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 בית וגן ירושלים

 נוכחים:

 רם שפע, יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 ענבר הוכברג, סיו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

 לאעמכללת עמק יזראגודת הסטודנטים אריאל ברקוביץ', יו"ר 

 נתנאל הדר, יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אחווה

 יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה ,לילך חייבי מנחם

 HITיו"ר אגודת הסטודנטים במכללת  ,ענבל פרסי-לירון

 יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת קיי ,אבי בוחבוט

 יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אורניםאורנר, אביב 

 יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת הדסה ,יקיר ג'רסי

 מרכז אקדמי לבם אבנר רוסלר, יו"ר אגודת הסטודנטי

 טכניוןב , יו"ר אגודת הסטודנטיםעומר עמית

 עבריתבאוניברסיטה ה , יו"ר אגודת הסטודנטיםשלומי יחיאב

 בן גוריון באוניברסיטתיו"ר אגודת הסטודנטים אופיר נפתלי, 

 הבינתחומיבמרכז יו"ר אגודת הסטודנטים נדב מנדלסון, 

 סמינר הקיבוציםב , יו"ר אגודת הסטודנטיםהלל נחמד יולי

 גליל מערביבמכללת יו"ר אגודת הסטודנטים  ,אורית קופרמן

 מכללת כנרתביו"ר אגודת הסטודנטים  , ניסים גיל

 לוינסקיבר עוז, יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת מיראל 

 יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת אפקה ,סהר מיליס

 עוןסמי שמיו"ר אגודת הסטודנטים במכללת , פוטזניק אדווה

 אקדמיה למוזיקה ולמחוליו"ר אגודת הסטודנטים ב, ופריק רון

 אונוהאקדמית  בקרייה אגודת הסטודנטים אורי אלדר, יו"ר

 מכללת שנקרב דניאל אלטמן, יו"ר אגודת הסטודנטים

 מכללת דוד יליןב מרין, יו"ר אגודת הסטודנטים עדן

 אקדמית תל אביב יפויו"ר אגודת הסטודנטים ב, נחשון אלעד



 אוניברסיטת תל אביבאגודת הסטודנטים ברום טנא, יו"ר 

 מכללת ספירב אגודת הסטודנטים ר"חן גרינברג, יו

 בר אילןדניאל תייר, יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת 

 מכללה הטכנולוגית באר שבעב קובי עובדיה, יו"ר אגודת הסטודנטים

 

 נוכחים נוספים:

 דנטים בישראלטל שיינברום, מנכ"ל התאחדות הסטו

 ליאת הלבץ, סמנכ"ל התאחדות הסטודנטים בישראל

 אביב איטח, נשיא התאחדות הסטודנטים בישראל

 יניב יחזקאלי, מבקר ההתאחדות

 רונן דלאל, רואה החשבון של התאחדות הסטודנטים בישראל

 

 :עדכונים

 ענבר הוכברג ורם שפע: 

אנו שמחים לחלק לכם את אוגדן היו"רים החדש. הוא מרכז חומרים רבים  -אוגדן ליו"רים 

 בשבילכם, כולל שלושה פרקים מרכזיים שיסייעו לכם בניהול האגודה. 

כיל את כל הידע והמידע הארגוני שלנו, תקופה ארוכה בנינו אתר תוכן שמ - אגודהכלהאתר 

אבל היה  נציג לכם אותו מחראנחנו מאמינים שהוא יוכל לסייע לכם רבות בניהול האגודה. אנחנו 

 חשוב לנו לעדכן שזה קורה.

התהליך של המכרז ממשיך, הכל אמור לתקתק. אם יש בעיות  –פתיחת שנה  מכרז מתנות

 למישהו ספציפי דברו איתנו.

