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לכבוד
חברי המועצה
כלל הסטודנטים וחברי העמותה
הנדון :סיכום ישיבת מועצה השמינית שמן המניין מיום ה 26-ביוני 2011
 .1ביום ראשון ,ה 26-ביוני  ,2011התכנסה מועצת הסטודנטים  2011לישיבתה השמינית.
 .2סדר היום:

20:00


עדכוני ועדת ביקורת



עדכוני מזכירות מועצת אגודת הסטודנטים



עדכוני יו"ר ועדות



עדכוני הנהלת האגודה

 – 20:30מפגש עם נשיאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,פרופ' רבקה כרמי
א .שינויים תקנוניים
ב .תיקון בנוהל קופה קטנה -יו"ר אגודה
ג .שינוי תקנוני בנושא השמטת א-פוליטי -ח"מ אייל נוקד -נדחה
ד .מכתב התפטרות/פיטורין לאזור בחירה -ח"מ אייל נוקד
ה .איוש מקומות פנויים בועדות המועצה השונות.

בברכה,

אביגל אייכן
מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים

 3ביולי 2011
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להלן סיכום ,לרבות ההחלטות שנתקבלו ,של ישיבת המועצה שמן המניין שנערכה ביום א'  5ביוני :2011



הנדון :שינוים תקנונים

תוכן ההצעה:
מועצת הסטודנטים מאשרת את השינוי התקנוני כדלהלן:
 25.3.2פרסום דבר כינוס המועצה לציבור לפחות שלושה ימי לימודים לפני כינוסה בשני אמצעי פרסום
לפחות ,חברי המועצה יזומנו באופן אישי.
25.5

מזכיר המועצה ייקבע את סדר יום ישיבות האסיפה הכללית והוא רשאי ,בהיעדרו ,להאציל סמכות
זו ליו"ר הוועד המנהל או לממלא מקומו .במידת הצורך ,יוכל הוועד המנהל להתערב בסדר היום
שנקבע על ידי המזכיר ולשנותו .למען הסר ספק ,לא ידונו נושאים שאינם על סדר היום שנערך
בטרם כינוס האסיפה.

 26.10.1הוועדה תקבע את סמכויותיה ותפקידיה ואלו יכנסו לתוקפם לאחר אישור המועצה ,יובהר ,כי
הוועדות אינן רשאיות לקבל החלטות בענייני ניהול העמותה ,פעולה אשר בסמכותה של ההנהלה.
27.6

לכל ישיבת וועד מנהל ,יזומן חבר הנהלה )יו"ר ההנהלה או מי מטעמו( ,לוועד המנהל ניתן שיקול
דעת לסרב השתתפות חבר הנהלה בישיבת הוועד המנהל.

27.8

ניתן להעביר חבר וועד מנהל מתפקידו כחבר וועד וכיו"ר הוועדה בראשה הוא עומד בהצבעה
בפורום מועצה ברוב רגיל.

 28.2.4.1מזכירות המועצה תכנס ישיבה שלא מן המניין בהתאם להוראות סעיף זה.
 28.2.4.2הוועד המנהל רשאי לבקש בכל עת כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין באמצעות פנייה למזכירות
המועצה .הוועד המנהל יפעל לקיום ישיבה שלא מן המניין לאחר שנתקבלה דרישה בכתב מועדת
ביקורת ,הגוף המבקר ,ההנהלה או עשירית מכלל חברי העמותה.
 28.2.4.3עשירית מחברי המועצה רשאים לדרוש לכנס ישיבת מועצה שלא מן המניין בתנאי שהציגו בפני
מזכירות המועצה או בפני וועדת ביקורת הסכמה לקיום הישיבה במועד מסוים החתומה בידי
עשירית מחברי המועצה המכהנים.
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 39.5.10יו"ר ועדת בחירות אחראי לרישום התוצאות ,יו"ר ועדת ביקורת יפקח על הרישום כאמור .בנוסף
כל אחד מהסופרים ינהל רישום עצמאי לגבי מספר הקולות שספר.
 39.5.11פתקי הצבעה פסולים – וועדת בחירות ,לאחר קבלת עמדת וועדת ביקורת רשאית לפסול פתק
הצבעה בהתאם לאחת הסיבות המפורטות בסעיף .39.5.13
40.5

וועדת ביקורת תפקח על תוכן המענה לערעור תוך  3ימי לימודים ,תוך פיקוח על הפעולות
המומלצות במענה.

