
 

 
 

 

 פרוטוקול ישיבת נשיאות

11/11/1216 

 משרדי התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל

 

 14:00 :שעת פתיחת הישיבה

 :נוכחים

 ר התאחדות הסטודנטים בישראל"יו: רם שפע

 ר התאחדות הסטודנטים בישראל"סיו: ענבר הוכברג

 ר אגודת הסטודנטים בקריה האקדמית אונו"יו: אורי אלדר

 ר אגודת הסטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים"יו: נועה מועלם

 הדסהר אגודת הסטודנטים במכללת "יו: הלל ביטון רוזן

 :כתבי הצבעה

 מייפה את כוחו של רם שפע, ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת אריאל"סיו: אליה חייט

 מייפה את כוחו של רם שפע, ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן"יו: דניאל תייר

 מייפה את כוחו של רם שפע, ר אגודת הסטודנטים במרכז הבינתחומי"יו: תום ברמן

 ענבר הוכברגמייפה את כוחה של  ,א"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ת"יו: רני'שי צ

 ענבר הוכברגמייפה את כוחה של  ,במכללת דוד יליןר אגודת הסטודנטים "יו: עדן מארין

 מייפה את כוחו של רם שפע , באוניברסיטת בן גוריון ר אגודת הסטודנטים"יו: אורי רט

 מייפה את כוחו של רם שפע, ר אגודת הסטודנטים במכללת בית ברל"יו: דניאל אפריימן

 מייפה את כוחו של רם שפע, ר אגודת הסטודנטים בטכניון"יו: עומר עמית

 ו של רם שפע מייפה את כוח, ה העבריתר אגודת הסטודנטים באוניברסיט"יו: שלומי יחיאב

 ענבר הוכברגמייפה את כוחה של  ,ר אגודת הסטודנטים במכללת שנקר"יו: דניאל אלטמן



 

 
 

 

 מייפה את כוחו של רם שפע, ר אגודת הסטודנטים במכללת קיי"יו: אבי בוחבוט

 ענבר הוכברגמייפה את כוחה של  ,ר אגודת הסטודנטים במכללת רופין"יו: חיים גר

 ענבר הוכברגמייפה את כוחה של  ,תל חיהסטודנטים במכללת ר אגודת "יו: אל תשובה-רון

 מייפה את כוחו של רם שפע, ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר"יו: פלג אשש

 מייפה את כוחה של ענבר הוכברג, ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה"יו: לילך חייבי מנחם

 ייפה את כוחו של רם שפעמ, למנהלר אגודת הסטודנטים במכללה "יו: ליאור טואיל

  מייפה את כוחו של רם שפע, ר אגודת הסטודנטים באקדמית תל אביב יפו"יו: דניאל אזולאי

 מייפה את כוחו של רם שפע, ר אגודת הסטודנטים במכללת גליל מערבי"יו: עופר שאול

 מייפה את כוחו של רם שפע, ר אגודת הסטודנטים במכללת בצלאל"יו: נדב הייפרט

 מייפה את כוחו של רם שפע, ר אגודת הסטודנטים במכללת צפת"יו: ואעדעבדו ס

 מייפה את כוחו של רם שפע, ר אגודת הסטודנטים במכללת אחוה"יו: מורדי ישראל

 מייפה את כוחו של רם שפע, ר אגודת הסטודנטים במכללת סמי שמעון"יו: אדוה פוטזניק

 מייפה את כוחו של רם שפע, יטת חיפהר אגודת הסטודנטים באוניברס"יו: 'קובי רבינוביץ

 מייפה את כוחו של רם שפע, ר אגודת הסטודנטים במכללת כנרת"יו: עתליה מן

 מייפה את כוחו של רם שפע, ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה"יו: ניב אליהו

 ר אגודת הסטודנטים במכון לב מייפה את כוחו של רם שפע"יו: אלון יומטוביאן

 ר אגודת הסטודנטים במכללת גורדון מייפה את כוחו של רם שפע"יו: ירדן קורמן

 :נוספים

 מבקר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל: יניב יחזקאל

 בישראלוהסטודנטיות ל התאחדות הסטודנטים "מנכ: עמיחי גרין

 יועצת משפטית התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל: אפרת דייןד "עו

 



 

 
 

 

 

 :דיון

 :עדכונים

 :נתחיל בעדכונים: רם שפע

אנחנו הולכים להיות משקיפים , שהיה באונו םלאחר התקדי: בקרה על תהליך בחירות במשפט ועסקים .1

 .לאחר ששני הצדדים פנו אלינו וביקשו שנהיה משקיפים, בבחירות שיתקיימו במשפט ועסקים

ר או ראש "ר יהיה או הסיו"היוג הנוסף לצד "לפני שמונה חודשים שינינו בתקנון שנציגה מל: ג"נציג מל .2

שבוע יתפרסמו כלל . ג"בהחלטה הפנימית שלנו החלטנו למנות את עדי למל. מחלקת מדיניות אקדמית