 עדכון על הצלחת הפרויקט והמשך החתמת אגודות. – יופי קופי - קפה אמון

הבנו שנושא הרווחה לא מקבל מספיק תשומת לב ועל כן  – שינוי במחלקת קשרי אגודות

 לתפקיד רכז רווחה.עובר דוד גלזר  החלטנו להוסיף תפקיד של רכז רווחה בקשרי אגודות, אז

נושא סבוך לטווח הארוך. בנושא התמחויות. הסדרה של הבעיות הרגולטוריות  - התמחויות

כך מהלך במל"ג של השקעה תקציבית בהתמחויות ניסיון להתחיל  .שנים 5-הערכה שייקח כ

 .שלכל סטודנט תהיה אפשרות לקורסים מעשיים כחלק מהתואר

כל אגודה או באתר  וסיכנהודעות מהמל"ג ש עלתה הצעה מצד היו"רים –הודעות מהמל"ג 

  .היריוןאו מילואים המל"ג בנושא ההבהרה של  בעדכונים ליו"רים, דוגמת



רק מחדד ומזכיר שאנחנו ממשיכים לעבוד על התהליך הרחב של  – עדכון של מתפקדים

 מתפקדים, זה מהלך שיכול להיות בעל השפעה לאומית ולכן אנו מתייחסים אליו ברצינות מלאה.

 .קודמתהבהמשך לאישור בישיבת נשיאות כאמור זה מתקדם 

ליצור מנגנון שיקל על נעדכן כי אנחנו ממשיכים מגעים מול רשם העמותות  – העמותותרשם 

הבירוקרטיה, חלק מהמהלך הוא באמצעות יצירת נהלים סדורים לפעילות האגודות והעדכונים 

לרשם. היעוץ המשפטי של ההתאחדות עובד על הנושא במרץ, נעדכן ברגע שיהיה חדש. אנו 

ם אחד הדברים המרכזיים הם היציבות באגודות והעברת המקל מזכירים לכם שמבחינת הרש

 בחילופי הנהגות ועל כך נידרש לתת את הדעת.

בהמשך לתהליך שאתם כבר מכירים, בקרוב כלל הנציגויות )ור"ה/ור"ם/ול"מ וכו'..(  – קוד האתי

עם מי מכם שהתנדב להיות  יעלו את ההתייחסויות שלהם בפני המל"ג, קיימנו מספר פגישות

 נמשיך לעדכן בהתפתחויות. גבש את העמדה הרשמית,כדי ל בצוות הניסוח

 שנעשה התאגדות בנושא. -מבקש שההתאחדות תבחן את נושא תווי השי  אלעד נחשון:

 נבחן זאת.  טל שיינברום:

כפי שראיתם בזימון  ליו"ר אוניברסיטה.פנוי יש מקום אחד  נעבור לבחירות לוועד מנהל. רם שפע:

 תספר על עצמךבכל זאת חשוב לדעתנו ש. שבחר להגיש את מועמדתו יחידהוא ה נפתליאופיר 

 .בכמה מילים אופיר

 מציג את עצמו. :נפתלי אופיר

 אם אין לאף אחד שאלות נעבור להצבעה. רם שפע:

 -הצבעה

 בעד - ערם שפ

 בעד - ענבר הוכברג

 בעד - אריאל ברקוביץ'

 בעד - נתנאל הדר

 בעד - לילך חייבי מנחם

 בעד -ענבל פרסי -לירון

 בעד -אבי בוחבוט 

 בעד - אורנראביב 

 בעד - יקיר ג'רסי

 בעד - אבנר רוסלר

 בעד - עומר עמית

 בעד - שלומי יחיאב



 בעד -אופיר נפתלי 

 בעד -נדב מנדלסון 

 בעד -יולי הלל נחמד 

 בעד -אורית קופרמן 

 בעד -גיל ניסים 

 בעד -בר עוז  מיראל

 בעד - סהר מיליס

 בעד -אדווה פוטזניק 

 בעד -רון ופריק 

 בעד -אורי אלדר 

 בעד -דניאל אלטמן 

 בעד -עדן מרין 

 בעד -אלעד נחשון 

 בעד -רום טנא 

 בעד -חן גרינברג 

 בעד -דניאל תייר 

 בעד – קובי עובדיה

 אופיר נפתלי נבחר ברוב קולות.

 

מכרזים. ישנם ארבעה מקומות פנויים וארבעה מתמודדים. מי  וועדתנעבור לבחירות ל רם שפע:

 שמעוניין יציג את עצמו, לאחר מכן אם אין שאלות נעבור להצבעה.

