
 

 

 

 2015לדצמבר,  29-ה                                                                                                                                     :ודלכב

                             חברי המועצה

 כלל חברי העמותה

 הראשונה שמן המנייןמועצה הישיבת מסדר יום  : סיכוםהנדון

 

 . , ישיבה שמן המנייןראשונההמועצה לישיבתה ה התכנסה, 2015 לדצמבר 28-, הב'ביום   •

 באולם כנסים ב'. 20:00-23:40הישיבה התקיימה בשעות   •

 ישיבה.ה סיכוםמצ"ב  •

 

 נוכחים:

 דורון מדרוני -מזכ"לית המועצה היוצאת

, רותם לאביוד, מור ראובן, גלעד אפרתי, גלעד גבריאל שקרון, גל לבנט, שירז מאירסון )סולימן( -המועצהחברי 

דניאל , איתמר טרם, שמעון דיין, יעל עמית, אלה זיגדון, תומר ישראל, עדן מרים אלקובי, טליה ענבר, דנה אלברג

, רון כהן, עידן איזיקוביץ, נמרוד הריס, משה שלום, ליאור מאיק,  ליעד אוחנה, בנימין חסון, אור קרייף, ירקוני

 ., יעל ארם, מתיאס קרבצ'יקנאור דרעי, ברק הלפרן, מור אליהו, ירדן לוי

 .שגיב מזרחי -יו"ר ועדת ביקורת

 אורי רט. -יו"ר האגודה

 .טל ושוהםקלדניות: 

 עובדי אגודה וסטודנטים.חברי הנהלת האגודה, 

 

 :סדר יום

 מזכ"ל המועצה היוצאת. -דברי פתיחה ונהלים •

 הצגת דו"ח בחירות למועצה. •

 יו"ר ועדת ביקורת. -הצגת ועדת ביקורת, מבנה ופעילות •

 נספח א' .בחירות בפורום מועצה–2016בחירת מזכ"ל המועצה למועצת  •

 .גלעד גבריאל שקרוןלתפקיד נבחר 

 מצ"ב נספח ב'חלוקת חברי המועצה לוועדות המועצה.  •

–" "מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את חלוקת חברי המועצה לוועדות כפי שהוצג בישיבה הראשונה.

  אחד.פה 

 

 בברכה,

 דורון מדרוני,

 .מועצת אגודת הסטודנטים יתמזכ"ל

 

 העתק:

 הנהלת האגודה

 ועדת ביקורת



 

 

 

 :הצבעה לבחירת מזכ"ל המועצה –' אנספח 

 

 גלעד גבריאל שקרון שירז מאירסון סולימן  חבר מועצה
לא נכחה -אילה שלזינגר  

 +  גל לבנט

  + גלעד אפרתי 

 +  מור ראובן

  + רותם לאביוד

 +  דנה אלברג

 +  טליה ענבר

 +  עדן מרים אלקובי 

  + תומר ישראל

לא נכח -אביעד כהן  

  + אלה זיגדון

  + יעל עמית

 +  שמעון דיין

 +  איתמר טרם

  + דניאל ירקוני

לא נכח -ישי דהן  

 +  אור קרייף

 +  בנימין חסון

 +  אוחנהליעד 

 +  ליאור מאיק

 +  משה שלום

לא נכחה -עדי כהן  

  + נמרוד הריס

  + עידן איזיקוביץ

 +  רון כהן

  + ירדן לוי

  + מור אליהו

 +  ברק הלפרן

 +  נאור דרעי

 +  יעל ארם

מתיאס יואל קלירוף 
  + קרבצ'יק

 16 11 סה"כ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 לוועדות:חלוקת חברי המועצה  –' בנספח 

 

פה –" "מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את חלוקת חברי המועצה לוועדות כפי שהוצג בישיבה הראשונה.

 אחד.

         

 

 כספים תקנון הסברה תפעול תרבות מעורבות אקדמיה
 

 

 טליה ענבר עדי כהן רון כהן יעל ארם ליעד אוחנה
שירז 

 בנימין חסון מאירסון 
 

 

גלעד 
 ירדן לוי מור ראובן אפרתי 

מתיאס 
 דניאל ירקוני גל לבנט קרבצ'יק

עידן 
 איזיקוביץ

 

 

 איתמר טרם ישי דהן
נמרוד 

 משה שלום הריס
עידן 

 דנה אלברג ברק הלפרן איזיקוביץ
 

 

 רותם לאביוד בנימין חסון איתמר טרם רותם לאביוד אור קרייף יעל עמית שמעון דיין
 

 

 אביעד כהן משה שלום
גלעד  
 טליה ענבר ליאור מאיק יעל עמית נאור דרעי שקרון

 

 

 עדן אלקובי  ליאור מאיק
תומר 
 אלה זיגדון ישראל

 שירז
 מאירסון 

 

 גל לבנט
 

 

 נאור דרעי
אילה 

 ליעד אוחנה   מור אליהו   אלה זיגדון שלזינגר
 

          

 

 

 

 


