
 

 
 

 

 פרוטוקול ישיבת נשיאות
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 המכללה למנהל

 

 00:41 :שעת פתיחת הישיבה

 :נוכחים

 רם שפע: יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 ענבר הוכברג: סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 אורי אלדר: יו"ר אגודת הסטודנטים בקריה האקדמית אונו

 בר אילןדניאל תייר: יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת 

 נועה מועלם: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים

 אורי רט: יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון 

 : יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת אריאלאליה חייט

 יו"ר אגודת הסטודנטים באקדמית תל אביב יפו ס: אלעד נחשון

 מרכז ללימודים אקדמייםאיתמר טרובק: יו"ר אגודת הסטודנטים ב

 חן גרינברג: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת ספיר

 ה העברית : יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטשלומי יחיאב

 למנהל: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללה ליאור טואיל

 תום ברמן: יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז הבינתחומי

 ן: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת רופיחיים גר

 במכללת דוד ילין: יו"ר אגודת הסטודנטים עדן מארין

 אבי בוחבוט: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת קיי

 עומר עמית: יו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון

 דניאל אלטמן: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת שנקר 

 הדסה: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת הלל ביטון רוזן

 סטודנטים במכללת גליל מערביאורית קופרמן: יו"ר אגודת ה

 : יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת לוינסקיברעוזמיראל 

 :כתבי הצבעה

 נועה מועלםמייפה את כוחה של  ,: יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ת"אשי צ'רני

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

 ענבר הוכברגמייפה את כוחה של  תל חי,"ר אגודת הסטודנטים במכללת : יואל תשובה-רון

 אבי בוחבוטשל  אוניברסיטה הפתוחה, מייפה את כוחולילך חייבי מנחם: יו"ר אגודת הסטודנטים ב

 אלעד נחשון, מייפה את כוחו של יו"ר אגודת הסטודנטים באקדמית תל אביב יפוס: דניאל אזולאי

 הסטודנטים במרכז האקדמי פרסיניב אלטיט: יו"ר אגודת 

 עידן אברהם: יו"ר אגודת סטודנטים במכללת אשקלון, מייפה את כוחו של אבי בוחבוט

 עבדו סואעד: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת צפת, מייפה את כוחו של רם שפע



 

 
 

 

 אריאל ברקוביץ: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת עמק יזרעאל, מייפה את כוחו של אילייה חייט

 אילייה חייטורדי ישראל: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אחוה, מייפה את כוחו של מ

 אבי בוחבוטאדוה פוטזניק: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת סמי שמעון, מייפה את כוחו של 

 וג'די אבו סלאח: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אוהלו, מייפה את כוחו של אבי בוחבוט

 אילייה חייטת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה, מייפה את כוחו של : יו"ר אגודורג'מןטרם 

 שלומי דהן: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת נתניה, מייפה את כוחו של אילייה חייט 

 שלומי כהן: יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי למשפט ועסקים, מייפה את כוחו של הלל ביטון רוזן 

 ים במכון הטכנולוגי חולון, מייפה את כוחו של עומר עמיתעמרי שמחי: יו"ר אגודת הסטודנט

 מאור כהן: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת וינגייט, מייפה את כוחו של רם שפע

 נעמה תמרי: יו"ר אגודת הסטודנטים באקדמיה למוזיקה ומחול, מייפה את כוחה של עדן מארין

 עדן מאריןשל  האת כוח ניב אליהו: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה, מייפה

 עדן מאריןשל  הסטודנטים במכון לב מייפה את כוחהאלון יומטוביאן: יו"ר אגודת 

 כוחה של עדן מאריןירדן קורמן: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת גורדון מייפה את 

 אוהד מלדסי: יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת גורדון מייפה את כוחה של עדן מארין

 "ר אגודת הסטודנטים במכללת גורדון מייפה את כוחו של עומר עמיתיסמין דהן: יו

 :נוספים

 מבקר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל: יניב יחזקאל

 בישראלוהסטודנטיות עמיחי גרין: מנכ"ל התאחדות הסטודנטים 

 

 :דיון

 עדכונים:

 : נתחיל בעדכונים:ענבר הוכברג

ון בכנסת בהמשך לדיווחי המוסדות האקדמיים לוועדה למעמד האישה. ביום שני יתקיים די: הטרדות מיניות .1

אנחנו נציג בוועדה את החזון והתפיסה שלנו בנוגע לכל הטיפול בהטרדות המיניות האקדמיה, כולל הקמת 

 מי שזה מעניין אותו אנא צרו איתי קשר. ועדה ציבורית, קביעת אמנה וכו'.

ברצינות. אנחנו במגעים ראשוניים לגבי הקמת גוף שלנו  אנחנו מתחילים להתעסק בנושא: קפיטריות .2

שיכנס למוסדות ויהיה אחראי על קפיטריות מוזלות ללא תשלום שכירות על מנת להביא להפחתה רוחבית 

של מחירים בקמפוסים. אנחנו מגבשים עכשיו תכנית עסקית ורוצים להקים צוות של יו"רים מטעם הנשיאות 

 הבנייה וההקמה. מי שזה מעניין אותו אנא צרו איתי קשר בהקדם. שיהיה חלק משמעותי בתהליך

מחלקת קשרי אגודות: כפי שראיתם בתכנית העבודה שינינו את השם של המחלקה מליווי והכשרה  .3

גדולות, קטנות, אונ'/מכללות,  –למחלקת קשרי אגודות. בנינו חלוקה של העבודה לפי אופי המוסד 

 ובהתאם לכך יתקיים הליווי.

שה שבה אנחנו שותפים דרך די וודינג: כפי שתראו במייל היום אנחנו מקיימים השקה של החברה החהפ .4

אלחון. מדובר כמובן בחברה שתפעל בתחום החתונות כמו שעדכנו בעבר. אנו מקווים לראות כמה שיותר 

 מכם בהשקה.

ה ישיבות הנשיאות, ובשיא ו לפני הבחירות אנחנו מתחילים היום בשינוי מתוונרישיבות נשיאות: כפי שדיב .5

 דברים נוספים אז צפו להפתעות בהמשך.יכללו ישיבות ההחל מהישיבה הבאה, כך ש



 

 
 

 

סמינר ההתאחדות: אנחנו שמחים לספר שיש הרשמת שיא לסמינר. אני מזכירה שאנחנו מתחילים את  .6

הגיע בזמן ולא הסמינר בבית הנשיא. שימו לב שיש בידוק בטחוני כבד בכניסה לבית הנשיא ולכן צריך ל

יצטרכו ככל הנראה להפחית את מספר  7-8-יש לנו מגבלת מקום ולכן אגודות שנרשמו יותר מלאחר. 