 -פרסי ענבל-לירוןמצביעים על 

 בעד - ערם שפ

 בעד - ענבר הוכברג

 נמנע - אריאל ברקוביץ'

 בעד - נתנאל הדר

 בעד - לילך חייבי מנחם

 בעד -ענבל פרסי -לירון

 בעד -אבי בוחבוט 



 בעד - אורנראביב 

 בעד - יקיר ג'רסי

 בעד - אבנר רוסלר

 בעד - עומר עמית

 בעד - שלומי יחיאב

 בעד -אופיר נפתלי 

 בעד -נדב מנדלסון 

 בעד -יולי הלל נחמד 

 בעד -אורית קופרמן 

 בעד -גיל ניסים 

 בעד -מיראל בר עוז 

 בעד - סהר מיליס

 בעד -אדווה פוטזניק 

 בעד -ק רון ופרי

 בעד -אורי אלדר 

 בעד -דניאל אלטמן 

 בעד -עדן מרין 

 בעד -אלעד נחשון 

 בעד -רום טנא 

 בעד -חן גרינברג 

 בעד -דניאל תייר 

 בעד – קובי עובדיה

 ענבל פרסי נבחרה ברוב קולות-לירון

 

 -מצביעים על אבי בוחבוט

 בעד - ערם שפ

 בעד - ענבר הוכברג

 מתנגד - אריאל ברקוביץ'

 בעד - הדר נתנאל



 בעד - לילך חייבי מנחם

 בעד -ענבל פרסי -לירון

 בעד -אבי בוחבוט 

 בעד - אורנראביב 

 בעד - יקיר ג'רסי

 בעד - אבנר רוסלר

 בעד - עומר עמית

 בעד - שלומי יחיאב

 בעד -אופיר נפתלי 

 בעד -נדב מנדלסון 

 בעד -יולי הלל נחמד 

 בעד -אורית קופרמן 

 בעד -גיל ניסים 

 בעד -עוז  מיראל בר

 בעד - סהר מיליס

 בעד -אדווה פוטזניק 

 בעד -רון ופריק 

 בעד -אורי אלדר 

 בעד -דניאל אלטמן 

 בעד -עדן מרין 

 בעד -אלעד נחשון 

 בעד -רום טנא 

 בעד -חן גרינברג 

 בעד -דניאל תייר 

 בעד – קובי עובדיה

 אבי בוחבוט נבחר ברוב קולות

 

 -מצביעים על עדן מרין

 בעד - ערם שפ



 בעד - ענבר הוכברג

 נמנע - אריאל ברקוביץ'

 בעד - נתנאל הדר

 בעד - לילך חייבי מנחם

 בעד -ענבל פרסי -לירון

 בעד -אבי בוחבוט 

 בעד - אורנראביב 

 בעד - יקיר ג'רסי

 בעד - אבנר רוסלר

 בעד - עומר עמית

 בעד - שלומי יחיאב

 בעד -אופיר נפתלי 

 בעד -נדב מנדלסון 

 בעד -יולי הלל נחמד 

 בעד -אורית קופרמן 

 בעד -גיל ניסים 

 בעד -מיראל בר עוז 

 בעד - סהר מיליס

 בעד -אדווה פוטזניק 

 בעד -רון ופריק 

 בעד -אורי אלדר 

 בעד -דניאל אלטמן 

 בעד -עדן מרין 

 בעד -אלעד נחשון 

 בעד -רום טנא 

 בעד -חן גרינברג 

 בעד -דניאל תייר 

 בעד – קובי עובדיה

 ברוב קולות עדן מרין נבחרה



 מצביעים על מיראל בר עוז

 בעד - ערם שפ

 בעד - ענבר הוכברג

 נמנע - אריאל ברקוביץ'

 בעד - נתנאל הדר

 בעד - לילך חייבי מנחם

 בעד -ענבל פרסי -לירון

 בעד -אבי בוחבוט 

 בעד - אורנראביב 

 בעד - יקיר ג'רסי

 בעד - אבנר רוסלר

 בעד - עומר עמית

 בעד - שלומי יחיאב

 בעד -אופיר נפתלי 

 בעד -נדב מנדלסון 

 בעד -יולי הלל נחמד 

 בעד -אורית קופרמן 

 בעד -גיל ניסים 

 בעד -מיראל בר עוז 

 בעד - סהר מיליס

 בעד -אדווה פוטזניק 

 בעד -רון ופריק 

 בעד -אורי אלדר 

 בעד -דניאל אלטמן 

 בעד -עדן מרין 

 בעד -אלעד נחשון 

 בעד -רום טנא 

 בעד -חן גרינברג 

 בעד -דניאל תייר 



 בעד – קובי עובדיה

 מיראל בר עוז נבחרה ברוב קולות

 

