
 

 

 התאחדות הסטודנטים

 פרוטוקול ישיבת נשיאות

26/11/2012 

 בקמפוס האקדמי אחווה

 00:11: שעת פתיחת הישיבה

 נוכחים:

 אורי רשטיק: סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 יעל סיני: יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית

 יוסי שלום: יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה

 בן גוריוןיו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת נתי חסון: 

 גלעד ארדיטי: יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ת"א

 שי שחף: יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האוניברסיטאי אריאל

 לירון פוליצר: יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן

 עמית חזן: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר

 ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת סמינר הקיבוציםרם שפע: יו"

 זיו רוזנצוייג: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אורנים  

 רמי רוזן: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת עמק יזרעאל

 אדי רבין: יו"ר אגודת הסטודנטים במכון הטכנולוגי חולון

 טל דהן: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אחוה

 יו"ר אגודת הסטודנטים המרכז האקדמי אונו יפית דרי:

 אינה ברנזבורג: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת שנקר

 אלקנה אורבך: יו"ר אגודת הסטודנטים של ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה

 במכללת בצלאל: יו"ר אגודת הסטודנטים מאיה כנרתי

 מאור יפרח: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אשקלון



 

 

 

 כתבי הצבעה:

 , מייפה את כוחו של אורי רשטיק.רן שבו: יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת דוד יליןאלי

 , מייפה את כוחה של יעל סיני.תמר מייבום: יו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת תל חי

 אלירן בלאס: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת לוינסקי, מייפה את כוחו של אורי רשטיק.

 דת הסטודנטים באורט רחובות, מייפה את כוחו של אורי רשטיק.רועי כהן: יו"ר אגו

 גדי דומב: יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז הבינתחומי, מייפה את כוחו של אורי רשטיק.

 דני כפרי: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה הטכנולוגית באר שבע, מייפה את כוחו של עמית חזן.

   ., מייפה את כוחו של אורי רשטיקוינגייט ניצן בלנק: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת

 לימור משה: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה, מייפה את כוחו של רם שפע.

 , מייפה את כוחו של אורי רשטיק.יפו-יאיר הראל: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה האקדמית ת"א

   של אורי רשטיק.גיא שריקי: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה למנהל, מייפה את כוחו 

 גיל עציון: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת כנרת, מייפה את כוחו של יוסי שלום.

    , מייפה את כוחו של אורי רשטיק.שחר עבוד: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת בית ברל

 אודה, מייפה את כוחו של רמי רוזן.ליאור קאופמן: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אורט בר

   , מייפה את כוחו של אורי רשטיק.לן: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת נתניהשי גו

 , מייפה את כוחו של אורי רשטיק.דנה שיפר: יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז ללימודים אקדמיים

 כללת רמת גן, מייפה את כוחו של אורי רשטיק.: יו"ר אגודת הסטודנטים במרוני יהודה

 

 נוספים:

 בקרת התאחדות הסטודנטיםקרן ראובן כהן: מ

 : ייעוץ משפטי ההתאחדות הסטודנטיםענבל זהביעו"ד 

 הסטודנטיםדני ויינשטיין: רואה חשבון התאחדות 

 אסף כהן: יו"ר ועדת ביקורת



 

 

 יםעמיחי גרין: מ"מ מנכ"ל התאחדות הסטודנט

 דימה קורטיקוב: רכז מחקר התאחדות הסטודנטים

 ות הסטודנטיםגל פילק: רכזת מעורבות חברתית התאחד

 הגר ישראלי: דוברת התאחדות הסטודנטים

 מנהל כספים התאחדות הסטודנטים: מונקה-רועי רבר

 אבי מיארה: רמ"ח תרבות באגודת הסטודנטים סמי שמעון

 

 דיון:

 נתחיל בעדכונים.אורי רשטיק: 

ובת שרשומה : נשלחו במייל הנחיות לגבי הבחירות לכנסת. לפי החוק, יש להצביע לפי הכתגרין עמיחי

במשרד הפנים. ניתן לשנות את הכתובת או לחלופין להצביע בכתובת המקורית והמדינה מעמידה תחבורה 

ציבורית חינם ביום הבחירות. כדאי שכל הסטודנטים והסטודנטיות ידעו שאלה הם ההנחיות אז אנא הפיצו את 

נשלח הטופס הרלוונטי בנוגע לסמינר  זה בימים הקרובים כי יום חמישי הוא המועד האחרון לשינוי הכתובת.

תוכנית הסמינר תיסגר תוך מספר שבועות. יהיו פאנלים כלליים. אתם צריכים לשלוח  התאחדות השנתי.

 למזכירות ההתאחדות מי מכל אגודה מגיע לסמינר על מנת שנוכל להתחיל להיערך בהתאם.

דוגמא, סקר הסטודנט. חלק מיושבי הראש העדכונים הנשלחים לאגודות מכילים מידע חשוב. ל :רשטיק אורי

לא התייחסו ולכן הסטודנטים של המוסדות הללו נפגעו ואחר כך לא הבינו למה המוסד לא מופיע בפרסומים 

השונים ולמה אין מידע לגביו. אנחנו יודעים שיש תחושה שאתם מוצפים במיילים ובמידע מההתאחדות, אך יש 

לים ולהעביר לגורמים הרלוונטיים. השבוע האחרון היה קשה לרובנו, ציפייה מיושבי הראש, להתייחס למיי

בייחוד לתושבי הדרום. ההתגייסות שלכם לנושא הייתה מבורכת; מרבית האגודות ויושבי הראש נרתמו. אם 

בעתיד נוכל לשמור את רמת ההתגייסות למטרות אחרות, נוכל להגיע להישגים חסרי תקדים. מגיע לכל 

גל ויובל. לנושא אחר, הייתה  -ד. חשוב לציין את העבודה של המחלקה למעורבות חברתיתהנוכחים כל הכבו

כוונה להביא לישיבה זו הצעת החלטה בנוגע להטרדות מיניות באקדמיה כחלק מצוין היום הבינלאומי נגד 

ך הצבעה אלימות כלפי נשים אבל בגלל הלחימה בדרום הישיבה נדחתה והיום כבר צוין אתמול, ולכן לא נערו

 אך נציג את הנושא ואת הדברים המרכזיים

הערות מיניות של מרצים )גם ללא צורך  -הטרדות מיניות באקדמיהמדובר בנושא רחב ומאוד קריטי.  :פילק גל

אחוז(. ספק אם הדבר מייצג  2להראות שהסטודנט/ית אינה מעוניינת(. רק מספר קטן של מדווחים באקדמיה )

ידה ונוסח השאלה שונה, הנתונים קופצים. הסטודנטים לא תמיד יודעים מה ההגדרה את התמונה הנוכחית. במ

עובדים חייב  22של הטרדה מינית וגם המוסד לא מבצע את מלאכת ההסברה כמו שצריך. כל ארגון מעל 

עובדים מחויבת לכך  22-למנות ממונה לנושא ההטרדה המינית, וחשוב שתדעו זאת כי אגודה שמעסיקה יותר מ

"פ החוק. ישנן הכשרות ייעודיות לנושא ומי שמעוניין בכך מוזמן לפנות אלי על מנת שאקשר ואתאם עם ע



 

 

הארגונים המעבירים את ההדרכות. חשוב לדעת שגם המוסד מחויב למנות ממונה. ברור כי כיום הנושא לא 

חלק מהאגודות עושות מטופל כראוי. מדובר בנושא חשוב מעין כמוהו: החיים של הסטודנטים והסטודנטיות. 