  .ג"ולכן צריך לפרסם גם את שמה של עדי כמועמדת לחברת מל, ג"השמות של המועמדים לכהונה במל

עוברים לדבר על מיזוג העמותות והסדר בהמשך לאישור בוועד המנהל שקיימנו לפני שבוע אנחנו  :עמיחי גרין

אני מזכיר שאישרנו את המיזוג ואת מתווה המס באסיפה הכללית . המס שהגענו אליו מול רשות המסים

ל רשות לאחר מכן רשם העמותות לא אישר את מתווה המס ולכן יצאנו למקצה שיפורים מו. שקיימנו ביוני

ח רן כהן שליווה אותנו לכל אורך "ומצד רו, המסים שלקח מספר חודשים ודרש הרבה מאוד מאמץ מצידנו

לשמחתנו לפני שבועיים התקבל מתווה רשות המסים החדש שכלל את הערות רשם העמותות ושבוע . התהליך

ה ואת המיזוג בין ועכשיו אנחנו מעלים להצבעה את המתוו, שעבר אישרנו אותו כאמור בוועד המנהל

 .אנחנו עוברים עכשיו להצגת הצעת המיזוג. ההתאחדות לעמותת איסתא ליינס

 :הוועד המנהל מציג את

 .הצעת המיזוג

לרבות , פירוט הנכסים שהתאגיד המתמזג צבר למטרותיו עובר למיזוג והמחויבויות שקיבל על עצמו לעניין זה

 .כלפי תורמים לו

 .בציון הקשר ביניהם, גידים קשוריםתא היותם של התאגידים המתמזגים

אם . ל"כולל כל הפירוט הנ, אני מזכיר שהועבר במייל המקדים לישיבה כלל המידע כמובן, בנוסף :רם שפע

אימוץ הסדר המס שהוצע על ידי רשות אנחנו מצביעים ראשית על אישור . אין עוד שאלות נעבור להצבעה

  .בכפוף לקבלת אישור רשם העמותות, המיסים

  בעד: א"אוניברסיטת ת

 בעד: האוניברסיטה הפתוחה

 בעד: אוניברסיטת בן גוריון

 בעד: ה העבריתוניברסיטהא

 בעד:אוניברסיטת בר אילן 

 בעד: אוניברסיטת חיפה

 בעד: הטכניון

 בעד: אוניברסיטת אריאל

 בעד: הקריה האקדמית אונו



 

 
 

 

 בעד: למנהלמכללה ה

 בעד: המרכז הבינתחומי

 בעד: בית ברל

 בעד: ירספ

 בעד: רופין

 בעד: סמי שמעון

 בעד: אורט בראודה

 בעד: סמינר הקיבוצים

 בעד: מכון לב

 בעד: תל חי

  בעד: אקדמית תל אביב יפו

 בעד: שנקר

 בעד: אחוה

 בעד: גליל מערבי

 בעד: דוד ילין

 בעד: צפת

 בעד: כנרת

 בעד: אפקה

 בעד: גורדון

 בעד: הדסה

 בעד: קיי

 בעד: בצלאל

 בעד: טודנטים בישראלר התאחדות הס"יו

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"סיו

אנחנו עוברים להצבעה על . מכלל הקולות 42.4%קולות המהווים  240.42ידי הסדר המס אושר על : רם שפע

אם אין . ר"ע, ר עם עמותת התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל"ע, מיזוג עמותת איסתא ליינסאישור 

 .ר להצבעהעוד שאלות נעבו

  בעד: א"אוניברסיטת ת

 בעד: האוניברסיטה הפתוחה

 בעד: אוניברסיטת בן גוריון

 בעד: ה העבריתוניברסיטהא

 בעד:אוניברסיטת בר אילן 

 בעד: אוניברסיטת חיפה

 בעד: הטכניון

 בעד: אוניברסיטת אריאל

 בעד: הקריה האקדמית אונו

 בעד: למנהלמכללה ה



 

 
 

 

 בעד: המרכז הבינתחומי

 בעד :בית ברל

 בעד: ספיר

 בעד: רופין

 בעד: סמי שמעון

 בעד: אורט בראודה

 בעד: סמינר הקיבוצים

 בעד: מכון לב

 בעד: תל חי

  בעד: אקדמית תל אביב יפו

 בעד: שנקר

 בעד: אחוה

 בעד: גליל מערבי

 בעד: דוד ילין

 בעד: צפת

 בעד: כנרת

 בעד: אפקה

 בעד: גורדון

 בעד: הדסה

 בעד: קיי

 בעד: בצלאל

 בעד: חדות הסטודנטים בישראלר התא"יו

 בעד: ר התאחדות הסטודנטים בישראל"סיו

מכלל  42.4%קולות המהווים  240.42ידי מיזוג עמותת ההתאחדות עם עמותת איסתא ליינס אושר על : רם שפע

 .אני סוגר את הישיבה, תודה. הקולות

 

- הישיבה נעולה-

  

  


