה ,יש אפשרות להימנע .נא להגיד חיים או גלבוע או נמנע .זה הגורם שמלווה אותנו
מקצועית לכל אורך השנה ,בהקשר הזה חשוב שיש מישהו שיודע ללוות תהליכים.
דניאל :אשמח לשמוע את דעתה של אריאלה.

אריאלה :קשה לי ,קראתי את הקו"ח והם די דומים .בניסיון שלי במהלך השנים הלכתי עם הבטן ,והייתה
חשובה לי הכנות ,והתשובה הכנה פה הייתה "באתי כי אני חושב שאני יכול להתפתח למקומות אחרים".
הצבעה
ספיר :גלבוע נבחר.
אנחנו רוצים להגיד תודה לאריאלה על השנה הזאת.
אריאלה :היה לי כיף ,תודה.
הפסקה
שלומי :תודה רבה לצוות של רופין .יהיה גם דיון עומק על ה 100-ימים ,ננסה להגיע לשמונה וחצי לקראת
סיום .הנושא הבא לסדר היום זה טבלת מנדטים.
טבלת מנדטים
שלומי :מדי שנה מתפרסמת טבלת המנדטים של ההתאחדות .פה מה שקורה זה תחום אפור בתקנון אם אין
דיווחים .בפתח הדיון אציין שזה דיון נקודתי בתקווה מאד לשנה הקלנדרית הנוכחית .הנקודה שיש מוסדות
שלא העבירו דיווחים ,ואז נשאלת השאלה מה קורה עם המנדטים שלהם לשנה הנוכחית? אסביר את הדילמה
למה אנחנו בעצם לא נשארים עם הטבלה כפי שהיא – כי אנחנו בעידן שכמויות הסטודנטים יכולות לעלות או
לרדת ויכולה להיות מוטיבציה לא לדווח .אני כבר אגיד שזה לא הסיטואציה הנוכחית ,אנחנו לא נכנסים לגופן
של האגודות ,אנחנו מסתכלים מאקרו על הסיטואציה .זה בעיקר ל .2021-בוועד המנהל היה לנו דיון על זה,
ובעזרתו של יניב וענבל היועצת המשפטית מצאנו דרך מאד פרטנית לשנה הנוכחית ,ובהמשך אני מאמין
שהנושא ידון לעומק בוועדת תקנון כדי לייצר סנקציות קדימה .וזה בעצם השאלה ,מה קורה עם מצב שאין את
הדיווחים? ואיך מתמודדים? תכף נקריא את הנוסח של ההצעה שמרכזת מה אותה סנקציה שחשבנו.
אנחנו מדברים על הסיטואציה בה יש מוסדות שלא העבירו דיווחים של מספרי סטודנטים וזה גוזר על טבלת
המנדטים ,שיש בעיה לפרסם אותה על פי התקנון .היה על זה דיון בוועד מנהל וביחד עם יניב וענבל הבאנו
הצעה לפתרון זמני ל 2021-שמתאר מצב של סנקציה .אתם תראו ,מתאריך מסוים זה זמן ערעורים ,ועד
התאריך הזה יש זמן חסד למוסדות שלא העבירו את הדיווחים עדיין לאפשר ,אנחנו גם פונים למוסדות ומנסים
לעזור שזה יקרה .לפעמים יש קצה יכולת למהלכים האלה .אני אומר לא בטוח שזה הפתרון המיטבי קדימה
בשנים ,יכול להיות שיהיו פתרונות אחרים ,זה יהיה במסגרת דיונים אסטרטגים ועומק שנוכל לייצר בוועדת
תקנון ולהביא את זה לכאן לדיון מסודר שנים קדימה .המטרה היא לפתור פקק נקודתי ולאפשר לטבלה
להתקדם ולשנה הקלנדרית להמשיך.
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(שלומי מציג במצגת את הנוסח של ההצעה)
שלומי :רגע תסתכלו על הנוסח של ההצעה ,אבל לפני שנקריא את הנוסח ,יש שאלות עד כה?
נוי  :אני יכולה לתת רגע את האינפוט מתוך הועד? ביום ראשון שעבר התכנסו לישיבת ועד ,ויניב עלה עם
החלטה שהתקבלה במטרה לא למנוע מאגודות ולא לשלול מהן את זכות ההצבעה בגלל שהן לא הגישו את
טבלה מסיבותיהן ,אלא פתרון ביניים בגלל שאין פרשנות ,אין סעיף או משהו ברור בתקנון של ההתאחדות,
וכל החלטה בין אם לשלול מהן ובין אם להשאיר כמו שנה שעברה את אותה הספרה ,מנוגדת מכאן ומכאן,
ואנחנו בעצם חוטאים למהות .בהסתכלות הרחבה יש כאן פגיעה שכולנו יכולים להבין באגודות ,וגם
בהתאחדות – בין אם זה בהיבט צמצום היקף הייצוג ובין אם זה הכנסות מדמי החבר ,ובין אם זה שינוי הקוורום
שיהיה ,וזה יהיה תהליך שברגע שנגדיר אותו מעכשיו ייגרר .הפתרון שהוצע ע"י יניב ,ותקן אותי אם אני טועה,
זה כבר אושר ע"י ענבל מכל הבחינות ,הוא בעצם לקבוע את המנדט ,לעשות חצי מהסכום של שנה שעברה.
יש איזושהי בעיתיות כי גם מס' הסטודנטים הממוצע בצורה גורפת עלה בגלל הקורונה ,זה לא מספר שמשקף
את הסטודנטים שהם אמורים לייצג .וגם אחרי שנת קורונה ,אחרי משבר בטחוני וכל המורכבויות שהיו כאן,
גם אגודות שנמצאות בפוזיציה לא טובה מול המוסד ואולי המוסד לא רוצה לשתף פעולה ולהגיש את הדיווח.
