
 

  

 

 

 4102, במרץ 3-ה                                                                                                                                     :ודלכב

                             חברי המועצה

 כלל חברי העמותה

 

 ה שמן המנייןשניי מועצה סיכום ישיבתהנדון: 

 

 , ישיבה שמן המניין.4-המועצה לישיבתה ה התכנסה, 4102בפברואר  42-ביום ג', ה  

 .43:41. שעת סיום הישיבה : 41:11שעת תחילת הישיבה :  

 

 :סדר יום

 .איתי בן יאיר  -יו"ר ועדת ביקורת -ביקורתהצגת דו"ח  •

 .(0 פירוט ההצבעה כפי שמופיע בנספחח"מ גל פינסלר ) -תקבלת המלצות ועדת ביקור -הצעת החלטה קבלת •

 (.4)פירוט ההצבעה כפי שמופיע בנספח  ח"מ מתן רווה -העלאת הסתייגות להצעת החלטה -

 בפה אחד.התקבלה ההצעה  .בוועדות השונותבהתאם לאישורן  -ועצהקבלת סמכויות ועדות המ •

 גל לוין. –רכזת הטרדות מיניות ושוויון מגדרי  –הדרכה בנושא הטרדות מיניות  •

של  נוספיםטפים כונים שוועד סמסטר ב'הוצגו דגשים בעיקר לקראת תחילת  -הנהלה, מזכירות וועדות עדכוני •

 ת ויו"ר האגודה.והוועד יראשמזכירות המועצה, 

 -במידת הצורך ף. מחלימיכאל סידורובשופט בתחרות התחפושות בפורים נבחר בהגרלה  ח"מ לתפקיד  -

 .יואב גרוס

 . בפה אחד. הצעת ההחלטה עברה ח"מ שירן וקנין –הארכת מינוי רו"ח אגודה  -הצעת החלטהקבלת   •

 .בפה אחד מאיה נוריחרה נב ברת ועדת הסברהחלתפקיד  – איוש מקומות פנויים לוועדות המועצה •

 

 

 בברכה,

 ,גל פינסלר

 .מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים

 

 העתק:

 הנהלת האגודה

 ועדת ביקורת

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

מועצת אגודת הסטודנטים מקבלת את דו"ח ועדת " -קבלת המלצות ועדת ביקורת -הצעת החלטה .1

 .ביקורת לסמסטר א' תשע"ד, ומנחה את ועדות המועצה לדון במסקנותיו ולפעול ליישום המלצותיו"

 

 נגד בעד נמנע שם חבר המועצה

  +  מאיה נורי

  +  רותם אלדאג

  +  ליאור לוין

  +  שחר דומיניץ

  +  אלדר דדון

  +  שירן וקנין

  +  גל פינסלר

  +  גילי ברנשטיין

  +  ברק יערי

  +  יואב גרוס

  +  בנימין שןרן 

 לא נכח לא נכח לא נכח אוהד מזרחי

  +  קטיה אברבוך

 לא נכחה לא נכחה הלא נכח נטלי דוידוב

  +  משה לוי

  +  טל דור

  +  מתן רווה

 לא נכחה לא נכחה לא נכחה יסמין אבולבן

  +  חביאר דורפסמן

 לא נכח לא נכח לא נכח שי יחזקאל

  +  שי סלע

  +  יאיר בן חיים

   + יואב גולן

 לא נכחה לא נכחה לא נכחה תאיר טהר

  +  מיכאל סידורוב

  +  ראובן סולומון

  +  הנא אבו רביעה

  +  איילת קרפ

  +  מיכאלה תבור

  +  אתי סרור

  +  נמרוד הריס

  +  אורי פרידלנד



 

  

 

 

מועצת אגודת הסטודנטים מקבלת את " -ח ביקורתלהצעת החלטה של קבלת דו" העלאת הסתייגות .2
דו"ח ועדת ביקורת לסמסטר א' תשע"ד, ומנחה את ועדות המועצה לדון במסקנותיו ולפעול ליישום 

 המלצותיו".

 
שם חבר 
 המועצה

 נגד בעד נמנע

   + מאיה נורי

  +  רותם אלדאג

   + ליאור לוין

  +  שחר דומיניץ

  +  אלדר דדון

  +  שירן וקנין

  +  גל פינסלר

גילי 
 ברנשטיין

 +  

  +  ברק יערי

  +  יואב גרוס

  +  בנימין שןרן 

 לא נכח לא נכח לא נכח אוהד מזרחי

קטיה 
 אברבוך

 +  

 לא נכחה לא נכחה הלא נכח נטלי דוידוב

  +  משה לוי

  +  טל דור

  +  מתן רווה

 לא נכחה לא נכחה לא נכחה יסמין אבולבן

חביאר 
 דורפסמן

 +  

 לא נכח לא נכח לא נכח שי יחזקאל

  +  שי סלע

  +  יאיר בן חיים

  +  יואב גולן

 לא נכחה לא נכחה לא נכחה תאיר טהר

מיכאל 
 סידורוב

 +  

ראובן 
 סולומון

 +  

הנא אבו 
 רביעה

 +  

  +  איילת קרפ

מיכאלה 
 תבור

 +  

  +  אתי סרור

  +  נמרוד הריס

  +  אורי פרידלנד

 


