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ט' בחשון תשע" ב
 06בנובמבר 2011
לכבוד:
חברי המועצה
כלל הסטודנטים וחברי העמותה
הנדון :סיכום ישיבת מועצה מס'  12שמן המניין מיום ה 31-באוקטובר 2011
 .1ביום שני ,ה 31-באוקטובר  ,2011התכנסה מועצת אגודת הסטודנטים  2011לישיבתה ה.12-
 .2סדר היום:


עדכוני ועדת ביקורת



עדכוני מזכירות מועצת אגודת הסטודנטים



עדכוני יו"ר ועדות



עדכוני הנהלת האגודה

מכרז חבר/ת ועדת בחירות -לתפקיד נבחרה גל אלון
 .1ה"ה שינוי תקנוני  -בחירת ח''מ מצטיינים -נדחה בשל מחסור במספר חברי מועצה בישיבה
 .2ה"ה שינוי תקנוני -תוקף החלטות וועד מנהל -נדחה בשל מחסור במספר חברי מועצה בישיבה
 .3ה"ה שינוי תקנוני -עדכון חיסורים מוצדקים לישיבות מועצה -נדחה בשל מחסור במספר
חברי מועצה בישיבה
 .4הצטרפות ח"מ מיכל ג'אנח לועדת מעורבות סטודנטיאלית -ההצעה התקבלה
 .5חלק סגור -ישיבה סגורה
 .6הצטרפות ח"מ אלעד בן רפאל לועדת תרבות ותקנון -חבר המועצה התפטר
 .7ה"ה  -תקציב נסיעות קיץ לחברי מועצה -ההצעה נידונה ונמשכה ע"י מציע ההצעה
 .8ה"ה  -גמול לחברי מועצה שנה שנייה -ההצעה נדחתה
 .9ה"ה  -גמול יו''ר וועדות -ההצעה נידונה ונמשכה ע"י מציע ההצעה
 .10ה"ה שינוי תקנוני  -הכנת תקציב -נדחה בשל מחסור במספר חברי מועצה בישיבה
בברכה,

אביגל אייכן
מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים
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להלן סיכום ,לרבות ההחלטות שנתקבלו ,של ישיבת המועצה שמן המניין ,שנערכה ביום ב'  31באוקטובר
:2011


בחירת חבר/ת ועדת בחירות

הצבעה עבור בחירתה של המועמדת גל אלון
חבר מועצה

אביגל אייכן

בעד

נגד

נמנע

+

אבינועם רוזנבאום

+

אורון לביא

+

אוריה ברונשוויג

+

אייל נוקד

+

אלון קיפניס

+

גלעד כהן

+

דור חרלפ

+

דן חיים

+
+

דניאל שפיגל
חן כהן

+

מיכל ג'אנח

+

מתן אסולין

+

עומרי גליק

+

עמית קרן

+

קטיה אברבוך

+

בעד13 -
נגד1 -
נמנע2 -
גל אלון נבחרה לתפקיד חברת ועדת בחירות.
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הנדון :הצטרפותה של חברת המועצה מיכל ג'אנח לועדת מעורבות סטודנטיאלית

תוכן ההצעה:
מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את הצטרפותה של חברת המועצה מיכל ג'אנח לועדת מעורבות
סטודנטיאלית.
אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד -הוק

עבודה מקדימה ,אם רלבנטית ,בוצעה על ידי מוסדות המועצה:

אין

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח ההחלטה:

מזכירות המועצה

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מיידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

יו"ר ועדת מעורבות סטודנטיאלית

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

הצבעה בעד:

אביגל אייכן ,אבינועם רוזנבאום ,אורון לביא ,אוריה ברונשוויג,
אייל נוקד ,אלון קיפניס ,גלעד כהן ,דור חרלפ ,דן חיים ,דניאל
שפיגל ,חן כהן ,מיכל ג'אנח ,מתן אסולין ,עומרי גליק ,עמית
קרן ,קטיה אברבוך.

הצבעה נגד:

אין

נמנעים:

אין

תוצאות ההצבעה:

ההצעה התקבלה

ח"מ עמית קרן עזב את הישיבה



הנדון :הגדרת גמול לחברי מועצה בסיום קדנציה שניה

תוכן ההצעה:
מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את נוהל "גמול חברי מועצה בתום שתי כהונות" כדלהלן:


חבר מועצה העומד בקריטריונים הבאים:
 oכיהן שתי כהונות מלאות במועצה.
 oתפקד כחבר בוועדה אחת לפחות.
 oהשתתף בלפחות  70%מישיבות הוועדה בכהונתו השניה.
יזכה לבחור גמול מבין האפשרויות הבאות:
 oהשתתפות בחצי מעלות קורס קיץ לבחירתו ,עד כ 5-נק"ז.
 oתווי שי על סך  700ש"ח.
 oתעודת חבר פעיל.
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תקצוב סעיף זה יופיע בכל שנת תקציב תחת המסגרת "מועצה" ויתבצע באופן הבא:
 oכל שנה בעת בניית התקציב השנתי יוערך מספר חברי המועצה הזכאים לגמול ולפיו
ייכנס הסכום הדרוש למימוש סעיף זה ,תחת מסגרת התקציב של המועצה.
 oהשנה ,באופן ראשוני וחד פעמי ,תקציב זה יוערך בכהונת המועצה הבאה )תשע"ב ,2012
בהמלצה בדיונים על עודפי החציון( ,בהתאם למספר חברי המועצה שיכהנו שנה שנייה
וייצא מסעיף תקציבי לשיקולה של המועצה.



אין בכדי סעיף זה לרוקן מתוכן את סעיף  22.6.6להצטיינות חברי מועצה.

אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

נוהל

עבודה מקדימה ,אם רלבנטית ,בוצעה על ידי מוסדות המועצה:

וועד מנהל

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח ההחלטה:

אין

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

קדנציית מועצה תשע"ב

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

מזכירות

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

יו"ר אגודת הסטודנטים

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

הצבעה בעד:

דור חרלפ ,אבינועם רוזנבאום ,חן כהן

הצבעה נגד:

עומרי גליק ,דניאל שפיגל  ,גלעד כהן ,אייל נוקד ,מתן אסולין,
קטיה אברבוך ,דן חיים ,מיכל ג'אנח ,אלון קיפניס ,אורון לביא,
אוריה ברונשוויג ,אביגל אייכן.

נמנעים:

אין

תוצאות ההצבעה:

ההצעה נדחתה