  המשתתפים לבית הנשיא.

 בעדכונים: משיך: נרם שפע

הכנס הבנו שיש לנו הזדמנות גדולה אבל יכול להיות שלא הבנו כמה את כשהתחלנו לתכנן  :כנס הצעירים .1

מרצה מעורר השראה. טקס ה ם מרכזיים מבחינתי כאשר בראש היהיו מספר אירועי היא הייתה משמעותית.

מדובר במהלך שיכול לדעתי זה הביא להרבה אדוות לאחר מכן מהרבה מאוד כיוונים, כולל מהמל"ג. 

גם מספר המשתתפים היה הצלחה מסחררת. גם שלהביא להרבה מאוד השפעה בהמשך. כמובן 

 יה ותעסוקה היו מעולים והתחילו תהליכים שאנו מקווים שיבשילו לתפוקות. השולחנות הפנימיים של אקדמ

תעסוקה: אנחנו בשיח מתקדם עם התאחדות התעשיינים על מנת לנסות ולהקים מנהלת שתעסוק בנושא  .2

שוק העבודה בישראל. ברור לנו שמדובר בתהליך ארוך טווח ואנחנו מתחילים לעבוד על זה כמו שעדכנו 

 גם בעבר.

ות עם שרי החינוך והרווחה: עסקנו עם שר הרווחה בעיקר בנושא ההנדסאים. הייתה ישיבה טובה ואני פגיש .3

מקווה שהצלחנו להשפיע על תפיסתו את ההשכלה הטכנולוגית. לצד זה דיברנו על האפשרות ליצור 

רבה על עם שר החינוך דיברנו השיתוף פעולה של פרויקטי מלגות בתחומים הרלוונטיים למשרד הרווחה. 

 המל"ג, אך גם על התעסוקה והוועדה שפרופ' אסא כשר עומד בראשה.

רשם העמותות: בשעה טובה ומשמחת רשם העמותות אישור את המיזוג ואנחנו ממתינים עכשיו לאישור של  .4

רנו כבר בעבר על כך שאנחנו נספק תהליך של פיקוח, ליווי ובקרה בבית המשפט. בנוסף, אני מזכיר שדי

בתמורה להגמשה בפיקוח ובביקורת של הרשם על האגודות. מדובר בתהליך מורכב וחשוב  על האגודות

 האתיקה והפיקוח.ועדת לכולנו. אנחנו נשלב את התהליך הזה עם כל מה שהתחלנו בנושא 

הנדסאים: התקיימה השבוע פגישה של נציגים של המוסדות הרלוונטיים אצלנו בהתאחדות. אני חוזר ואומר  .5

סטודנטים הנדסאים בשנה. אנחנו  30,000לעשות קפיצת מדרגה בנושא כי יש כמעט  שאתם חייבים

 עוסקים בכך המון, ואני שמח שהיו לא מעט נציגים.

התפתחויות רגולטוריות משמעותיות מאוד בתחום. המדינה קיבלה  בחודשים האחרונים היובנקאות:  .6

נחנו עסוקים בזה ואנחנו מאמינים שאם החלטה לעודד תחרות בתחום הבנקאות באמצעות כלים שונים. א

נצליח לייצר גוף שיפעל בתחום אז נצליח לגרום לאימפקט עצום. מדובר כמובן בתהליכים ארוכי טווח, אבל 

יש המון גופים שפונים אלינו ורוצים שנהיה מעורבים ונוביל תהליכים. אנחנו כאמור עובדים על זה, לומדים 

 שיהיה על מה.כלוונטיים ונעדכן כמובן את הנושא, נפגשים עם הגורמים הר

מעונות: יצא לפני יותר משבוע קול קורא להקמת מעונות של דירה להשכיר. אתם צריכים להיות על זה  .7

   ולפעול מול המוסדות שלכם. 

תחבורה שיתופית: אנחנו בוחנים מהלך של שיפור המציאות אל מול האפשרות לתחבורה שיתופית ברחבי  .8

 דה ונתקדם.הארץ. נעדכן במי

 נתחיל בהצגת סיכום הכהונה של ארדיטי, אז הבמה שלך. רם שפע:

 הצגת סיכום תקופה על ידי גלעד ארדיטי.

 אנחנו ממשיכים בהצגת האגודה המקומית אז הבמה שלכם. רם שפע:

 הצגת אגודת הסטודנטים במכללה למנהל.



 

 
 

 

שלחנו לפני הכל במייל והיו לא מעט קיימנו שתי ישיבות פתוחות בנושא תכנית העבודה וכמובן  :רם שפע

  .2017תכנית העבודה לשנת אנחנו מצביעים ראשית על אישור שאלות ותוספות שהיו בהתאם. אם אין שאלות 

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 נמנעחיפה:  אוניברסיטת

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 נמנעסמי שמעון: 

 נמנעעמק יזרעאל: 

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 קי: בעדלוינס

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נמנענתניה: 

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 נמנעאפקה: 

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד



 

 
 

 

 אוהלו: בעד

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 ויצו: בעד

 : בעדראליו"ר התאחדות הסטודנטים ביש

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

אם אין עוד שאלות . 2017אנחנו עוברים להצביע על תקציב . אושרה 2017תכנית העבודה לשנת : רם שפע

 נעבור להצבעה.

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 בר אילן :בעדאוניברסיטת 

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 עמק יזרעאל: נמנע

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 בעד :סמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד



 

 
 

 

 צפת: בעד

 אפקה: נמנע

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 אוהלו: בעד

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדר התאחדות הסטודנטים בישראליו"

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

אנחנו עוברים עכשיו לנושא הארגון היציג. נושא התשלום להתאחדות די הוסדר  אושר. 2017תקציב : רם שפע

שרה שקלים שיגיעו דרך הסטודנט יגיעו דרך הגיע למצב מול המל"ג והמוסדות שהעואנחנו מתעתדים ל

באופן ישיר. ככל הנראה אנחנו מתקרבים גם לפיצוח של הלא מתוקצבות על מנת שיכללו בזה,  המוסדות

נושא התשלומים הנלווים הוא הרבה יותר מורכב. לאורך הלימוד שלנו אנחנו מתחילים וכולל משרד החינוך. 