הוצע במקום לשלול להן מראש ,ושבע אגודות שחשוב לומר הועד לא יודע מי הן ,ההחלטה הייתה אובייקטיבית
ושקולה .במקום להשאיר אותן על מספר מצומצם או לשלול מהן זכות הצבעה ,או למצוא פתרון אחר ,החלטנו
בוועד להעלות את זה כאן ,לשקף לכם את התהליך ,להציג לכם את המורכבות כי באמת פנינו לאגודות ,אני
לא מחפשת איפה הייתה הבעיה ,אבל כן לתת הזדמנות אחרונה שההתאחדות בפרק הזמן שהיא הגדירה עד
יום שני הבא ,פונה למוסדות בתיאום עם היו"ר ומושכת את מס' הסטודנטים כדי לאפשר את ההזדמנות לזכות
במנדטים שהם אמורים לייצג בכל הצבעה.
אביתר :אנחנו יודעים מה הסיבה שיושבי הראש לא העבירו את זה?
נוי :זה משתנה ,זה תלוי במצב..
יניב :אני אשלים את הדברים של נוי .התקנון קובע ,שכל שנה עד ה 31-למאי צריכה להיות מפורסמת טבלת
מנדטים .כולכם למעט  7אגודות העבירו דיווחים בזמן אמת ,וניתנו לכם הקולות שמגיעים לכם בהתאם
לדיווחים 7 .אגודות בעצם לא הגישו וגם למרות ההתראות לא פנו וגם לא הסבירו עד היום מדוע הם עד היום
לא העבירו את הדיווח .על מנת כן לעודד אתכם ולתת סיטואציה שאנחנו יכולים עדיין לפרסם טבלת מנדטים
שתשקף פחות או יותר את הכוחות פה .ובשביל למנוע סיטואציה שלמישהו השנה ירד מספר הסטודנטים
משנה שעברה ,והוא בכוונה מעדיף לא לדווח  -אמרנו שמי שלא מדווח 50% ,משנה שעברה .התקנון שותק
בסיטואציה של מה קורה כשאגודה לא מדווחת .שנים קודמות היו שנים ששללנו לגמרי את זכות ההצבעה,
ולאחר מכן גם תיקנו בהתייעצות עם הייעוץ המשפטי ,שאנחנו לא רוצים למנוע את הסיטואציה של זה ,אז
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החזרנו קולות לפי שנה שעברה .הסיטואציה של אגודות שלא מדווחות מונעת מעמותה לפרסם טבלת מנדטים
עדכנית ,ואותה אגודה שלא מדווחת לא פועלת בהוראות לתקנון .אין לנו סנקציה ,התקנון לא קובע סנקציה.
סה"כ רובכם ככולכם בסדר ומדווחים כל שנה ,שנה ראשונה שיש לנו  7אגודות שלא מדווחות ,זה המון .לא
היה בשנים האחרונות סיטואציה של כ"כ הרבה אגודות שלא מדווחות וגם לא מסבירות את עצמן ,אף אחד
לא יודע מה הסיבה שאותן אגודות לא דיווחו.
ספיר :מתוך  9אגודות שעדכנו אותן לגבי אי-דיווח מנדטים ,שתיים פנו אלי במיידי והגישו את הדיווח .מיתר
האגודות היו שהגישו את הדיווח באיחור והיו  4אגודות שמהן לא התקבלה אף אמירה עד עכשיו .צריך לומר
שנתנו הארכה הנשה ,כמה פעמים ,בגלל שאנחנו יודעים שיש קורונה ומצב ביטחוני .היו יו"רים שפנו אלי
אישית ,בגלל קושי בקבלת הדיווח מהמוסד– באותו יום הרמתי טלפון ותוך  24שעות הדיקנט העביר את
הפרטים .ז"א שיושבי ראש שהיו אקטיביים ולקחו אחריות  -הרי כולנו יודעים שבמאי יש טבלת מנדטים ,זה
לא מחדש גם ליושבי ראש החדשים – המוסדות נתנו את המענה באופן מידי כשפנינו אליהם .צריך להבין איך
אנחנו שומרים על מצב שבו תשמר מוטיבציה לדווח ,ולדווח בזמן ,כדי שהאגודות שכן דיווחו לא ייפגעו.
שלומי :הנקודה המרכזית ,כמו שאמרתי בצורה פתוחה וכנה ,לא בטוח שזאת הסנקציה שצריכה להיות תמיד
קדימה .אולי יש אחרות ,מערכים אחרים של תמרוץ או דיווח ,אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה יותר מסודרת,
אבל בגלל שאנחנו בעיכוב ורוצים לתת לשנה להתקדם ,אז הפתרון נקודתי ובגלל זה הוא גם הוצע כנקודתי.
ספיר :באגודות שעד עכשיו לא הגישו את הדיווח ,אנחנו ניקח את האחריות בימים הקרובים ובתיאום איתן
נפנה למוסד כדי לקבל את הדיווח.
דניאל :אשמח להביע הצעה חלופית שאני חושב שהיא יותר מתאימה.
שלומי :אני רק אגיד בירוקרטית ,כדי לשנות הצעה ,זה עוד פרוצדורה שצריך לעשות.
דניאל :אני חושב שעדיין שווה לעשות את זה .אנחנו לא גוף שנמצא פה עכשיו במשך שנים ,שאותו ראש יהיה
פה גם שנה הבאה .מישהו לא מגיש ,היו"ר הבא אחריו יידפק .אני חושב שזה צריך להישאר מה שהיה בשנה
הקודמת  .מי שהצטרפו סטודנטים והוא לא דיווח בעיה שלו.