עבודה מדהימה. צריך לבדוק דברים קטנים; לוודא ששם הממונה מפורסם ודרכי הטיפול ברורות. האגודות 

באמצעות מאמצים קטנים, יכולות לגרום לשינוי חיובי משמעותי. מדובר בחלק מרכזי מרווחת הסטודנטיות, וגם 

 בורכם ועבורכן בכל שאלה בעניין.הסטודנטים, ועל כן חשוב שתירתמו לנושא. אני זמינה ע

במידה ויש שאלות ותהיות, מוזמנים לפנות לגל. ניתן לקבל ליווי רלוונטי. נושא מאוד חשוב שיש  :רשטיק אורי

לשים עליו את הדגש. לא תמיד הסטודנטיות מודעות להגדרות החוקיות; כל הצעה מגונה של בעל סמכות 

צעה נחשבת להטרדה עפ"י החוק. חשוב להכיר את זה ולהיכנס אקדמית נחשבת כהטרדה. ביחסי מרות, כל ה

בחירות לתפקיד היו"ר. אחרי חמש שנים של פעילות בעולם ל בעובי הקורה בנושא הזה. אנחנו עוברים עכשיו

הסטודנטיאלי, מבחינתי מדובר במעמד מרגש. למרות שאני מועמד יחיד, הדבר מבחינתי רק מגביר את 

טים ולהנהלת ההתאחדות. מי שמכיר אותי, יודע שאני קם בבוקר בשביל לעבוד המחויבות לציבור הסטודנ

בשביל ציבור הסטודנטים. והעבודה היא רבה. המשימות שלנו הן לא פשוטות. עברנו תקופה לא נעימה 

בנשיאות ההתאחדות, שבה הישיבות נראן לא כמו שהן צריכות להתנהל. התנהלות של מנהיגי הסטודנטים לא 

יראות כך. ההחלטות הן לא רק תקציביות או פרסונליות; אנו זקוקים לישיבות שבהן מתקבלות צריכה לה

נושא שהיה אמור לעלות כבר בישיבה הנוכחית אך נדחה  -החלטות נורמטיביות. למשל צירוף אגודה חדשה

ד עבודה בשל העובדה שישיבת הוועד המנהל לא התקיימה עדיין. נצביע על כך בישיבה הבאה. יש הרבה מאו

שגם הסיו"ר החדש יצטרך להירתם אליה. משימה נוספת היא מנהל תקין. בשנים האחרונות נעשתה עבודה 

מאוד טובה כדי להסדיר את המנגנונים הללו. המהלכים האלה לא יסתיימו בקרוב; תמיד אפשר לשפר. אני 

קורת כזו ואני מתחייב לנהוג רוצה להגיד שאני אוהב ביקורת בונה ופרגמטית. עד כה הצלחתי לתת מענה לבי

אני מביא לתפקיד ראייה מקצועית.  -כך גם בהמשך. זה אתגר שהוא שלי וגם שלכם. דגש נוסף הוא מקצועיות

מטה ההתאחדות הצליח בתהליך מקצועי של כתיבת תוכניות העבודה. התאחדות הוא הגוף הכי גדול שמייצג 

לציבור יצרני ומועיל, אנחנו את שלנו עשינו. עושים את זה  את צעירי ישראל. אם נדע להפוך את הצעירים הללו

באמצעות הפחתת יוקר המחייה, הסרת החסמים למערכת ההשכלה הגבוהה ועוד. השנה מסתיים הווטו על 

שכר הלימוד; אני מתכוון לפעול גם בגזרה הזו. לא אתכוון לתת לשכר הלימוד במהלך התואר לעלות. אני 

 ם בי. האמון שנתתמודה לכם על 

 אסף כהן: אנחנו מצביעים עכשיו על מועמדותו של אורי ליו"ר ההתאחדות.

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: נמנע

 האוניברסיטה העברית: בעד

 אוניברסיטת בר אילן: בעד

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד



 

 

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 נמנעמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 ולון: בעדמכון טכנולוגי ח

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: בעד



 

 

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 פי דרום: בעדאזור גיאוגר

 אורי נבחר ליו"ר ההתאחדות. שיהיה לך המון הצלחה בתפקיד.אסף כהן: 

נעבור לדיון בתקנון ההתאחדות. נעשה תהליך מעמיק בנושא. התקיימה ישיבת ועדת תקנון  :רשטיק אורי

ובן. אם פתוחה בה דנו בכל ההצעות שעולות כאן עכשיו. התקנון קובע כי השינויים בתקנון יאושרו בנשיאות כמ

יש סעיף שלדעתכם צריך לשנות, תצביעו נגד ואז נקיים דיון מחודש בהמשך )במידה וההצעה לא תעבור(. יש 

סעיפים שעולים להצבעה היום. אני אקריא את הסעיף ואת ההצעה לשינוי בכל פעם ונקיים דיון אם  01כמעט 

 יהיו מתנגדים להצעות לשינוי. 

 .00.0יף הסעיף הראשון שעליו נצביע הוא סע

להלן ייחשב לנוכחות בישיבה, למעט עניין המניין החוקי )קוורום(  45.25.1מובהר בזאת, כי כתב הצבעה, בכפוף להוראות סעיף 

  לפתיחת הישיבה. 

