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 נושא ראשון: עדכונים חשובים
 

כבר שקלים. מיליון 100 בסך סיוע תכנית גייסנו הפיס, ומפעל האוצר שר אלקין, עם יחד השבוע                  יולי:
נעבור אנחנו הממצאים כל את שנאסוף לאחר בלבד. ימים ב-3 מועמדויות הגישו סטודנטים 30,000              
יכול החינוך, משרד מצד ביקוש ויהיה במידה המקומיות. לרשויות ילך וזה סינון ונבצע הנרשמים                על

 להיות שנוכל להוציא עוד תקציבים לכך.
  בנוסף, חלק מהכסף הולך לסטודנטים עם מצב סוציו-אקונומי נמוך. אנחנו עובדים כעת על החלוקה.

10,000 ורק המערכת בתוך מגישים 44,000 יש סיוע. בקרן שנמצא למי מיועדות סיוע               מלגת
לא אך בקריטריונים ועומדים שזכאים הסטודנטים אלא חדשה, הרשמה תהיה לא קיבלו.              סטודנטים

 קיבלו את המלגה, תהיה להם הזדמנות נוספת לקבל. עוד 10,000 סטודנטים יקבלו.
תקנות שיהיו כנראה כי בטוח לא עדיין זה אך פיזית, תהיה היא כנראה הבאה, הנשיאות ישיבת                  לגבי

 חדשות שיגבילו את ההתקהלות. השר אלקין יצטרף אלינו בזום לישיבה הבאה.
 

 נושא שני: דיון חירום בנושא העלייה בתחלואה והמבחנים הפרונטליים
 

המדיניות את שמעצימה ברמה פעלנו האקדמי בציר האחרון, בשבוע שהיה מה לגבי              שלומי:
מתוקצבים, הלא במוסדות בקמפוסים. השונות לאור בעיקר שלו. באגודה אחד כל             המקומית,
לפתרונות. הגיעו גם בחלקם מורים, מורות להכשרת מהמוסדות חלק מהר. יחסית הגיעו              הפתרונות

 המוסדות המתוקצבים היה קצת יותר מורכב.
ורגע ביחד הזאת המערכה את לנהל כקבוצה החליטו הם סיטואציות, בכמה נתקלנו              באוניברסיטאות
של שבסופו מכיוון זמן בזבוז של סוג לנו יצר זה המקומית. לרמה לעבור רצו המבחנים תקופת                  לפני
האחרון, בשבוע וחצי. שבוע לפני נכון היה זה - פיתרון של לדרך ביחד איתנו ללכת רצו לא                   דבר
מהזוויות חלק וכו'. בבידוד סטודנטים בסיכון, אוכלוסיות - פתרון עבורן רוצים שאנחנו הזוויות               מבחינת
הגיעו ולא עלה שהוא ברגע התחלואה. בקצב עלייה זה נוספת זירה פתרונות. לייצר הצלחנו                לא
הבריאות. משרד סטודנטים, ממשלה, גורמים. מיני מכל לחץ סיר להיווצר התחיל פתרונות,              מספיק

  מבחינתם כמה שיותר לצמצם פעילות, מה טוב, אך בסוף זה היה מעמיד אותנו לכאן או לכאן.
צריכים שאנחנו הבנו אך החלטות, ולקבל חמישי ביום נשיאות ישיבת לעשות היה שלנו               התכנון
בצורה התמקדנו הבריאות. ממשרד היה העיקרי הציר מאיתנו. יותר חזקה המציאות כי לפני               להתכנס

 טקטית כדי שנוכל להתמקם בצורה נכונה בכל החלטה שעומדת מולנו.
צורך יש ולרשותינו. לפנינו שיהיו הכלים עם להתמודד שנדע כדי החלטה, לקבל נצטרך הזה,                בטווח
סטודנטים לדוג' שהכרנו, מהנקודות שחלק להיות יכול הזו, ההחלטה בתוך ההשלכות. מה              להבין

 שנכנסו לבידוד, יכול להיות שזה יעשה פער ויהיה כאן חלק שיקבלו פתרון וחלק לא.
 אוניברסיטאות נמצאות במאבק מול ההחלטה הזאת ומאיימות שהסמסטר לא יסתיים בזמן.

