התאחדות הסטודנטים
פרוטוקול ישיבת נשיאות
03/6/03/4
במכללת אפקה

שעת פתיחת הישיבה17:00 :
נוכחים:
אורי רשטיק :יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל
מתן ברנוי :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן
גלעד ארדיטי :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ת"א
הילה קורדנה :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה
אבי בן הלל :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון
רם שפע :יו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללת סמינר הקיבוצים
שירה מיסטריאל :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת אריאל
תמיר פרץ :יו"ר אגודת הסטודנטים המרכז האקדמי אונו
מורן ברנס :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר
ליאור קאופמן :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אורט בראודה
מורדי ישראל :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אחוה
אמיר שפר :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת הדסה
אלדד פוסטן :יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית
אמילי אטיאס :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת רופין
אריאל מדינה :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת שנקר
ירדן בן יוסף :יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז הבינתחומי
דור חיים :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה למנהל

לירן כפיר :יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי למשפט ועסקים
עידן יעקובי :יו"ר אגודת הסטודנטים של המכון הטכנולוגי חולון
ליאור ידין :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה
דני מגנר :יו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון
סיגל קובלסקי :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה האקדמית ת"א-יפו
אלירן שבו :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת דוד ילין
תמיר חיים :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת קיי
אבירם גולדשטיין :יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת בית ברל

כתבי הצבעה:
יוסי שלום :סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל ,מייפה את כוחו של אורי רשטיק.
אביב איטח :יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי פרס ,מייפה את כוחו של אורי רשטיק.

נוספים:
יניב יחזקאל :מבקר התאחדות הסטודנטים
אסף כהן :יו"ר ועדת ביקורת
אולג לוינסקי :חבר ועדת ביקורת
עמיחי גרין :מנכ"ל התאחדות הסטודנטים בישראל
יערה קורן :רמ"ח אקדמיה התאחדות הסטודנטים בישראל
יאיר הראל :חבר מל"ג ,נציג התאחדות הסטודנטים בישראל
עמרי סטרק :יו"ר יוצא אגודת הסטודנטים במכללת הדסה
סיון צפריר :סיו"ר אגודת הסטודנטים במכללת בית ברל
ד"ר אביטל שטיין
מרי בן אלי

