
 

 

 התאחדות הסטודנטים

 פרוטוקול ישיבת נשיאות

16/11/1214 

 אקדמי גליל מערבירכז הבמ

 

 16:00: שעת פתיחת הישיבה

 :נוכחים

 ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו: גלעד ארדיטי

 ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יוס: רם שפע

 ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה"יו: יוסי מזרחי

 א"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ת"יו: ענבר הוכברג

 ה הפתוחהר אגודת הסטודנטים באוניברסיט"יו: דהן הילה קורדנה

 ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת סמינר הקיבוצים"יו: אורן לימאי ברזלי

 אריאלר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת "יו: שירה מיסטריאל

 אונו  תאקדמיהקריה ר אגודת הסטודנטים ה"יו: תמיר פרץ

 בצלאלר אגודת הסטודנטים במכללת "יו: תומר לסלו

 רכז הבינתחומיר אגודת הסטודנטים במ"יו: ירדן בן יוסף

 אוהלור אגודת הסטודנטים במכללת "יו: יניב דניאלי

 במכללת שערי משפט ר אגודת הסטודנטים "יו: ערן לוי

 במכללת צפת ר אגודת הסטודנטים "יו: שי אוגוסט

 ר אגודת הסטודנטים במכללת בית ברל"יו: לדשטייןאבירם גו

 ה למנהלר אגודת הסטודנטים במכלל"יו: דור חיים

 ספירר אגודת הסטודנטים במכללת "יו: מורן ברנס

 יפו-א"ה האקדמית תר אגודת הסטודנטים במכלל"יו: סיגל קובלסקי



 

 

 תל חיר אגודת הסטודנטים במכללת "יו: אליעד רבי

 רכז האקדמי פרסת הסטודנטים במר אגוד"יו: אביב ביטח

 נתניהר אגודת הסטודנטים במכללת "יו: זאנה שרי

 דוד יליןר אגודת הסטודנטים במכללת "יו: דורין גרינשפן

 ר אגודת הסטודנטים במכללת גליל מערבי"יו: אתי קירשני

 :כתבי הצבעה

 .רם שפעשל  מייפה את כוחו ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון"יו: אבי בן הלל

 .במכללת וינגייט מייפה את כוחו של רם שפער אגודת הסטודנטים "יו: נוי נחומסון

 .מייפה את כוחו של גלעד ארדיטי ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה"יו: ליאור ידין

 .שקלון מייפה את כוחו של גלעד ארדיטיר אגודת הסטודנטים במכללת א"יו: נתי פרץ

 .ורט בראודה מייפה את כוחו של גלעד ארדיטיודת הסטודנטים במכללת אר אג"יו: ליאור קאופמן

 .בטכניון מייפה את כוחו של גלעד ארדיטיר אגודת הסטודנטים "יו: דני מגנר

 .ה העברית מייפה את כוחה של הילה קורדנה דהןר אגודת הסטודנטים באוניברסיט"יו: אלדד פוסטן

 :נוספים

 ועדת ביקורת ר"יו: פלג אדר

 ועדת ביקורת תחבר: בן אלימרי 

 מבקר התאחדות הסטודנטים בישראל: יניב יחזקאל

 התאחדות הסטודנטים בישראל ל"מנכ: עמיחי גרין

 ראש מערך ליווי והכשרת אגודות התאחדות הסטודנטים בישראל: תומר ניב

 

 :דיון

טובה לאתי וליאור נתחיל במילה . אני נרגש לפתוח את ישיבת הנשיאות הראשונה שלי ושל גלעד: רם שפע

 :נתחיל בעדכונים לפני סדר היום. ולכל הצוות המסור של האגודה המארחת פה בגליל מערבי

החלטנו בשנה שעברה להתחיל להתמקד בנושא הספורט  –ועדת הספורט של ההתאחדות  .א

והקמנו ועדה של ההתאחדות במטרה לקדם עשייה ספורטיבית משמעותית יותר , הסטודנטיאלי



 

 

. מי שמעוניין לקחת חלק בוועדה אנא צרו איתי קשר. דני מהטכניון גם הצטרף לוועד אסא. בקמפוסים

 .נחנו נתכנס אחת לחודש וחצי לערךא

ה רציניים שרצו לקדם רעיון שבו יכונס פורום 'פנו אלינו לפני כמה שבועות חבר –הקונגרס החברתי  .ב

הרעיון . דרו בעיית הדיור ופיננסיםאשר כרגע הוג, פתוח של אלפי אנשים שיעסקו בנושאים הבוערים

