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  ע " תשסיוןבא "כ

  2010   ביוני  3-ה

  לכבוד

  חברי המועצה

  חברי העמותהוכלל הסטודנטים 

  

  2010 במאי 30-המיום  מן המנייןש תשמיניהסיכום ישיבת מועצה : הנדון

  

ניתן לעיין בפרוטוקול הישיבה המלא בתיאום עם כי נדגיש  .להלן עיקרי ההחלטות שהתקבלו בישיבת המועצה

 :ועדת ביקורת

 כת חוזה יועץ משפטיהאר  

  תוכן

כיועצה המשפטי " 'ערב ושות, אל-בר, כהן"את הארכת ההתקשרות עם משרד עורכי הדין   המועצה מאשרת

  .של אגודת הסטודנטים

  פנים  :אופי ההחלטה

  הוק-אד  :מתכונת ההחלטה

בוצעה על ידי מוסדות , אם רלבנטית, עבודה מקדימה

  :המועצה
  ועדת תקנון

השותפים לניסוח , אם רלבנטי, גודהבעלי תפקידים בא

  :ההחלטה
  אין

  מיידי  :אם נדרש, ז לביצוע או לכניסה לתוקף"לו

  מזכירות המועצה  :אם נדרש, גורם אחראי מטעם המועצה

  אין  :אם נדרש, גורם מפקח מטעם הוועד

  אין  :במידה ונקבע, ז לדיווח של גורם מפקח"לו

  :הצבעה בעד

נופר , טלי דריבין, ירדן רפפורט, אורון לביא, רוני מייקל, יאיר בנימין, דן חיים

תמר , אייל ראובן,  בן טוביםעדי, אלון בלוך, רונן פז, מעיין כספי, עמיקם

, נתי חסון, אמנון רוטמן, דניאל שפיגל, רועי בן חיים, רן איזנברג, פינקלשטיין

אלון , חיים אבירם, תייסיר אזבארגה, שלמה כהן קטן, ערן טרטאקובסקי

  ).26( גלעד רבינא, מיכל שמועני, נטלי דוודוביץ, קיפניס

  )2(אשר גבאי , עומר כהן  :הצבעה נגד

  )1(עינת דביר   :נמנעים

  ההצעה התקבלה  :תוצאות ההצבעה
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 הארכת חוזה רואה חשבון  

  תוכן

גודת ח של א" כרו"ליואי את ליואי"ליואי ממשרד ח עדי "המועצה מאשרת את הארכת המינוי של רו

  .הסטודנטים של אוניברסיטת בן גוריון

  פנים  :אופי ההחלטה

  הוק-אד  :מתכונת ההחלטה

בוצעה על ידי מוסדות , אם רלבנטית, עבודה מקדימה

  :המועצה
  ועדת כספים

השותפים לניסוח , אם רלבנטי, בעלי תפקידים באגודה

  :ההחלטה
  מנהלת כספים

  ידימי  :אם נדרש, ז לביצוע או לכניסה לתוקף"לו

  ועדת כספים  :אם נדרש, גורם אחראי מטעם המועצה

    :אם נדרש, גורם מפקח מטעם הוועד

  אין  :במידה ונקבע, ז לדיווח של גורם מפקח"לו

  :הצבעה בעד

נופר , טלי דריבין, ירדן רפפורט, אורון לביא, רוני מייקל, יאיר בנימין, דן חיים

תמר , אייל ראובן,  בן טוביםעדי, אלון בלוך, רונן פז, מעיין כספי, עמיקם

, נתי חסון, אמנון רוטמן, דניאל שפיגל, רועי בן חיים, רן איזנברג, פינקלשטיין

אלון , חיים אבירם, תייסיר אזבארגה, שלמה כהן קטן, ערן טרטאקובסקי

עינת , יאשר גבא, עומר כהן ,גלעד רבינא, מיכל שמועני, נטלי דוודוביץ, קיפניס

  ).29( דביר

  אין  :הצבעה נגד

  אין  :עיםנמנ

  ההצעה התקבלה  :תוצאות ההצבעה

  

