
 

 

 התאחדות הסטודנטים

 פרוטוקול ישיבת נשיאות

17/2/2215 

 קמפוס רמלה –באוניברסיטה הפתוחה 

 

 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: עמית שפר

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

  ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון"יו: אבי בן הלל

 ה העברית ר אגודת הסטודנטים באוניברסיט"יו: אלדד פוסטן

 ת בר אילןר אגודת הסטודנטים באוניברסיט"יו: אדם ארבל

 ה הפתוחהר אגודת הסטודנטים באוניברסיט"יו: דהן הילה קורדנה

 אריאלר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת "יו: שירה מיסטריאל

 אונו  תהאקדמיקריה ר אגודת הסטודנטים ה"יו: תמיר פרץ

 בצלאלר אגודת הסטודנטים במכללת "יו: נדב הייפרט

 רכז הבינתחומיר אגודת הסטודנטים במ"יו: ירדן בן יוסף

 ר אגודת הסטודנטים במכללת שנקר"יו: אריאל מדינה

 ר אגודת הסטודנטים במכללת רמת גן"יו: וןשלומי קק

 ר אגודת הסטודנטים במכון הטכנולוגי חולון"יו: עמרי שמחי

 ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי למשפט ועסקים"יו: לירן כפיר

 ר אגודת הסטודנטים במכללת בית ברל"יו: סיון צפריר



 

 

 רכז האקדמי פרסר אגודת הסטודנטים במ"יו: אביב ביטח

  ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה"יו: יןליאור יד

 :כתבי הצבעה

 .עמית שפרורט בראודה מייפה את כוחו של ר אגודת הסטודנטים במכללת א"יו: דניאל רייזר

 .במכללת צפת מייפה את כוחו של גלעד ארדיטיר אגודת הסטודנטים "יו: שי אוגוסט

 .ענבר הוכברגשל  כוחהמייפה את קיבוצים מכללת סמינר הבר אגודת הסטודנטים "יו: לימאי ברזלי אורן

 :נוספים

 ועדת ביקורת ר"יו: פלג אדר

 ועדת ביקורת תחבר: מרי בן אלי

 מבקר התאחדות הסטודנטים בישראל: יניב יחזקאל

 התאחדות הסטודנטים בישראל ל"מנכ: עמיחי גרין

 ראש מערך ליווי והכשרת אגודות התאחדות הסטודנטים בישראל: תומר ניב

 

 :דיון

 :נתחיל בעדכונים: רם שפע

ם עובדים מול כל אגודה בנפרד ויש הרבה מאוד בעיות בלא "כבר במשך הרבה שנים אקו - ם"אקו .א

אני נפגש איתם השבוע ואני מקווה שתוך תקופה קצרה נצליח . יוסי עבד על זה לא מעט. מעט אגודות

 .להגיע איתם להסדר שיביא לפתרון ומחירים מוזלים לאגודות

בשנה שעברה . כבכל שנה אנחנו מקיימים את כנס המנהיגות – א"לכנס המנהיגות של אס הרשמה .ב

א החליטו שיש סבסוד שבחציו מופנה ליושבי הראש וחציו "היה סבסוד מלא ליושבי הראש והשנה אס

 .  לרכז הספורט

לי התחלנו בהתאחדות בנוהל שכל שבועיים המחלקות בהתאחדות שולחות מייל לבע – מייל מחלקות .ג

 .מי שרוצה להיות מכותב למיילים אז שיגיד לי. התפקידים המקבילים שלהם באגודות

כרגע . אנחנו ממשיכים בקיום פגישות שוטפות מול גורמים במשרד התחבורה – תחבורה ציבורית .ד

הנושא שמתקדם יותר כרגע הוא נושא הרב קו בו אנחנו מנסים למצוא פתרון שיאפשר הרמה מקוונת 

אנחנו ניכנס למכרזים האזוריים שיוצאים בכל תקופה על מנת להשמיע את הקול , נוסףב. באופן מלא

 .כל מי שיודע שיש לו בעיות תחבורה ציבורית בקמפוס אז שיעביר אלינו בהקדם. שלנו ושל האגודות



 

 

ת למשרד החינוך שמסדיר את הקווים "השבוע נחתם הסכם בין ות – ת"מעבר מכללות לחינוך לות .ה

כמו כן הסמינר . שנים לטובת המהלך 7ת ולמיזוג מוסדות ומקצה תקופה של "בר לותהכלליים למע