 



 
 תום: מה זה אומר פתרון מקוון?

 
 שלומי: חלופות לפרונטלי - לא נכנסים לאיזה חלופה.

 
 ירדן: מה אנחנו דורשים?

 
 שלומי: אנחנו צריכים לקבל החלטה כאן.

 
לדאוג נוכל איך והבחינה. העבודות רמת את יעלו שהם למצב יגיעו הם במרצים, נפגע אם                 אריאל:

 שזה לא יקרה?
 

בסטודנטים יפגע זה במכללה, יהיו לא המבחנים אם גופני, בחינוך מעשיים קורסים לנו יש                אוהלו:
  וצריך להתייחס לזה. בטוח שזה גם יעלה מוינגייט.

 
לנקוט שצריך שחשבתי שהקו ממקום מגיע אני בהצלחה. לכם ושיהיה המצטרפים לכל ברכות               נעם:
את להוציא צריכים שאנחנו חושב אני בירושלים. שהייתה מיליטנטיות מיליטנטי. יותר קצת היה               בו
המוסדות לא אנחנו, לא מהצדדים, אחד אף מבחנים. חרם של איום על מדבר ואני הדין", יום                  "נשק
חושב ואני מגיבים מנוהלים, מאוימים, הזמן כל אנחנו אבל כזה, בתרחיש להיות רוצה לא מל"ג                 ולא
במהלך גיבוי פה שיהיה מאמין ואני ומאיים יוזם גורם ולהיות הקערה את להפוך הזדמנות כאן                 שיש
מוסד מגלים אנחנו קדמה, קרקע, דרך, לפריצת מוסד להיות שאמורה שהאקדמיה מגלים אנחנו               כזה.
אני לקופסא. מחוץ החשיבה את לייצר, אמור או מייצג שהוא ממה הפוך מחשבתית, רקוב                חלוד,
הצעתי אני כאן. לכם שכתבתי מה בדיוק שלנו לנשיא כתבתי ימים כמה לפי בנו. ששיחקו                 חושב
בדרך הוא המערבי הגליל אחרים. מוסדות על ולהסתמך להקשיב ולא מגדלור להיות שלנו               למכללה
זה על לנופף צריכים שאנחנו חושב אני הסטודנטים. למען כאן אני אך העדר, אחרי הולך תמיד                  כלל
הכרוכים הסיכונים מה לסטודנטים שמסביר הסברתי במהלך צורך יש אולי הכפפה. את              ולהרים
גם גיבוי. יקבלו וההתאחדות האגודות שכל חושב אני בריאותי בסיכון שמדובר מכיוון כזה.               במהלך

 אם נישאר רק בגדר איום ונצליח לממש רק חלק מהדרישות, האיום יהיה אפקטיבי.
 

עוזר זה לשם, שהולך נראה לא ובשיח צדדית, חד החלטה לוקח הבריאות שמשרד בהינתן                שלומי:
יגיעו מהמכללות חלק ילך. בהכרח לא שלנו הציר ואז לצמצום, ללכת הגבוהה ההשלכה את                שמעודד
לנו גורם שהוא להיות יכול יותר. קשה קצת יהיה זה ובאוניברסיטאות מסוימת ברמה               לפתרונות
בשתי מהר מאוד נעבוד אנחנו זמן. יותר הרבה להיות ויכול מבחנים בתקופת שבועיים               להפסיד
פיזיות חלופות לאתר אתגרים יש מהר. שיותר כמה להסכמים מגיעים אנחנו איך נראה               החזיתות.

  ואנחנו מנסים לאתרם.
חזיתות, שתי יש שם ביחד. אותו לנהל ונצטרך סטודנטים אלף 140 כמעט על שמדבר קרב כאן                  יהיה
האם הפיזית. ברמה הקורסים כל את יש ואז זה. עם עושים אנחנו מה להבין שנצטרך מקצועי                  פן

 הולכים לאיזור הפשרה או לא הולכים.
הסכמים שיהיו להיות בדברים.יכול תלוי זה אבל עקלקל קצת למשהו הולכים שאנחנו להיות               יכול
רוצים אנחנו לאן לכולם. כמעט רלוונטי זה הזה, במסלול אנחנו אם ואזור. אוכלוסייה תלוי וזה                 ופשרות
לעלות צריכים אנחנו לכאן. או לכאן האתגרים כלל לקבלת מבחנים על מאבק הספינה? את                להושיט