וק מאפשר להבין שניתן להגיע למציאות יותר מעניינת ומורכבת ממה שחשבנו שניתן לעשות בהתחלה. הח

לקיים מעין הסכם קיבוצי בכל הנוגע לתשלומים הנלווים. לפני חצי שנה לערך אמרנו שנדבר על הרף הכי נמוך 

ורחב בהתחלה, בעיקר בכל מה שנוגע להסדרת התשלומים הנלווים, התשלום לאגודות וכו'. כל זאת לאור 

ר להסדיר את כל מה שחוסה תחת זה. העובדה שיש שונות עצומה בין המוסדות השונים. מבחינתנו החוק אמו

ות"ת, ולשכנע אותו שנכון למל"ג להתעסק בזה. אני לא -סופו של דבר נצטרך ללכת לגדי פרנק, מנכ"ל מל"גב

בטוח שהוא יסכים לכך אבל אנחנו כמובן נעבוד על זה. לצד זה אנחנו מנסים למצוא את האפיקים הנוספים 

בקש מכם לתת לי ולענבר להגיע למשא ומתן מול ות"ת והמוסדות בכל מה שנוגע לתשלומים הנלווים. אני מ

עם כמה שיותר אופציות כדי שלא נהיה מנוטרלים במסגרת המו"מ. אחד האפיקים הקיימים לראייתנו הוא זיהוי 

המרכיבים שמשלמים כיום במסגרת שירותים נלווים ולבטל אותם או לצמצם אותם. הבעיה בזה היא שזה יכול 

 קציבי למוסדות, או ביכולת להסית תקציבים מסעיף אחד לסעיף אחר. ליצור בור ת

יש עוד נקודה חשובה. אין פה הגדרה של רף עליון. ברגע שאתה חוסם את רף הגביה אתה עומר עמית: 

 מגביל את המוסד מצד שני במה שניתן לקבל עבור התשלום. אני חושב שצריך להציע מנגנון של גמישות.

ות נוספות רלוונטיות. אחת מהן היא להגדיר כמה כל סטודנט בישראל משלם על יש אפשרוי: רם שפע

תשלומים נלווים, ללא קשר למוסד הלימודים שלו. הדבר הזה יצור שינוי משמעותי באיזונים כך שחלק 

מוסדות יקבלו יותר כסף, וחלק יקבלו פחות. חשוב להבין שאין סיכוי שכולם ירוויחו, גם המוסדות, גם המ

דנטים וגם האגודות. אני חושב שנכון לחפש את המצב בו הרוב המוחלט ירוויחו. צעד אחד הוא ללכת הסטו

 יותר רחוק ולבטל בכלל את התשלומים הנלווים ולהכניס הכל לשכר הלימוד. 

 מה היכולת של הות"ת לכפות על המוסדות הסדרה ללא הסכמתם? שלומי יחיאב:

ת ההסדרה לאחר התייעצות עם המוסדות. ברור שיהיה צורך להגיע למל"ג יש את הסמכות לקבוע א: רם שפע

 להסכמות.



 

 
 

 

לא נכון לדעתי בכלל  2017בשנת  נכון הוא שהכל צריך להיכנס לשכר לימוד.האני חושב שהמודל תום ברמן: 

 לגבות מהסטודנט תשלומים על אבטחה, ניקיון, שירותי אינטרנט, סריקות וכו'.

 ס הכל לשכר הלימוד אתה מבטל בפועל את האופציה לבטל דמי רווחה.ברגע שאתה מכנינועה מועלם: 

העקרונות מבחינתנו הם שבשורה התחתונה הסטודנט ישלם פחות בקצה, שהאגודות יקבלו יותר  :רם שפע

 ושהמוסדות מנגד יקבלו פחות.

ם יכולה אני חושב שלא נכון לא לגעת במה השירותים שמקבל הסטודנט מנגד, והפחתת הסכו עומר עמית:

אני לא חושב שצריך להיות פה עקרון שהאגודות  להוביל להפחתת השירותים ולפגוע בסופו של דבר לסטודנט.

 יקבלו יותר. 

אנחנו עוברים לתקנון, אבל לפני נצביע על שינוי השם שלנו בהתאם  מקבל את הדגש שלך עומר. :רם שפע

ל כך גם במסגרת שינויי התקנון. בהתאם לשינוי בחוק ארגון יציג. לאחר מכן נצביע ע –לחוק זכויות הסטודנט 

אנו משנים את השם שלנו בעברית ובאנגלית כך שיכלול התייחסות להיותנו ארגון יציג. לפי ההצעה השם יהיה 

 ארגון ארצי יציג. אם אין שאלות נעבור להצבעה.   –התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל 

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנערסיטה הפתוחה: האוניב

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 : נמנעסמי שמעון

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד



 

 
 

 

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 ט ועסקים: בעדמשפ

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

שינוי שם ההתאחדות אושר. אנחנו עוברים עכשיו לשינויי התקנון. נאשר סעיף סעיף. אנחנו מתחילים : רם שפע

 . 1.1בשינוי סעיף 

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 בעד :אוניברסיטת בר אילן

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 ד: בעבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים



 

 
 

 

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 רדון: בעדגו

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .1.2אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  1.1שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין



 

 
 

 

 מי שמעון: נמנעס

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 בעד קיי:

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .2.1אושר. אנחנו עוברים להוספת סעיף  1.2שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נענמהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד



 

 
 

 

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדל: נעמק יזרעא

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעהלו: או

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 2.3אושרה. אנחנו עוברים להוספת סעיף  2.1הוספת סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 בעד אוניברסיטת בן גוריון:

 ה העברית: בעדוניברסיטהא



 

 
 

 

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 דמיים: בעדהמרכז ללימודים אק

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 קדמיה למוזיקה ומחול: בעדא

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל



 

 
 

 

 לתקנון הקיים(. 2.3)סעיף  2.5אושרה. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  2.3הוספת סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 : בעדאוניברסיטת בן גוריון

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 קדמיים: בעדהמרכז ללימודים א

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 



 

 
 

 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .3.5לתקנון הקיים( אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  2.3) 2.5שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 ם: בעדהמרכז ללימודים אקדמיי

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ



 

 
 

 

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 ה למוזיקה ומחול: בעדאקדמי

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .3.17אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  3.5שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 דה העברית: בעוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדר הקיבוציםסמינ

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע



 

 
 

 

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגצו: וי

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 לתקנון הקיים. 3.21אושר. אנחנו עוברים למחיקת סעיף  3.17שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 יטת בר אילן :בעדאוניברס