לדון בסוגיות האלו ולאחר מכן יצאו , יפו-א"שיתכנסו במשך שלושה ימים במכללה האקדמית ת

אנחנו עדיין שוקלים את הבקשה . הכוונה שזה יהיה פיילוט שירוץ לאורך שנים. לתכנית עבודה של שנה

 .ונחליט בהמשך מה תהיה מידת המעורבות שלנו

אנחנו רוצים על מנת שהנושא יתנהל בצורה רצינית ומסודרת להקים ועדה  –המנדטים שינוי שיטת  .ג

נשלח . אני יותר ממזמין אותכם לקחת חלק בוועדה. שתורכב מנציגים שווים של אופי המוסדות השונים

 .מייל עם כל הפרטים

זה . ותהמטרה שכמה שיותר מכם תהיו מעורבים בשוטף של ההתנהלות בהתאחד –מנהיגות משתפת  .ד

זה גם המקום שלכם לבוא ולהציע הצעות לחידושים ורעיונות . יותר ועדות ועיסוק מצידכםיגזור גם 

 .חדשים

הקמה . אני חושב שזה צריך להתנהל תחת הוועד המנהל כי זה הגוף שאמור לייצג את כולם פה :תומר לסלו

 .של הרבה ועדות יכולות לפגוע בכח של הוועד המנהל

 :עדכוניםנחזור ל :רם שפע

אני . מדובר באחד הנושאים החשובים ביותר שאנחנו מקדמים בתקופה האחרונה - מערך ליווי אגודות .ה

רוצה להציג את המסמך שמתכלל את תפיסתנו לגבי הצרכים והפתרונות שצריכים לבוא לידי ביטוי 

ההתחלה  זו. ישבנו לא מעט שעות על הנושא על מנת להוציא את הדברים לפועל. במסגרת מערך זה

בהזדמנות זו . נשלח אליכם את המסמך כמובן. ואני בטוח שיעלו עוד הרבה רעיונות בתקופה הקרובה

לקחנו את אור והסטנו חלק קטן מהתפקיד שלו לטובת ליווי אגודות . אני רוצה להציג שינוי קטן שעשינו

. 'מלגות וכו, תלדוגמה ליווי בכל מה שקשור לתחבורה ציבורי. בכל מה שקשור לפעילות חברתית

אתם . אני רוצה להציג את תומר שנבחר שלשום לתפקיד ראש מערך ליווי והכשרת אגודות, בנוסף

 .עלה צרכים ויעזור למצוא פתרונותי, תומר יגיע אליכם לשטח. תראו אותו רבות בחודשים הקרובים

יסתם לתפקיד אנחנו נשלח בתקופה הקרובה סקר בנושא צרכים של יושבי ראש עם כנ –סקר צרכים  .ו

 .ובמהלך הכהונה

נוצרה עכשיו . חלק עדיין לא, חלק מהאגודות הצטרפו כבר להסכם וחתמו מול איסתא –הסכם איסתא  .ז

בסוף זה . הזדמנות לאגודות להצטרף כי יש כמעט שנה עד לסיום ההתקשרות וזו הזדמנות טובה לדעתי

 .ות בנושאאני זמין לשאל. שווה לא מעט כסף למי שמעוניין להצטרף אליו

זה כמובן תלוי גם . אנחנו רוצים להקים פורום של אגודות ממוסדות קטנים –" קטנות"פורום אגודות  .ח

 .נשלח לכם מייל בנושא. בהיענות שלכם



 

 

הסיכוי לכך נמוך . אנחנו עובדים על זה מול שר הפנים וועדת הבחירות המרכזית –בחירות בקמפוסים  .ט

חשבנו על כמה רעיונות ללא קשר להגדלת אחוז . יצירתייםשיו רעיונות מאוד ואנחנו מחפשים עכ

 .אחד הדברים שחשבנו עליו הוא יום הצבעה ארצי בכל הקמפוסים. ההצבעה ביום הבחירות

 :גם לי יש שני עדכונים: עמיחי גרין

רים "יום עיון ליו בעקבות ההצלחה של השנה שעברה החלטנו לקיים גם השנה –ג "יום עיון במל .א

ג ואת "יום העיון הוא הזדמנות מעולה להכיר את פעילות המל (.ג"מל) לה גבוההבמועצה להשכ

, חגית מסר ירון' פרופ ,ג"ר המל"סיו, מר גדי פרנק, ג"ל המל"במפגש יקחו חלק מנכ. הנפשות הפועלות