פלג אדר
עמית הרמן

דיון:
אורי רשטיק :נמצא איתנו ויקו חדד ,יו"ר אס"א .בשנה האחרונה התחלנו לפעול שוב לאחר שנים רבות של
הפסקה במרץ בכל הקשור לתחום הספורט ואס"א בפרט ,רבות בז כות פעילותו הברוכה של דני מגנר שהוא
נציגנו באס"א .הקמנו תחת אס"א ועדת סטודנטים ,בהובלתו של רם שפע שנבחר לעמוד בראש הוועדה .ויקו,
הבמה שלך.
ויקו חדד :אני שמח מאוד שאני פה .אנחנו מכירים בכח האדיר של הסטודנטים ושל אגודות הסטודנטים בכל
הקמפוסים השונים .יש בכח שלכם להגדיל את כמות הסטודנטים והסטודנטיות שעוסקים בספורט ביומיום.
לצערנו ,ברוב הקמפוסים בארץ אין כמעט ספורט ,ואנחנו חייבים לשנות את זה .אני לא מדבר על ליגות דווקא
אלא על ספורט עממי ופעילות ספורטיבית של הסטודנטים .אני שמח שבקדנציה שלי הגיע דני ועזר לעורר את
השטח באס" א ולהוביל למעורבות של הסטודנטים ושל כוחות צעירים באס"א .אנחנו ארגון טוב עם פעילות
ענפה אבל אנחנו חייבים להשתפר בהרחבת הפעילות הספורטיבית הלא תחרותית של הסטודנטים .הבעיה
היא לא דווקא כסף אלא בעיקר שיתוף פעולה.
אורי רשטיק :תודה רבה ויקו .נפתח את זה לדיון רחב יותר לאחר שיהיו לנו נתונים שיאספו ע"י ועדת הספורט.
זו תהיה ישיבה עם הרבה טקסים .הרבה יו"רים חדשים ולא מעט יו"רים שעוזבים אותנו .נפרד גם היום מוועדת
ביקורת .אני מאחל הצלחה רבה ליו"רים החדשים :הילה מהאוניברסיטה הפתוחה ,אמיר ממכללת הדסה,
מורדי ממכללת אחוה ,אריאל ממכללת שנקר ,אלדד מהאוניברסיטה העברית ,סיגל מהאקדמית ת"א-יפו ,עידן
מהמכון הטכנולוגי חולון ,שירה מאוניברסיטת אריאל ,ליאור ממכללת אפקה ואבירם מבית ברל .נעבור
לעדכונים ,ירדן תתחיל.
ירדן בן יוסף :אחרי מבצע עמוד ענן הבינו את הכח של הסטודנטים ככח הסברתי .ניסו מאז כמה גופים לפתח
הסברה אזרחית .מתוך כך הקצו תקציב ממשלתי לטובת פרויקט מלגות שיאפשר הסברה אזרחית ע"י
סטודנטים .בגלל בעיות בירוקרטיות לא הייתה אפשרות לקדם פרויקט ישיר של ההתאחדות מול משרד ראש
הממשלה ולכן אנחנו רוצים להעלות הצעה חלופית .ההצעה היא מיזם משותף שאומר שעושים מאצ'ינג של
אחד לאחד מול המדינה .הרעיון הוא שגיוס התקציב מהצד שלנו יגיע מההתאחדות ומאגודות שמעוניינות בכך.
נכון לעכשיו הם הציעו את הפרויקט למספר ארגונים וגופים שונים שיש להם כבר תקציבים ובעלי יכולת
לעשות מאצ'ינג .לצערי זה יגרום לכ ך שתהיה מהותית פעילות פחות טובה ובצד הטכני זה יגרום לכך שמלגות
שיכולות להגיע לסטודנטים לא יגיעו בסופו של דבר .מי שזה מעניין אותו אנא פנו אלי או לעמיחי.
אורי רשטיק :נמשיך בעדכונים .היו לא מעט סכסוכים של סגלים לאחרונה ושניים שעדיין רצים בעברית
ובבצלאל .הסתיימו הסכסוכים שלקחו חלק בשנקר ,באקדמית ת"א-יפו ובמכללות לחינוך ואנחנו כמובן שמחים
על כך ואני רוצה לציין את הפעילות החכמה והסבלנית של האגודות במוסדות האלה שעזרו להביא לסיום
הסכסוכים במינימום פגיעה לסטודנטים .נעבור לעדכון על הפנסיה .גלעד תעדכן בבקשה.

גלעד ארדיטי :פנינו לכל חברות הפנסיה הגדולות .קיבלנו הצעות מחלק מהחברות ושלושתן מצוינות ושוברות
שוקף וקיבלנו הצעה שהיא ממש שוברת שוק ממיטב דש .הייתה לנו פגישה אחת עד כה עם יועץ פנסיוני
עצמאי שהמליץ ללכת על ההצעה של מיטב דש ,ואנחנו נקיים בימים הקרובים פגישה עם יועץ עצמאי נוסף.
אני חושב שבסוף נצליח להעמיד הצעה אטרקטיבית שהיא גם מצוינת צרכנית וגם תגרום לאנשים להתחיל
להתעניין בפנסיה והבנה של החשיבות של הנושא.
אורי רשטיק :נעבור לנושא של קידום נשים.
אמילי אטיאס :התחיל תהליך לפני כמה חודשים ואנחנו רוצים לחדש אותו כך שיהיה תהליך של קידום נשים
בהתאחדות ובאקדמיה בכלל .מי שבעניין שיפנה אלי.
אורי רשטיק :ביום רביעי הקרוב נחשוף פרויקט חדש משותף לנו ולמשרדי הבינוי והשיכון ואזרחים ותיקים.
אתם מוזמנים להגיע ביום רביעי ב 13:20-למסיבת העיתונאים .נעבור עכשיו להציג את פעילות עמותת עיגול
לטובה .נעבור עכשיו להצגת הפעילות שלנו במועצה להשכלה גבוהה.
יערה קורן :מצגת פעילות מל"ג.
מתן ברנוי :אני רוצה להעלות את הנושא של ההתנדבות של הנציג השני של ההתאחדות כך שהוא יקבל שכר
על ההשקעה העצומה שהוא משקיע בנושא.
דני מגנר :אני רוצה להעלות שני נושאים – ראשית ,ניתן לעשות שימוש ביועמ"ש במל"ג וחשוב לעבוד מולם.
שנית ,אני רוצה להעלות את הנושא של עתודאים .יש להם קשיים משמעותיים והם גם חסרי ידע .חשוב לדעתי
שנבחן את הנושא לעומק.
גלעד ארדיטי :האם אנחנו רואים לנכון להתעסק בחקיקה של חופש העיסוק בכל הנוגע לפתיחת מוסדות
ותכניות?
אורי רשטיק :דעתי האישית היא כן להתייחס לזה .נבחן את המצב לעומק .לגבי שכר נציג מל"ג זו שאלה
פנימית תקנונית של ההתאחדות .כרגע התקנון לא מאפשר את זה .בנובמבר  3013קיבלנו שורת החלטות
בתקנון שלמעשה יצרו הפרדה בין הפעילות הפוליטית של ההתאחדות לבין הצד המקצועי .צינון ,נושאי שכר
וכו' .כחלק מההחלטות גם הוחלט לסתום פרצות מכל מיני סיבות .אחת מהן הייתה שנושא משרה מטעם
ההתאחדות שלא נבחר ע"י ועדת מכרז (פרט ליו"ר וסיו"ר) לא יכולים לקבל שכר .ברור שבשל ההחלטה הזו יש
גם פגיעה פה ושם בנקודות מסוימות .אם הנשיאות ר וצה לשנות את המצב בנוגע לנושא קונקרטי אז ניתן כמובן
להעלות את זה להחלטת הנשיאות .צריך לקחת בחשבון שזה יכול לפתוח פתח למתן אתנן פוליטי וזה דיון
שנצטרך לדון עליה לעומק.
מתן ברנוי :אני חושב שצריך לקדם את זה ולהביא לשינוי התקנון הזה.
אורי רשטיק :נעבור להענקת פרסים בתחרות אקדמיה.