 .ת"ובית ברל עוברים סופית לות

אנחנו רוצים כחלק מכל המהלך שלנו לקידום הצבעה בקמפוס לקדם מדגם  – מדגם בחירות .ו

ות רוצות שלחנו לכם לינק עם כמה שאלות כדי להבין מי מהאגוד. שבתקווה גם יהיה הכי גדול בארץ

 .לקחת חלק במדגם ובאיזו מתכונת

אני לא מבין למה בכלל אנחנו צריכים להשקיע כסף בלדעת כמה סטודנטים רוצים : ליאור ידין

 .להצביע לאיזו מפלגה

אי אפשר . יש לזה חשיבות של מיצוב הסטודנטים אל מול הגורמים הרלוונטיים בממשלה: אבי בן הלל

 .  פוליטיות אבל אי אפשר לא להיות מעורבים-יך כמובן לשמור על אצר. לברוח מכל מה שהוא פוליטי

 :גלעד ארדיטי

 :אני אמשיך בעדכונים

הצלחנו להביא יזם שיעמיד את ההון הראשוני לטובת , כמו ששלחנו לכם בעדכון – קואופרטיבים .א

מימון  זו הבעיה התחום שבדרך כלל כדי להקים קואופרטיב יש קושי רב למצוא. הקמת קואופרטיבים

המטרה היא שבשני מוסדות יקומו קואופרטיב אז אנא . יש לא מעט כיווני חשיבה בנושא. התחלתי

 .כדי שנוכל להתקדם 2..2-שלחו הצעות מגובשות עד ל

השנה אנחנו . בכל שנה מדברים על הנושא ובשל סיבות כלשהן זה לא מצליח – מתנות פתיחת שנה .ב

ט שכבר עבדה עד כה עם מספר די גדול של אגודות והייתה יוצרים שיתוף פעולה עם חברת טיים מרק

אנחנו הולכים לגבש יחד עם החברה הסכם משפטי שכל אחת . חוות דעת מאוד חיובית לגביה

מתנות שכל אגודה תוכל  Xבנוסף ההסכם יכלול גם . מהאגודות תוכל לחתום ישירות מול החברה

ר לבחור כל מוצר מתוך סט המוצרים שלו והוא הרעיון הוא שיהיה אפש. לעשות שימוש נוסף לצרכיה

 .יתחייב להציע את המחיר הכלכלי הנמוך ביותר שהוא יכול להציע

 .מ שאנחנו כעמותות לא יכולות להזדכות עליו"צריך לבדוק גם את הנושא של מע: תמיר פרץ

תיחת אנחנו צריכים לבדוק את האפשרות של רתימת גופים מסחריים לטובת מתנות פ: אביב איטח

 .השנה כך שתמורת פרסום ניתן יהיה להשיג מתנות בחינם או כמעט ללא עלות

 .נבדוק את זה ונביא את זה גם כאופציה :גלעד ארדיטי

אני חושב שהמחיר הזול שאתם מדברים עליו הוא לא משמעותי בסכומים שאתם מדברים  :לירן כפיר

 .עליו

ות אחוזים צריך להזמין מאות אלפי יחידות זה לא פרקטי כי לטובת הנחה של עשר :גלעד ארדיטי

ניסו את זה בשנים . ממוצר מסוים ואי אפשר להביא את כל האגודות לבחור מוצר אחד או שניים

 . האחרונות ללא הצלחה וצריך למצוא פתרון שיהיה פרקטי

 בינתיים אנחנו רוצים שכמה שיותר אגודות. אנחנו אמורים לצאת לדרך בסוף מרץ –הסדר פנסיה  .ג

 .יצטרפו להסדר והעובדים שלכם יעברו להסדר

. ביום שני הקרוב אנחנו יושבים בהתאחדות על הסכם פרסום איסתא החדש –הסכם פרסום איסתא  .ד

בניגוד לפעם שעברה המטרה שנקבל את כל ההערות מראש ונוכל להכין את ההסכם בצורה 

שות לניירות ערך כי מדובר אני מזכיר שההסכם הזה צריך לעבור אישור גם של הר. האופטימלית



 

 

תעברו על . לכן צריך להעלות כבר עכשיו את ההערות ולא להמתין לספטמבר. בעסקת בעלי עניין

 .ההסכם הקיים ותראו אם יש לכם הערות והצעות לשיפור ההסכם

זה עדיין בשלבים מאוד . ל"אנחנו מנסים ליצור מיזם משותף בנושא מעונות יחד עם קק – ל"קק  .ה