מודל התקצוב של המוסדות , סוגיות אקדמיות: בין הנושאים בהם נעסוק .ג בכירים נוספים"ועובדי מל

כמובן . 2..2-יום העיון יתקיים ב .מעונות סטודנטים ותכניות מיוחדות, שכר ותעסוקה, ייםהאקדמ

 .שנעביר את כל הפרטים במייל כולל זימון

לפני שנתיים רשם העמותות התחיל לבצע ביקורת עומק  –ח ביקורת עומק עמותת איסתא ליינס "דו .ב

ואי אישור התקציב לפני שנתיים  הביקורת שנדחתה לאחר נפילת הממשלה. בעמותת איסתא ליינס

יש לא מעט ליקויים שהרשם הצביע עליהם . ח הביקורת"הסתיימה וסוף סוף קיבלנו טיוטה של דו

אך שני הדברים המשמעותיים וחשובים לכם כחברי נשיאות הם העובדה שנצטרך ככל , ונטפל בהם

שם להמשיך ולהעביר ואיסור של הר, הנראה למזג את עמותת איסתא ליינס יחד עם ההתאחדות

אנחנו נקיים ישיבת ועד מנהל פתוחה שתתמקד . תמיכות לעמותות שאינן מחזיקות בניהול תקין

 . ח ביום שלישי הבא וכולכם מוזמנים להגיע"בנושאים הללו ובדו

 :נמשיך בעדכונים :גלעד ארדיטי

אנחנו נצטרך . סדותמו 11שהוקצו לכמעט ₪ מיליון  100ת יוצאים בפעימה השנייה של "ות –מעונות  .א

אני אדבר עם כל . אכן יקדמו את התכניות השונות ת"לוודא שהמוסדות שקיבלו אישור לתמיכה מהות

 .רים שהנושא רלוונטי אליו בימים הקרובים"אחד מהיו

כשהבסיס יהיה עבודה שלנו מול יזמים  אנחנו עובדים על חיפוש אפיקים חדשים לחברה –אלחון  .ב

מי שזה מעניין אותו נשמח שידבר איתי על מנת . ם שנבחר להתמקד בהםפרטיים שפועלים בתחומי

נשתדל בפברואר להביא כמה שינויים שעלו לאור . שנצליח ביחד לייצר באלחון זרם הכנסות משמעותי

אחת האפשרויות שחשבנו היא שגם יהיה דירקטור מטעם חברי . ר.מ.פ.ההתרחשויות שהיו בפרשת מ

 .ניורהנשיאות ולא רק דירקטור ס

מיזם דיור ביפו שמבוסס . מיזם חדש שאנחנו נמצאים על סף חתימה הוא בתחום הדיור –הבית האקדמי  .ג

בו אנו מצטרפים ליזם ונעזור בשיווק הדירות כאשר הרציונאל והערך המוסף יהיה  3.א "על תמ

ם גם של קבוצת רכישה וג – להסתכל על מודל חבר כמודל שאפשר לאמץ אותו בעולם הסטודנטים

 .של ליווי בכל האפיקים הרלוונטיים לפרויקטים מסוג זה

אני חושב שנכון שניכנס לנושא הדיור אבל צריך מאוד להיזהר לא להיכנס לפרויקטים שיסבכו  :תומר לסלו

אם ניכנס לדוגמה לפרויקט שאינו חלק מדיור בר השגה זה יעשה לנו נזק תדמיתי כבד וגם . אותנו ציבורית

 .מטרהאנחנו נחטיא את ה



 

 

אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מייצגים ציבור הטרוגני ורחב ויש גם ציבור מבוגר יותר שמעוניין  :גלעד ארדיטי

אנחנו בודקים את זה עכשיו כפיילוט ולאחר מכן נצטרך להחליט מה הכיוונים שאנחנו רוצים . לרכוש דירות

 .שגה אל מול שיווק כללי ועודדיור בר ה, מרכז ואזורי ביקוש אל מול הפריפריה –ללכת אליהם 

זה נובע מתוך התפיסה שאם לאחר . אני חושב שאלו שאלות שאנחנו צריכים לשאול כבר עכשיו :תומר לסלו

מכן נגיע למשרדי הממשלה ולכנסת ונדרוש פתרונות לדיור בר השגה יהיה לנו בעיה לעשות זאת לאחר שהיינו 

 .מעורבים בפרויקט שהוא שונה לחלוטין

יחד עם זאת אני לא . מצד אחד אני חושב שתומר צודק וחשוב שנתייחס גם למטרות הנשיאות :רחייוסי מז