 ברכות לכל הזוכים, אנחנו עוברים לדון בתכנית האסטרטגית. רם שפע:

 

אנחנו  זה דבר שלא נעשה הרבה שנים בהתאחדות,חשוב להדגיש ש –תכנית אסטרטגית 

יוצאים למהלך מורכב אבל כזה שרואה את ההתפתחות שלנו כארגון, הכוונה היא לא להתייחס  

תפיסות שלנו למצפן כללי. איפה אנחנו רוצים לראות את ההתאחדות ליים אלא דברים קונקרטל

 בעוד שלוש שנים.

בפעם הראשונה קיבלנו מכם היה על זה פעמיים ועד מנהל פתוח. חשוב לזכור ששיינברום: טל 

בישיבה השנייה עברנו על התכנית וקיבלנו הערות הצעות כלליות שהובילו אותנו בכתיבה ואח"כ 

רק פהצגת  פרקים, כל פרק עוסק בתחום אחר. 5יש למעשה ותוספות שתרצו לראות בתכנית. 

 יש למישהו הערות?ראשון: קידום מדיניות אקדמית. 

רמה צריך לעשות שם רפואני חושב ששל המכללות הטכנולוגיות. הנושא לגבי  :עובדיהקובי 

מעמיקה, צריך להגיע למצב שמה"ט מתפרקת כי הגוף הזה כבר לא מתפקד והוא לא יכול 

 להתאושש.

מבחן האחרון, צריך במיוחד בעקבות ה אנחנו צריכים לצאת למחאה נגד מה"ט. דניאל אלטמן:

 לעשות מחאה על זה. 

הסטודנטים לא מספיק זה היה לא פשוט, ש בעבר, אבל חשוב להדגיש זה כבר קרה :שפע רם

אפשר  -אני עדיין אומר סגל מאשר סטודנטים. אנשי יותר שם היו בקיאים והם שאננים לצערי. 

זה, אבל צריך להבין שזה לא פשוט ואתם תצטרכו לגרום לסטודנטים שלכם להחליט לצאת על 

 לקחת חלק במהלך.

 חיזוק האגודות והסטודנט בקצה. -הצגת פרק שני  טל שיינברום:

עזור להתקדם עם המשפטית צריך שיהיה צוות ייעודי שי: בתשתית החשבונאית ובוחבוט אבי

 , סופר חשוב לאגודות ולעולם הסטודנטים.תקיןהניהול נושא ה

ום חיזוק וקיד ולא רק עם הניהול תקין, אלא בכלל ,"אודיט"הסעיף של ה: זה בדיוק שפע רם

 .פעילות האגודות

 הסדרה רגולטורית של תשלומים נלווים. -אני חוזר לסעיפים : שיינברוםטל 

 : מה קורה עם אכיפה של מוסדות שלא גובים את הכסף/מעבירים לאגודה?בוחבוט אבי

למוסד  כלי בתוך המהלך הרגולטורי שיהווה תמריץ גם : המטרה שלנו היא להכניסשיינברוםטל 

 לקבוע את זה יחד ולנהל את זה יחד.אגודה וגם ל

 ב לגבות את הדמי רווחה?האם המוסד מחוי :סהר מיליס

 .בדיוק איך זה עובדאחר כך אני אסביר לך : כן, שפע רם



 .צ, קפיטריות"תחב -עולם הרווחה -ממשיך בסעיפים השונים : שיינברוםטל 

אם זה אצלי  יה שאני לא יודעיש בעטווח. לי  וכי: זה בעיקר מדבר על פתרונות אריחיאבשלומי 

 החברות לא עומדות בלוחות זמנים. מה עושים עם זה? -או בכל הארץ 

נכון, זו בעיה מערכתית במשרד התחבורה, קשור לאופן ניהול המכרזים של  :הוכברג ענבר

 הקווים. אנחנו מכירים את זה ואנחנו מנסים לפעול לפתור את הנושא.