  הרחבת עיסוקה וסמכותה של הועדה לבחינת ההמלצות בדוח ועדת ביקורת על הבחירות למועצת

 ")ועדת לביא ("2010הסטודנטים 
  תוכן

נהל של ר הוועד המ"גם לבחינת המכרז ליו" ועדת לביא"מועצת הסטודנטים מחליטה על הרחבת עיסוקה וסמכותה של 

  .אגודת הסטודנטים

 פנים  :אופי ההחלטה

 הוק-אד  :מתכונת ההחלטה

בוצעה על ידי מוסדות , אם רלבנטית, עבודה מקדימה

  :המועצה
 2008ח ביקורת "בחינת דו

השותפים לניסוח , אם רלבנטי, בעלי תפקידים באגודה

  :ההחלטה
 מזכירות המועצה, וועדת ביקורת

 מיידי  :אם נדרש, ז לביצוע או לכניסה לתוקף"לו

 מזכירות  :אם נדרש, גורם אחראי מטעם המועצה

   :אם נדרש, גורם מפקח מטעם הוועד

 אין  :במידה ונקבע, ז לדיווח של גורם מפקח"לו
נופר , טלי דריבין, ירדן רפפורט, אורון לביא, רוני מייקל, יאיר בנימין, דן חיים  :הצבעה בעד
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תמר , אייל ראובן, עדי בן טובים,  בלוךאלון, רונן פז, מעיין כספי, עמיקם

שלמה כהן ,  עינת דביר,דניאל שפיגל, רועי בן חיים, רן איזנברג, פינקלשטיין

, וודוביץנטלי ד, עמר כהן, אלון קיפניס, חיים אבירם, תייסיר אזבארגה, קטן

  ).21( מיכל שמועני

  :הצבעה נגד
 אמנון,  פזרונן, רבינא  גלעד, גבאיאשר,  כהןעומר, קיפניסאלון ,  חסוןנתי

  )7(רוטמן 

  )1 (ערן טרטאקובסקי  :נמנעים

  ההצעה התקבלה  :תוצאות ההצבעה

 

 הצטרפות לוועדות  

  תוכן

  :ל לוועדות המועצה השונות"המועצה מאשרת את תוספת האיוש הנ  

  .)קטן ומיכל שמעוני-ר שלמה כהן" ד-פרשו (ר אזבארגהיאלון קיפניס ותייס – ס"מעורבו  

  .) עומר כהן-פרש ( פינקלשטייןותמראיזבארגה  תייסיר –תרבות   

  .) אשר גבאי-פרש ( רפופורט ירדן–אקדמיה   

  . רבינאוגלעדאזבארגה תייסיר ,  עמיקם נופר–מ "ליווי מו  

  פנים  :אופי ההחלטה

  הוק–אד   :מתכונת ההחלטה

בוצעה על ידי מוסדות , אם רלבנטית, עבודה מקדימה

  :המועצה
  אין

השותפים לניסוח , אם רלבנטי, ים באגודהבעלי תפקיד

  :ההחלטה
  מזכירות המועצה

  מיידי  :אם נדרש, ז לביצוע או לכניסה לתוקף"לו

  מזכירות המועצה  :אם נדרש, גורם אחראי מטעם המועצה

  אין  :אם נדרש, גורם מפקח מטעם הוועד

  אין  :במידה ונקבע, ז לדיווח של גורם מפקח"לו

  :הצבעה בעד

 יאיר,  שפיגלדניאל,  בן חייםרועי,  בלוךאלון,  חייםדן, ארגה אזבתייסיר

,  פינקלשטייןתמר,  ראובןאייל,  מיקלרוני,  אבירםחיים,  איזנברגרן, בנימין

 נטלי,  רבינאגלעד,  שמעונימיכל,  עמיקםנופר,  לביאאורון,  רפופורטירדן

,  טרטאקובסקיןער,  בן טוביםעדי,  קפניסאלון,  דבירעינת,  פזרונן, דווידוביץ

  ).24(אשר גבאי ,  חסוןנתי

  אין  :הצבעה נגד

  אין  :נמנעים

  ההצעה התקבלה  :תוצאות ההצבעה

  