רואה פה סתירה כי גם אנחנו לדוגמה באגודה התחלנו להיכנס לתחום במטרה להקל על סטודנטים במחירי 

 .ותוך כדי גם ליצור אפיק הכנסה לאגודה ולחברה הכלכלית שלנו, דירות

 :להמשך העדכונים נחזור :גלעד ארדיטי

אנחנו נמצאים מולם . עוד לא הגענו ליעד המספרי של מי שהיה צריך לחתום מול החברה –אייסטודנט  .ד

, בהינתן לכך שנגיע ליעד שנקבע, כרגע בשיח על מנת שנוכל להגיע לחתימה על מסמך סיום תביעות

 .ובנוסף הבטחה שאגודות שנכנסו לא יפרשו מהפרויקט במסגרת זמן מוסכמת

אני קבעתי כבר שלוש פגישות עם נציגי החברה וכל פעם הוא הבריז מהפגישה ואני חושבת  :סיגל קובלסקי

 .שצריך לשים לב לכך

 .אני מציע שנארגן יום מרוכז שבו מי שעוד לא חתם מולם יגיע לפגישה איתם :יוסי מזרחי

וחות של כמה אגודות קטנות יפעלו אני רוצה לפנות לאגודות הקטנות שנמצאות כאן ולהציע שנאגד כ :ערן לוי

אני בקשר רציף מול נציג החברה ואני חושב שניתן לצרף . יחד על מנת להשיג הסכם מיטבי מול החברה

 .אגודות נוספות למי שמעוניין בכך

 :נחזור להמשך העדכונים :גלעד ארדיטי

והן בהחלט טובות  הוועדה הגישה את המלצותיה. ח הוועדה"שלחנו לכם את דו –ועדת איכות הוראה  .ה

על מנת ליישם  האתגר שעכשיו אנחנו עובדים עליו הוא מודל התקצוב. מאוד ומסמנות כיוון חיובי מאוד

 .את ההמלצות בפועל

אנחנו עובדים על הנושא . ת"ות-ג"חוקתי של המל-ועדה שעסקה במבנה הארגוני –ועדת המשילות  .ו

במערכת וישפיעו רבות על מידת השפעתנו  מכיוון שהתוצאות של הוועדה ישפיעו על כלל השחקנים

 .על המערכת

. עד סוף החודש האוניברסיטאות אמורות לפרסם את מסלולי הקבלה ללא פסיכומטרי –פסיכומטרי  .ז

ההנחה שלנו שלא יהיה שינוי דרמטי מהמצב כיום ואני משער שעד שלא יגיע שר חינוך חדש הנושא 

ה "האצבע על הדופק לכך שההסכם שנחתם מול ור אנחנו כן נהיה עם. לא יתקדם באופן משמעותי

 .ם אכן יצא לפועל"וור



 

 

הסיבה לכך היא שההסכם . אנחנו מתחילים לעבוד מול אחישי גל על הסכם שליטה מחודש –איסתא  .ח

כשהנושא יהיה רלוונטי . הקיים הוא מלפני חמש שנים ולפי הרשות לניירות ערך יש לחדש את ההסכם

מטרה שאנחנו כן מכוונים אליה היא הקטנת הדירקטוריון לאור היכולת  .הוא כמובן יגיע לנשיאות

 .להשפיע ולשוט יותר על דירקטוריון מצומצם יותר

יחד עם , אני מציע שנקים ועדה של הנשיאות שנבחן בה את הנושא ואת המעורבות שלנו באיסתא :יוסי מזרחי

 .הייעוץ המשפטי של ההתאחדות

 :דכוניםנחזור להמשך הע :גלעד ארדיטי

, סדר יום –אתם תשימו לב היום שאנחנו עושים שינוי בישיבות הנשיאות שתורכב משלושה חלקים  .ט

שולחנות עגולים בנושאים שעל סדר היום של ההתאחדות ולבסוף הצגה של נושא חדש על ידי מומחים 

מקום השינוי הוא לאחר שחשבנו בוועד המנהל על הפורמט כך שיהיה יותר . בתחום לטובת העשרה

 .לדיון ויכולת לחברי הנשיאות להשפיע על העיסוק היומיומי של ההתאחדות

העמותה מפעילה שתי . אני רוצה להציג את הפעילות של עמותת עוגן שעוסקת בנושאי שחיתות :ירדן בן יוסף

מתקיים אירוע שחיתות בארגון העמותה הבינה שניתן לייצר שלפני שמגיעים למצב בו . קליניקות משפטיות