 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 אוניברסיטת בר אילן: בעד

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 מרכז האוניברסיטאי אריאל: בעדה

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד



 

 

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 עמק יזרעאל: בעד מכללת

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 בעדמשפט ועסקים רמת גן: 

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

 02.2.2נצביע עכשיו על סעיף  אורי רשטיק:

באמצעות יו"ר האגודה, או נציגו, בכפוף לכך שהנציג מגובה בכתב הצבעה ערוך וחתום, בהתאם  –האגודות החברות בהתאחדות 

 להלן. 45.25.1סעיף  להוראות



 

 

 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 אוניברסיטת בר אילן: בעד

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 מודים אקדמיים: בעדהמרכז ללי

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד



 

 

 בעדהגבוה לטכנולוגיה:  ביה"ס

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: בעד

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

 02.2.0עכשיו על סעיף נצביע  אורי רשטיק:

במועצת אגודת בהנהלה או ד משלושת אלה בלבד: חבר בוועד או נציג מטעם יו"ר אגודה: בא כוחו של יו"ר אגודה, רשאי להיות אח

החודשים האחרונים שלפני  21-הסטודנטים בראשה עומד אותו יו"ר, או חבר נשיאות אחר, או מי שכיהן כיו"ר של אותה אגודה ב

 ות, שבה הוא עתיד להיות נוכח.ישיבת הנשיא

 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 אוניברסיטת בר אילן: בעד

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד



 

 

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 בעדמכללת אורנים: 

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: בעד

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד



 

 

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

 02.2.4נצביע עכשיו על סעיף  ק:אורי רשטי

נציג אגודה יוכל להשתתף בישיבה ולהצביע במקום יו"ר אגודה, בכפוף לכך שהשתתפותו והצבעתו תהיינה מגובות בכתב הצבעה 

 "(.כתב הצבעההמתוכננת, אליה מופיע נציגו )להלן: " ההמפרט בכתב את עמדתו של יו"ר האגודה ביחס לתכנים הנדונים בישיב

ודה שנציגה המוסמך, כמפורט בתקנון זה, שלח כתב הצבעה במקום להיות נוכח בישיבת נשיאות, יותר משלוש פעמים אולם אג

 במהלך שנה קלנדרית, יחולו לגביה הדברים הבאים:

הסעיף הזה מדבר על הגבלה של כתבי הצבעה. שליחת כתב הצבעה בפעם הרביעית בשנה,  :רשטיק אורי

לא תיחשב. אם נציג אגודה הגיע לישיבה ונכח בה בשעתיים הראשונות, הוא יוכל לא תיספר והנוכחות בישיבה 

להפעיל כתב הצבעה. ועדת הביקורת תבדוק נושא זה. עד היום, כתב ההצעה נחשב לנוכחות. מרגע זה, החל 

רות מכתב הצבעה רביעי, הדבר לא יהיה כך. רצוי וצריך שאנשים שמצביעים ייקחו חלק בדיון. מאידך, אין אפש

ישיבות,  0-8שכולם יגיעו כל הזמן. היו מקרים בעבר של יו"ר שלא הגיע שנה שלמה ושלח כתבי הצבעה. יש 

 נוכחות במחצית הישיבות היא הגיונית. 

 מי יעשה מעקב? יפית דרי:

 דו"ח יישלח אחת לרבעון. ועדת ביקורת תעשה מעקב ותהיה אחראית על הנושא. אסף כהן:

 גד. אני יכול להיות במילואים או חו"ל. לדעתי, אסור לשלול זכות זו.אני מתנ לירון פוליצר:

 .02.2.4אני מעלה להצבעה את השינוי בסעיף  :רשטיק אורי

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 נגדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 בעד המרכז האוניברסיטאי אריאל:

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 



 

 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 ל חי: בעדמכללת ת

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 נגדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: בעד

 בצלאל: בעד

 ה: בעדמכללת אפק

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד



 

 

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

 .02.2.4.0על השינוי בסעיף נצביע עכשיו  :רשטיק אורי

יראוה כמי שהפרה את ו ,אחרי כתב ההצבעה השלישי כאמורשתתקיים בישיבה שתערך  לא תוכל להשתתף בהצבעההאגודה 

, היינו: החל מכתב ההצבעה לעיל לעניין הפסקת חברות בעמותה 1..2לגביה האמור בסעיף יחול ו ,חובת ההשתתפות בישיבות

  .הרביעי, לא תחשב נוכחותה של האגודה, במידה ששלחה כתב הצבעה

 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 נגדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 כז האוניברסיטאי אריאל: בעדהמר

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מק יזרעאל: בעדמכללת ע



 

 

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 דמשפט ועסקים רמת גן: בע

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

 .2.02.2.4על השינוי בסעיף נצביע עכשיו  :רשטיק אורי

נצל תעמוד לו הזכות לשנקבע לישיבה בסדר היום שנשלח עובר לישיבה, נציג אגודה שהגיע לישיבה ונוכח בה שעתיים מן המועד 

 25.1.4בידי ועדת הביקורת, מבלי שהדבר ייכלל במניין שלושת כתבי ההצבעה כאמור בסעיף  כתב הצבעה הפקדתפעם אחת של 

 לעיל. 

 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד



 

 

 נגדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 אל: בעדהמרכז האוניברסיטאי ארי

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 ת תל חי: בעדמכלל

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד



 

 

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: בעד

 בצלאל: בעד

 אפקה: בעדמכללת 

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

 .0.02.2.4על השינוי בסעיף נצביע עכשיו  :רשטיק אורי

בתחילת כל ישיבת נשיאות תגיש כל אגודה לנציג ועדת הביקורת את כתבי ההצבעה שלה וזה יבדוק את זכות ההצבעה של 

מעקב אחר לא יספר כתב ההצבעה שלוש החל מהפעם הרביעית ואילך עד לתום השנה הקלנדרית. .האגודה כמפורט בתקנון זה

 .כתבי ההצבעה ואכיפת הנושא באחריות ועדת הביקורת

 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 נגדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 רסיטאי אריאל: בעדהמרכז האוניב

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד



 

 

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 : בעדמכללת עמק יזרעאל

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: בעד

 בעדבצלאל: 

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

 .02.0.4נצביע עכשיו על סעיף  אורי רשטיק:



 

 

, תוודא ועדת  הביקורת, כי אכן הצביע 45.25.1במקרה של הצבעה באמצעות נציג המגובה בכתב הצבעה בכפוף להוראות סעיף 

 ייפה הכוח, כפי שנכתבו ונחתמו בכתב ההצבעה.הנציג לפי הוראות מ

 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 קיבוצים: בעדמכללת סמינר ה

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד



 

 

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 כללת אורנים: בעדמ

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: בעד

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 שר.השינוי או אסף כהן:

מכלל  20%. השינוי בא להגביל את שינוי התקנון לרוב של 02.0.2נצביע עכשיו על סעיף  אורי רשטיק:

 המנדטים.

, מכלל זכויות %52במקרה של הצבעה העוסקת בשינוי הוראה מהוראות תקנון זה, על נספחיו, תתקבל ההכרעה ברוב של לפחות 

  ההצבעה.

 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 וריון: בעדאוניברסיטת בן ג

 האוניברסיטה העברית: בעד

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד



 

 

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 סקי: בעדמכללת לוינ

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: בעד



 

 

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

 השינוי אושר. אסף כהן:

 . 02.4.2נצביע עכשיו על סעיף  אורי רשטיק:

 25.4.2עד מתוך חברי הנשיאות אשר לא יהיו זכאים לשכר בגין תפקידם כחברי ועד, וזאת מבלי לפגוע באמור בסעיף חברי ו שישה

 לעיל.