 43.1.7על פי הוראות חוק העמותות ,יו"ר האגודה ,סגנו ושאר חברי ההנהלה ,לא יכהנו כחברי ועד.
 43.1.8העברה מתפקיד של יו"ר האגודה ,סגנו ושאר חברי ההנהלה תיעשה על ידי המועצה .אין באמור,
כדי לגרוע מסמכותו של הוועד להעלות על סדר יומה של המועצה או האסיפה הכללית ,את נושא
העברת יו"ר האגודה ,סגנו ושאר חברי ההנהלה מתפקידם.
 48.10ועדת ביקורת תהא רשאית להביא המלצותיה בפני ועדת תקנון ,בענין פירוש התקנון.
57.4

קנס או פיטורין או הוצאה מהעמותה על תנאי ,במידה ותתקבל החלטה בדבר הוצאה מהעמותה על
תנאי ,יהא הדבר כפוף לזכות שימוע בפני מועצת הסטודנטים.

הסעיפים הבאים ימחקו מתקנון העמותה:
 27.8.1חברי הוועדה בראשה עומד ע"י החלפתו לפי סעיף 26.8
 27.8.2הצבעה בפורום מועצה ברוב מוחלט.
 27.9.3הוצא חבר וועד מנהל מישיבת הנהלה בשל הפרעה יוכל להיכנס חבר וועד מנהל אחר במקומו.
אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

תקנה

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

ועדת תקנון

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח ההחלטה:

יו"ר אגודת הסטודנטים

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

עם אישור רשם העמותות

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

יו"ר וועדת תקנון

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

יו"ר אגודת הסטודנטים

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

הצבעה בעד:

יקיר מנור ,דור חרלפ ,דן חיים ,דניאל שפיגל ,עמית קרן ,יובל
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ביננבוים ,שמואל אביטל ,יעל שני ,כליל נדיר ,אורטל שמואלי,
אבינועם רוזנבאום ,שרה טל קלמן ,קטיה אברבוך ,מתן אסולין,
חן כהן ,דנה הירשהורן ,גיא בן סעדון ,אורון לביא ,שמרית
ששון ,שמוליק קופרמן ,נתי חסון ,אייל נוקד ואביגל אייכן.
אישורים בכתב – עומרי גליק ,אוריה ברונשוויג ,אמתי
פודרבייטל.

הצבעה נגד:

אין

נמנעים:

אין

תוצאות ההצבעה:

ההצעה התקבלה



הנדון :תיקון בנוהל קופה קטנה

תוכן ההצעה:
מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת שינוי נוהל קופה קטנה כחלק מנוהל רכש ,בהתאם לנוהל שהוצג
למועצה.
אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

נוהל

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

ועדת תקנון

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח ההחלטה:

יו"ר אגודה ,רמ"ד תרבות ,רמ"ד כספים

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מיידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

ועדת תקנון/ועדת כספים

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

יו"ר אגודה ורמ"ד כספים

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין
יקיר מנור ,דור חרלפ ,דן חיים ,דניאל שפיגל ,עמית קרן ,יובל
ביננבוים ,שמואל אביטל ,יעל שני ,כליל נדיר ,אורטל שמואלי,

הצבעה בעד:

אבינועם רוזנבאום ,שרה טל קלמן ,קטיה אברבוך ,מתן אסולין,
חן כהן ,דנה הירשהורן ,גיא בן סעדון ,אורון לביא ,שמרית
ששון ,שמוליק קופרמן ,נתי חסון ,אייל נוקד ואביגל אייכן.
אישורים בכתב  -אמתי פודרבייטל ,טל דקל ,אוריה ברונשוויג,
עומרי גליק.