אותה עמותה הקימה את תו . עדיף לפני להעלות מודעות בקרב הארגון בכל הקשר לשחיתות והתנהלות תקינה

בתחילה זה היה מיועד בעיקר לגופים פרטיים אבל היום העמותה . היושר שהוא תו תקן ערכי עבור ארגונים

מעותו שהעמותה לוקחת על עצמה אחריות להתנהגות אותו אימוץ תו היושר מש. פועלת גם בקרב עמותות

גם אם קורה מקרה הארגון זוכה . לצד ליווי של העמותה, מסוימת וקוד אתי שהארגון צריך לקחת על עצמו

אנחנו אימצנו באגודה את התו ואנחנו מתחילים עכשיו . לליווי מצד העמותה וניתן להביא לפתרון תוך ארגוני

אני חושב שנכון . בדיםוהחליטו גם לאמץ את הנושא בקרב ההתאחדות וצוות הע גלעד ועמיחי. לעבוד איתו

 .שנאמץ כמה שיותר את אגודות את הנושא אז אם יש מישהו שמעוניין בכך אני אשמח לעזור לקשר

הילה היא . נתחיל בבחירות לוועד מנהל של נציגת האוניברסיטאות. נעבור לסדר היום של הישיבה :רם שפע

 .אז אם אין שאלות להילה נעבור להצבעה יחידההמתמודדת ה

 .אנחנו מצביעים עכשיו על מועמדותה של הילה קורדנה דהן לנציגת אוניברסיטאות בוועד המנהל: פלג אדר

 בעד :אוניברסיטת חיפה

 בעד :א"אוניברסיטת ת

 בעד :ה הפתוחהאוניברסיטה

 בעד :סמינר הקיבוצים

 בעד :אריאלאוניברסיטת 

 בעד :אונו תהאקדמי קריהה

 בעד :בצלאל



 

 

 בעד :רכז הבינתחומימה

 בעד :אוהלו

 בעד :שערי משפט

 בעד :צפת 

 בעד :בית ברל

 בעד :ה למנהלמכללה

 בעד :ספיר

 בעד :יפו-א"האקדמית ת

 בעד :תל חי

 בעד :רכז האקדמי פרסמה

 נמנע :נתניה

 בעד :דוד ילין

 בעד :גליל מערבי

 בעד :אוניברסיטת בן גוריון

 בעד :וינגייט

 בעד :קהאפ

 בעד: שקלוןא

 בעד :ורט בראודהא

 נמנע :טכניון

 בעד: ה העבריתאוניברסיטה

 בעד :ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו

 בעד :ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יוס

 .הילה קורדנה דהן נבחרה לחברת ועד מנהל כנציגת האוניברסיטאות: פלג אדר

 .בואו תציגו את עצמכם. ועד המנהלנעבור לבחירות לנציג המכללות מטעם הו :רם שפע



 

 

ר "ניסיתי בתור יו. ר באגודת הסטודנטים במכללה למנהל"אני בתחילת הקדנציה השנייה שלי כיו :דור חיים

, התמודדתי בשנה שעברה גם לוועד מנהל ולצערי לא ניצחתי. להיות כמה שיותר מעורב בפעילות ההתאחדות

ר אגודה ולפני זה "אני מביא עמי ניסיון רב כיו. ל ולהתאחדותואני באמת רוצה להגיע ולתרום לוועד המנה

אני חושב שחשוב שיהיה בוועד המנהל ייצוג נוסף למוסדות הפרטיים וגם בסוגית המנדטים וליווי  .ח"כרמ

 .אגודות אשמח לקחת חלק

כאן קרא אני מקווה שמי שנמצא . נשוי ואב לשלושה. אני יושב ראש האגודה במכללת שערי משפט :ערן לוי

הגשתי מועמדות כי . אני מכהן בתפקיד מאפריל. את קורות החיים והמכתב הנלווה שהועברו לכם מבעוד מועד

אחת הסיבות העיקריות שבגללן הגשתי מועמדות היא שאני . אני חושב שראוי שתהיה בחירה לתפקיד חשוב זה

