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 לכבוד

 חברי המועצה

 כלל הסטודנטים וחברי העמותה

 

 2012 למרץ 27-ה שמן המניין מיום  רביעיתהנדון: סיכום ישיבת מועצה 

 . רביעית, התכנסה מועצת אגודת הסטודנטים לישיבתה ה2012 למרץ 27-, הלישיביום ש .1
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 :םסדר היו

 מזכירות, הנהלה, ביקורת, ועדות. -עדכונים 

  העסקה ישירה של עובדות הניקיון בקמפוס -מאבק חברתי מוביל של אגודת הסטודנטים -החלטההצעת .

 .הצעת ההחלטה אושרה

 התקנון אושררכזת הטרדות מיניות תום יוגב.  -אישור תקנון מניעת הטרדות מיניות. 

 אוהד כפרי ואוריה  .ת מכירת אחזקות האגודה בחברת שע"ללבחינת צוובחירת שני חברי מועצה ל

 ברונשוויג.

  אור נחושתן. באסיפת בעלי המניות של שע"ל.נציג המועצה בחירת 

 .כפיר יחזקאלי. בחירת נציג המועצה לדירקטוריון פירוק הגוף הכלכלי 

  .הצעת ההחלטה אושרהאישור תקצוב מופע המילואים. 

 ום של אגודת הסטודנטים והמועצה.דיון בנושא התנהלות בשעת חיר 

 

 

 

 בברכה,

 קסם סיימון                                            

 מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 פירוט החלטות והצבעות

שירה של עובדות הניקיון העסקה י -מאבק חברתי מוביל של אגודת הסטודנטים הצעת החלטה:

 בקמפוס.
 

ם מנחה את הנהלת האגודה לפעול בשיתוף עם עובדות הנקיון בקמפוס למען עצת הסטודנטימו: "תוכן ההצעה

ולפעול לטובת יישום דרישות הביניים מול הנהלת האוניברסיטה, על ידי האוניברסיטה, העסקתן באופן ישיר 

 "אה.כפי שמפורט בתוכנית העבודה שהוצגה במלי

 נמנע נגד בעד 

   + אהוד פרי
   + אוהד כפרי
  +  אור נחושתן

   + אוריה ברונשוויג
   + איתמר יוגב

   + אסף רוטברד
   + אפרת הולצמן

   + בן ארביב
   + בן מלול

   + ברק דייויס
 +   דדי עטר
   + דורון גל
   + חן כהן

   + יועד סספורטה
   + לירז יפה
   + ימור גבא

   + נורית רודיך
   + סטס גורבוביצקי
   + עדי שביט אורן
   + עדיאל אשרוב

   + עודד מלמד
   + עמית קרן
   + ערן לדור

   + קסם סיימון
   + רועי שבתאי
   + שירן נבעה

 1 1 24 סה"כ

 

 חוץ אופי ההחלטה:

 הוק-אד מתכונת ההחלטה:

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

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

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

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

 יו"ר אגודת הסטודנטים מטעם הוועד, אם נדרש:גורם מפקח 

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

 



 

 

 אישור תקנון מניעת הטרדות מיניותהצעת החלטה: 
 

רדות מיניות של אגודת הסטודנטים, תקנון הטיפול בהט מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את : "תוכן ההצעה

 ".כפי שהוצג בישיבה

 מנענ נגד בעד 

   + אהוד פרי
   + אוהד כפרי
  +  אור נחושתן

   + אוריה ברונשוויג
   + איתמר יוגב

   + אסף רוטברד
   + אפרת הולצמן

   + בן ארביב
   + בן מלול

   + ברק דייויס
   + דדי עטר
   + דורון גל
   + חן כהן

   + יועד סספורטה
   + לירז יפה
   + מור גבאי

   + דיךנורית רו
   + סטס גורבוביצקי
   + עדי שביט אורן
   + עדיאל אשרוב

   + עודד מלמד
   + עמית קרן
   + ערן לדור

   + קסם סיימון
   + רועי שבתאי
   + שירן נבעה

 0 1 25 סה"כ

 

 פנים אופי ההחלטה:

 נוהל מתכונת ההחלטה:

 ועדת מעורבות, וועד מנהל מועצה:עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות ה