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדםסמינר הקיבוצי

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד



 

 
 

 

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדו"ר התאחדות הסטודנטים בישראלי

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 לתקנון הקיים. 3.22לתקנון הקיים אושרה. אנחנו עוברים למחיקת סעיף  3.21מחיקת סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 ניברסיטת בר אילן :בעדאו

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ



 

 
 

 

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדיבוציםסמינר הק

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .4לתקנון הקיים אושרה. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  3.22מחיקת סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אילן :בעד אוניברסיטת בר

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד



 

 
 

 

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדאחדות הסטודנטים בישראליו"ר הת

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .5.2אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  4שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 : נמנעאוניברסיטת חיפה



 

 
 

 

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 ד: בעיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .5.3אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  5.2שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א



 

 
 

 

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדברסיטת אריאלאוני

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 וה: בעדאח

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד



 

 
 

 

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדם בישראלסיו"ר התאחדות הסטודנטי

 .5.6.1אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  5.3שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 ה האקדמית אונו: בעדהקרי

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 ניה: נמנענת

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד



 

 
 

 

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .6אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  5.6.1שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהללה מכלה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 דגליל מערבי: בע

 פרס: בעד



 

 
 

 

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 לתקנון הקיים. 6.1עוברים למחיקת סעיף  אושר. אנחנו 6שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד



 

 
 

 

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 ד ילין: בעדדו

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 לתקנון הקיים(. 6.2) 6.1חנו עוברים לשינוי סעיף לתקנון הקיים אושרה. אנ 6.1מחיקת סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: מנהללמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון



 

 
 

 

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 ס: בעדפר

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 לתקנון הקיים(. 7)סעיף  6.3הקיים( אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף לתקנון  6.2)  6.1שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 אונו: בעדהקריה האקדמית 

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר



 

 
 

 

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

לתקנון  7.2)סעיף  6.3.2לתקנון הקיים( אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  7)סעיף  6.3 שינוי סעיף רם שפע:

 הקיים(.

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד



 

 
 

 

 : בעדריאלאוניברסיטת א

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .10לתקנון הקיים( אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  7.2)סעיף  6.3.2שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 



 

 
 

 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאריאלאוניברסיטת 

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 



 

 
 

 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדלסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישרא

 .11אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  10שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 ונו: בעדהקריה האקדמית א

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 ליל מערבי: בעדג

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד



 

 
 

 

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .11.5אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף 11שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 דבע: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 וד ילין: בעדד



 

 
 

 

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .12.1שינוי סעיף אושר. אנחנו עוברים ל 11.5שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד



 

 
 

 

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 לתקנון הקיים(. 12.5ף )סעי 12.1.3אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  12.1שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 : בעדהמרכז הבינתחומי

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים



 

 
 

 

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 בעד צפת:

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 12.6)סעיף  12.1.4ו עוברים לשינוי סעיף לתקנון הקיים( אושר. אנחנ 12.5)סעיף  12.1.3שינוי סעיף  רם שפע:

 לתקנון הקיים(.

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר



 

 
 

 

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 בעד גליל מערבי:

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 12.7)סעיף  12.1.5לתקנון הקיים( אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  12.6יף )סע 12.1.4שינוי סעיף  רם שפע:

 לתקנון הקיים(.

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד



 

 
 

 

 : בעדלאוניברסיטת אריא

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 נים: בעדאור

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 עד: בסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 12.8)סעיף  12.1.6לתקנון הקיים( אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  12.7)סעיף  12.1.5שינוי סעיף  רם שפע:

 לתקנון הקיים(.

  : בעדאוניברסיטת ת"א



 

 
 

 

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 מנעאוניברסיטת חיפה: נ

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדחי תל

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד



 

 
 

 

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראלס

 .12.2לתקנון הקיים( אושר. אנחנו עוברים להוספת סעיף  12.8)סעיף  12.1.6שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 פה: נמנעאוניברסיטת חי

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 עדלוינסקי: ב

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד



 

 
 

 

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 בעד: יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .12.2.1אושרה. אנחנו עוברים להוספת סעיף  12.2הוספת סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 עדהטכניון: ב

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 בעד שנקר:

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד



 

 
 

 

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסטודנטים בישראלסיו"ר התאחדות ה

 .12.2.2אושרה. אנחנו עוברים להוספת סעיף  12.2.1הוספת סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאלאוניברסיטת ארי

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד



 

 
 

 

 אחוה: בעד

 רנים: בעדאו

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 בעד: סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .12.2.3אושרה. אנחנו עוברים להוספת סעיף  12.2.2הוספת סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 דמית אונו: בעדהקריה האק

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון



 

 
 

 

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נמנענתניה: 

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .13.1אושרה. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  12.2.3סעיף  הוספת רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהללה מכלה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר



 

 
 

 

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 דגליל מערבי: בע

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .13.4חנו עוברים לשינוי סעיף אושר. אנ 13.1שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל



 

 
 

 

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 ינתחומי: בעדהמרכז הב

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 עדדוד ילין: ב

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .14.2 אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף 13.4שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד



 

 
 

 

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעד: בית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל



 

 
 

 

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .14.3.6אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  14.2שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאאוניברסיטת ת"

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 בעד :רופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 דהדסה: בע

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד



 

 
 

 

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .14.3.7אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  14.3.6שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעה הפתוחה: האוניברסיט

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 נעסמי שמעון: נמ

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד



 

 
 

 

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 סקים: בעדמשפט וע

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .15.1.2אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  14.3.7שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 יברסיטת בן גוריון: בעדאונ

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד



 

 
 

 

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 מנענאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .15.2.1אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  15.1.2שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדנעמק יזרעאל: 

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד



 

 
 

 

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנע: אוהלו

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .15.2.2אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  15.2.1שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 ון: בעדאוניברסיטת בן גורי

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע



 

 
 

 

 גדעמק יזרעאל: נ

 אקדמיים: בעד המרכז ללימודים

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 דוינגייט: בע

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .15.2.3אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  15.2.2שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה



 

 
 

 

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדוןאשקל

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 מחול: בעדאקדמיה למוזיקה ו

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .15.2.4אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  15.2.3שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 ברסיטת בר אילן :בעדאוני



 

 
 

 

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדוציםסמינר הקיב

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .15.2.4.1אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  15.2.4שינוי סעיף  רם שפע:



 

 
 

 

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 בעדאוניברסיטת בר אילן :