 .כך שאין לי יותר מדי מה לעדכן בנושאראשוניים 

לא ניכנס פה לכל . אני חושב שכולכם בטח שמעתם על האפשרות שהמוסד יסגר –אורט הרמלין  .ו

אנחנו . אנחנו עובדים כרגע על מציאת מענה לכלל הסטודנטים כדי שלא יפלו בין הכסאות. הסיבות

 .ג כדי שתכירו גם"שעלו בישיבת המלמתחילים אכן מהעדכון השבוע לעדכן גם על הדברים המרכזיים 

אני חושב שההתאחדות חייבת להוציא . זה המוסד השלישי בשנים האחרונות שמתמוטט :ירדן בן יוסף

חייבת להיות . נייר שמסביר בדיוק מה צריך לעשות כדי לוודא שמקרים כאלה לא יחזרו ויקרו שוב

 .אמירה ברורה של ההתאחדות בנושא

רא לכמה שיותר אגודות קטנות שפעמים רבות מסתבכות בהרפתקאות אני קו – ימי הסטודנט .ז

, שיכולות לסכן אותן ולפגוע בפעילות שלהן לפנות לאגודות גדולות ולהשתלב ביום הסטודנט שלהן

 .ולאגודות הגדולות אני קורא לעשות ככל הניתן על מנת לאפשר לאגודות קטנות להצטרף אליהן

מי מכם שרוצה לקחת אחריות בתחומים שאתם מרגישים   -העמקת העבודה עם יושבי הראש  .ח

 . בנושאים שנקבע ביחד שאנחנו פחות נוגעים בהם אז אנחנו רוצים שתפנו אלינו ותובילו קבוצות אד הוק

 . נעבור עכשיו להצגה של השגרירות האמריקאית :גלעד ארדיטי

 .דות הסטודנטיםשיתופי פעולה אפשריים עם התאחדות ואגו –הצגת השגרירות האמריקאית 

אם אין שאלות לענבר אז . המועמדת היחידה היא ענבר. עכשיו לבחירות לוועד מנהל נעבור :גלעד ארדיטי

 .נעבור להצבעה

 .אנחנו מצביעים עכשיו על מועמדותה של ענבר הוכברג לחברת ועד מנהל: פלג אדר

 בעד: אוניברסיטת חיפה

 בעד: א"אוניברסיטת ת

 בעד: אוניברסיטת בן גוריון

  בעד: ה העבריתאוניברסיטה

 בעד: ת בר אילןאוניברסיט

 בעד: ה הפתוחהאוניברסיטה

 בעד: אריאלאוניברסיטת 

  בעד: אונו תהאקדמיקריה ה

 בעד: בצלאל

 בעד: רכז הבינתחומימה



 

 

 בעד: שנקר

 בעד: מכללת רמת גן

 בעד: מכון הטכנולוגי חולוןה

 בעד: מרכז האקדמי למשפט ועסקיםה

 בעד: בית ברל

 בעד: רכז האקדמי פרסמה

  בעד: מכללת אפקה

 בעד: ורט בראודהא

 בעד: צפת

 בעד: סמינר הקיבוצים

 בעד: ר ההתאחדות"יו

 בעד: ר ההתאחדות"סיו

 .ענבר הוכברג נבחרה לחברת ועד מנהל: פלג אדר

  .העמית הוא המועמד היחיד בוועד. עכשיו לבחירות לוועדת מכרזים נעבור. מזל טוב לענבר :גלעד ארדיטי

 .אתה חושב שתוכל להתמודד עם העומס. הגשת מועמדות ללא מעט ועדות :סיון צפריר

לקחתי בחשבון את העומס שקיים לי כרגע ואני יכול להתמודד עם הכהונה . אני בטוח שכן: עמית שפר

 .בוועדות השונות

 .אז נעבור להצבעה מיתאם אין שאלות לע :גלעד ארדיטי

 .יו על מועמדותו של עמית שפר לחבר ועדת מכרזיםאנחנו מצביעים עכש: פלג אדר

 בעד: אוניברסיטת חיפה

 בעד: א"אוניברסיטת ת

 בעד: אוניברסיטת בן גוריון

  בעד: ה העבריתאוניברסיטה

 בעד: ת בר אילןאוניברסיט



 

 