 
יכול המחוג. את נשלח אנחנו לאן להחליט צריכים אנחנו מחר. קורה מה לראות כדי המוסדות                 מול
לפעול צריכים אנחנו החלטה. יקח דבר של בסופו הקבינט אדלשטיין של ההצהרות כל שעם                להיות
לפרוץ היא מטרתנו גג כארגון אנחנו בזה. לדון לנו שתאפשר טקטית החלטה צריכים אנחנו                כקבוצה.
לכוון נדע שניקח, החלטה כל המבחנים. תקופת בתוך לסטודנטים שיהיה טוב שהכי למקום הדרך                את

 אותה נכון בכל תחום כזה או אחר.
 בשביל לעשות את זה אנחנו צריכים לבוא ולהחליט לכאן או לכאן.

 יש שאלות על טוהר בחינות, דחיית בחינות ועוד הרבה דילמות.
 

על משפיע אלמנט גם שזה הזמן אחרי אדום צבע לנו היה הערב בשעות האחרון שישי יום                  יורי:
שלנו מהסטודנטים מבקשים כאשר הסיפוח. בעקבות גם כפול, נהיה האיום מקשה. וזה              הסטודנטים
הדברים אחד כמכשול. שעומד הביטחוני והמשבר הקורונה במשבר גם פה מדובר למכללה,              להגיע
מתחבר מוסד כל לא אם גם אחת, כמקשה נפעל לא עוד כל יחדיו. לפעול זה לעשות שלנו                   הנכונים
על שעלה בשיח גם נתגבש. לא אם איתנו לשחק להמשיך להם נעזור אנחנו האחר, של                 לצרכים
וזה לנו יעבוד לא זה להתפזר, שנתחיל ברגע שונים. כלל בדרך הם הצרכים המתוקצבות                המכללות
שאריאל מה לגבי המקוונים. המבחנים על דגש לשים שיש חושב אני עכשיו. עד לנו שעשו מה                  גם
מבחנים לגבי המכללה. מול אריאל של פתיר עניין שזה חושב אני האקדמית, הרמה על                אמר
אנחנו לסיכום, הכלל. מן יוצא יהיה תמיד מכללות/אוניברסיטאות, רוחבית, החלטה נקבל אם              מעשיים,
תשפיע עכשיו שנקבל ההחלטה שנעשה. ובצעדים במחשבה גמישים ולהיות ביחד להישאר             חייבים
את להבין צריך גם משותפת. להחלטה שנצליח ומקווה בהצלחה לנו שיהיה הקיץ. סמסטר               על

 הסטודנטים והלחץ שלהם.
 

התבלבלו. שהמוסדות חושב אני ראשית, לחוגגים. טוב ומזל הבאים ברוכים לברכות, מצטרף              איתי:
הסגול, התו על ההנחיות את תולים המוסדות הבריאות. משרד של להיות שצפויה הנחייה כאן                יש
יש מספיק. לא כבר הסגול שהתו ואומר הבריאות משרד מגיע מה, המה להיבחן. לבוא שנוכל                 טוענים
פרופר. מנהלי בעניין שמדובר אקדמי לכיוון זה את לוקחים מתעוררים. פתאום והמוסדות              התפרצות
קונקרטיות. הנחיות באמת שם אין קיים, לא ובכלל דמיוני גוף זה מל"ג סדר. פה לעשות צריך                  מישהו
כל את היה לא אחידות, היה אם רועים. ללא עדר זה המל"ג מנהיגות. ייקח שמישהו הזמן                  הגיע
יעשה מוסד כל החלטיות, חוסר מנהיגות, חוסר של הגישה עם ממשיכים מל"ג עוד כל הזה.                 הכאוס
כמה הסוף. עד ללכת שצריכים חושב אני סדר. יעשה שמישהו הזמן והגיע וחרפה בושה זה                 אחרת,
מולם. עמדות ולמנף יסודית עבודה לעשות צריך מל"ג. מול עמדות למנף לנו יהיה הזדמנויות                עוד

 לגבי האיך.
שסטודנט זה על מדובר כרגע להשתנות. צריך שהדיפולט למצב ללכת צריך כרגע המבחנים,               לעניין
זה הדיפולט אבל בסדר, זה פרונטלי, למבחן ללכת יבחרו אשר סטודנט המקוון. למבחן להגיע                חייב

 מבחן מקוון. הגיע הזמן ללכת עד הסוף, גם אם מדובר בדחייה או ביטול סמסטר.
 