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 ב: בעדמכון ל

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד



 

 
 

 

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדסטודנטים בישראליו"ר התאחדות ה

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .15.2.4.2אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  15.2.4.1שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 חיפה: נמנע אוניברסיטת

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 : בעדלוינסקי

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד



 

 
 

 

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדליו"ר התאחדות הסטודנטים בישרא

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .15.3.3אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  15.2.4.2שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 יון: בעדהטכנ

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד



 

 
 

 

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדחדות הסטודנטים בישראלסיו"ר התא

 .15.3.4אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  15.3.3שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדת אריאלאוניברסיט

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי



 

 
 

 

 שנקר: בעד

 עדאחוה: ב

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדראלסיו"ר התאחדות הסטודנטים ביש

 .15.4.4אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  15.4.2שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 האקדמית אונו: בעד הקריה

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד



 

 
 

 

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 יה: נמנענתנ

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .15.5.10אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  15.4.4ינוי סעיף ש רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 דהקריה האקדמית אונו: בע

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל



 

 
 

 

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 בי: בעדגליל מער

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .15.6.7אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  15.5.10שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד



 

 
 

 

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 עדב: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .16.1ם לשינוי סעיף אושר. אנחנו עוברי 15.6.7שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 



 

 
 

 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 בעדהמרכז הבינתחומי: 

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 עדצפת: ב

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 



 

 
 

 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .16.1.1אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  16.1שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדרספי

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 בעד גורדון:

 הדסה: בעד

 קיי: בעד



 

 
 

 

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .16.1.2אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  16.1.1שינוי סעיף  רם שפע:

  ד: בעאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד



 

 
 

 

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 : בעדקיי

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .16.1.3אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  16.1.2שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעוחה: האוניברסיטה הפת

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדק יזרעאל: נעמ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד



 

 
 

 

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 בעד משפט ועסקים:

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .16.1.4אושר. אנחנו עוברים להוספת סעיף  16.1.3שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 טת בן גוריון: בעדאוניברסי

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 ז ללימודים אקדמיים: בעדהמרכ

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים



 

 
 

 

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 ינגייט: בעדו

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .16.1.4.1אושרה. אנחנו עוברים להוספת סעיף  16.1.4הוספת סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 עדאוניברסיטת בן גוריון: ב

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין



 

 
 

 

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 יים: בעדהמרכז ללימודים אקדמ

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 מיה למוזיקה ומחול: בעדאקד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .16.1.4.2אושרה. אנחנו עוברים להוספת סעיף  16.1.4.1הוספת סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד



 

 
 

 

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדוןאשקל

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 מחול: בעדאקדמיה למוזיקה ו

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 לתקנון הקיים(. 6.1.2)סעיף  16.1.6אושרה. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  16.1.4.2הוספת סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא



 

 
 

 

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 ם: בעדהמרכז ללימודים אקדמיי

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 ה למוזיקה ומחול: בעדאקדמי

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל



 

 
 

 

 6.1.3)סעיף  16.1.7לתקנון הקיים( אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  6.1.2)סעיף  16.1.6שינוי סעיף  רם שפע:

 לתקנון הקיים(.

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעחה: האוניברסיטה הפתו

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדיזרעאל: נ עמק

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 בעדמשפט ועסקים: 



 

 
 

 

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 6.1.4)סעיף  16.1.8לתקנון הקיים( אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  6.1.3)סעיף  16.1.7שינוי סעיף  רם שפע:

 לתקנון הקיים(.

  : בעדיברסיטת ת"אאונ

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 בעד: ספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד



 

 
 

 

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 דגורדון: בע

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .16.1.14לתקנון הקיים( אושר. אנחנו עוברים להוספת סעיף  6.1.4)סעיף  16.1.8שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 עד: בבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד



 

 
 

 

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 ורדון: בעדג

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .16.2.1אושרה. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  16.1.14הוספת סעיף  רם שפע:

  : בעדת"א אוניברסיטת

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדיןרופ

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים



 

 
 

 

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 בעד הדסה:

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .16.2.6אושר. אנחנו עוברים להוספת סעיף  16.2.1שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעסיטה הפתוחה: האוניבר

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין



 

 
 

 

 נמנע סמי שמעון:

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 ועסקים: בעד משפט

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .20.3.1אושרה. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  16.2.6הוספת סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד



 

 
 

 

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדנ עמק יזרעאל:

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעו: אוהל

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 לתקנןו הקיים. 20.3.2אושר. אנחנו עוברים למחיקת סעיף  20.3.1שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 ברסיטת בן גוריון: בעדאוני

 ה העברית: בעדוניברסיטהא



 

 
 

 

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נענמאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל



 

 
 

 

לתקנון  20.3.3)סעיף  20.3.2לתקנון הקיים אושרה. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  20.3.2מחיקת סעיף  רם שפע:

 הקיים(.

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנערסיטה הפתוחה: האוניב

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 : נמנעסמי שמעון

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 ט ועסקים: בעדמשפ



 

 
 

 

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

)סעיף  20.3.3לתקנון הקיים( אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  20.3.3)סעיף  20.3.2שינוי סעיף  רם שפע:

 הקיים(. לתקנון 20.3.4

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד



 

 
 

 

 צפת: בעד

 דגאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .22.1ינוי סעיף לתקנון הקיים( אושר. אנחנו עוברים לש 20.3.4)סעיף  20.3.3שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד



 

 
 

 

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדפקה: נא

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 אושר. אנחנו עוברים לשינוי פרק ט'. 22.1שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדת ת"אאוניברסיט

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדפיןרו

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים



 

 
 

 

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 : בעדהדסה

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 .33שינוי פרק ט' אושר. אנחנו עוברים לשינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעוחה: האוניברסיטה הפת

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין



 

 
 

 

 סמי שמעון: נמנע

 גדק יזרעאל: נעמ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 בעד משפט ועסקים:

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 לתקנון הקיים, על תתי סעיפיהם. 34-36אושר. אנחנו עוברים למחיקת סעיפים  33שינוי סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעסיטה הפתוחה: האוניבר

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד



 

 
 

 

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 נמנע סמי שמעון:

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 ועסקים: בעד משפט

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

לתקנון הקיים, על תתי סעיפיהם אושרה. אנחנו עוברים לשינוי נספח ג' סעיף  34-36מחיקת סעיפים  רם שפע:

1. 