 .הגברת היציבות -סעיף מאד חשוב לאגודות : שיינברוםטל 

 המורכבות מול רשם העמותות. בהקשר הזה אני רוצה להזכיר את : אבי בוחבוט

מהר כי זה כנראה יותר בדיוק את זה אנחנו באים לפתור. את הסעיף הזה הם יאשרו : שפע רם

  גם אינטרס שלהם. גם הם מבינים את החשיבות של הנושא לעולם האגודות.

וזה  ולאגודות : זה חלק מהתוכנית לחיזוק הקשר בין רשם העמותות להתאחדותשיינברוםטל 

 אמור לעבוד הרבה יותר חלק. זה אגב לא בעיה רק שלנו, אלא כל המגזר השלישי סובל מזה.

 שנים ליו"ר 3תסריט של  -אני רוצה להתייחס לסעיף של שינוי בזמני הקדנציות : דניאל אלטמן

יו"ר שנים זה עשוי להיות מרתיע בשביל ש 6זה שינוי חיוני וחשוב אבל , התאחדות זה טוב בעיניי

שאי אפשר להאריך או להיבחר  -"ל צריך לעשות מנגנון כמו עם הרמטכאולי . ירוץ לקדנציה נוספת

  או משהו בסגנון הזה. 3+1נגיד  שוב לכל כך הרבה זמן.

זה הכל  ה של רתיעה מלהישאר בארגון הרבה זמן, בסוףוסכנ אני מסכים שיש גבול שפע: רם

 . שאלה של יתרונות מול חסרונות

הארגון פחות צריך להשקיע ו זה פחות זמן -ולא הצבעה מחדש אשרור אם זה יהיה : בוחבוט אבי

 בו.

זה לדעתי הסיפור של שנתיים ושלוש שנים, זה באמת משהו לדון בו.  6 -הסוגיה של ה: שפע רם

הדבר שנים זה  4-אחר. אם אנחנו תמימי דעים ששנתיים זה ברמת הבדיחה, אני חושב ש סיפור

 כי נכון מבחינת האידיאל, אבל אולי לאור הנסיבות של כולנו גם שלוש שנים זה סביר.ה

ת של זה באמת. לבחון את הבאה אנחנו צריכים לדון בהשלכו מנהל : בישיבת ועדבוחבוט אבי

 שזה נכון ומתלבט.זה לעומק, אני לא בטוח 

 .ישבנו על זה בישיבת ועד הקודמתאבל : דניאל אלטמן

 .רת. זה בכל מקרה שוב מגיע לוועדמציע לדון בזה בצורה יותר מסודאני : בוחבוט אבי

שהם יודעים שהם מגיעים לתקופה לא קצרה, הנכונות לסגור דברים כ: אנשים קופרמן אורית

 כשהתקופה קצרה אנשים עושים יותר שטויות.  קטנה יותר. היא פוליטיים ודילים

ם לוקחים בעיקר בתהליכים מול משרדים ממשלתיים, דברי הארכת הכהונה חשובה: איטח אביב

יתרון  זמן, תהליכים גדולים. הארכת הכהונה לשלוש שנים בהתאחדות ושנתיים באגודות היא

 גדול. 

לי כלום", אבל ברגע שאנחנו נדע  : כל אגודה שמתחלפת אומרת "לא השאירוברקוביץ'אריאל 

 לעשות שימור ידע נכון אין צורך להאריך כהונות.



אבל במציאות זה  : זה לא קשור, וזה רומנטי מאוד שזה מה שאתה שואף שיקרהיאל אלטמןדנ

 .לא המצב. אין העברת מקל מושלמת

 אג'נדה. יותר מהעברת מקל, לכל יו"ר נבחר יש : זה רוסלר אבנר

שצריך לשים איזה גבול שלא  , אבל אני מסכים עם דניאלאני מבין את הרציונאל :סהר מיליס

 שנים. 6יקרה מצב של 

לא מתפקד או  יכולים להדיח יו"ר/סיו"רכנשיאות אנחנו גם אם זה מרגיש ארוך, : אורי אלדר

שנים  3-, לחשוש מדברים שיקרו זה לא נכון. אם מישהו יהיה מושחת הוא יהיה מושחת למושחת