 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 כללה למנהל: בעדהמ

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד



 

 

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 עדמכללת תל חי: ב

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: בעד

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

. הרכב הוועד. שריון לאזור צפון/דרום )בהתאם לנספח ד' שעליו 01.0.0נצביע עכשיו על סעיף  אורי רשטיק:

 נצביע גם לאחר מכן(.

ר כי על  כלל חברי הועד להיות יו"ר אגודות , כאמור )מובההרגילחברים שייבחרו על ידי הנשיאות בהרכב  שישההועד מורכב מ

חברי נשיאות מהאגודות של  שלושהמתוכם שר א :,לכהן כחבר ועדת ביקורת( ועדהנהלה מכהנים, אולם לא יוכל חבר 

יהא יו"ר אגודה במוסד אשר  כםך כלל חברי הועד, אחד מתוחברי נשיאות מהאגודות של המכללות ושלושההאוניברסיטאות 

לטבלת חלוקת למפהבהתאם  )חבר אחד לשני האזורים( ,""פריפריהאזור דרום ואזור צפוןכבתקנון זה המוגדר  אזורממוקם ב

 . יו"ר וסיו"ר ההתאחדות יזומנו לישיבות הועד כמשקיפים בלא זכות הצבעה. ד'המצורפת לתקנון זה כנספח  האזורים



 

 

 כמה מנדטים לכל אזור? אסף אזולאי:

מבטיח שבוועד יהיה לפחות חבר אחד מאזור צפון או אזור דרום. כל  -ייצוגמדובר בהבטחת  אורי רשטיק:

 השינויים חלים מרגע אישור התקנון ע"י הרשם. במידה ואין מתמודדים, אין ייצוג. 

 אני נגד שיריון, לא גיאוגרפי ולא מגדרי. מי שהוכיח את עצמו, שיתמודד וייבחר. דרי: יפית

 ים והמקצועיים משפיעים על הבחירה.לא תמיד השיקולים הטהור טל דהן:

יש רצון לקחת את ההתאחדות לעבר מטרות משותפות. אם יש אנשים שזה מספיק חשוב להם,  גלעד ארדיטי:

 הם צריכים לזכות בייצוג.

במבחן המציאות, בוועד המנהל כיום אין נציג לפריפריה. האנשים שם לא פחות ראויים. זה נכון  אורי רשטיק:

 בגלל שבמבחן המציאות צריך להיות ייצוג. לשנות את זה,

כולנו נבחרו ואנחנו האנשים הכי מקצועיים בתחומנו, כל אחד בקמפוס שלו או שלה. המטרה של  יעל סיני:

הוועד המנהל הוא גם לייצג וגם לנהל. כאשר הגוף הזה מנותק מהצרכים הבסיסיים של האזורים 

ניהול. ניתן להגיע לאיזשהו מודל שישלב בין הצרכים הייחודיים הפריפריאליים, יש בעיתיות ביכולת הייצוג וה

 של כל האזורים. ועד המנהל צריכים להתייחס לצרכים הללו.

 הוועד הוא גוף פוליטי, מי שטוב וראוי צריך להעמיד את מועמדותו. רועי עזרא:

 אני מעלה את הסעיף להצבעה.  אורי רשטיק:

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 גוריון: בעדאוניברסיטת בן 

 האוניברסיטה העברית: בעד

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד



 

 

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 נגדהקריה האקדמית אונו: 

 מכללת רופין: נגד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 נסקי: בעדמכללת לוי

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: נגד

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:



 

 

 אבקש להביא להצבעה עכשיו את נספח ד' לתקנון.  אורי רשטיק:

 אזור מרכז מס"ד אזור דרום מס"ד אזור ירושלים מס"ד

 המכללה למינהל 1 אוניברסיטת בן גוריון  1 מכללת הדסה 1

 אוניברסיטת תל אביב  2 מכללת ספיר  2 האוניברסיטה העברית 2

 המרכז הבינתחומי הרצליה  3 מכללת סמי שמעון 3 בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב  3

 ינר הקיבוציםסמ 4 מכללת אשקלון 4 מכללת דוד ילין 4

 המכון הטכנולוגי חולון  5 מכללת אחווה 5 בג"ט -מכון ל"ב  5

 6 מכללה למוזיקה ירושלים          6
המכללה האקדמית 

 מכלת רמת גן  7 לחינוך ע"ש קיי 

 המכללה האקדמית תל אביב יפו 8 מכללת גבעת וושינגטון  7 מכללת אפרתה  7

  
מכללה אקדמית לחינוך אורות 

 מכלת אפקה להנדסה 9 חמדת הדרום  8 ישראל

 מרכז אקדמי למשפט ועסקים 10     מכללת אמונה         9

 מכלת לוינסקי 11        

 שנקר 12        

 מרכז אקדמי פרס 13        

 

 אזור חיפה מסד אזור צפון  מס"ד שרון  -אזור מזרח   

 דמי כרמלמרכז אק 1 מכללת תל חי 1 המכללה האקדמית נתניה 1

 אוניברסיטת חיפה 2 המכללת האקדמית גליל מערבי 2 מכללת רופין 2

 הטכניון 3 אורט בראודה 3 מכללת בית ברל 3

 מכללת גורדון חיפה  4 מכללת עמק יזרעאל 4 מכללת וינגייט 4

 ויצו חיפה 5 מכללת צפת 5 מכללת שערי משפט 5

      מכללת שאנן    6 מכללת אורנים 6 מכללת אריאל 6

 מכללת עמק הירדן 7 המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה  7
 מכללת אוהלו          8 המרכז האקדמי אונו 8  
   קמפוס חרדי אונו 9  

   אוניברסיטת בר אילן  10   
    

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 דבעאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 המכללה למנהל: בעד



 

 

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 בעדמכללת דוד ילין: 

 משפט ועסקים רמת גן: בעד

 בצלאל: בעד



 

 

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

 .01.0.4אנחנו עוברים עכשיו לסעיף  אורי רשטיק:

 לחוק. 12חברי הועד ירשמו בפנקס חברי הועד של העמותה בהתאם לסעיף  ששתארבעת 

 

 "א: בעדאוניברסיטת ת

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 בעדמכללת רמת גן: 

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד



 

 

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 ית אחוה: בעדמכללה אקדמ

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: בעד

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

 הביקורת.הדן בוועדת  00אנחנו עוברים עכשיו לסעיף  אורי רשטיק:

ועדת הביקורת של ההתאחדות הינה המוסד המבקר והמפקח על כלל מוסדות ההתאחדות. ועדת הביקורת תגדיר את דפוסי 

 .ותפעל מעת לעת על פי הוראותיו כפי וככל שתימסרנה ההתאחדותעבודתה בשיתוף פעולה עם מבקר 

  

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 עברית: בעדהאוניברסיטה ה



 

 

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד



 

 

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: בעד

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

 .00.0.01יף אנחנו עוברים עכשיו לסע אורי רשטיק:

לתקן את אשר טעון  ,וונטייםלבאמצעות אורגניה הר ,הזדמנות לאחר שניתנה לעמותה ,רשאית לפנות לציבוראינה ועדת הביקורת 

ותבקש את התייחסות  ועדת הביקורת תעביר לעמותה את הדרישות לתיקון הליקויים בכתב תיקון, לדעת ועדת הביקורת.