יערה קורן :לתחרות ניגשו  10אגודות .השאלון היה ארוך וביקשנו לפרט על הרבה מאוד תחומים ושאלות.
המטרה הייתה ללמוד על פעילות האגודות ,שכל אגודה תוכל ללמוד אחת מהשנייה .התמקדנו באגודות קטנות
שלרוב פועלות תחת מצוקה תקציבית וכח אדם מצומצם.
למקום השלישי הגיעה מכללת אחוה.
למקום השני הגיעה מכללת רופין.
למקום הראשון הגיעה מכללת אורט בראודה.
אורי רשטיק :אנחנו עוברים לבחירות לוועדת ביקורת .נתחיל עם מרי .בואי תציגי את עצמך לנשיאות.
מרי בן אלי :אני בעלת תואר ראשון מאוניברסיטת חיפה ששם אני גם מועסקת ב 11-השנים האחרונות .לומדת
כיום לתואר שני בביקורת פנימית וחיצונית באוניברסיטת חיפה.
אורי רשטיק :אם לאף אחד אין שאלות למרי אז נעבור להצבעה.
אסף כהן :אנחנו מצביעים עכשיו על אישור מרי בן אלי כחברת ועדת ביקורת.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :בעד
אוניברסיטת בן גוריון :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
האוניברסיטה הפתוחה :בעד
אוניברסיטת אריאל :בעד
טכניון :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת בית ברל :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
מכללת רופין :בעד

אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללה אקדמית אחוה :נגד
מכללת שנקר :בעד
מכללת קיי :בעד
מכללת הדסה :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
מכללת אורט בראודה :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
אסף כהן :מרי בן אלי נבחרה לכהן כחברת ועדת ביקורת.
אורי רשטיק :פלג ,בוא תציג את עצמך בפני הנשיאות.
פלג אדר :אני בן  .20כיהנתי כיו"ר אגודת הסטודנטים במכללת רופין עד לפני שנה וחצי .לפני זה כיהנתי
כסיו"ר ורמ"ד אקדמיה באגודה .בהליכי סיום של תואר ראשון במנהל עסקים.
אורי רשטיק :אם לאף אחד אין שאלות לפלג אז נעבור להצבעה.
אסף כהן :אנחנו מצביעים עכשיו על אישור פלג אדר כחבר ועדת ביקורת.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :בעד
אוניברסיטת בן גוריון :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
האוניברסיטה הפתוחה :בעד
אוניברסיטת אריאל :בעד
טכניון :בעד
המכללה למנהל :בעד

המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת בית ברל :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
מכללת רופין :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללה אקדמית אחוה :נגד
מכללת שנקר :בעד
מכללת קיי :בעד
מכללת הדסה :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
מכללת אורט בראודה :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
אסף כהן :פלג אדר נבחר לכהן כחבר ועדת ביקורת.
אורי רשטיק :עמית ,בוא תציג את עצמך בפני הנשיאות.
עמית הרמן :אני בן  .32סטודנט שנה שלישית למשפטים וממשל במרכז הבינתחומי .שירתתי  7שנים בצה"ל
עד שחרורי בדרגת סרן.
אורי רשטיק :אם לאף אחד אין שאלות לעמית אז נעבור להצבעה.
אסף כהן :אנחנו מצביעים עכשיו על אישור עמית הרמן כחבר ועדת ביקורת.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :בעד

אוניברסיטת בן גוריון :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
האוניברסיטה הפתוחה :בעד
אוניברסיטת אריאל :בעד
טכניון :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת בית ברל :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
מכללת רופין :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללה אקדמית אחוה :נגד
מכללת שנקר :בעד
מכללת קיי :בעד
מכללת הדסה :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
מכללת אורט בראודה :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
אסף כהן :עמית הרמן נבחר לכהן כחבר ועדת ביקורת.

גלעד ארדיטי :אני מבקש שוועדת ביקורת היוצא תגיש דו"ח מסכם שכולל גם המלצות לפעילות הוועדה.
אסף כהן :זה יצא כחלק מדו"ח הביקורת הקרוב.
אורי רשטיק :אנחנו נפרדים לאחר שנים של פעילות עבור ציבור הסטודנטים מאסף ואולג .המון המון תודה על
התרומה שלכם ועל ההשקעה.
אסף כהן :אני רוצה להודות לכל השותפים שלנו לדרך .ני סינו תמיד לקדם את העמותה ולהביא לניהול תקין
ויציב יותר .אני חושב שההתאחדות באמת עשתה צעדים ענקיים בשנים האחרונות ,ואני שמח שיכולנו לקחת
חלק בזה.
אורי רשטיק :אנחנו עוברים לדון עכשיו בנושא תשלום גמל לחברי ועדת ביקורת .שלחנו את ההסבר המפורט
כחלק מחומר הרקע .למישהו יש שאלה?
סיון צפריר :האם יש גם החזר מינימום ולא רק תקרת החזר?
אסף כהן :זה תלוי ישיבות .יכול להיות גם .0
יניב יחזקאל :צריך לשים לב שסעיף  7כולל את כל שלושת חברי הוועדה כי כל אחד זכאי למקסימום של 110
ש"ח לחודש.
אורי רשטיק :אם אין שאלות נוספות נעבור להצבעה.
אסף כהן :אני מעלה להצבעה את אישור ההצעה להסדרת תשלומי גמל לחברי ועדת ביקורת.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :בעד
אוניברסיטת בן גוריון :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
האוניברסיטה הפתוחה :בעד
אוניברסיטת אריאל :בעד
טכניון :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד

מכללת בית ברל :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
מכללת רופין :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללה אקדמית אחוה :נגד
מכללת שנקר :בעד
מכללת קיי :בעד
מכללת הדסה :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
מכללת אורט בראודה :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
אסף כהן :ההצעה להסדרת תשלומי גמל לחברי ועדת ביקורת אושרה.
אורי רשטיק :אנחנו עוברים לדון בהמשך כהונת עמיחי גרין בעמותת סטודנטים חלוצים למען ישראל .למישהו
יש שאלות בהמשך לחומר שנשלח? אם אין נעבור להצבעה.
אסף כהן :אני מעלה להצבעה את המשך כהונתו של עמיחי גרין כחבר ועד מנהל עמותת סטודנטים חלוצים
למען ישראל.
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :בעד
אוניברסיטת בן גוריון :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
האוניברסיטה הפתוחה :בעד
אוניברסיטת אריאל :בעד