נתנאל :לפעמים לאגודה יש אינטרס כי מספר הסטודנטים פחת ,זה יכול לקרות.
שלומי :לא הקראנו נוסח ,אז נעצור רגע .הסיפור שאתם צריכים להבין ,זה שיש פה זמן חסד ,יש את התאריך
ה ,5.7-שעד אליו עדיין ,אחרי החלטת הנשיאות ,המוסדות יכולים להעביר את הדיווחים וכל מי שיעביר עד
התקופה הזאת...
אלחנן :ומי שהעביר ב ,5.8-חודש אחרי?

19

יניב :אי אפשר ,כי התקנון קובע שטבלה שנסגרת היא תקפה עד שנה הבאה ולא יכולה להיפתח.
שלומי :בואו נהייה עניינים .יש סדר דוברים.
(שלומי מקריא את הנוסח של ההחלטה מהמצגת)
שלומי:
"בהתאם לתקנון ההתאחדות ,במהלך חודש מאי בכל שנה קלנדרית ,טבלת המנדטים של נשיאות ההתאחדות
מתעדכנת בהתאם לדיווח מטעם יו"ר/ית האגודה ,חבר הנשיאות .אודות מספר הסטודנטים/ות בכל מוסד
אשר מחויב להגיש בכל שנה עד המועד האמור ,מבקר ההתאחדות המנהל את התהליך ומפרסם את הטבלה
הסופית עד סוף חודש מאי וזו נותרת בתוקף עד תוקף חודש מאי בשנה הקלנדרית העוקבת ,עד תאריך היעד
שהוגדר כמועד האחרון לאחר הארכה ,8.6.2021 ,שבע אגודות לא הגישו את מספרי הסטודנטים/ות שלהם
לשנה הקרובה ,על אף הודעות רבות והתראות שעברו ליו"ר .הרצון לתת ייצוג מלא לכל האגודות מתנגש עם
התקנון ,שכן הטבלה הייתה להיחתם כבר בסוף חודש מאי .במעמד זה לפנים משורת הדין" – זה משפט
שאומר שאנחנו מסתכלים על השנה הזו בצורה נקודתית ,זה לא אומר שזה יהיה בהכרח קדימה – "ובפעם
האחרונה בהחלט מתוך רצון טוב ועל מנת ליתן התראה אחרונה וסופית ,ניתנת הארכה סופית ליו"ר באגודות
השונות להעביר דיווח מספרי הסטודנטים/ות במוסדם עד תאריך  .5.7.2021אגודה" ,או מוסד כמובן" ,שלא
תעביר דיווח מספרי עד מועד זה ,תזכה למחצית מכמות המנדטים שאושרו לה בשנה החולפת ,והחל משנת
הלימודים הבאה לא יינתנו התראות לאגודות אשר לא יתנו את מספר הסטודנטים העדכני הלומדים במוסד
לאותה שנה .ההחלטה הזו תיוותר בתוקף ללא הגבלת זמן".
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הסיפור זה שאנחנו לא רוצים שההחלטה הזאת תעוגן תמיד .אנחנו רוצים שזה גם יתמרץ אותנו לבוא ולתקנן
ולבנות פה מנגנון יותר נכון ומסודר .זה תוקף נוסח ההחלטה .אני אומר שוב ,לא בטוח שזה הפתרון הכי נכון,
אבל אנחנו מסתכלים פה רגע נקודתית .אנחנו עושים סדר דוברים ,שאלות ,רעיונות .אם מישהו רוצה לתת
הצעה נגדית ,אין בעיה ,רק צריך אישור של כולם ביחד פה אחד על רצון להעלות את ההצעה הזאת ,זה משהו
פרוצדורלי שצריך לעשות .נתחיל ,נסיים ,יש לנו דברים גדולים.
דניאל :אני רוצה להציע הצעה נגדית ,כמו שאמרתי .עכשיו יש יו"ר מתחלף ,ויש אנשים חסרי אחריות שלא
אכפת להם כי הם מסיימים תפקיד ,או לא עושים את העבודה שלהם – היו"ר הבא אחריו לא צריך להידפק.
צריך להסתכל על הבאים אחרינו ולא רק עלינו .שיקבלו את הניקוד שהיה להם בשנה הקודמת .וגם אם עלו
או ירדו קצת המנדטים פה לשם ,הכל טוב .יש לי הרבה מנדטים ולי לא אכפת על המנדט רק שהיו"ר הבא לא
יידפק ,אני חושב שזה מה שצריך לעשות.
אור :אתה מדבר רק על נקודת הזמן הנוכחית?
דניאל :כן
שלומי :אני אזקק את הצעתו של דניאל ,הוא אומר להשאיר את המנדטים כמו שהיו שנה שעברה וזה בעצם
אומר בלי סנקציה.

אלון :בעייני זה לא פרסונלי .אנחנו תאגיד שמאגד בתוכו אגודות ,שהן עמותות ,ז"א החברות היא של עמותה.