 בעד: ה הפתוחהאוניברסיטה

 בעד: אריאלאוניברסיטת 

  בעד: אונו תהאקדמיקריה ה

 בעד: בצלאל

 בעד: רכז הבינתחומימה

 בעד: שנקר

 בעד: מכללת רמת גן

 בעד: מכון הטכנולוגי חולוןה

 בעד: מרכז האקדמי למשפט ועסקיםה

 בעד: בית ברל

 בעד: רכז האקדמי פרסמה

  בעד: מכללת אפקה

 בעד: ורט בראודהא

 בעד: צפת

 בעד: סמינר הקיבוצים

 בעד: ר ההתאחדות"יו

 בעד: ר ההתאחדות"סיו

 .שפר נבחר לחבר ועדת מכרזיםעמית : פלג אדר

עמית ושלומי מתמודדים על שני  .יםכספעכשיו לבחירות לוועדת  נעבור. מזל טוב לעמית :גלעד ארדיטי

 .אם אין שאלות נעבור להצבעה. נתחיל בהצבעה על עמית. מקומות פנויים

 .אנחנו מצביעים עכשיו על מועמדותו של עמית שפר לחבר ועדת כספים: פלג אדר

 בעד: רסיטת חיפהאוניב

 בעד: א"אוניברסיטת ת

 בעד: אוניברסיטת בן גוריון



 

 

  בעד: ה העבריתאוניברסיטה

 בעד: ת בר אילןאוניברסיט

 בעד: ה הפתוחהאוניברסיטה

 בעד: אריאלאוניברסיטת 

  בעד: אונו תהאקדמיקריה ה

 בעד: בצלאל

 בעד: רכז הבינתחומימה

 בעד: שנקר

 בעד: מכללת רמת גן

 בעד: י חולוןמכון הטכנולוגה

 בעד: מרכז האקדמי למשפט ועסקיםה

 בעד: בית ברל

 בעד: רכז האקדמי פרסמה

  בעד: מכללת אפקה

 בעד: ורט בראודהא

 בעד: צפת

 בעד: סמינר הקיבוצים

 בעד: ר ההתאחדות"יו

 בעד: ר ההתאחדות"סיו

שלומי קקון לחבר אנחנו עוברים להצביע על מועמדותו של . עמית שפר נבחר לחבר ועדת כספים: פלג אדר

 .ועדת כספים

 

 בעד: אוניברסיטת חיפה

 בעד: א"אוניברסיטת ת



 

 

 בעד: אוניברסיטת בן גוריון

  בעד: ה העבריתאוניברסיטה

 בעד: ת בר אילןאוניברסיט

 בעד: ה הפתוחהאוניברסיטה

 בעד: אריאלאוניברסיטת 

  בעד: אונו תהאקדמיקריה ה

 בעד: בצלאל

 בעד: רכז הבינתחומימה

 דבע: שנקר

 בעד: מכללת רמת גן

 בעד: מכון הטכנולוגי חולוןה

 בעד: מרכז האקדמי למשפט ועסקיםה

 בעד: בית ברל

 בעד: רכז האקדמי פרסמה

  בעד: מכללת אפקה

 בעד: ורט בראודהא

 בעד: צפת

 בעד: סמינר הקיבוצים

 בעד: ר ההתאחדות"יו

 בעד: ר ההתאחדות"סיו

  .שלומי קקון נבחר לחבר ועדת כספים: פלג אדר

קיימנו שתי ישיבות פתוחות בנושא ושלשמחתי . אנחנו עוברים לדבר עכשיו על מתווה דמי החבר :רם שפע

ח ביקורת של רשם העמותות על עמותת איסתא שהעותק הסופי שלו "היה דו. הגיעו אליהן לא מעט יושבי ראש

ותת איסתא לעמותות שלא ח נקבע כי אסור לנו יותר להעביר תמיכות מעמ"בדו. הוגש אלינו לפני חודשיים

בשנים האחרונות השתרש נוהל שבו דמי החבר פחות או יותר מחליפים את התמיכה . מחזיקות בניהול תקין



 

 

וגם אגודות שהצטרפו מהארגון מכירות את , חשוב להבין שלא כך היה תמיד. המגיעה מעמותת איסתא ליינס

ועד המנהל היא שלא נעביר תמיכות רק לחלק ההסכמה שהייתה בו. מהתמיכות 100%זה כי לא תמיד קיבלו 