שלנו. הסטודנטים את לסכן יכולים לא אנחנו המכוונת. בדרך מללכת חוץ אחרת דרך לנו אין                 אמיתי:
את ישנה הכל למוסד, מגיע בנגיף חולה אחד שסטודנט מספיק לכל. קודם הבריאות של                העניין
בסטודנטים לפגוע יכולים לא שהם למוסדות ולומר לבוא צריכים שאנחנו דברים כמה יש               המסלול.
סטודנט כל קיץ. סמסטר של היערכות גם אומר זה שלהם, הלמידה או המבחנים, את להם                 ולעכב



 
בתאריך פגעה הקורונה שאם הגיוני לא לו. שנקבע במועד שלו הלימודי ההליך את לסיים                צריך

 ההגשה למבחנים, המוסד חייב לתת מענה לאותם סטודנטים.
לנו שמגדירים קטע יש אמריקאי, שהוא מבחן שיש ברגע שלי, במוסד לפחות מקוונים, מבחנים                הרבה
על לעבור אפשר פרונטלי שבמבחן כמו לא זה אפשר. אי לתקן רוצים אם אבל השאלה, על מענה                   זמן

  השאלות ואולי לתקן.
ולראות רוחבי פתרון למצוא צריך צעירים, מרכזי מתנסים, כמו אחרים, או כאלה פעולה שיתופי                דרך

  איך אנחנו עוזרים לחברה בסיכון או בכלי מוגבלויות בכל הנושא של מבחנים מרחוק.
 

הגענו דבר של בסופו פרונטלי. השאר וכל חלופות 70% אומר שזה בעברית הגדרנו אנחנו                שי:
גם שנתעקש, שחשוב חושבת אני העקרונית ברמה הכוח. בכל להיכנס צריכים אנחנו לדעתי               לקצה.
מול בראש ראש הולכים המוסדות ראשי הכוח. מי אצל היא השאלה הארוך, לטווח וגם הקצר                 לטווח
מאוד והיא בשבילנו הזדמנות זה ובעייני ההחלטות מקבלת חלק להיות רוצים אנחנו הממשלה.               שרי
  משמעותית, כדי שנוכל לשבור את החומה. בסוף ראשי המוסדות מחליטים לבד ונותנים לנו פירורים.

 
בעוד קורה לא זה עוד כל אבל זה על לרוץ צריכים אנחנו טובה. לא שלנו הפתיחה נקודת                   לינוי:
ולפאבים למסיבות שהולכים הסטודנטים אחד מצד הזה. בדבר בבעיה אנחנו מוסדות ועוד              ארגונים
אוכלוסיות - שלנו האדומים הקווים את להגדיר יש המוסדות. מול הדיבור על עלינו מקשים                מפוצצים,
יותר ענייני יהיה השיח האלה העניינים על נלך אם בבידוד. וסטודנטים משפחותיהם              בסיכון,
וגם הזה בדבר איתכם אני פנים, כל על התעסקות. פחות זה כי מקוון להם שעדיף יבינו                  והמוסדות

  פה הגיעו מים עד נפש.
 

 תום: אנחנו בחנו כל אופציה רלוונטית.
עשינו המבחנים. תקופת כלפי בשאננות פעלו והאוניברסיטאות המכללות כל המשבר, תחילת             עם
טענו המכללות וגם קשה מאוד להם שהיה העידו וסטודנטים א סמסטר של ב מועדי בזום,                 מבחנים
יותר יש אם שמזהה תומקס המערכת את יש בנוסף, בבחינה. מרוכזים לא מהסטודנטים               שחלק
של עצומה נחתמה אצלנו, זה את שפרסמו ברגע וכו'. המחשב על משתלטת בפריים, אחד                מאדם
מיני כל עם בית עבודות עם נשארנו חלופי. פתרון שתביא אמרה והמכללה נגד סטודנטים 1,000               
מבחנים שפחות כמה לעשות מנסים שהם העידה המכללה פרונטליים. ומבחנים מרצים של              אילתורים
צריך מקוון אומרים שאם חושב אני המקוונים של האבולציה כל את שעבר מי בתור פרונטלית.                 בצורה

 לחשוב גם איך.
 