זה שיש פה יו"ר כזה או אחר זה לא משנה בעניין הפורמלי ,ובגלל זה ההסתכלות שלי גם כזו .זה לא לגמרי
מדויק שאין סנקציות בתקנון ההתאחדות ,יש סעיף שלם שמתייחס לזה ,סעיף  14שמדבר על "מעשה או
מחדל בניגוד לתקנון או החלטת מוסדות ההתאחדות" .זה לגמרי מעשה או מחדל לתקנון ,יש תקנון  -צריך
להגיש ,וזה מחדל שאגודה לא הגישה .ובהקשר הזה היה חשוב לי לשאול ,אם אתה אומר לא בטוח שזה
הפתרון הנכון – אז מה הפתרון הנכון? את ההצעה אתם ניסחתם ,היה לכם פנאי וזמן לחשוב מה הפתרון
הנכון ,ואגב לזמן את ועדת תקנון ,לא נפגשנו קרוב לחצי שנה .בעייני הפתרון הזה הוא קודם כל יכול ועלול
לעשות עוול ,אני שומע מה שאתם אומרים בעל פה ,ומה שכתוב – ובעוד כמה שנים כשיהיה משהו אחר ,ומה
שיקבע זה לא מה שנאמר בעל פה אלא ההחלטה הכתובה ,שמאשרת את התקדים הזה ,את הסנקציה של
להפחית את המנדטים בחצי .בעייני זאת לקונה כי גם זה לא קיים בתקנון ואנחנו עכשיו לא מדברים על לשנות
את התקנון כדי להכניס את זה .ולא פותרים לקונה באמצעות לקונה אחרת .וכן אם אני מתייחס לסעיף עצמו
ולהצעה אחרת שאנחנו יכולים לדון בה ,בעיני יש פה סעיף שההנהלה מוסמכת להביא לאישור הנשיאות כל
סנקציה שנראית ,ולכן משפטית עם כמה שזה תמוהה בעיניי ההצעה עצמה או שחבל לי שלא היה דיון סביבה
קודם ,הייתי מציע את הסנקציה לשיקולכם  -שלילת חברות זמנית .זה כן מופיע בתקנון .אנחנו מדברים על
אגודה שכוח ההצבעה שלה נקבע בהתאם לדיווח המנדטים .אגודה שלא הגישה את הדיווח שלה אנחנו רוצים
אותה אתנו אבל היא צריכה לאמת את כמות הסטודנטים שלה ,ולכן עד שהיא לא תאמת אנחנו שוללים את
החברות לתקופה הספציפית הזאת ,שאר הסנקציות שלא נראות לי אפקטיביות .אגודה שתרצה להצביע,
ותעשה את כל המאמצים לעשות את זה ולא תייצר לנו עיוותים מבחינת הקוורום הדרוש וכל המנדטים ,ולא
תייצר לקונה על לקונה.
גיא :יכול להיות שזה מחוסר הבנה שלי ,מה הבעיה של ההתאחדות לשאול את המוסד ישירות? כמו שאתם
יודעים לעשות ,כמו שהיה בתקופה המחאה? ואוסיף ,שאפשר לייצר מנגנון שפונים ליו"ר פעמיים ובפעם
השלישית אפשר לגשת ישירות למוסד ,כי אם יש מקרה נדיר שהמוסד עובד ראש בקיר מול היו"ר ,ההתאחדות
יכולה לתת גב.
עדי :הבעיה ממש ברורה ,אבל לא ברור מה תהליך המניעה .אלון ההצעה שלך פוגעת בהכנסות ההתאחדות,
שצריך לקחת בחשבון .כי אם הם לא חברים ,הם לא משלמים ולטווח הארוך זה בעיה .בעיה נוספת היא של
איך שהתהליך הזה קרה .לדון בזה אחרי שחלפו כל הדד ליינים זה בעיה ,וכן אני חושבת שמה שההתאחדות
מציעה הוא לא מופרך ,צריכה להיות סנקציה ,והיא צריכה להיות מדווחת ע"י ההתאחדות .אם אגודה פעם
אחר פעם אחר פעם לא מעבירה זה התעלמות .אם יושבי ראש שנמצאים בהחלפה ושלא רוצים למנוע מהם,
נוסיף סעיף לטווח הרחוק ,לא לטווח הספציפי ,בפעמים של החלפות ליידע את היו"ר החדש לבוא ולהגיד פה
לא היה דיווח נכון ,אתם על חמישים אחוז ,יש לך הזדמנות בזמן של חילופים .אם הייתי עושה שינוי תקנון זה
לזה ,וחד משמעית סנקציה צריכה להיות .אי אפשר שאנשים לא ימלאו ,לא משנה מה המניעים של כל אחד.
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עדן :אני דווקא מתחבר לדעה של דניאל בקטע של סנקציות ,כי אני לא מבין את הקטע שלהן  -אנחנו לא
מבטלים דעת היו"ר כי אנחנו לא מצביעים כעצמנו אלא כסטודנטים ,אז זה בעצם לא להחשיב חצי
מהסטודנטים .להגיד שיש אגודות שהיו על  5ועכשיו  4.7זה מצחיק ,זה המספרים זה לא נגיד אגודה שהייתה
 12וירדה ל ,6-זה יותר משמעותי .אני חושב שבלי סנקציות.
אלחנן  :כמה דברים .ההצבעה הזאת מתייחסת לא רק לשנה הזו ספציפית ,אלא קדימה ,זה שאומרים שלא
יינתנו התראות לאגודות אחרי שנת הלימודים הבאה .אני מציע נוסח חלופי שגם מתחבר קצת לדניאל שאם
אני בתור יו"ר חדש ,והיו"ר לפני לא דיווח ולכן יש לי חצי ,לא יודע אם הייתי נשאר .ההצעה שלי  -לאשר את
הדבר הזה ,חצי מכמות הסטודנטים ספציפית לשנה הזאת ,עד שאותו יו"ר יביא את כמות המנדטים העדכנית
שלו – כלומר שאם עוד חודש הוא יביא את כמות העדכנית זה יתעדכן לו ,ועד שהוא לא יביא זה יהיה חצי
מהכמות שלו.