 .מהאגודות שמחזיקות בניהול תקין

 .אני חושב שהמודל צריך לתמרץ אגודות קטנות להגיע לניהול תקין :לירן כפיר

 .ולאחר מכן הנשיאות תוכל לקבל החלטות נוספות, בגלל זה המתווה הוא לשנתיים הקרובות :רם שפע

זה בוועד נגענו גם בנקודה שההתאחדות תצטרך להסביר טוב יותר מעתה כשדיברנו על : הילה קורדנה דהן

 .אנחנו מכירים את זה מהעולם שלנו אל מול הסטודנטים שלנו. לאגודות למה נכון שהן ישלמו דמי חבר

אני חושב שחשוב לשלם דמי חבר ויש לא מעט שירותים שמתחדשים אבל צריך לגרום לכך שיהיה  :לירן כפיר

 .ת להשיג ניהול תקין ועכשיו זה לקייםתמרוץ לאגודו

אני חושב שצריך להבין את הנושא בקונטקסט של הדיון שהיה בוועד המנהל כי אם רק קוראים  :ירדן בן יוסף

חשוב להבהיר שכשהסוגיה הגיע , בנוסף. את ההצעה אז מתקבלת התחושה של מגמה שהסכומים רק עולים

את הסוגיה . תית של מה צריך להיות גובה דמי החבר לארגון גגלהתאחדות היה הייתה סוגיה טכנית ולא מהו

הטכנית אנחנו צריכים לפתור עכשיו ולאחר מכן לקיים את הדיון המהותי של מה זה אומר להיות חלק בארגון 

במסגרת הדיון המהותי אני חשוב שצריך גם לגעת בסוגית הניהול התקין של . גג ומה המשמעות של זה

 . האגודות

כל אחד מאיתנו מנהל קשר מול רשם העמותות ללא . אני מאוד מסכים עם ירדן, לגבי ניהול תקין :הללאבי בן 

קשר להתאחדות ולדעתי ההתאחדות לא צריכה לדרבן את האגודות להשיג ניהול תקין אלא כל אחד מאיתנו 

לוותר בכלל על  יכלנו לבוא ולומר עכשיו שאפשר גם. צריך לעשות זאת מהאינטרסים שלו של ניהול עמותה

חשוב להבין אבל שאנחנו נמצאים עכשיו בשנים מדהימות של חברת איסתא ויכול להיות שבשנים . דמי החבר

חשוב שנדע לייצר עצמאות כלכלית . הקרובות המצב ישתנה ולא יזרמו תקציבים כל כך נדיבים דרך הדיבידנד

ת כדי שיוכלו להשתמש בו בימים שבהם מסוימת להתאחדות ושהכסף שמגיע מדמי החבר ילך הצידה למשמור

צריך לחשוב כל הזמן על מנגנון בר קיימא ולטווח . לא יהיה דיבידנד ולא נצטרך לעשות צעדים דרסטיים

 .הארוך

אבל קיימת כיום חברה ענקית . אני כן מסכימה שכן צריך לחסוך לימים יותר קשים :שירה מיסטריאל

אולי גם כדאי לחשוב על לא להסתמך רק . נים ממנה ביומיום שלנושמגלגלת מיליונים והשאלה איך אנחנו נה

 .על חברה אחת שעלולה גם ליפול

שקלים לדוגמה ואגודות לא יוכלו לעמוד במשהו  9אבל אז במקרים קשים דמי החבר יעמדו על  :אבי בן הלל

 .כזה ברוב הסיכויים

. יוון מקורות ההכנסה של ההתאחדותעת בהחלט צודקת שירה ואנחנו בהחלט עובדים על ג :גלעד ארדיטי

איסתא היא חברה מעולה . אני חושב שצריך לשים לב שהשווקים לא תמיד עולים והם יכולים גם לרדת, בנוסף

 .שפועלת בצורה טובה מאוד אבל אנחנו צריכים גם להיות מוכנים למקרים קיצוניים



 

 

₪ מיליון  100רגון שמחזיק באחזקות של אני חושב שצריך לשאול גם את השאלה הערכית למה א :ליאור ידין

 .צריך לגבות דמי חבר מארגונים קטנים

צריך . יש מענה לכך שאגודות קטנות יוכלו לפנות לוועד מנהל ולבקש הנחה או פטור מדמי חבר :אבי בן הלל