שנים, השאלה אם הנשיאות עושה את העבודה שלה ומדיחה אותו אחרי יומיים. זה התפקיד  6-ל וא

ואני בעד הארכת  של הנשיאות. אם זה אומר שנצליח לייצר תהליכים יותר ארוכי טווח זה מבורך

 .הכהונות

: זה בסדר ולגיטימי, אבל האג'נדה של ההתאחדות נשמרת לאורך השנים. אני אורית קופרמן

א נגד באופן מוחלט, אבל צריך להסתכל על ההיבטים השונים. הסיכוי של יו"רים לבוא ולתקן ל

אם חס וחלילה יהיה  פיל יו"ר מושחתכשהם רואים עוולה היא נמוכה. מתי הנשיאות תצליח לה

 .? אין באמת סיכויבעתיד מישהו כזה

  קשות ולעמוד על המשמר.ת והוועד מנהל, לשאול שאלות : זה התפקיד של הנשיאואורי אלדר

השפעה על מי הוא יו"ר  באגודות לא תהיה יו"ריםלסטודנטים ול: זה אומר שברקוביץ'אריאל 

 ו לקחת בזה חלק.ופה שהם יהיו סטודנטים הם לא יזכההתאחדות. בתק

יציגו לנו את היתרונות מול החסרונות פה שכשעושים שינויים כאלה מהותיים : אני מצבוחבוט אבי

תכין  וגם ההנהלה , אני מוכן לקחת על עצמי,את היתרונות. צריך שגם הועד יכין את זה ולא רק

אני יודע שההנהלה לא עושה את זה בשביל עצמה, אלא מתוך הסתכלות על בנפרד. מסמך 

 .אבל עדיין חשוב לבחון את כל האספקטים טובת הארגון

אבל אני  שנים" 3"ר תקע עם יוי"נש מבחינת זה : אני מבין את החסרונות שמעלים פהחן גרינברג

ם . אנחנו צריכיאת הכוח והניסיון ואני הולך עם הגישה הזו מסכים גם עם אורי שלוועד מנהל יש

בעיניים  הסתכלו עליאני כשנכנסתי לתפקיד, אנשים  -להבין מאיפה ההצעה של רם מגיעה 

וההתאחדות עושה את זה  רם "אתה מדבר איתנו על יוזמות ועוד שניה אתה לא פה?" – מגוחכות

שנים פלוס אפשרות לאחת נוספת, זה חזק בעיני ונכון  3תנו. מול גורמים הרבה יותר רציניים מא

 , אבל שנתיים כן, זה חשוב.ויתרום לנו. באגודות לדעתי זה לא צריך להיות יותר משנתיים

טים בחיזוק אנחנו שמחים מאוד שיש כאן הפנמה משותפת שיש צורך בעולם הסטודנ: שפע רם

רציני של היציבות והקטנת ההחלפות אשר גורמות לנו לעסוק בנושאים קטנים יותר במקום לתכנן 

נעשה על זה דיון נוסף בועד מנהל הבא כפי שדובר מהלכים משני מציאות וארוכי טווח. בכל אופן 

 באיחור.פשוט פה ונגיע עם מסמך מסודר על הנושא הזה. אנחנו 

 -אישור דוחות כספיים

להבא אשמח לקבל פרוצדוראלי. אבל  אני מבין שהנושא של הדוחות הכספיים הוא :גרינברג חן

 יותר זמן מראש כדי שנספיק לעבור על זה.את זה 



זה נשלח יחסית בשלב מאוחר היא מכיוון שעכשיו ש אני מסכים איתך, הסיבה :שיינברוםטל 

צריך להבין החגים.  ספטמבר בגללסיימו להכין לנו אותה והישיבה הבאה היא רק לקראת סוף 

מבחינת כל הקשר עם משרדי ממשלה,  אם לא נגיש את זה בזמן נהיה בבעיה, זה קריטי לנוש

שהניהול תקין  העדפנו להעביר את זה בישיבה הזו במקום לחכות ולהסתכן. 46ניהול תקין, סעיף 

 שלנו יפגע.