מבקר :תקנון קובע שמתי שטבלה נסגרת ,אי אפשר לפתוח אותה עד מאי הבא .כל עוד התקנון לא משונה
בהוראות האלה ,כל ההצעות האלה שאם הוא ידווח נספור מחדש  -לא רלוונטי.
ניב :מתעסקים בזה ארבעים דקות כשב 7-שנים זה לא קרה ככה ,בואו נתמקד.
יהודה :אני יכול להעיד על עצמי שהיה לנו בעיה בדיווח ,אצלי המוסד תמיד דיווח והופתעתי שלא דיווח השנה
אבל עדיין אני חושב שהפנייה למוסדות תביא את המענה .אני שואל שאלה :האם אין את הנתונים במל"ג? אי
אפשר לקבל את הנתונים ממקום אחר? מעבר לזה ,פגיעה כל כך קשה ברמה של המנדטים ,אני חושב
שהשינוי הוא מינורי ואנחנו מסוגלים להכיל אותו ברמה העקרונית .ואני רוצה לשים דגש על שתי השורות
האחרונות בהצעה ,שהן לא מובנות .מה ז"א שלא תהיה התראה? זה קיצוני .כמו שאני לא ידעתי ,וברגע
שקיבלתי התראה פעלתי ,אבל זה יכול ליפול בין הכיסאות .דבר אחרון ,נאמר כאן שכולם יודעים שבמאי
מעודכנת הטבלה ,אבל זה לא ודאי שכולם יודעים עליו ,וצריך להזכיר אותו.
יענקי :לשאול אם תקנון ההתאחדות קובע שחייבים לעדכן טבלת מנדטים ואנחנו לא מעדכנים אותה ,על סמך
מה אנחנו מצביעים כרגע? איזה תוקף יש לטבלה שאנחנו משתמשים בה? דבר נוסף שמציק לי ,השורה
האחרונה .המקום הנכון להעביר תקנות ללא הגבלת זמן זה ועדת תקנון שאמורה לדון בצורה מסודרת בהצעות
שעלו פה.
חורש :יש פה נושא שחמק ,עשינו צעד שהוא מדלג על משהו שמפריע לי .החלטה מכרעת של ייצוג של אותם
סטודנטים באותן מוסדות שיכול להיות שנפגע כתוצאה מפעילות של אותה אגודה .אני הייתי רוצה לראות
תהליך בירור מסודר .אנחנו לא יודעים מי האגודות ,אולי יש אגודה לידי שמישהו ישן בעמידה ובגללו
הסטודנטים חוטפים .זה משהו שלא ציפו ולכן לא נמצא בתקנון .צריך להיות הליך שההתאחדות פונים לאגודה,
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אבל אולי גם לסטודנטים עצמם שנפגעים ,צריך להיות פרסום .למה אנחנו כשאר החברים לא יכולים לדעת
מי הסטודנטים שיפגעו? מה המניע לא לפרסם?
אופיר  :יש פה תהליך שפוגע באגודות קטנות .הם אלה שנפגעות ,הם אלה שתמיד נספרות בסוף .קל מאוד
לתת את ההחלטה של ה 50-אחוז ,שגם ככה הקולות שלהם קטנים .זה קצת תמוה .רוב ההתאחדות זה
אגו דות קטנות ,אם אנחנו נבטל את הקול של הסטודנטים מהמכללות המתוקצבות והלא מתוקצבות אנחנו
נבטל את הקולות של יותר מ 150-אלף סטודנטים ,זה לא ייתכן .זה שיש פה אגודה שלא נתנה את מספר
הסטודנטים ,יש מספיק מקומות לאתר את המידע .לפעמים אגודה לא מצליחה להתנהל מול המוסד בדברים
קטנים ,אז פה שאתם מייצגים גוף כל כך חזק ,לבטל קול של אגודה שלא הביאה קולות זה לא מחובר למציאות.
שלומי :אני מתייחס להכל .בדיון המאקרו שלנו יש בבסיס השאלה האם להטיל סנקציה או לא? ואם מטילים,
יש פה גם שאלה שצריך להתייחס אליה לגבי הסייפא של ההצעה .אלון דיבר על סעיף  - 14ממנו גם נולדה
פחות או יותר לתת את ההצעה .מה הנקודה? אני הייתי במקום של אלון חשבתי ש 50%-זה סנקציה רכה
מידי .אני מסתכל על הגוף הזה שהוא עם חובות וזכויות ואחריות גבוהה לסטודנטים שלנו .אני בטוח שלא היה
פה חלילה מישהו שפעל בכוונה זה פשוט סיטואציה שקורית .כשיש איזה פער שלא מדווחים בין שנה לשנה,
צריך למצוא פתרונות נקודתית וגם טווח קדימה .לכן צריך להפריד את הדיון .צריך אולי לבחון אופציה בלי
הסייפא כמו שהצעתם .אבל הדיון מאקרו יהיה האם להטיל סנקציה או לא ,ואפשר להכריע .ולגבי שאלתך
אלון ,אנחנו נצא מכאן וזאת תהייה המטלה לוועדת תקנון והרוח של הנשיאות תיתן את האותות לאן רוצים
להתכנס .שלילת חברות זמנית ,שאני הייתי בעד ,השיח עם אנשים והועד איזן אותי למקום של ה50%-