  : בעד"אאוניברסיטת ת

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד



 

 
 

 

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 עדהדסה: ב

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל



 

 
 

 

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 אושר. אנחנו עוברים לשינוי נספח ד'. 1שינוי נספח ג' סעיף  רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעה הפתוחה: האוניברסיט

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 נעסמי שמעון: נמ

 גדעמק יזרעאל: נ

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 סקים: בעדמשפט וע



 

 
 

 

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 שינוי נספח ד' אושר. אנחנו עוברים למחיקת נספח ו'. רם שפע:

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 נמנעהאוניברסיטה הפתוחה: 

 בן גוריון: בעדאוניברסיטת 

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: נמנע

 גדעמק יזרעאל: נ

 לימודים אקדמיים: בעדהמרכז ל

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד



 

 
 

 

 גדאפקה: נ

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 ייט: בעדוינג

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 דנגויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

הועד בחירות לנציגי אנחנו עוברים להצביע על הסיימנו עם שינויי התקנון ו מחיקת נספח ו' אושרה. רם שפע:

עד ומתוך הקפדה על התקנון לפיו חייבת ויגות לאישה בוהמנהל, לאור הסיטואציה החריגה בה כרגע אין נצ

שוויוני ככל לייצר מצב  ,עצות עם מבקר ההתאחדותיעד המנהל, החלטנו בהתיולהיות נציגה אחת לפחות בו

האוניברסיטאות לוועד מנהל. יש לנו ארבעה נתחיל בבחירות של נציגי שאפשר בין שתי המתמודדות. 

 . בואו תציגו את עצמכם.יםעל שני מקומות פנוי מתמודדים

 הצגת המתמודדים.

 תודה. אנחנו עוברים להצבעה, אני מזכיר שניתן לבחור עד שני מועדמים. רם שפע:

 אילייה חייט ודניאל תייר: אוניברסיטת ת"א

 אילייה חייט ולילך חייבי מנחםהאוניברסיטה הפתוחה: 

 דניאל תייר ועומר עמיתאוניברסיטת בן גוריון: 

 דניאל תייר ועומר עמיתה העברית: טוניברסיהא

 דניאל תייר ועומר עמית אוניברסיטת בר אילן :

 אילייה חייט ועומר עמיתאוניברסיטת חיפה: 

 דניאל תייר ועומר עמיתהטכניון: 

 אילייה חייט ולילך חייבי מנחם: אוניברסיטת אריאל

 דניאל תייר ועומר עמיתהקריה האקדמית אונו: 

 חייט ודניאל תייר אילייה: למנהלמכללה ה

 דניאל תייר ועומר עמיתהמרכז הבינתחומי: 

 לילך חייבי מנחם: בית ברל

 אילייה חייט ודניאל תייר: ספיר

 אילייה חייט ולילך חייבי מנחם: רופין

 אילייה חייט סמי שמעון: 

 אילייה חייט ולילך חייבי מנחםעמק יזרעאל: 

 תייראילייה חייט ודניאל המרכז ללימודים אקדמיים: 

 אילייה חייט : אשקלון

 אילייה חייט ודניאל תייר: סמינר הקיבוצים



 

 
 

 

 דניאל תייר ועומר עמיתמכון לב: 

 דניאל תייר ועומר עמיתלוינסקי: 

 עומר עמית: תל חי

 נולוגי חולון: עומר עמיתמכון טכ

 דניאל תייר ועומר עמיתשנקר: 

 אילייה חייט ולילך חייבי מנחםאחוה: 

 יט ועומר עמיתאילייה חיאורנים: 

 אילייה חייט נתניה: 

 אילייה חייט ועומר עמיתגליל מערבי: 

 אילייה חייט ולילך חייבי מנחםפרס: 

 דניאל תייר ועומר עמיתדוד ילין: 

 דניאל תייר ולילך חייבי מנחםצפת: 

 עומר עמיתאפקה: 

 עומר עמיתגורדון: 

 דניאל תייר ועומר עמיתהדסה: 

 תאילייה חייט ועומר עמיקיי: 

 אילייה חייט ודניאל תיירמשפט ועסקים: 

 אילייה חייטאוהלו: 

 אקדמיה למוזיקה ומחול: בעד

 עומר עמיתויצו: 

 נמנע: יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 נמנע: סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 –עומר עמית  קולות, 150.447 -קולות, אילייה חייט  165.231 –סיכום התוצאות הוא: דניאל תייר : רם שפע

נבחרו לחברי ועד מנהל מטעם קולות. דניאל תייר ואילייה חייט  63.097 –קולות, לילך חייבי מנחם  149.957

 האוניברסיטאות. שיהיה בהצלחה.

על שני  בחירות לנציגי המכללות לוועד מנהל. יש לנו שלושה מתמודדיםאנחנו עוברים להצביע על ה: רם שפע

  יגו את עצמכם.. בואו תצמקומות פנויים

 הצגת המתמודדים.

 ים.דמני מזכיר שניתן לבחור עד שני מועתודה. אנחנו עוברים להצבעה, א רם שפע:

 ריןאבי בוחבוט ועדן מ: אוניברסיטת ת"א

 אבי בוחבוטהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אבי בוחבוט ועדן מריןאוניברסיטת בן גוריון: 

 ריןהלל ביטון רוזן ועדן מה העברית: וניברסיטהא

 ריןהלל ביטון רוזן ועדן מ אוניברסיטת בר אילן :

 הלל ביטון רוזן ואבי בוחבוטאוניברסיטת חיפה: 

 הלל ביטון רוזן ועדן מריןהטכניון: 

 אבי בוחבוט: אוניברסיטת אריאל



 

 
 

 

 הלל ביטון רוזן ועדן מריןהקריה האקדמית אונו: 

 הלל ביטון רוזן ואבי בוחבוט: למנהלמכללה ה

 ריןאבי בוחבוט ועדן ממי: המרכז הבינתחו

 ריןאבי בוחבוט ועדן מ: בית ברל

 ריןאבי בוחבוט ועדן מ: ספיר

 ריןהלל ביטון רוזן ועדן מ: רופין

 אבי בוחבוטסמי שמעון: 

 ריןהלל ביטון רוזן ועדן מעמק יזרעאל: 

 אבי בוחבוטו הלל ביטון רוזןהמרכז ללימודים אקדמיים: 

 ריןדן מאבי בוחבוט ועאשקלון : 

 ריןאבי בוחבוט ועדן מ: ינר הקיבוציםסמ

 ריןהלל ביטון רוזן ועדן ממכון לב: 