שאנחנו החלטנו כבר אנחנו חשוב. הזה שהדיון חושבת אני החדשים. ליו"רים הבאים ברוכים               יפה:
שהמבחנים אמר טום המלצה. ולא הנחייה שזו אמר אדלשטיין בנוסף, המקוונים. של לכיוון               הולכים
לא המל"ג עכשיו עד מקוון. רוצים כן שהם שצעקו סטודנטים יש אך השטח, את ישתיקו לא                  המקוונים
שלנו האקדמי חופש כמו בדיוק זה לבסוף, משלו. להחלטה יגיע מוסד ושכל האקדמי בחופש                התערב
חשוב הזה הדיון משתגעים. והם ד', ג' ב' א' למוסדות ואמר והתערב מרכזי שחקן הגיע המרצים.                  מול
יש הסטודנטים. עולם כל על להסתכל צריכים ואנחנו מוסדות המון יש בסוף חשובה. כולם של                 והדעה
השעה כרגע בהריון. נשים או ההורים עם שחיים סטודנטים או קשישים כמו פתרון להם שאין                 קבוצות
השרים לכיוון לחץ ולהביא החלטה להחליט הזאת, בשעה צריכים שאנחנו בדעתי חושבת ואני 19:50              
כשאני פרונטלי. שפחות כמה בעד אני פרונטלי, או מקוון לעשות צריך אם דעתי, לגבי אותם.                 ולחזק



 
אותי. יאכלו הם באמצע אני אם לבן, או שחור או מולם להיות צריכה שאני מבינה אני למוסדות                   פונה
אומרים שאנחנו החשובים הנקודות את בחשבון לקחו לא המוסדות גדול. הוא המוסדות מול               המשבר
עם ביחד ההחלטות את לבצע חייבים והם נציגים יש לסטודנטים לאקדמיה, הכבוד כל עם                להם.
לקבוצות הפתרונות מה ושאלתי אחת, בגישה הולכים שהם ואמרו אלי פנתה המכללה              הנציגים.

 בסיכון. לכן אני ממליצה ללכת אול אין ולעשות פעולות ועכשיו.
 

פתרונות נתנו לא שהמוסדות ברגע לעשות. אפשר מה מחדש לחשוב יש יום שכל חושב אני                 אבי:
שיותר לכמה לדחוף צריכים אנחנו הנוכחי, התחלואה בקצב למלחמה. לצאת שצריך הבנו              הולמים
המבחנים את לדחות אין מקוון, עם יסתדרו שלא מקרים ולגבי מקוונת בצורה ומבחנים               למידה
מועד יקבל שבסיכון שמי חושבים מהמוסדות חלק כאן, חשובה מאוד החלופה מאוחרים.              לחודשים

 מאוחר אז הכל יהיה אותו דבר בעוד שלושה חודשים, רק זה לא כך.
 

יש להנדסה בפקו' אפליה. מרגיש אני אחרות בפקולטות לזלזל מבלי המקוון, המערך לגבי               שגיא:
בצורה לעבור יכולים לא אחרים או שונים ליבה קורסי המקוון. למערך לעבור יכולים שלא                מבחנים
סטודנטים או פרטיים במורים להיעזר אפשר כי המקוון העניין לכל מספק מענה קיבלנו לא                מקוונת.
דווקא ולאו אותם להמיר ניתן שלא קורסים שיש מכיוון הסברה, מערך ליצור שצריך חושב אני                 אחרים.
מוסדות של אחרות אמרות על שמסתמכים מהסטודנטים חלק של הצהרות יש להנדסה.              בפקו'
אחדות. כאן צריך אחרים. של פרסומים על שריפות מכבה אני היום שכל מרגיש אני                אחרים.
אחד כל שאצל למצב להגיע שיש חושב לא אני פרטני. מענה לקבל צריכות סיכון בקבוצות                 סטודנטים
אחידה בצורה או פקולטה לכל שתתאים בצורה הסברה מערך ליצור יש שונים. הם האדומים                הקווים

 לכולם.
 