כהצעת ביניים .אפשר אגב עדיין במסגרת הפתרונות לשלול חברות בהתאחדות .על פניה למוסדות ,זה נחמד
שאתם מעלים את זה ,פעם לא רצו שנתערב שנתקרב ,אני שמח שיש פה כיוון אחר זה מראה על אמון ואנחנו
בחלק מהתהליך גם נעשה את זה .ברגע שאנחנו נעביר פנייה רשמית תחושה שלי שהמוסדות יעבירו כמעט
ב 100%-וזה ייפתר עד ה ,5/7-אבל בסוף יש מחויבות מה אם לא ,צריכים להיערך למצב הזה .הפניה שלנו
החל ממחר בבוקר לפי ההצעה הזו תהיה למוסדות להעביר את הדיווח .בואו נדבר על הסוגייה של נתונים
מהמל"ג .המל"ג מקבל את הנתונים של המתוקצבים ,והלא מתוקצבים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
וגם צריך להגיד ,לא סתם מכונני התקנון בנו את זה שזה מגיע מהאגודות ומהמוסדות ,ולא רצו שההתאחדות
תהיה בפוזיציה שהיא מנהלת את התהליך של המנדטים כי זה סוגיה רגישה .הליך הפרסום ,זאת שאלה שאני
חושב שהיא צריכה להגיע לוועדת תקנון .כל השאלות האסטרטגיות ,צריך לדון בוועדת תקנון .בתוך שנת
בחירות עדיף תמיד שוועדת תקנון תדון בזה סטרילית אסטרטגית שנים קדימה ולא אד הוק ,כדי שלא תהיה
תחושה שהחלטות נלקחות פר שנה נוכחית .זאת הייתה המחשבה אבל בסוף הכל תלוי בכם .לכן אם אני
מסכם את התהליך אפשר להצביע פה אחד שרוצים להעלות שתי הצעות ,ומהשיח אני מציע שהן יהיו הצעה
אחת שמדברת על שמשאירים את הטבלה הנוכחית משנה שעברה ,נקרא לזה ללא סנקציה מסוימת .וההצעה
השנייה מדברת עם סנקציה ,זאתי ללא הסיפא .כלומר חל על הטבלה של  ,2021ואז ועדת התקנון תיכנס
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לפעולה ותבנה את זה אסטרטגית לראייתה .אני מחדד ,ההצעה הראשונה מדברת עד הפסיק ,נקרא לזה
הצעה מחצית מהקולות ,וזה לא חל קדימה זה חל על השנה הנוכחית .אלה שתי ההצעות ,זה בידיים שלכם.
שאלות?
נוי :זה לא מחייב לוועדת תקנון ,אפשר להחליט מאוחר יותר?
שי :הועדה מסדירה לעתיד ,זה מדבר לעכשיו ,נקודתית.
אלון :אני העליתי הצעה לוועדת תקנון ,אז הועדה תתכנס.
שלומי :מעלים להצבעה בהרמת יד ,להעלות הצעה נוספת לסדר היום ,ותיקון להצעה נוכחית.
שי :אני רוצה להציע ,לתיקון להצעה החדשה ,כדי לצמצם פגיעה באגודות קטנות ,לאפשר גם פניה למוסדות
ולאפשר את העדכון עד התאריך שצוין שיעבירו את כל המספרים .שיהיה להם את המנדטים החדשים שלהם.
שלומי :הנוסח אותו נוסח ,השאלה אם מורידים לחצי מהמנדטים או משתמשים בטבלה קודמת .ספציפית על
השנה.
דניאל איפלן :לעשות את זה ,זה אחריות שלנו .וכדי שהסטודנטים שלנו יקבלו ייצוג אנחנו צריכים לעשות את
זה .מה שמפריע לי בסיפור הזה זה שאף אחד לא פנה למה זה לא קרה .כי אם נותנים הסבר אפשר לתת
עזרה ,אבל אם זה נתקל בהתעלמות.
דניאל סלומון :אם זה חוסר אחריות שלך למה מישהו צריך להידפק בגללך?
נויה :ואם המוסד לא רוצה להעביר?
דניאל איפלן :אז את פונה להתאחדות מסבירה את זה ,ולא רק זורקת את זה ,זה חסר אחריות.
נתנאל :אם בבחירות לאגודה מתמודד מולו מישהו שהוא נגדו ,הוא יכול לנסות לדפוק אותו שלא יהיו לו הרבה
מנדטים.
יורי  :אני חושב שטבלה משנה שעברה זה לא סנקציה ,וצריכה להיות סנקציה כי במידה ולא יהיה זה עידוד
שלילי .דיברת על אגודות קטנות ,שיכולות להיות חלשות ,צריכה להיות אלטרנטיבה שהיא לא התערבות של
ההתאחדות לפחות לא בצורה ישירה .במיוחד אם מדובר על אגודה חדשה .אם יש אגודה חלשה ואת צריכה
להביא את ההתאחדות את מנכיחה את החולשה במוסד זה יכול לפגוע בעוצמה בכוח של האגודה מול
ההנהלה ,שירצו התערבות של ההתאחדות במקרים אחרים.
שלומי :בהרמת יד ,האם יש התנגדות להוסיף לסדר היום עוד הצעה ולתקן את זאתי?