 

 על כן הינו מועצה כי הנושא הינו פוליטי וה ירד מסדר היום לאחר החלטת – עצרת הזדהות עם גלעד שליט

 בניגוד לתקנון
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  חי האוניברסיטהתמיכה בהתארגנות ועד עובדים למאבט -מערך האבטחה  

  תוכן

מהלך זה מועצת הסטודנטים מגבה , דותם תחת ועד עובדיםדי מחלקת הביטחון יפעלו למען התאגבמידה ועוב

  .שומנחה את ועד האגודה לסייע בכך ככל שיידר

  חוץ  :אופי ההחלטה

  הוק-אד  :מתכונת ההחלטה

  עדת מעורבות סטודנטיאליתדיון בו  :בוצעה על ידי מוסדות המועצה, אם רלבנטית, עבודה מקדימה

  ד מעורבות סטודנטיאלית"רמ  :השותפים לניסוח ההחלטה, אם רלבנטי, בעלי תפקידים באגודה

  מיידי  :אם נדרש, ז לביצוע או לכניסה לתוקף"לו

  ר ועדת מעורבות סטודנטיאלית"יו  :אם נדרש, גורם אחראי מטעם המועצה

  ות סטודנטיאליתד מעורב"רמ  :אם נדרש, גורם מפקח מטעם הוועד

  אין  :במידה ונקבע, ז לדיווח של גורם מפקח"לו

  :הצבעה בעד
-עדי בן, נופר עמיקם, אורון לביא, רוני מיקל, דניאל שפיגל, דן חיים

  )9 (ערן טרטאקובסקי,  עינת דביר,אלון קיפניס, טובים

  אין  :הצבעה נגד

  אלון בלוך  :נמנעים

  ההצעה התקבלה  :תוצאות ההצבעה

  

 מקרה אלימות בקרב עובדות הניקיוןגינוי   

  תוכן

בנוסח הדומה לזה שאושר בוועדת , מועצת הסטודנטים מנחה את וועד האגודה לגנות את מקרה האלימות

. אלימות כלפי עובדת ניקיון, לכאורה, לאגודת הסטודנטים התקבלה תלונה על מקרה בו הופעלה": 5ס "מעורבו

  "ם מתנגדת  לכל גילוי אלימות כלפי עובדים המועסקים באוניברסיטהאגודת הסטודנטי, במידה ואכן כך הדבר

  חוץ  :אופי ההחלטה

  הוק-אד  :מתכונת ההחלטה

  דיון בועדת מעורבות סטודנטיאלית  :בוצעה על ידי מוסדות המועצה, אם רלבנטית, עבודה מקדימה

  מיידי  :אם נדרש, ז לביצוע או לכניסה לתוקף"לו

  ר ועדת מעורבות סטודנטיאלית"יו  : אם נדרש,גורם אחראי מטעם המועצה

  ד מעורבות סטודנטיאלית"רמ  :אם נדרש, גורם מפקח מטעם הוועד

  :הצבעה בעד
-עדי בן, נופר עמיקם, אורון לביא, רוני מיקל, דניאל שפיגל, דן חיים

  )8 (ערן טרטאקובסקי, עינת דביר, טובים

  אין  :הצבעה נגד

  אלון בלוך  :נמנעים

  ההצעה התקבלה  :בעהתוצאות ההצ

  

  ,בברכה

  ערן טרטאקובסקי

              ל     המועצה"מזכ