אלא באישור הנשיאות ו/או  מור.העמותה כא התייחסות הזמן להגשתמסגרת יקבעו את  ,ועדת הביקורת, יחד עם המבקר .העמותה

 יו"ר ההתאחדות.

המבקר צריך לבדוק קובלנות שהוא קיבל ולא לבדוק כל מיני נושאים מיוזמתו. צריך לבדוק  קרן ראובן כהן:

 את הדברים בצורה אובייקטיבית. 

אוי, ועדת הביקורת היא גוף שעכשיו מקבל "שיניים". היא מתנגדת לתהליך שרואה אותו לא ר ענבל זהבי:

 מבקשת לתקן את הליקויים. במידה ואין תיקון, יש פנייה למבקרת. 

הסעיף הזה מסוכן להנהלת ההתאחדות. ועדת ביקורת יכולה להדליף לעיתונות. ליקויים יש לתקן  רועי עזרא:

במסגרת ההתאחדות. אי אפשר למנוע מוועדת ביקורת לפנות לגופים הרגולטוריים. יש כאן סעיף מאוד בעייתי, 

 כביסה מלוכלכת צריך לכבס בפנים. 

מצד שני, לי היה מאוד חשוב לעשות את השינוי הזה, מבחינת ליצור בלמים ואיזונים. צריך הליך  אסף כהן:

 מסודר שאפשר יהיה לפנות למבקרת. 

לא אציג את עמדתי הסופית. לא מתפקידי להשפיע על ההחלטה הסופית. ברמה הפרקטית,  קרן ראובן כהן:

שוב כיצד הפנייה לתקשורת יכולה לשנות ליקוי קיים. אני כמבקרת, לא הייתי רוצה להיות חלק צריך לח

 מתהליך הפנייה לתקשורת. אפשר לבטל סעיף כזה.

 בכל האגודות אין סעיף כזה.  נתי חסון:

ול דבר. לעיתים, יש צורך בגופים שיקפידו על קיום זכות הציבור לדעת. על הסעיף הזה לא ייקום ויפ יפית דרי:

 במידה ויש ליקויים שלא יתוקנו, פנייה לתקשורת יכולה לעזור.



 

 

יש את הנוהג לצאת לתקשורת. זה לא ראוי ולא מקובל. זה לא היה עובר מבחן בג"ץ. יש נוהג  רועי עזרא:

 מגעיל במדינה שלא צריך לאמץ אותו.

מה לפחד. הפוליטיזציה של ועדת  אנחנו קצת נסחפים כאן. אם יש יושב ראש טוב וישר, אין לו אורי רשטיק:

 הביקורת תפחת והיכולת למנות מינויים פוליטיים תפחת. כל אחד בנשיאות יכול לצאת לתקשורת. 

אנחנו כגורמים חיצוניים לא יכולים להתערב בתכני התקנון, אלא אם הם מנוגדים לדין או לכללי  ענבל זהבי:

זה, לא נוגד את הדין. לדעתי, יש כאן שתי אופציות: הניהול התקין. במקרה הזה, זה לא המצב. הסעיף ה

 אפשר לעמותה זמן תגובה ראוי.בכפוף לכך שיתלהשמיט את הסעיף כליל או לקבל את הסעיף 

השינוי של הסעיף הוא נכון לדעתי. זה נותן גמישות לוועדת הביקורת ומאפשר לה ביקורת מאוזנת  אסף כהן:

מאפשר יותר כוח לוועדה ולמבקרת. אם הוועדה רואה שיש בעיה,  וסיוע מצד מבקרת ההתאחדות. הדבר הזה

 היא מתייעצת עם המבקרת ולא פונה ישירות לתקשורת. 

 במידה והסעיף לא יעבור, נדון בו שוב. נעבור להצבעה. אורי רשטיק:

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 נגד אוניברסיטת בר אילן:

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 נגדהקריה האקדמית אונו: 

 מכללת רופין: נגד



 

 

 בעדאורט בראודה: 

 מכללת אשקלון: בעד

 נגדמכללת עמק יזרעאל: 

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 נגדמכללה אקדמית אחוה: 

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 ן: בעדמכללת דוד ילי

 משפט ועסקים רמת גן: נגד

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

. ועדת הביקורת תפרסם אחת לרבעון דו"ח לנשיאות בנוגע 00.0.00אנחנו עוברים לסעיף  אורי רשטיק:

 לנוכחות יושבי הראש בנשיאות. 

ועדת הביקורת דו"ח שיפרט את הנתונים הנוגעים לנוכחות יושבי ראש האגודות בישיבות הנשיאות, ונתונים תפרסם  אחת לרבעון

 .הנוגעים לכתבי ההצבעה, בהתאם להוראות תקנון זה

 



 

 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 ה: בעדאוניברסיטת חיפ

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 עדמכללת אשקלון: ב

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 



 

 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 רמת גן: בעדמשפט ועסקים 

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

 . ועדת ביקורת לא תהיה יותר מכהונה אחת לאדם.00.2.0אנחנו עוברים לסעיף  אורי רשטיק:

שלא תעלה על שנתיים ת כהונה אחת בלבד, תקופל של הנשיאות ברוב רגיל הרגילחברי ועדת הביקורת ייבחרו על ידי ההרכב 

 מועד הבחירה יהיה בחודש מארס בכל שנתיים. .ממועד הבחירה

 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 עדהמכללה למנהל: ב

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 



 

 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד

 ה: בעדמכללת נתני

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: בעד

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 מרכז: בעד אזור גיאוגרפי



 

 

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

  . תקופת צינון לוועדת ביקורת.00.2.0אנחנו עוברים לסעיף  אורי רשטיק:

 :ןללה המפורטים ים התנאיםשלגביו חל לא יכהן כחבר ועדת ביקורת מי

 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 ן: בעדמכללת רופי

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד



 

 

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 ת: בעדמכללת כנר

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: בעד

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

 . חבר ועדת ביקורת לא יהיה בעל תפקיד באגודה.00.2.0.2אנחנו עוברים לסעיף  אורי רשטיק:

 ליום בו מתקיימות הבחירות לועדת הביקורת.טרם שנה שקדמה ככיו"ר אגודה במי שכיהן כחבר בנשיאות או 

 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד



 

 

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדלת ספיר: מכל

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 בעד מכון טכנולוגי חולון:

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד



 

 