לב לשים צריך בזמן. האקדמית השנה סיום של בגישה ולנקוט להמשיך צריכים אנחנו עדיין                חורש:
 שבכל שיטת הערכה יהיו אתגרים.

 
לצמצם שצריך חושבים הרוב כי נראה הכללית מהרוח לחכות. צריכים שאנחנו חושבת לא אני                יפה:

 את המבחנים הפרונטלים עד כמה שאפשר ואף אחד לא אמר הכל מקוון.
 

זמן כשהיה מקוון. להכל לעבור שצריך חושבים יו"רים ועוד ושי דניאל אני, גם נכון, לא זה                  נתנאל:
עכשיו המבחנים, מפתיחת יומיים אנחנו שונה, המצב היום אמצע, מתווה נבנה בואו להנהלה               אמרתי

.ALL IN אנחנו צריכים ללכת 
 

 דניאל: אנחנו חייבת לצאת בעמדה אחידה. מתחילת המשבר לא יצאנו באמירה משותפת.
 

מחר הולכים. הם לאן ונבין אלקין ועם ור"ה נציגי עם לדבר ננסה הלילה אנחנו מסכם, אני                  שלומי:
וההצעה במידה ולאחרי. הקבינט ללפני הצעדים את לחלק מציע אני הקבינט. יתכנס 13:00               בשעה
פשרה שתהיה להיות יכול אחורה. יסוג לא אדלשטיין כזאת תהיה הבריאות משרד של               המקצועית
נצטרך לסגת יחליט והקבינט במידה היום. השיח את למצות עדיף ולכן, לאלקין המוסדות בין                היום

 להתכנס שוב ולהבין לאן הולכים.
 



 
את עשינו לחלופיות, ההערכות כלל להעברת בהודעה הבוקר יצאנו כבר האמירה מבחינת              יולי:
עשיתם כבר השבוע איתו שנפגשו מכם וחלק בנושא ולאלקין הקבינט חברי/ות לכל פנינו הזה,                הצעד
צריך .MORE OF THE SAME שהם נוספים צעדים לעשות שצריך חושבת לא אני לכן, זה.                 את
סמסטר סיום וידוא אחרות: להיות הופכות והפעולות הצלחנו כן, אם לשם, הולך זה אם מחר                 להבין
כפי נשאר והמצב הזאת הדרישה את מאשר לא שהקבינט נבין אם חדשים. לאתגרים והיערכות                בזמן
כבר שהתקופה בחשבון לקחת (כשצריך מחיר בכל למקוון מעבר על נאבקים האם להבין צריך                שהוא
גדולה הכי הבעיה פתרון. להם נמצא לא שעדיין וכו' בסיכון/בידוד האוכלוסיות על להיאבק או                החלה)
שלנו. הראש על החלטות שמקבלים נתפס הבלתי המצב אלא הדברים של התוכן לא היא                כאן
המוסדות אם זאת. לממש שלנו ההזדמנות שזאת חושבת ואני המערכת של הכוח הם               הסטודנטים
פומבי, באופן נגדם לצאת הראשונים להיות צריכים אנחנו בסטודנטים שיפגעו ואיומים למלחמה              יצאו
יכול לא המוסד. בתוך סטודנטים כנציגי מכםן ואחת אחד מכל ידרש וזה עכשיו, עד עשינו שלא                  מה
שהיו כך על אחריות לקחת במקום יפגעו הסטודנטים כי פומבית בהודעה יוצא אונ' שנשיא                להיות

 להם 3 חודשים להיערך לתרחיש הזה.
 