 .גם להבין שלאגודות קטנות יש צורך עצום בהתאחדות כארגון גג

 .הצבעהאם אין שאלות נעבור ל :גלעד ארדיטי

 .ו"ה ותשע"אנחנו מצביעים על אישור מתווה דמי החבר לשנים תשע: פלג אדר

 נמנע: אוניברסיטת חיפה

 בעד: א"אוניברסיטת ת

 בעד: אוניברסיטת בן גוריון

  בעד: ה העבריתאוניברסיטה

 בעד: ת בר אילןאוניברסיט

 בעד: ה הפתוחהאוניברסיטה

 נגד: אריאלאוניברסיטת 

  בעד :אונו תהאקדמיקריה ה

 בעד: בצלאל

 בעד: רכז הבינתחומימה

 נמנע: שנקר

 בעד: מכללת רמת גן

 נמנע: מכון הטכנולוגי חולוןה

 נמנע: מרכז האקדמי למשפט ועסקיםה

 בעד: בית ברל

 בעד: רכז האקדמי פרסמה

  נמנע: מכללת אפקה

 נמנע: ורט בראודהא

 נמנע: צפת



 

 

 בעד: סמינר הקיבוצים

 בעד: ר ההתאחדות"יו

 בעד: אחדותר ההת"סיו

 . ו אושר"ה ותשע"מתווה דמי החבר לשנים תשע: פלג אדר

 .אנחנו עוברים לדון עכשיו בשינויים בתקציב :גלעד ארדיטי

 .הצגת התקציב

י עמותת "הערה שחשוב לי לומר היא שאני לא מרגיש נח עם כך שחלק מהעובדים מועסקים ע :ירדן בן יוסף

ה נוספת שלי היא שמערך ליווי אגודות צריך לגדול בקצב יותר איטי הער. י ההתאחדות"איסתא ליינס ולא רק ע

קודם כל צריך לתת לתומר לעבוד ואז לבדוק את הנושא אם צריך . ולא כבר עכשיו לרוץ ולהוסיף את תקן

 אני אצביע בעד בכפוף . להוסיף תקן נוסף

מעבר מהיר מאפס למאה כי  אני פשוט חושב שזה לא. האמירה של ירדן נכונה מאוד בעיני :גלעד ארדיטי

אנחנו רואים בעבודה שלנו ותומר יכול להעיד על זה שאנחנו לא מצליחים להגיע לכמות האגודות שאנחנו רוצים 

תקן אחד לטעמנו לא יכול להתמודד לבד עם הסוגיות . להגיע אליהן ולטפל בצורה טובה במשימות הקיימות

אם אין שאלות נעבור . נו חושבים שצריך להוסיף תקן נוסףלכן אנח. הקיימות כיום והצרכים שעולים מהשטח

 .להצבעה

 .ה"אנחנו מצביעים על אישור השינויים בתקציב תשע: פלג אדר

 בעד: אוניברסיטת חיפה

 בעד: א"אוניברסיטת ת

 בעד: אוניברסיטת בן גוריון

  בעד: ה העבריתאוניברסיטה

 בעד: ת בר אילןאוניברסיט

 בעד: ה הפתוחהאוניברסיטה

 בעד: אריאלוניברסיטת א

  בעד: אונו תהאקדמיקריה ה

 בעד: בצלאל

 בעד: רכז הבינתחומימה



 

 

 בעד: שנקר

 בעד: מכללת רמת גן

 בעד: מכון הטכנולוגי חולוןה

 בעד: מרכז האקדמי למשפט ועסקיםה

 בעד: בית ברל

 בעד: רכז האקדמי פרסמה

  בעד: מכללת אפקה

 נמנע: ורט בראודהא

 נמנע: צפת

 בעד: יםסמינר הקיבוצ

 בעד: ר ההתאחדות"יו

 בעד: ר ההתאחדות"סיו

 . ה אושרו"השינויים בתקציב לשנת תשע: פלג אדר

 .תומר יציג את התכנית. אנחנו עוברים לדון עכשיו בתכנית למערך ליווי ואגודות :רם שפע

 .הצגת תכנית למערך ליווי והכשרת אגודות

זה צריך . ם לא צריך להיות חלק מהעבודה של המערךאני חושב שהנושא של השוואת הנתוני :ירדן בן יוסף

כל שניה של תומר שיעסוק בכך זו שניה . להיות רק תחת מחקר והם צריכים לחשוב איך להנגיש את המידע

 .שלא תגיע למקומות חשובים יותר

 -הישיבה נעולה-

  