 משפט ועסקים רמת גן: בעד

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 ום: בעדאזור גיאוגרפי דר

 השינוי אושר. אסף כהן:

 .00.2.0.0אנחנו עוברים לסעיף  אורי רשטיק:

 ",תפקיד" , בהתאם להגדרות תקנון זה.באגודה החברה בהתאחדות כלשהו, בשכר או שלא בשכר, נושא בתפקידעובד ו/או מי ש

ת, כל משרה בשכר, חבר מועצה, חבר ב ההבאים: חבר הנהלה, חבר ועדת ביקורת, דירקטור בחברמיוגדר כאחד  ,לעניין סעיף זה

 . , או כל הגדרה נוספת בהתאם להחלטת הנשיאותדוע

 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 המכללה למנהל: בעד

 י: בעדהמרכז הבינתחומ

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד



 

 

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 וגי חולון: בעדמכון טכנול

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: בעד

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 יאוגרפי דרום: בעדאזור ג

 השינוי אושר. אסף כהן:

 . תפקידי היו"ר הנבחר ללא שכר יובאו לדיון בנשיאות.22אנחנו עוברים לסעיף  אורי רשטיק:

 שכר מקבליםללא – שאינם נושאי משרה אחרים

 



 

 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 



 

 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 עדמכללת דוד ילין: ב

 משפט ועסקים רמת גן: בעד

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

 .22.0עכשיו נצביע על סעיף  אורי רשטיק:

ברוב רגיל ייבחרו  אישור הנשיאות,לב , יובאושהינם תפקידים ללא שכרתפקידים שיוצעו ע"י היו"ר הנבחר, שאר וחברי ההנהלה 

, וזאת בישיבת הנשיאות הראשונה, שתתקיים לאחר הישיבה שבה נבחר היו"ר. ישיבה זו תתקיים לא יאוחר הרגילהרכב השל 

 .להלן 12בהתאם לסעיף במכרז, נושאי משרה בשכר ייבחרו  .מארבעים וחמישה ימים מיום בחירת היו"ר

 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 בעדאוניברסיטת בן גוריון: 

 האוניברסיטה העברית: בעד

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 



 

 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 אקדמית אונו: בעדהקריה ה

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 דמכללת לוינסקי: בע

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: בעד

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד



 

 

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

קיבלנו מרשם מדובר בהצעה לשינוי לאחר רג'קטים ש. 22.0.0אנחנו עוברים להצבעה על סעיף  אורי רשטיק:

העמותות בנוגע לנוסח שאושר והועבר לרשם. לכן ההצעה הנוכחית מבטלת את אפשרות היו"ר להגדיר 

 תפקידים נוספים.

לא יכהן אדם בתפקיד בהתאחדות כאשר הוא נושא בתפקיד באגודה החברה בהתאחדות. תפקיד לעניין סעיף זה יוגדר כאחד 

בסמכות היו"ר להגדיר רקטור בחברת בת, כל משרה בשכר, חבר מועצה, חבר ועד. מהבאים: חבר הנהלה, חבר ועדת ביקורת, די

 תפקידים נוספים כאמור בסעיף זה. 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 נהל: בעדהמכללה למ

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד



 

 

 מכללת תל חי: בעד

 ת נתניה: בעדמכלל

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: בעד

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אוגרפי מרכז: בעדאזור גי

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

השינוי המוצע בסעיף זה גם בא בעקבות רג'קטים של רשם  .22.0.2אנחנו עוברים לסעיף  אורי רשטיק:

 העמותות לנוסח שאושר בנשיאות ולכן אנו מציעים לשנות את הסעיף.

לעיל במקרים  2...11תהא רשאית, לאשר חריגות מהאמור בסעיף  , וזוהנשיאותיו"ר ההתאחדות יהא רשאי להעמיד להחלטת 

כפוף לכך שהחלטה כאמור הועמדה ב . אישור החריגות כאמור על ידי הנשיאות, מטעמים מיוחדים שיירשמו,כדלקמן:מסויימים

תם בהתאם לחוק מראש לסדר היום בהתאם לתקנון זה, ובכפוף לכך שהחלטה כאמור מגובה בפרוטוקול נשיאות שנערך ונח

 ולדרישות רשם העמותות.  

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד



 

 

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 ים: בעדמכללת סמינר הקיבוצ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 אורנים: בעדמכללת 

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד



 

 

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: בעד

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

 יוכל להיות יו"ר אגודה. -. בחירת נציג מל"ג22.4.2אנחנו עוברים לסעיף  ורי רשטיק:א

הנציג להלן )להלן: " ..11.4לעיל וסעיף  11.2בחירת נציג נוסף למועצה להשכלה גבוהה תערך בהתאם להוראות סעיף קטן 

 על תפקיד. על הנציג הנוסף כב ..11וסעיף קטן  11.1 "(, כן יחולו הוראות סעיף קטן הנוסף

 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 מיים: בעדהמרכז ללימודים אקד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד



 

 

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדכנולוגיה: ביה"ס הגבוה לט

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: בעד

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

 בעלי תפקידים בשכר יכולים להתמנות רק בוועדת מכרזים. -מכרזים -21.0עיף אנחנו עוברים לס אורי רשטיק:



 

 

שיפורסם  ,בחרו על ידי מכרז פנימיישנוהל בחירתם לא הוסדר בתקנון זה י "(בעל תפקיד)להלן: " בהתאחדותבשכר בעלי תפקידים 

המכרז לא אם הוחלט אחרת בנשיאות )להלן: "א, "(מכרז פנימי)להלן: " באמצעות המוסדות של האגודות , או ההנהלהיו"רהעל ידי 

 "(. הפנימי

 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 סמינר הקיבוצים: בעד מכללת

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד



 

 

 ו: בעדיפ-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: בעד

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 שינוי אושר.ה אסף כהן:

 הגבלות לגבי עובדים בשכר בהתאחדות. -21.2אנחנו עוברים עכשיו לסעיף  אורי רשטיק:

לא יוכל לכהן, יחול לגביו האמור להלן: ,ים לתפקיד ייצוגי או ביצועיל ידי ועדת המכרז בשכר בעל תפקידאדם לכהן כנבחר 

 : ו ות בהתאחדותבתפקיד יו"ר באחת מאגודות הסטודנטים החברבמקביל לתפקיד זה, 

 

 

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 בעדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד



 

 

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 ים אקדמיים: בעדהמרכז ללימוד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: בעד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדבוה לטכנולוגיה: ביה"ס הג

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: בעד



 

 

 בצלאל: בעד

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

 . תקופת צינון של שנה בין נשיאות להתאחדות.21.2.0רים לסעיף אנחנו עוב אורי רשטיק:

כחבר  כאשר כיהן , אם הינו מכהן, או אם כיהןאדם בתפקיד בעל שכר בהתאחדות היות בעל תפקידיגיש אדם מועמדות ליכהןלא 

 . כשנה טרם ליום מינויו , בשנה שקדמה למועד הגשת מועמדותואו כיו"ר אגודה ,בנשיאות

לא הצלחתי להבין מה המטרה של הסעיף. יש גבול לדמוקרטיה מתגוננת; יש כאן הצבת חומות  צר:לירון פולי

 לא סבירות בפני מועמדים ראויים לתפקידים בכירים בהתאחדות. 