 נושא שלישי: אשרור אתי זלצמן לחברת מל"ג

אחד היה פעם במל"ג. האגודה מטעם נציגים 2 להתאחדות שיש שנים 10 כבר               שלומי:
ונציג הסטודנטים ארגון מטעם אחד נציג היה שבו העבר בגלל מהמכללות, ואחד              מאוניברסיטאות
שני הפכו התמזגו, הסטודנטיםהארגונים וארגון כשההתאחדות הסטודנטים. מהתאחדות          אחד

 הנציגים לנציגי התאחדות. בתקנון ההתאחדות קבועים בעלי התפקידים שיהיו חברי/ות מל"ג:
 1.      יו"ר ההתאחדות מתוקף תפקידו

 2.      סיו"ר ההתאחדות או ראש המחלקה לקידום מדיניות אקדמית

כראש משמשת היא וכיום בהתאחדות תפקידה את שסיימה משניות עדי את החליפה זלצמן               אתי
בשבועיים בתפקיד. שלה הרשמי המינוי את לקדם יש כעת אקדמית. מדיניות לקידום              המחלקה
תיכנס שהיא כדי בתקנון. לסעיף בנוסף בנשיאות אותה לאשרר עלינו משפטית, כי הבנו               האחרונים

 לתפקיד ונוכל לקדם את המינוי שלה, יש צורך לבצע הצבעה.

 הצבעה: אישרור אתי זלצמן, ראש המחלקה לקידום מדיניות אקדמית כנציגת הסטודנטים/ות במל"ג
 ע"פ סעיף 23 לתקנון ההתאחדות.

 בעד – 24

 נמנע – 2

 נגד -0

  אתי זלצמן עברה ברוב קולות ונבחרה לנציגה של ההתאחדות במל"ג.

 פירוט ההצבעות:

  



 

  סה"כ מוסד
 קול

 הצבעה

 בעד 28.88 אוניברסיטת תל אביב

 האוניברסיטה העברית
 בירושלים

21.05 
 בעד

 האוניברסיטה הפתוחה
FTE 

20.96 
 לא נמצא

 בעד 19.08 אוניברסיטת בן - גוריון

 בעד 18.83 אוניברסיטת בר - אילן

 בעד 17.65 אוניברסיטת חיפה

 המרכז האוניברסיטאי
 אריאל

17.1 
 בעד

 טכניון - מכון טכנולוגי
 ישראל

16.34 
 נמנע

 הקריה האקדמית
 ק.אונו-כללי

14.94 
 לא נמצא

 בעד 8.7 המכללה למנהל

 לא נמצאת 8.01 המרכז הבינתחומי הרצליה

 בעד 6.16 מכללת בית ברל

 בעד 5.88 אקדמית פרס



 

 לא נמצא 5.63 מכללת סמי שמעון

 בעד 5.58 מכללת ספיר

 בעד 5.23 רופין

 בעד 4.98 מכללת אשקלון

 בעד 4.93 סמינר הקיבוצים

 לא נמצא 4.82 מכללת אורט בראודה

 לא נמצא 4.66 מכון טכנולוגי חולון

 המכללה האקדמית - תל
 חי

4.56 
 לא נמצאת

 בעד 4.55 מכללת עמק יזרעאל

 ביה"ס הגבוה לטכנולוגיה
 בירושלים (מכון לב)

4.29 
 בעד

 לא נמצאת 4.28 אקדמית תל אביב יפו

 בעד 4.17 מכללת הדסה

 בעד 3.88 שנקר

 אפקה - המכללה
 האקדמית להנדסה בת"א

3.76 
 לא נמצא



 

 אקדמית כנרת בעמק
 הירדן

3.43 
 בעד

 לא נמצאת 3.26 לוינסקי

 המכללה האקדמית - גליל
 מערבי

3 
 נמנע

 לא נמצא 2.92 מכללת נתניה

 לא נמצא 2.9 מכללת אחוה

 בעד 2.79 מכללת אורנים

 בעד 2.71 מכללת דוד ילין

 בעד 2.68 מכללת צפת

 בעד 2.66 מכללת קיי

 לא נמצא 2.34 בצלאל

 לא נמצא 1.89 גורדון

 בעד 1.57 עזריאלי

 לא נמצא 1.55 וינגייט

 בעד 1.51 המכללה הטכנולוגית ב"ש

 לא נמצא 1 ויצו חיפה



 

 לא נמצא 1 אקדמית למוזיקה

   0 מכללת שערי מדע ומשפט

 המרכז האקדמי למשפט
 ולעסקים

0 
  

   0 אוהלו

  

  

 


