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  1 סיכום ישיבה -וועד מנהל

  

  .בלשכת המועצה 16.01.2011הישיבה התקיימה בתאריך 

 
  19:15: זמן סיום  16:45: זמן התחלה

 
  :נוכחים

 ברק דיוויס, חן כהן, יועד סספורטה, אפרת הולצמן, אוריה ברונשוויג, רועי שבתאי, שירן נבעה. 
  

 :משקיפים

 ר ועד מנהל יוצא"יו, נתי חסון. 
 וועדת ביקורת חברת, יוחאי זוהר.  

 ל המועצה"מזכ, קסם סיימון. 
 ה הצטרפות למאבק" הצטרפו רק לנושא ה-ד אקדמיה"מ לשעבר ואיתי רוגטקה רמ"אייל נוקד ח.  

  

  :עיקרי הישיבה

 גם אם לא התקבלו החלטות, כל הנושאים (נושאים שנדונו( : 
קשר למדורים וקשר , ל" עם המזכעבודה, תפקידים, אחריות, מעמד,  רקע-הצגת הועד המנהל .1

 .לועדות
 .עבודה עם ועדת ביקורת .2
 .ז ישיבת המועצה"הצגת לו .3
 .ה להדחת חבר ועדת ביקורת"ה .4
 .ה הצטרפות למאבק אקדמי"ה .5
 .נוהל הטרדות מיניות .6
  .ר ועד מנהל וממלא מקום ועד מנהל"בחירות ליו .7
 

 רק הנושאים בהם התקבלו החלטות (החלטות שהתקבלו(: 
ל ממליץ בחום שמועצת אגודת הסטודנטים תקבל את הצעת ההחלטה בנושא הועד המנה .1

אלא אם יוצגו בפני המועצה פתרונות מיידים " ניהול מאבק בנושא התנאים האקדמים"
 .י נציגי הסגל האקדמי"ומעשיים לבעיות שצוינו בהצעת ההחלטה ע

 .התקבל נוהל הטרדות מיניות פה אחד .2
ר הועד המנהל נבחר אוריה ברונשוויג ולתפקיד ממלא "לתפקיד יו: ר וממלא מקום"בחירות ליו .3

 .המקום נבחר רועי שבתאי פה אחד
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 כולל תאריכי יעד, נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו: 
 לביצוע עד ישיבת .הסברה והעמקה, הבנה. מעבר על קובץ נהלים משלימים לתקנון העמותה .1

 .מועצה הבאהועד מנהל שלפני ישיבת ה
  

  ,בברכה

 קסם סיימון

  מועצהה ל"מזכ

 