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(הצבעה)
אין התנגדות
ההצעות שנוספו לסדר היום:
" )1בהתאם לתקנון ההתאחדות ,במהלך חודש מאי בכל שנה קלנדרית ,טבלת המנדטים של
נשיאות ההתאחדות מתעדכנת בהתאם לדיווח מטעם יו"ר/ית האגודה ,חבר הנשיאות .אודות
מספר הסטודנטים/ות בכל מוסד אשר מחויב להגיש בכל שנה עד המועד האמור ,מבקר
ההתאחדות המנהל את התהליך ומפרסם את הטבלה הסופית עד סוף חודש מאי וזו נותרת
בתוקף עד תוקף חודש מאי בשנה הקלנדרית העוקבת ,עד תאריך היעד שהוגדר כמועד
האחרון לאחר הארכה ,8.6.2021 ,שבע אגודות לא הגישו את מספרי הסטודנטים/ות שלהם
לשנה הקרובה ,על אף הודעות רבות והתראות שעברו ליו"ר .הרצון לתת ייצוג מלא לכל
האגודות מתנגש עם התקנון ,שכן הטבלה הייתה להחתם כבר בסוף חודש מאי .במעמד זה
לפנים משורת הדין ובפעם האחרונה בהחלט מתוך רצון טוב ועל מנת ליתן התראה אחרונה
וסופית ,ניתנת הארכה סופית ליו"ר באגודות השונות להעביר דיווח מספרי הסטודנטים/ות
במוסדם עד תאריך  .5.7.2021אגודה שלא תעביר דיווח מספרי עד מועד זה ,תזכה למחצית
מכמות המנדטים שאושרו לה בשנה החולפת".
" )2בהתאם לתקנון ההתאחדות ,במהלך חודש מאי בכל שנה קלנדרית ,טבלת המנדטים של
נשיאות ההתאחדות מתעדכנת בהתאם לדיווח מטעם יו"ר/ית האגודה ,חבר הנשיאות .אודות
מספר הסטודנטים/ות בכל מוסד אשר מחויב להגיש בכל שנה עד המועד האמור ,מבקר
ההתאחדות המנהל את התהליך ומפרסם את הטבלה הסופית עד סוף חודש מאי וזו נותרת
בתוקף עד תוקף חודש מאי בשנה הקלנדרית העוקבת ,עד תאריך היעד שהוגדר כמועד
האחרון לאחר הארכה ,8.6.2021 ,שבע אגודות לא הגישו את מספרי הסטודנטים/ות שלהם
לשנה הקרובה ,על אף הודעות רבות והתראות שעברו ליו"ר .הרצון לתת ייצוג מלא לכל
האגודות מתנגש עם התקנון ,שכן הטבלה הייתה להיחתם כבר בסוף חודש מאי .במעמד זה
לפנים משורת הדין ובפעם האחרונה בהחלט מתוך רצון טוב ועל מנת ליתן התראה אחרונה
וסופית ,ניתנת הארכה סופית ליו"ר באגודות השונות להעביר דיווח מספרי הסטודנטים/ות
במוסדם עד תאריך  .5.7.2021אגודה שלא תעביר דיווח מספרי עד מועד זה תישאר עם מספר
הסטודנטים מהשנה שעברה".
שלומי :יש לנו שתי הצעות על השולחן ,שבנויות על הנוסח במצגת .זה עדיין אומר שעד ה 5.7-תהיה פניה
למוסד לבקש את הדיווחים .ובהינתן ולא ,ובכל תרחיש הסיפא לא תהיה ,עפ"י הצעה אחת שמדברת על
הפחתה של  50%מהמנדטים ,והצעה שנייה לשמור את הטבלה של שנה עברה .כדי לייצר נוחות לשיח נגיד
עם סנקציה ובלי סנקציה .עוברים להצבעה.
(הצבעה)
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אופציה א'  -עם סנקציה7.94 :
אופציה ב'  -בלי סנקציה166.21 :
נמנעים 5.3
שלומי  :זאת ההחלטה .תודה על ההצעות ,על התהליך ,זה אומר שלשנה הנוכחית יש החלטה ללא סנקציה,
ועדת התקנון תיקח את זה מכאן ותחליט לאן היא רוצה לבנות ולהבנות את זה.
מאה הימים " אחרי הועידה"
שלומי :עוברים לנושא האחרון ,זה הנושא הכי קריטי ואסטרטגי .רוב הדיון לא יהיו בנשיאות אלא ידון במסגרת
עבודה של צוותים בקיץ הקרוב .דיברנו על זה בשנתיים האחרונות בכמה מושבי נשיאות .אחרי תקופה ארוכה
מוקמת ממשלה ,הייתה בעבר לזמן קצר ממשלה אבל ללא תקציב וחוק הסדרים .הממשלה העתידה כן אמורה
להעביר אותם .תקציב מדינה זה תהליך שהוא אמור להיות כל שנה ,נהפך להיות כל שנתיים .למה זה חשוב?
למשל שהשנה שאנחנו עבדנו על הכוח משימה ,זה היה חד פעמי בשונה מדברים שנכנסים לבסיס.
(מציג טבלה של שחקנים מרכזיים בממשלה)
שלומי  :חוק ההסדרים זה חוק מלווה לתקציב מדינה ,וזה לא רק סעיפי התקציב מאשרים בו לתקציב בנק
חקיקה נלווה .הרבה פעמים מדברים על השיח על אגף תקציבים שזה הזמן שלו ,זה השלב שהחברה האזרחית
ומשרדי ממשלה מכניסים דברים כי זה קורה מהר.
שלומי  :חלק מהתהליכים קורים מול משרדי הממשלה עצמם ,כי כל אחד עובד בפני עצמו על התקציב .כל
גורם שהוא לא גורם ממשלתי ,החברה האזרחית מנסה להיכנס לפעולה ולקדם דברים.