טכניון :בעד
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת בית ברל :בעד
מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
מכללת רופין :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללה אקדמית אחוה :נגד
מכללת שנקר :בעד
מכללת קיי :בעד
מכללת הדסה :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
מכללת אורט בראודה :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
אסף כהן :המשך כהונתו של עמיחי גרין כחבר ועד מנהל עמותת סטודנטים חלוצים למען ישראל אושרה.
אורי רשטיק :אנחנו ממשיכים לדון בחזון ההשכלה הגבוהה של ההתאחדות .כאמור ,הקמנו את ועדת ההיגוי
בזמנו כחלק מההכנות לתחילת שיחות או לחילופין מאבק בגזרת תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה .הוועדה
פעלה כמספר חודשים וכללה כמה וכמה תהליכים כגון תהליך שיתוף הציבור ב"זירה" ,דיונים רבים ופגישות
עם גורמים רלוונטיים רבים במערכת ,כתיבת ניירות מקצועיים בתחומים מסוימים וכו' .לסיום עבודת הוועדה היא
ביקשה למסד את חזון מערכת ההשכלה הגבוהה שלנו כנציגי ציבור הסטודנטים .מדובר בחזון קצר שאמור
להוות קריאת מצפן להנהגת ההתאחדות בשנים הבאות.

גלעד ארדיטי :אני חושב ש חשוב להגיד שהתחלנו את התהליך הזה מתוך אילוץ סביב כל מה שהיה בנושא
שכר הלימוד ותקציב המערכת .לאורך הזמן אני חושב שנוצרה תודעה וזה משהו חשוב שלדעתי יכול להשפיע
רבות על המשך הדרך .אין ספק שזה עזר לראייתי להבין לאן הלכנו צריכים ללכת וממה ניתן לגזור את
המטרות שלנו מעתה והלאה.
מתן ברנוי :אני חושב שוועדת ההיגוי התכנסה יותר מדי פעמים והשקיע יותר מדי זמן ולא יצאנו ממנה עם צעד
אופרטיבי וזה חבל ,כי רוב האנשים שלקחו חלק בתהליך הזה כבר לא איתנו .כך לדעתי אוצרות ידע יורדים
לתהומות הנשייה וצר לי על כך .לכן אני כן חושב שצריך לנסות ולגזור מזה המלצות אופרטיביות .לגבי העתיד,
אני חושב שצריך מראש לקבוע מסגרות של לוחות זמנים ואנשי מקצוע שילוו את עבודת הוועדה.
אבי בן הלל :אני לא מסכים לדבריו של מתן .צריך לקחת בחשבון שהתחלנו לפעול בשל מצב שבו פחות או
יותר שמו אותנו עם הגב לקיר .מרג ע שירד האיום הזה המטרה של הוועדה הייתה ליצור סוג של פלטפורמה
שעליה ניתן יהיה לעבוד בהמשך הדרך .השלב הראשון של תהליך מסוג זה הוא להחליט על קריאת כיוון
שמתבטא פה בגיבוש החזון .אני חושב שהשלב הבא הוא באמת לקבוע מטרות ויעדים בהתאם לקריאת הכיוון
הזו.
אורי רשטיק :אם אין שאלות נוספות נעבור להצבעה.
אסף כהן :אני מעלה להצבעה את אישור חזון מערכת ההשכלה הגבוהה של התאחדות הסטודנטים הקובע כי
"מערכת ההשכלה הגבוהה תצמיח חברה הוגנת בישראל ,תעורר השראה ללמידה בין תחומית מתמשכת
ותהיה אחראית ליצירת מענה מיטבי לאתגרי המחקר והתעסוקה בארץ ובעולם".
אוניברסיטת ת"א :בעד
האוניברסיטה העברית :בעד
אוניברסיטת בן גוריון :בעד
אוניברסיטת בר אילן :בעד
האוניברסיטה הפתוחה :בעד
אוניברסיטת אריאל :בעד
טכניון :נמנע
המכללה למנהל :בעד
המרכז הבינתחומי :בעד
מכללת ספיר :בעד
הקריה האקדמית אונו :בעד
מכללת בית ברל :בעד

מכללת סמינר הקיבוצים :בעד
מכללת רופין :בעד
אקדמית ת"א-יפו :בעד
מכללה אקדמית אחוה :נגד
מכללת שנקר :בעד
מכללת קיי :בעד
מכללת הדסה :בעד
מכללת אפקה :בעד
מכללת דוד ילין :בעד
מכללת אורט בראודה :בעד
מרכז אקדמי פרס :בעד
יו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
סיו"ר התאחדות הסטודנטים :בעד
אסף כהן :חזון מערכת ההשכלה הגבוהה אושר.
אורי רשטיק :תודה רבה לכולם ולליאור על האירוח .אני סוגר את הישיבה.

-הישיבה נעולה-