 .הצלחהואני מאחל לכולם ב, חש שאין ייצוג משמעותי ומספק לאגודות הקטנות

 . מכיוון שמורדי לא כאן אז נעבור להצבעה :רם שפע

 .אנחנו מצביעים עכשיו על נציג המכללות בוועד המנהל: פלג אדר

 דור חיים: אוניברסיטת חיפה

 דור חיים: א"אוניברסיטת ת

 מורדי ישראל: ה הפתוחהאוניברסיטה

 דור חיים: סמינר הקיבוצים

 דור חיים: אריאלאוניברסיטת 

 דור חיים :אונו תדמיהאק קריהה

 דור חיים: בצלאל

 דור חיים: רכז הבינתחומימה

 דור חיים: אוהלו

 ערן לוי :שערי משפט

 נמנע: צפת 

 דור חיים: בית ברל

 דור חיים: ה למנהלמכללה

 דור חיים: ספיר

 דור חיים: יפו-א"האקדמית ת



 

 

 נמנע: תל חי

 מורדי שיראל: רכז האקדמי פרסמה

 נמנע: נתניה

 ר חייםדו: דוד ילין

 דור חיים: גליל מערבי

 דור חיים: אוניברסיטת בן גוריון

 ערן לוי: וינגייט

 דור חיים: אפקה

 דור חיים: שקלוןא

 דור חיים: ורט בראודהא

 נמנע: טכניון

 דור חיים: ה העבריתאוניברסיטה

 נמנע: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו

 נמנע: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יוס

 .ר חיים נבחר לחבר ועד מנהל כנציג המכללותדו: פלג אדר

 .אנחנו עוברים עכשיו להצבעה על המועמדים לוועדת תקנון :רם שפע

 .אנחנו מצביעים עכשיו על מועמדותו של אבי בן הלל כנציג האוניברסיטאות לוועדת תקנון: פלג אדר

 בעד: אוניברסיטת חיפה

 בעד: א"אוניברסיטת ת

 בעד: ה הפתוחהאוניברסיטה

 בעד: מינר הקיבוציםס

 בעד: אריאלאוניברסיטת 

 בעד :אונו תהאקדמי קריהה

 בעד: בצלאל



 

 

 בעד: רכז הבינתחומימה

 בעד: אוהלו

 בעד :שערי משפט

 בעד: צפת 

 בעד: בית ברל

 בעד: ה למנהלמכללה

 בעד: ספיר

 בעד: יפו-א"האקדמית ת

 בעד: תל חי

 בעד: רכז האקדמי פרסמה

 נמנע: נתניה

 בעד: דוד ילין

 בעד: יל מערביגל

 בעד: אוניברסיטת בן גוריון

 בעד: וינגייט

 בעד: אפקה

 בעד: שקלוןא

 בעד: ורט בראודהא

 נמנע: טכניון

 בעד: ה העבריתאוניברסיטה

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יוס

 .ןאבי בן הלל נבחר כנציג האוניברסיטאות לוועדת תקנו: פלג אדר

 .אנחנו מצביעים עכשיו על מועמדותה של ענבר הוכברג כנציגת האוניברסיטאות לוועדת תקנון: רם שפע



 

 

 בעד: אוניברסיטת חיפה

 בעד: א"אוניברסיטת ת

 בעד: ה הפתוחהאוניברסיטה

 בעד: סמינר הקיבוצים

 בעד: אריאלאוניברסיטת 

 בעד :אונו תהאקדמי קריהה

 בעד: בצלאל

 בעד: רכז הבינתחומימה

 בעד: אוהלו

 בעד :שערי משפט

 בעד: צפת 

 בעד: בית ברל

 בעד: ה למנהלמכללה

 בעד: ספיר

 בעד: יפו-א"האקדמית ת

 בעד: תל חי

 בעד: רכז האקדמי פרסמה

 נמנע: נתניה

 בעד: דוד ילין

 בעד: גליל מערבי

 בעד: אוניברסיטת בן גוריון

 בעד: וינגייט

 בעד: אפקה

 בעד: שקלוןא



 

 

 בעד: ורט בראודהא

 נמנע: ןטכניו

 בעד: ה העבריתאוניברסיטה

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יוס

 .ענבל הוכברג נבחרה כנציגת האוניברסיטאות לוועדת תקנון: פלג אדר

 .אנחנו מצביעים עכשיו על מועמדותו של אביב איטח כנציג המכללות לוועדת תקנון: רם שפע

 בעד: חיפה אוניברסיטת

 בעד: א"אוניברסיטת ת

 בעד: ה הפתוחהאוניברסיטה

 בעד: סמינר הקיבוצים

 בעד: אריאלאוניברסיטת 

 בעד :אונו תהאקדמי קריהה

 בעד: בצלאל

 בעד: רכז הבינתחומימה

 בעד: אוהלו

 בעד :שערי משפט

 בעד: צפת 

 בעד: בית ברל

 בעד: ה למנהלמכללה

 בעד: ספיר

 בעד: יפו-א"האקדמית ת

 בעד: תל חי

 בעד: רכז האקדמי פרסמה



 