הצבעה נגד:

אין

נמנעים:

אין

תוצאות ההצבעה:

ההצעה התקבלה
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הנדון :ה"ה בנושא מכתב התפטרות/פיטורין לאזור בחירה

תוכן ההצעה:
עם התפטרות או פיטורין של חבר מועצה ,תשלח המזכירות ,בתוך  5ימי לימודים ,הודעה לאזור הבחירה
בדבר סיבת ההתפטרות או הפיטורין של חבר המועצה .לחבר המועצה תינתן האפשרות להוסיף מכתב
אשר יצורף להודעה זו.
הסתייגות:
עם התפטרות או פיטורים של חבר מועצה ,תשלח המזכירות בתוך חמישה ימי לימודים ,או חמישה ימי
עסקים בקיץ בדבר סיום כהונתו של חבר המועצה וכניסתו של חבר המועצה החדש במקומו .לחבר
המועצה תינתן האפשרות להוסיף מכתב אשר יצורף להודעה זו.
בעד ההסתייגות -יקיר מנור ,דור חרלפ ,דן חיים ,דניאל שפיגל ,יובל ביננבוים ,שמואל אביטל ,יעל שני ,כליל
נדיר ,אורטל שמואלי ,אבינועם רוזנבאום ,קטיה אברבוך ,מתן אסולין ,חן כהן ,דנה הירשהורן ,גיא בן
סעדון ,אורון לביא ,שמרית ששון ,שמוליק קופרמן ,נתי חסון ,אייל נוקד ואביגל אייכן.
נגד -עמית
נמנע – שרה טל
ההסתייגות התקבלה
תוכן ההצעה לאחר קבלת ההסתייגות:
עם התפטרות או פיטורים של חבר מועצה ,תשלח המזכירות בתוך חמישה ימי לימודים ,או חמישה ימי
עסקים בקיץ בדבר סיום כהונתו של חבר המועצה וכניסתו של חבר המועצה החדש במקומו .לחבר
המועצה תינתן האפשרות להוסיף מכתב אשר יצורף להודעה זו.
אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

נוהל

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

אין

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח ההחלטה:

אין

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מיידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

מזכירות /ועדת הסברה

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

הצבעה בעד:

יקיר מנור ,דן חיים ,עמית קרן ,יובל ביננבוים ,שמואל אביטל,
יעל שני ,כליל נדיר ,אורטל שמואלי ,אבינועם רוזנבאום ,שרה
טל קלמן ,קטיה אברבוך ,מתן אסולין ,חן כהן ,דנה הירשהורן,
גיא בן סעדון ,אורון לביא ,שמרית ששון ,שמוליק קופרמן ,נתי
חסון ,אייל נוקד ואביגל אייכן.
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דור חרלפ
הצבעה נגד:
נמנעים:

דניאל שפיגל

תוצאות ההצבעה:

ההצעה התקבלה



הנדון :הצטרפותו של חבר המועצה עומרי גליק לועדת הסברה

תוכן ההצעה:
מועצת הסטודנטים מאשרת את הצטרפותו של חבר המועצה עומרי גליק לועדת הסברה.
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 הסברה

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין
יקיר מנור ,דור חרלפ ,דן חיים ,דניאל שפיגל ,עמית קרן ,יובל
ביננבוים ,שמואל אביטל ,יעל שני ,כליל נדיר ,אורטל שמואלי,
אבינועם רוזנבאום ,שרה טל קלמן ,קטיה אברבוך ,מתן אסולין,
חן כהן ,דנה הירשהורן ,גיא בן סעדון ,אורון לביא ,שמרית
ששון ,שמוליק קופרמן ,נתי חסון ,אייל נוקד ואביגל אייכן.

הצבעה בעד:

אישורים בכתב  -טל דקל ,אוריה ברונשוויג ,עומרי גליק.