 ריןאבי בוחבוט ועדן מלוינסקי: 

 ריןאבי בוחבוט ועדן מ: תל חי

  הלל ביטון רוזןמכון טכנולוגי חולון: 

 ריןאבי בוחבוט ועדן משנקר: 

 הלל ביטון רוזן ואבי בוחבוטאחוה: 

 הלל ביטון רוזן ועדן מריןאורנים: 

 הלל ביטון רוזן ואבי בוחבוטנתניה: 

 אבי בוחבוט ועדן מריןגליל מערבי: 

 הלל ביטון רוזן ואבי בוחבוטפרס: 

 הלל ביטון רוזן ועדן מריןדוד ילין: 

 אבי בוחבוטצפת: 

 ריןהלל ביטון רוזן ועדן מאפקה: 

 הלל ביטון רוזן ועדן מריןגורדון: 

 הלל ביטון רוזן ועדן מריןהדסה: 

 וחבוטאבי בקיי: 

 הלל ביטון רוזן ואבי בוחבוטמשפט ועסקים: 

 הלל ביטון רוזן ואבי בוחבוטאוהלו: 

 הלל ביטון רוזן ועדן מריןאקדמיה למוזיקה ומחול: 

 נמנעויצו: 

 נמנע: יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 נמנע: סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 –קולות, הלל ביטון רוזן  179.149 –קולות, אבי בוחבוט  180.939 –סיכום התוצאות הוא: עדן מרין : רם שפע

נבחרו לחברי ועד מנהל מטעם המכללות. שיהיה בהצלחה. אנחנו רין ואבי בוחבוט קולות. עדן מ 143.791

עוברים להצבעות על מועמדים לחברי ועדת תקנון. אם אין שאלות נתחיל בהצבעות. מועמדת ראשונה מטעם 

 י.האוניברסיטאות שי צ'רנ



 

 
 

 

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 בעדהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 נמנעאוניברסיטת חיפה: 

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדפירס

 : בעדרופין

 סמי שמעון: בעד

 נמנעעמק יזרעאל: 

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 אשקלון : בעד

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 נמנעאורנים: 

 נמנענתניה: 

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 אפקה: בעד

 נמנעדון: גור

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 אוהלו: בעד

 נמנעאקדמיה למוזיקה ומחול: 



 

 
 

 

 ויצו: בעד

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

תו שי צ'רני נבחרה לחברת ועדת תקנון כנציגת האוניברסיטאות. אנחנו מצביעים עכשיו על מועמדו: רם שפע

 של דניאל אלטמן כנציג מכללות בוועדת תקנון.

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 בעדהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: ללמנהמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 נמנע: בית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: בעד

 עמק יזרעאל: נמנע

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 אשקלון : בעד

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: נמנע

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד

 ס: בעדפר

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 אפקה: בעד

 נמנעגורדון: 



 

 
 

 

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 אוהלו: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: נמנע

 ויצו: בעד

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

המכללות. אנחנו מצביעים עכשיו על מועמדותה של דניאל אלטמן נבחר לחבר ועדת תקנון כנציגת : רם שפע

 נועה מועלם כנציגת מכללות בוועדת תקנון.

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 בעדהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: נמנע

 הטכניון: בעד

 עד: באוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדבית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: בעד

 עמק יזרעאל: נמנע

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 אשקלון : בעד

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 בעד: אורנים

 נתניה: נמנע

 גליל מערבי: בעד



 

 
 

 

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 אפקה: בעד

 בעדגורדון: 

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 אוהלו: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: נמנע

 ויצו: בעד

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

מועלם נבחרה לחברת ועדת תקנון כנציגת המכללות. אנחנו עוברים להצבעה על חבר ועדת נועה : רם שפע

 אם אין שאלות נעבור ישירות להצבעה.מכרזים. יש לנו שני מועמדים. 

 אלון יומטוביאן: אוניברסיטת ת"א

 אילייה חייטהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אלון יומטוביאןאוניברסיטת בן גוריון: 

 אלון יומטוביאןת: ה העבריוניברסיטהא

 אלון יומטוביאן :אוניברסיטת בר אילן

 אילייה חייטאוניברסיטת חיפה: 

 אילייה חייטהטכניון: 

 אילייה חייט : אוניברסיטת אריאל

 אלון יומטוביאןהקריה האקדמית אונו: 

 אילייה חייט: למנהלמכללה ה

 אילייה חייטהמרכז הבינתחומי: 

 אלון יומטוביאן: בית ברל

 לייה חייטאי: ספיר

 אילייה חייט: רופין

 אילייה חייטעמק יזרעאל: 

 המרכז ללימודים אקדמיים: אילייה חייט

 אלון יומטוביאן: סמינר הקיבוצים

 אלון יומטוביאןמכון לב: 

 אילייה חייטלוינסקי: 

 אלון יומטוביאן: תל חי

 אלון יומטוביאןשנקר: 

 אלון יומטוביאןאחוה: 



 

 
 

 

 נמנעאורנים: 

 חייטאילייה נתניה: 

 אלון יומטוביאןגליל מערבי: 

 אלון יומטוביאןפרס: 

 אלון יומטוביאןדוד ילין: 

 אילייה חייטצפת: 

 אלון יומטוביאןאפקה: 

 נמנעגורדון: 

 אלון יומטוביאןהדסה: 

 אלון יומטוביאןקיי: 

 אלון יומטוביאןמשפט ועסקים: 

 אילייה חייטאוהלו: 

 נמנעאקדמיה למוזיקה ומחול: 

 נמנעויצו: 

 נמנע: "ר התאחדות הסטודנטים בישראליו

 נמנע: סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

קולות. אלון יומטוביאן  120.31 –קולות, אילייה חייט  141.2 –סיכום התוצאות הוא: אלון יומטוביאן : רם שפע

שבות כחלק מהשיח שעלה בבחירות, גם מהמתחרים שלנו וגם מחנבחר לחבר ועדת מכרזים. שיהיה בהצלחה. 

נשיא,  –שלנו, שנכון להרחיב את כל הקשר לבוגרים שלנו. לכן הצענו למנות ארבעה תפקידים ללא שכר 

, וזאת על מנת לחזק את התחומים האלה בהתאחדות מחד, ולאפשר את חיזוק אוכלוסיותתעסוקה, ספורט ו

 אביב איטח. –ת אנחנו עוברים להצבעה על ראש תחום נשיא ההתאחדוהקשר ליו"רים היוצאים אלינו. 