 אני מבין. חן גרינברג:

 . מסביר את הרציונאל של הדוחות הכספיים.2016 דוחות עלאנחנו עוברים  :דלאל רונן

 דוח על הפעילות. – בהתאחדותנתחיל 

גירעון . ישנו אלף שקל 655 –הנהלה וכלליות . מיליון שקל )כסף שנכנס( 12-כ –מחזור הפעילויות 

מציג את פירוט  מיליון שקל. 12מבחינתי זה נחשב מאוזן על מחזור של  –אלף שקל  154קטן של 

 מציג את הוצאות הפעילויות. הכנסות.ה

 למה ההכנסות ממלגות גדול מההוצאה בתחום? :דניאל אלטמן

 זה נובע מהנושא של התקורות. שיינברום:טל 

 מציג את המחזור ואת הגידול במחזור.. מציג את הוצאות הנהלה וכלליות רונן דלאל:

 הנהלה וכלליות? יורדות מסעיףשמשכורות מנקה ומזכירה הן ה :חייבי מנחם לילך

 כן. שיינברום:טל 

 חייבים ויתרות חובה. – 3ביאור  .31.12.2016מציג את המספרים ביום  רונן דלאל:

 אם אין עוד שאלות, נעבור להצבעה. רם שפע:

 

  התאחדות הסטודנטים –דוחות כספיים 

 בעד - רם שפע

  בעד - ענבר הוכברג

  בעד - נתנאל הדר

 נמנע - לילך חייבי מנחם

 נמנע - ענבל פרסי-לירון

  בעד - אבי בוחבוט

  בעד - אביב אורנר

  בעד - אבנר רוסלר

  בעד - שלומי יחיאב

  בעד - נדב מנדלסון



 נמנע - אורית קופרמן

  בעד - סהר מיליס

 נמנע - רון ופריק

  בעד - אורי אלדר

  בעד - דניאל אלטמן

  בעד - עדן מרין

  בעד - אלעד נחשון

  בעד - רום טנא

 נמנע - גרינברג חן

  בעד - דניאל תייר

 בעד -יולי הלל נחמד 

 בעד –אופיר נפתלי 

 הדוחות הכספיים של התאחדות הסטודנטים אושרו ברוב קולות

 

 נעבור לדוחות של אלחון )נמצא בפרוטוקול של אלחון(. רונן דלאל:

 רונן דלאל מציג את הדוחות.

 אם אין עוד שאלות, נעבור להצבעה. רם שפע:

 אלחון –דוחות כספיים 

  –הצבעה 

 בעד - רם שפע

  בעד - ענבר הוכברג

 בעד -מיראל בר עוז 

 נמנע - לילך חייבי מנחם

 נמנע - ענבל פרסי-לירון

  בעד - אבי בוחבוט

  בעד - אביב אורנר

  בעד - אבנר רוסלר

  בעד - שלומי יחיאב

  בעד - סהר מיליס



 נמנע - רון ופריק

  בעד - אורי אלדר

  בעד - אלטמן דניאל

  בעד - עדן מרין

  בעד - דניאל תייר

 בעד -יולי הלל נחמד 

 הדוחות הכספיים של אלחון אושרו ברוב קולות

 

ליינס. חשוב להדגיש שהיא מוזגה לתוך  עמותת איסתאנעבור לדוחות הכספיים של  רונן דלאל:

 ההתאחדות ולמעשה היא לא קיימת יותר.

 רונן דלאל מציג את הדוחות.

 אם אין עוד שאלות, נעבור להצבעה. שפע:רם 

 עמותת איסתא ליינס -דוחות כספיים

 בעד - רם שפע

  בעד - ענבר הוכברג

 בעד –מיראל בר עוז 

 נמנע -חן גרינברג 

 נמנע - ענבל פרסי-לירון

  בעד - אבי בוחבוט

  בעד - אביב אורנר

  בעד - אבנר רוסלר

  בעד - שלומי יחיאב

  בעד - סהר מיליס

 נמנע - ופריקרון 

  בעד - אורי אלדר

  בעד - דניאל אלטמן

  בעד - עדן מרין

  בעד - דניאל תייר

 בעד –יולי הלל נחמד 



 נמנע –אופיר נפתלי 

 הדוחות הכספיים של איסתא ליינס אושרו ברוב קולות.

 

 

 

 

 -הישיבה נעולה-

 