(מציג לוח זמנים)
שלומי :הפעם כל המפלגות מחויבות להעביר את התקציב יותר מהר ,כי ככל שהתקציב יעבור יותר מהר כדי
שהממשלה לא תיפול ,שר האוצר מאשר את התקציב ,ואז הולך לאישור ממשלה ואז זה לכנסת .וזה עובר גם
דיונים בוועדת הכספים ושם זה יכול ליפול .לנו יש השפעה גם על המשרדים עצמם ,זאת עבודה קשה של
הצוות המקצועי ,וגם על הועדות .בנינו תוכנית ל 100-ימים לממשלה שאנחנו רוצים לממש .זה לא שאלה
אג'נדיאלית גדולה זה שאלה של תיעדוף והזדמנות ,לנצל מומנטום .לפני כשבועיים בערך התחלנו להניע מהלך
רחב .מיפינו את האזורי אג'נדה שלנו והרבה מהדברים כבר נכנסו  .איפה אנחנו נכנסים? את רוב העבודה
נעשה בצוותים מסוימים .שני נושאים שבלטו מהוועידה :דיברנו על הסוגיות הגדולות שבחלק מהדברים לא
צריך את כולם כדי לקדם .אבל יש זוויות ומרחבים שאי אפשר בלי להתאחד לגוף אחד ולהזיז את זה קדימה.
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בחומש של ההשכלה גבוהה עניין התעסוקה הולך להיות אחד מתהליכי עומק .בוועידה ראינו שיש יותר עניין
בלכידות ודמוקרטיה בקרב ציבור הסטודנטים בישראל .בסוף אנחנו נתעסק בכל המרחבים .יש מרחב אחד
שאיתו צריך לחשוב עליו ,של "לכידות" .הולכת להגיע סוגיית חוק הגיוס לכנסת ולממשלה .הממשלה נוכחית
אמורה להציג מתווה חדש .עכשיו תכירו ,היסטורית ההתאחדות הייתה אחד מהגופים שהיו על אותו בג"ץ.
היום זה תופס אותנו שכרגע זה מהצד של המפלגות ובסוף זה יגיע לפתחנו .למה הדבר יתפוס אותנו בחלק
מהמרחבים? זה צירים חופפים .האזורים האלה נכנסו במסגרות ההסכמים הקואליציוניים .האתגרים
הרעיוניים יהיו במרחב לכידות .נשאלת השאלה מה עושים? חלק מהנקודות שיח זה קרב תקציב וקרב חוקים.
זה סוגיה של חוק הגיוס הכי נפיצה הולך לכאן או לכאן הולך להשתנות הסטטוס קוו .השיח היה עד היום
חרדים מול חילונים ,ובוועידה על השיח להפסיק את זה .לכידות בחברה ישראלית זה אחד מהדברים שיגדירו
את החברה הישראלית ב 100-שנים הקרובות .זה גם עומד בפני הממשלה אבל זאת שאלה של חברה
ישראלית כולה .בשאלה קונקרטית.
(מציג פרמידה אחת)
יש שיח שמתגבש בחברה הישראלית .צריך לייצר מתווה שירות משותף חדש .יוצאים מאותו מאבק של גיוס
לא גיוס ,ומייצרים שיח יותר מובנה שכל החברה צריכה לקחת חלק באחריות משותפת .מסתכלים על החברה
הישראלית בצורה יותר שווה אם עשינו צבא או לא .הסיפור הוא לא מכסות בצבא ,השאלה הזאת היא אזרחית
פוליטית .זה הזדמנות גם לייצר אתוס וגם לשתף את כלל הציבורים בישראל במהלך .עלו במרחבים השונים
כל מיני דוגמאות לחוזה חברתי חדש .בסוף הזווית של הלכידות זה יהיה לממשלה הכי קשה לקדם .יש לנו
הזדמנות לגעת בבעיות השורש הגדולות .איך אנחנו מעצבים עתיד שונה עם הסטודנטים והסטודנטיות שלנו.
והם צמאים לזה ,יש לנו קהל שבשל ומאוד רוצה .איך נעשה? נכין מהלכי חשיבות ונתחיל לנוע.
מיכל :כמה סטודנטים הגיעו מכל מכללה?
שלומי :נשלח לכם .סה"כ הגיעו  1,200איכותי .1,400 ,היה גיוון מדהים.
ספיר :היו עוד  3,000שעלו אונ-ליין בוובינר.
יורי :הצעה ,הועידה הייתה אחד הדברים המשמעותי שההתאחדות עשתה .הצעה לבנות את זה מתוך
האגודות .איך אנחנו מהאגודות פועלים בזירות האלה .לעשות אירוע שיא פעם בשנה .כדי שהנושאים מובנים
ולא דברים שעשו מהיום למחר.
לואיז  :ההסתכלות של הכנסת על הסטודנטים כרגע היא לא טובה .חברי כנסת לא חושבים שיש לנו כוח
משמעותי ובגלל זה לא מתייחסים .אם נמצא שיטה להראות כלפי חוץ לראות את הכוח ולפעול בצורה יותר
דומיננטית ,הבאת דומיננטיות בחברה ואז נוכל להביא את הדברים קדימה.
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ליאור :מדברים על הדברים האלה בתוכנית חומש?
שלומי :תוכנית חומש תהיה לאחר אישור התקציב .לשם אנחנו מכוונים את האג'נדה .סוגיית הפריפריה אולי
גם ,נדע ממש בקרוב .חלק מקדמים בחקיקה חלק במל"ג.
אביתר  :יש לנו נטייה לשמור את הדברים השווים לסוף .אבל זה המשמעות של התפקיד שלנו ,של הדור
העתיד .זה שווה להקדיש לזה נשיאות בפני עצמה.
שלומי  :נעשה את זה ,יש דברים פורמליים שמחייבים אותנו ולכן עשינו קודם .נזמן מפגש בזום עם חומרים
על תוכניות  100ימים קודמות .ותהיה הזדמנות לחשוב על זה .בסוף יבואו ישאלו לדעתנו מה לעשות .תודה
לכולם ותודה לעידו.
שעת התחלה16:15 :
שעת סיום 21:10 :
רושם :דוד זנזורי

28

טבלת הצבעות

29

30

31