 

 נמנע: נתניה

 בעד: דוד ילין

 בעד: גליל מערבי

 בעד: אוניברסיטת בן גוריון

 בעד: וינגייט

 בעד: אפקה

 בעד: שקלוןא

 בעד: ורט בראודהא

 נמנע: טכניון

 בעד: ה העבריתאוניברסיטה

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יוס

 .אביב איטח נבחר כנציג המכללות לוועדת תקנון: פלג אדר

 .אנחנו מצביעים עכשיו על מועמדותה של לימאי ברזלי אורן כנציגת המכללות לוועדת תקנון: רם שפע

 בעד: אוניברסיטת חיפה

 בעד: א"אוניברסיטת ת

 בעד: ה הפתוחהאוניברסיטה

 בעד: סמינר הקיבוצים

 בעד: אריאלאוניברסיטת 

 בעד :אונו תקדמיהא קריהה

 בעד: בצלאל

 בעד: רכז הבינתחומימה

 בעד: אוהלו

 בעד :שערי משפט



 

 

 בעד: צפת 

 בעד: בית ברל

 בעד: ה למנהלמכללה

 בעד: ספיר

 בעד: יפו-א"האקדמית ת

 בעד: תל חי

 בעד: רכז האקדמי פרסמה

 נמנע: נתניה

 בעד: דוד ילין

 בעד: גליל מערבי

 בעד: אוניברסיטת בן גוריון

 בעד: וינגייט

 בעד: אפקה

 בעד: שקלוןא

 בעד: ורט בראודהא

 נמנע: טכניון

 בעד: ה העבריתאוניברסיטה

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יוס

 .לימאי ברזלי אורן נבחרה כנציגת המכללות לוועדת תקנון: פלג אדר

נתחיל עם מועמדותה של נוי . ת לחברות בוועדת מכרזיםאנחנו עוברים להצביע עכשיו על המועמדו: רם שפע

 .נחומסון

 בעד: אוניברסיטת חיפה

 בעד: א"אוניברסיטת ת



 

 

 בעד: ה הפתוחהאוניברסיטה

 בעד: סמינר הקיבוצים

 בעד: אריאלאוניברסיטת 

 בעד :אונו תהאקדמי קריהה

 בעד: בצלאל

 בעד: רכז הבינתחומימה

 בעד: אוהלו

 בעד :שערי משפט

 בעד: צפת 

 בעד: בית ברל

 בעד: ה למנהלמכללה

 בעד: ספיר

 בעד: יפו-א"האקדמית ת

 בעד: תל חי

 בעד: רכז האקדמי פרסמה

 נמנע: נתניה

 בעד: דוד ילין

 בעד: גליל מערבי

 בעד: אוניברסיטת בן גוריון

 בעד: וינגייט

 בעד: אפקה

 בעד: שקלוןא

 בעד: ורט בראודהא

 בעד: טכניון



 

 

 בעד: ה העבריתאוניברסיטה

 בעד: התאחדות הסטודנטים בישראל ר"יו

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יוס

 .נוי נחומסון נבחרה כחברה לוועדת מכרזים: פלג אדר

 בעד: אוניברסיטת חיפה. נצביע עכשיו על מועמדותה של דורין גרינשפן לוועדת מכרזים: רם שפע

 בעד: א"אוניברסיטת ת

 בעד: ה הפתוחהאוניברסיטה

 בעד: יםסמינר הקיבוצ

 בעד: אריאלאוניברסיטת 

 בעד :אונו תהאקדמי קריהה

 בעד: בצלאל

 בעד: רכז הבינתחומימה

 בעד: אוהלו

 בעד :שערי משפט

 בעד: צפת 

 בעד: בית ברל

 בעד: ה למנהלמכללה

 בעד: ספיר

 בעד: יפו-א"האקדמית ת

 בעד: תל חי

 בעד: רכז האקדמי פרסמה

 נמנע: נתניה

 בעד: דוד ילין

 עדב: גליל מערבי



 

 