 ההגבלה הזו תגרום לאובדן אנשים טובים. טל דהן:

. אנשים מבחוץ לא תמיד יש פה אנשים שנמצאים כמה שנים בהתאחדות ומכירים טוב את הארגון רועי עזרא:

 יוכלו להבין את המערכת. את סיבה לצינון שכזה. זה נשמע אבסורדי. 

 ועדת מכרזים צריכה לשפוט, כל מקרה לגופו. לא ראוי לשים חסם שכזה.  אסף אזולאי:

אנחנו משלמים מחיר במובן מסוים על הצעד הזה, אך אחד התפקידים העיקריים שלנו זה להישמר  רם שפע:

 פוליטיקה מלוכלכת. שנה זה זמן סביר בהחלט לפני כהונה נוספת בהתאחדות. מפני 

מסכימה עם רם. אולי ניתן לקצר את תקופת הצינון. המטרה שלנו זה להגן על עצמינו מפני  אינה ברנזבורג:

 מינויים פוליטיים.

כמה חודשים כך שזה  אדם מעוניין לעשות רצף בעולם הסטודנטיאלי. אני מסיים את התפקיד עוד רועי עזרא:

 לא רלוונטי אלי אישית אבל זה פוגע בארגון. 

יכול להיות שראוי להעלות את זה לדיון נוסף בוועדת התקנון ולהגביל את זה בנוגע לתפקידים  מאיה כנרתי:

 מסוימים.

פרק זמן האם יש חשש בפני מינויים פוליטיים? קיים חשש כזה. בדקנו מה פרק הזמן הראוי לצינון.  עמית חזן:

 של שנה זה המינימום הסביר כדאי לאפשר מינימום פגיעה. מדובר פה במינויים פוליטיים וצריך למנוע את זה. 

אני רואה את ההגבלה הזו כטעות. בעל תפקיד בהתאחדות צריך להגיע עם ניסיון בעולם  זיו רוזנצוייג:

 הסטודנטיאלי.

 מדובר בגול עצמי. לירון פוליצר:



 

 

לי התפקיד הקודמים לא היו יושבי ראש. לא קורים מקרים של מינויים פוליטיים בפועל אז על בע  אסף אזולאי:

 מה בעצם באים להגביל?

כיום, יש הפרדה בין מטה ההתאחדות לראשי האגודות. ועדת מכרזים כן הולכת לרוב לפי רצון  יעל סיני:

טובים, אך היא עובדת כיום נפלא בלא היו"ר. כך זה עובד ברוב המקומות. ההתאחדות עלולה להפסיד אנשים 

 נוכחות של יושבי הראש.

 אני סוגר את הדיון ונעבור להצבעה על שינוי התקנון המוצע. אורי רשטיק:

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 נגדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 אריאל: בעד המרכז האוניברסיטאי

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: נגד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד



 

 

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 נגדמכללת אורנים: 

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 נגדמכללה אקדמית אחוה: 

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: נגד

 בצלאל: בעד

 ללת אפקה: בעדמכ

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

. מי שנבחר לעבוד בהתאחדות, לא ימשיך לכהן כבעל 21.2.2אנחנו מדברים עכשיו על סעיף  אורי רשטיק:

 תפקיד באגודה.

ככל ב, נושאמשמשה ימים מכל תפקיד בו הוא עיתפטר תוך שב  ,מכרז פנימיב באמצעותבהתאחדותבעל תפקיד כ אדם לכהן נבחר

 ,.באגודה החברה בהתאחדות בעל תפקיד אם הינו, או היה,בעל יגיש אדם מועמדות להיות  נושא בכזהמשמש, ואאם השאכן 

תפקיד לעניין סעיף זה יוגדר כאחד הבאים: חבר הנהלה, חבר ועדת ביקורת, דירקטור בחברת בת, כל משרה בשכר, חבר מועצה, 

 להגדיר תפקידים נוספים כאמור בסעיף זה. הנשיאותיו"ר ההתאחדותבר ועד. בסמכות ח

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד



 

 

 נגדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 המרכז האוניברסיטאי אריאל: בעד

 המכללה למנהל: בעד

 דהמרכז הבינתחומי: בע

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 נמנעתהקריה האקדמית אונו: 

 מכללת רופין: נגד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 מכללת תל חי: בעד

 מכללת נתניה: בעד

 חולון: בעד מכון טכנולוגי

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 נגדמכללת אורנים: 

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 נגדמכללה אקדמית אחוה: 

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד



 

 

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: נגד

 נמנעתבצלאל: 

 מכללת אפקה: בעד

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אוגרפי דרום: בעדאזור גי

 השינוי אושר. אסף כהן:

 .21.2.0אנחנו מדברים עכשיו על סעיף  אורי רשטיק:

 ואו פוטר םולפרוש מתפקיד ו, אלא אם ביקשםובמקומ יםאחר וכל עוד לא נבחר םולכהן בתפקיד כוךימשי ים בשכרתפקיד לבע

תהא ההנהלה תהא  ין או פרישה כאמור. באחריותכתוצאה מפיטור התפטר בעל תפקיד או פוטר כאמור בסעיף זה, .םומתפקיד

, ממועד בלבד ימים 26 א תעלה על, לתקופה שלשל בעל תפקיד שפוטר או התפטר רשאית למנות כל גורם אחר למילוי תפקידו

 לתוקף.או ההתפטרות כניסת הפיטורין 

דשים. בינתיים, יש שינוי תקנון נכנס לתוקף רק לאחר אישור רשם העמותות, שלוקח מספר חו רועי עזרא:

 עבירה על החוק והתקנות.