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

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

 יו"ר ועדת מעורבות, מזכ"ל מועצה גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:

 רמ"ד מעורבות, יו"ר אגודה גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

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

 

 

 

 



 

 

 הוקרה למילואים מופע הוספת סעיף תקציבי לטובתהצעת החלטה: 

 

₪  60,000מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את יצירת ס.ת הכנסות ממופע מילואים ע"ס  : "תוכן ההצעה

 "לסעיף מילואים במדור אקדמיה.₪  60,000ביל להוסיף ובמק

 

 נמנע נגד בעד 

   + אהוד פרי
   + אוהד כפרי
   + אור נחושתן

   + אוריה ברונשוויג
   + איתמר יוגב

   + אסף רוטברד
   + אפרת הולצמן

   + בן ארביב
   + בן מלול

   + ברק דייויס
   + דדי עטר
   + דורון גל
   + חן כהן

   + יועד סספורטה
   + לירז יפה
   + מור גבאי

   + נורית רודיך
   + סטס גורבוביצקי
   + עדי שביט אורן
   + עדיאל אשרוב

   + עודד מלמד
   + עמית קרן
   + ערן לדור

   + קסם סיימון
   + רועי שבתאי
   + שירן נבעה

 0 0 26 סה"כ

 

 פנים אופי ההחלטה:

 הוק-אד החלטה:מתכונת ה

עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות 

 המועצה:

 ועדת כספים

בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח 

 ההחלטה

 אין

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

 מזכירות המועצה גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:

 רמ"ד כספים אם נדרש:גורם מפקח מטעם הוועד, 

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

 



 

 

 צוות לבחינת מכירת אחזקות האגודה בחברת שע"לבחירת שני חברי מועצה ל הצבעה:

 

 דורון גל אוריה ברונשוויג אוהד כפרי 

   + אהוד פרי
   + אוהד כפרי
   + אור נחושתן

   + אוריה ברונשוויג
   + איתמר יוגב

   + אסף רוטברד
   + אפרת הולצמן

   + בן ארביב
   + בן מלול

   + ברק דייויס
   + דדי עטר
   + דורון גל
   + חן כהן

   + יועד סספורטה
   + לירז יפה
   + מור גבאי

   + נורית רודיך
   + סטס גורבוביצקי
   + עדי שביט אורן
   + עדיאל אשרוב

   + עודד מלמד
   + קרן עמית

   + ערן לדור
   + קסם סיימון
   + רועי שבתאי
   + שירן נבעה

 0 0 26 סה"כ

 



 

 

 : בחירת נציג המועצה לדירקטוריון פירוק הגוף הכלכלי.צבעהה

 

 נמנע נגד כפיר יחזקאלי 

   + אהוד פרי
   + אוהד כפרי
   + אור נחושתן

   + אוריה ברונשוויג
   + איתמר יוגב

   + ברדאסף רוט
   + אפרת הולצמן

   + בן ארביב
   + בן מלול

   + ברק דייויס
   + דדי עטר
   + דורון גל
   + חן כהן

   + יועד סספורטה
   + לירז יפה
   + מור גבאי

   + נורית רודיך
   + סטס גורבוביצקי
   + עדי שביט אורן
   + עדיאל אשרוב

   + עודד מלמד
   + עמית קרן
   + ערן לדור

   + קסם סיימון
   + רועי שבתאי
   + שירן נבעה

 0 0 26 סה"כ

 



 

 

 : בחירת נציג המועצה באסיפת בעלי המניות של שע"להצעת החלטה

 

 נמנע נגד אור נחושתן 

   + אהוד פרי
   + אוהד כפרי
   + אור נחושתן

   + אוריה ברונשוויג
   + איתמר יוגב

   + אסף רוטברד
   + רת הולצמןאפ

   + בן ארביב
   + בן מלול

   + ברק דייויס
   + דדי עטר
   + דורון גל
   + חן כהן

   + יועד סספורטה
   + לירז יפה
   + מור גבאי

   + נורית רודיך
   + סטס גורבוביצקי
   + עדי שביט אורן
   + עדיאל אשרוב

   + עודד מלמד
 +   עמית קרן
   + ערן לדור

   + קסם סיימון
   + רועי שבתאי
   + שירן נבעה

 1 0 25 סה"כ

 