 בעד: אוניברסיטת בן גוריון

 בעד: וינגייט

 בעד: אפקה

 בעד: שקלוןא

 בעד: ורט בראודהא

 נמנע: טכניון

 בעד: ה העבריתאוניברסיטה

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יוס

 .דורין גרינשפן נבחרה כחברה לוועדת מכרזים: פלג אדר

 . רים להצביע עכשיו על המועמדים לחברים בוועדת כספיםאנחנו עוב: רם שפע

נתחיל עם מועמדותו של מורדי  .לפי התקנון חברים בוועדת כספים צריכים להיבחר ברוב מיוחד: פלג אדר

 .ישראל

 בעד: אוניברסיטת חיפה

 בעד: א"אוניברסיטת ת

 בעד: ה הפתוחהאוניברסיטה

 בעד: סמינר הקיבוצים

 ענמנ: אריאלאוניברסיטת 

 בעד :אונו תהאקדמי קריהה

 נמנע: בצלאל

 נמנע: רכז הבינתחומימה

 נמנע: אוהלו

 נמנע :שערי משפט

 נמנע: צפת 



 

 

 נמנע: בית ברל

 בעד: ה למנהלמכללה

 נמנע: ספיר

 נמנע: יפו-א"האקדמית ת

 בעד: תל חי

 בעד: רכז האקדמי פרסמה

 נמנע: נתניה

 נמנע: דוד ילין

 בעד: גליל מערבי

 בעד: ריוןאוניברסיטת בן גו

 בעד: וינגייט

 בעד: אפקה

 בעד: שקלוןא

 בעד: ורט בראודהא

 נמנע: טכניון

 בעד: ה העבריתאוניברסיטה

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יוס

 .מנדטים .1.1. –נמנע , מנדטים .36.2 –בעד , יםכספנבחר כחבר לוועדת  מורדי ישראל: פלג אדר

 . נצביע עכשיו על מועמדותו של רזי בן ציון לחברות בוועדת כספים: רם שפע

 בעד: אוניברסיטת חיפה

 בעד: א"אוניברסיטת ת

 בעד: ה הפתוחהאוניברסיטה

 בעד: סמינר הקיבוצים



 

 

 בעד: אריאלאוניברסיטת 

 בעד :אונו תהאקדמי קריהה

 נמנע: בצלאל

 נמנע: רכז הבינתחומימה

 נמנע: אוהלו

 נמנע :שערי משפט

 נמנע: צפת 

 נמנע: בית ברל

 בעד: ה למנהלמכללה

 נמנע: ספיר

 נמנע: יפו-א"האקדמית ת

 בעד: תל חי

 בעד: רכז האקדמי פרסמה

 נמנע: נתניה

 נמנע: דוד ילין

 בעד: גליל מערבי

 בעד: אוניברסיטת בן גוריון

 נמנע: וינגייט

 בעד: אפקה

 בעד: שקלוןא

 בעד: ורט בראודהא

 בעד: טכניון

 בעד: ה העבריתסיטאוניברה

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו



 

 

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יוס

 .מנדטים 13.60 –נמנע , מנדטים 99.91 –בעד , רזי בן ציון נבחר כחבר לוועדת כספים: פלג אדר

 . נצביע עכשיו על מועמדותו של אלירן בלחסן לחברות בוועדת כספים: רם שפע

 בעד: פהאוניברסיטת חי

 בעד: א"אוניברסיטת ת

 בעד: ה הפתוחהאוניברסיטה

 בעד: סמינר הקיבוצים

 נמנע: אריאלאוניברסיטת 

 בעד :אונו תהאקדמי קריהה

 נמנע: בצלאל

 נמנע: רכז הבינתחומימה

 נמנע: אוהלו

 נמנע :שערי משפט

 נמנע: צפת 

 נמנע: בית ברל

 בעד: ה למנהלמכללה

 נמנע: ספיר

 נמנע: יפו-א"האקדמית ת

 בעד: תל חי

 בעד: רכז האקדמי פרסמה

 נמנע: נתניה

 נמנע: דוד ילין

 בעד: גליל מערבי

 בעד: אוניברסיטת בן גוריון



 

 

 בעד: וינגייט

 בעד: אפקה

 בעד: שקלוןא

 בעד: ורט בראודהא

 נמנע: טכניון

 בעד: ה העבריתאוניברסיטה

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו

 בעד: לר התאחדות הסטודנטים בישרא"יוס

 .מנדטים .1.1. –נמנע , מנדטים .36.2 –בעד , אלירן בלחסן נבחר כחבר לוועדת כספים: פלג אדר

אני סוגר את . ליאור וכל הצוות באגודה בגליל מערבי על האירוח הנפלא, תודה רבה לאתי: גלעד ארדיטי

 .הישיבה

 

 -הישיבה נעולה-

 