הצבעה נגד:

אין

נמנעים:

אין

תוצאות ההצבעה:

ההצעה התקבלה



הנדון :הצטרפותה של חברת המועצה אורטל שמואלי לועדת הסברה

תוכן ההצעה:
מועצת הסטודנטים מאשרת את הצטרפותה של חברת המועצה אורטל שמואלי לועדת הסברה.
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
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יו"ר ועדת הסברה
גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:
גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין
יקיר מנור ,דור חרלפ ,דן חיים ,דניאל שפיגל ,עמית קרן ,יובל
ביננבוים ,שמואל אביטל ,יעל שני ,כליל נדיר ,אורטל שמואלי,
אבינועם רוזנבאום ,שרה טל קלמן ,קטיה אברבוך ,מתן אסולין,

הצבעה בעד:

חן כהן ,דנה הירשהורן ,גיא בן סעדון ,אורון לביא ,שמרית
ששון ,שמוליק קופרמן ,נתי חסון ,אייל נוקד ואביגל אייכן.
אישורים בכתב  -טל דקל ,אמתי פודרבייטל.

הצבעה נגד:

אין

נמנעים:

בכתב :אוריה ברונשוויג,

תוצאות ההצבעה:

ההצעה התקבלה



הנדון :הצטרפותו של חבר המועצה כליל נדיר לועדת הסברה

תוכן ההצעה:
מועצת הסטודנטים מאשרת את הצטרפותו של חבר המועצה כליל נדיר לועדת הסברה.
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 הסברה

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

הצבעה בעד:

יקיר מנור ,דור חרלפ ,דן חיים ,דניאל שפיגל ,עמית קרן ,יובל
ביננבוים ,שמואל אביטל ,יעל שני ,כליל נדיר ,אורטל שמואלי,
אבינועם רוזנבאום ,שרה טל קלמן ,קטיה אברבוך ,מתן אסולין,
חן כהן ,דנה הירשהורן ,גיא בן סעדון ,אורון לביא ,שמרית
ששון ,שמוליק קופרמן ,נתי חסון ,אייל נוקד ואביגל אייכן.
אישורים בכתב  -טל דקל,

הצבעה נגד:

אין

נמנעים:

בכתב :אוריה ברונשוויג

תוצאות ההצבעה:

ההצעה התקבלה
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הנדון :הצטרפותו של חבר המועצה כליל נדיר לועדת אקדמיה

תוכן ההצעה:
מועצת הסטודנטים מאשרת את הצטרפותו של חבר המועצה כליל נדיר לועדת אקדמיה.
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 אקדמיה

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין
יקיר מנור ,דור חרלפ ,דן חיים ,דניאל שפיגל ,עמית קרן ,יובל
ביננבוים ,שמואל אביטל ,יעל שני ,כליל נדיר ,אורטל שמואלי,
אבינועם רוזנבאום ,שרה טל קלמן ,קטיה אברבוך ,מתן אסולין,
חן כהן ,דנה הירשהורן ,גיא בן סעדון ,אורון לביא ,שמרית

הצבעה בעד:

ששון ,שמוליק קופרמן ,נתי חסון ,אייל נוקד ואביגל אייכן.
אישורים בכתב  -טל דקל ,עומרי גליק

הצבעה נגד:

אין

נמנעים:

בכתב :אוריה ברונשוויג

תוצאות ההצבעה:

ההצעה התקבלה



הנדון :הצטרפות של חברת המועצה אביגל אייכן לועדת תרבות

תוכן ההצעה:
מועצת הסטודנטים מאשרת את הצטרפותה של חברת המועצה אביגל אייכן לועדת תרבות.
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 תרבות

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין
יקיר מנור ,דור חרלפ ,דן חיים ,דניאל שפיגל ,עמית קרן ,יובל

הצבעה בעד:

ביננבוים ,שמואל אביטל ,יעל שני ,כליל נדיר ,אורטל שמואלי,
אבינועם רוזנבאום ,שרה טל קלמן ,קטיה אברבוך ,מתן אסולין,
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חן כהן ,דנה הירשהורן ,גיא בן סעדון ,אורון לביא ,שמרית
ששון ,שמוליק קופרמן ,נתי חסון ,אייל נוקד ואביגל אייכן.
אישורים בכתב  -טל דקל ,אוריה ברונשוויג ,עומרי גליק.

הצבעה נגד:

אין

נמנעים:

אין

תוצאות ההצבעה:

ההצעה התקבלה