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 בעדהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 נמנע: ברל בית

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: בעד

 עמק יזרעאל: בעד



 

 
 

 

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 : בעדאשקלון

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 שנקר: בעד

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נתניה: בעד

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 בעד אפקה:

 גורדון: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 אוהלו: בעד

 וינגייט: בעד

 נמנעאקדמיה למוזיקה ומחול: 

 ויצו: בעד

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

ו עוברים להצביע על אביב איטח נבחר לראש תחום נשיא ההתאחדות. שיהיה בהצלחה אביב. אנחנ: רם שפע

 ראש תחום תעסוקה שירה מיסטריאל.

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 בעדהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 הטכניון: בעד

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה



 

 
 

 

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעד: בית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: בעד

 עמק יזרעאל: בעד

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 אשקלון: בעד

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 נמנעשנקר: 

 אחוה: בעד

 אורנים: בעד

 נמנענתניה: 

 גליל מערבי: בעד

 רס: בעדפ

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 אפקה: בעד

 נמנעגורדון: 

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 נמנעאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: נמנע

 נגדויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

תחום נשיא ההתאחדות. שיהיה בהצלחה שירה. אנחנו עוברים שירה מיסטריאל נבחרה לראש : רם שפע

 להצביע על ראש תחום ספורט נוי נחומסון.

  : בעדאוניברסיטת ת"א

 בעדהאוניברסיטה הפתוחה: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא



 

 
 

 

 אוניברסיטת בר אילן :בעד

 אוניברסיטת חיפה: בעד

 הטכניון: בעד

 : בעדיאלאוניברסיטת אר

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 בעד: בית ברל

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 סמי שמעון: בעד

 נמנעעמק יזרעאל: 

 המרכז ללימודים אקדמיים: בעד

 אשקלון: בעד

 : בעדסמינר הקיבוצים

 מכון לב: בעד

 לוינסקי: בעד

 : בעדתל חי

 בעדשנקר: 

 אחוה: בעד

 ורנים: בעדא

 בעדנתניה: 

 גליל מערבי: בעד

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 צפת: בעד

 אפקה: בעד

 הדסה: בעד

 קיי: בעד

 משפט ועסקים: בעד

 בעדאוהלו: 

 וינגייט: בעד

 אקדמיה למוזיקה ומחול: נמנע

 נגדויצו: 

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל



 

 
 

 

אנחנו עוברים לדיון בנושא נוי נחומסון נבחרה לראש תחום נשיא ההתאחדות. שיהיה בהצלחה נוי. : רם שפע

 האם נכון לנו להצטרף למאבק באי הפללה למשתמשים בקנאביס. 

 השוואה בינלאומית והמצב בישראל –הפללה -הצגת מצגת בנושא אי

למען אי ההפללה. הרבה אנשים ישנה חשיבות גבוהה לכך שגוף צעיר כמונו יתערב אורית קופרמן: 

שנתפסים עבור אחזקות קטנות לא יכולים להתקבל למקומות עבודה בגלל הפללות עבר. ההתאחדות צריכה 

 להפגין תמיכה בנושא באופן גורף. 

 מדובר בנושא שאינו סטודנטיאלי ועל כן קשה לתמוך בו באופן גורף. עומר עמית:

 ולנו יש יכולת וכוח גדול להשפיע על המצב הקיים.ישנו קונצנזוס על הנושא  דניאל אלטמן:

ישנה מציאות שאי אפשר להתעלם ממנה. העלתי את הנושא בפני המועצה שלי ואכן הייתה  שלומי יחיאב:

 הסכמה. אי ההפלה הינו נושא חשוב שאנחנו יכולים לעזור ולקדם אותו. 

ו מייצרים שיח גם על הגישה ודרך הטיפול כהתאחדות וכאגודות אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנ חן גרינברג:

 באנשים שנתפסים כחשודים או מואשמים באחזקה בנוסף לקידום אי ההפללה.

אין לאף אחד יכולת לשלוט בשיח התקשורתי מראש, מאבק בגז חשוב לי להדגיש כפי שהיה גם ב רם שפע

לה. אני לא חושב שצריך בנושא הזה. בסוף יש דינמיקה של התקשורת שעושה הרבה פעמים מה שמתאים 

 לחשוש מזה אבל אני חושב שצריך להיות מודעים לזה.

מצופה מארגון צעירים להיות חלק מהדיון הזה. אם לא נתעסק בזה זה קצת מצחיק לדעתי ואנחנו  תום ברמן:

 בורחים מהמציאות.

צריכה להיות בו.  אני חושב שמעבר לעמדה האישית שלי, זה בדיוק המקום שההתאחדות לא הלל ביטון רוזן:

אנחנו צריכים לבחור נכון את המאבקים שלנו ויש נושאים הרבה יותר חשובים לדעתי במדינה, כמו מחירי הדיור, 

 יוקר המחייה, הטרדות מיניות וכו', ושם אנחנו צריכים להניף דגל אדום, ולא דווקא בנושא הזה.

דות. אנחנו צריכים להתעסק במדיניות חשוב שנזכור שלהתאחדות יש תפקיד קצת שונה מלאגורם שפע: 

 ובנושאים רחבים. אני שמח שההלך רוח של רוב המשתתפים לקחת חלק במאבק הזה.

 תכינו אותנו בפורום יו"רים מבעוד מועד אם יוצאים לתקשורת כדי שנהיה מוכנים לכך. נועה מועלם:

 ת למשתמשים בקנאביס.הפלל-אני עובר להצבעה על האם אנחנו מצטרפים למאבק כנגד אירם שפע: 

 אוניברסיטת בן גוריון: בעד

 ה העברית: בעדוניברסיטהא

 אוניברסיטת בר אילן :נמנע

 הטכניון: נמנע

 : בעדאוניברסיטת אריאל

 הקריה האקדמית אונו: בעד

 בעד: למנהלמכללה ה

 המרכז הבינתחומי: בעד

 : בעדספיר

 : בעדרופין

 : בעדסמינר הקיבוצים

 שנקר: בעד

 בעד גליל מערבי:



 

 
 

 

 פרס: בעד

 דוד ילין: בעד

 קיי: בעד

 : בעדיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 : בעדסיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

הפללה למשתמשים בקנאביס אושר. אנחנו נחשוב בדיוק כיצד נכון -ההצעה להצטרף למאבק באירם שפע: 

 ה לכולם ולליאור על האירוח.לנו לנהוג וברגע שנחליט על הצעדים הבאים כמובן שנעדכן. תודה רב

 -הישיבה נעולה-

 