נערכו מכרזים רבים בתקופה האחרונה. לא כזה מסובך למצוא בעל תפקיד ראוי. מדובר בזמן  אורי רשטיק:

סביר למצוא מחליף למישהו. בכל מקרה, בעל תפקיד חייב בהודעה מוקדמת, כך שבפועל מדובר בכמה 

 לית.חודשים. תקנון נועד לתת מסגרת עבודה כל

 מדובר בפרק זמן ראוי. יפית דרי:

 לוקח זמן למצוא בעל תפקיד ראוי.  רועי עזרא:

זאת שאלה משפטית מאוד חשובה שעלתה מהדברים שרועי אמר. האם אסיפה כללית יכולה  ענבל זהבי:

, להחליט החלטה שנוגדת את התקנון? לפי החוק, כל שינוי תקנון לא תקף עד אישור רשם העמותות. עקרונית

 של העמותה.  "אלוהים"החוק קובע שלא אך בתי המשפט מתייחסים במקרים רבים לאסיפה הכללית כ

 : נעבור עכשיו להצבעה.אורי רשטיק

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד



 

 

 האוניברסיטה העברית: בעד

 נגדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 ל: בעדהמרכז האוניברסיטאי אריא

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד

 מכללת בית ברל: בעד

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 מכללת רופין: נגד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 מכללת עמק יזרעאל: בעד

 תל חי: בעד מכללת

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 מכללה אקדמית אחוה: בעד

 מכללת לוינסקי: בעד



 

 

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: נגד

 בצלאל: בעד

 פקה: בעדמכללת א

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

. מדובר בסעיפים שנוגעים לנושאים רגישים, כך שיידרש שינוי 02.0.1נצביע עכשיו על סעיף  אורי רשטיק:

 . %02ברוב של 

לפחות מכלל בעלי זכות  %55כרעה ברוב של הבאים, תתקבל הה הסעיפיםבמקרה של הצבעה על שינוי תקנון ביחס לכל אחד מן 

 .12...1 – 12.1.2, 12.2, 1...11, 2...11, 1.25.... – 21.25..., 25.1.2 ההצבעה בנשיאות:

 אוניברסיטת ת"א: בעד

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 האוניברסיטה העברית: בעד

 נגדאוניברסיטת בר אילן: 

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 אריאל: בעדהמרכז האוניברסיטאי 

 המכללה למנהל: בעד

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעדמכללת ספיר: 

 מכללת סמינר הקיבוצים: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 מכללת רמת גן: בעד



 

 

 מכללת בית ברל: בעד

 נגדהקריה האקדמית אונו: 

 מכללת רופין: נגד

 אורט בראודה: בעד

 מכללת אשקלון: בעד

 נגדמכללת עמק יזרעאל: 

 כללת תל חי: בעדמ

 מכללת נתניה: בעד

 מכון טכנולוגי חולון: בעד

 יפו: בעד-אקדמית ת"א

 מכללת אורנים: בעד

 בעדביה"ס הגבוה לטכנולוגיה: 

 נגדמכללה אקדמית אחוה: 

 מכללת לוינסקי: בעד

 מכללת שנקר: בעד

 מכללת כנרת: בעד

 מכללת דוד ילין: בעד

 משפט ועסקים רמת גן: נגד

 בצלאל: בעד

 לת אפקה: בעדמכל

 אזור גיאוגרפי מרכז: בעד

 אזור גיאוגרפי דרום: בעד

 השינוי אושר. אסף כהן:

 יישר כוח לוועדת התקנון על העבודה הרצינית והמושקעת. מגיע להם כל הכבוד. יפית דרי:



 

 

אנחנו עוברים עכשיו למצגת שהוכנה בנושא מדיניות הצעירים. לקחנו את המחקרים השונים  אורי רשטיק:

עשו במחלקת המחקר לכדי מסמך מדיניות מקיף, על מנת שהמפלגות יכניסו את הסעיפים הרלוונטיים שנ

 למצעיהם ולהסכם הקואליציוני בהמשך.  

יכולת להתמקד בעולם הסטודנטיאלי והאקדמי.  -היתרון היחסי של ההתאחדות כארגון צעירים עמיחי גרין:

לאחריהם. המטרה היא לנסות ולהשפיע על מצעי המפלגות לפני הכניסה לעולם האקדמי, במהלך הלימודים ו

הימים שיוקם לאחר הבחירות. בהתחלה, יש להביא להגדלת התקציבים בתחום החינוך היסודי  011ועל צוות 

בדגש על  -והתיכוני, תוך החלת לימודי הליבה. כמו כן, יש לפעול להסרת החסמים בדרך להשכלה הגבוהה

שנתיות, -ושינוי תנאי הקבלה לאוניברסיטאות. יש לפעול להקמת מכללות דותעשיית ההכנה לפסיכומטרי 

בדומה למודל האמריקאי. במהלך הלימודים, נדרש סיוע למכללות הטכנולוגיות ומניעת הקיצוץ התקציבי של 

מערכת ההשכלה הגבוהה. יש לפעול לכך שכל שינוי במבנה שכר הלימוד, יהיה בהסכמת הסטודנטים. יש 

 ודנטים בדיור: מיטות במעונות והקלות בארנונה. לסייע לסט

 צריך שיהיה מנגנון של פיקוח על מחירי המעונות. יעל סיני:

יש לפעול להגדלת מאגר הדיור הציבורי. יש לפעול להגדלת שיעור השתתפות בשוק התעסוקה.  עמיחי גרין:

 דמיים(. צריך לקדם את מערך התחבורה הציבורית )תוך שיפור השירות למוסדות האק

בנוגע לקביעת סדר   sayלא הייתה התייחסות לנושא השוויון בנטל. כמו כן, צריך שלסטודנטים יהיה טל דהן:

 היום של המפלגות.

מדינת ישראל עברה בשנים האחרונות תהליך של התבגרות בנושא השוויון בנטל. יש הבנה  אורי רשטיק:

יתיות בהשכלה הגבוהה ובשוק התעסוקה. עמדתי שהמדינה לא באמת נותנת לציבור החרדי אופציות אמ

 האישית הוא שברגע שהמדינה תיתן לציבור החרדי אלטרנטיבות אמיתיות, יבוא גם השילוב בתחומים האחרים.

צריך לקיים על הנושאים הללו דיון אמיתי ומהותי. לכל אחד פה יש דעה שונה על נושא השוויון  שי שחף:

 בנטל.

 נושא שהסכמנו עליו.יש נייר עמדה ב טל דהן:

בשלב הזה, אנחנו צריכים להציג את הנראטיב של הסטודנטים. יש הרבה מאוד גופים נוספים  אורי רשטיק:

 שפועלים על מנת לקדם את נושא השוויון בנטל. חשוב מאוד לדעת להתמקד.

אצלנו באגודה  צריך למנוע מצב שבו מתפזרים על פני המון נושאים ובסוף לא מקבלים כלום. גלעד ארדיטי:

העברנו הצעת החלטה שדיברה על יוקר המחייה הסטודנטיאלי וניסחנו מכתב עם הנקודות העיקריות: שכר 

הלימוד, אחוז ההוצאה הציבורית בישראל, מעונות ותחבורה ציבורית. העברנו אותו למפלגות ואני אעדכן אתכם 

 כשנקבל תשובות.

  ודרת. תודה רבה. אני סוגר את הישיבה.אנחנו נשלח מסמך מחר בצורה מס אורי רשטיק:

 



 

 

 -הישיבה נעולה-

 חבר ועד:_______________           חבר ועד:__________________

 תאריך מינוי:____________            תאריך מינוי:_______________

 תאריך:________________           תאריך:____________________

 חתימה:________________          חתימה:____________________                        


