
 

 

 

 2015, יוניל 23-הלכבוד:                                                                                                                       

 חברי המועצה

 כלל חברי העמותה

 

 שמן המניין שביעיתסדר יום מישיבת המועצה ההנדון: סיכום 

 , ישיבה שמן המניין.7-, התכנסה המועצה לישיבתה ה2015 יוניל 22-ביום ב' ה

 .19:30 -23:30בין השעות  בלובי בית הסטודנטהישיבה התקיימה 

 מצ"ב סיכום הישיבה.

 

 נוכחים:

 דורון מדרוני -מ"מ מזכ"ל המועצה

, ניתאי ן יוסף, תום לבהר, מאיה נורי, צליל יוגב, עמיחי הרן, דרור בדורפסמן, יואב גולן חביאר -חברי המועצה

ר, שמעון , אסף תמיאלירן עמר, עידו רקובסקי, תדי פרידמן, ערן יוסוב, ועי סלע, הנא אבו רביעאריה, חן אליהו, ר

 ., מאיה גלסמןכהן, אור קזז, אלדר כהן שוורץ, אביב יס, ברי, לאוניד רידיין

 הגר מזרחי. -יו"ר ועדת ביקורת

 .אורי רט -יו"ר האגודה

 קלדניות: סמדר דנון.

 חברי הנהלת האגודה, עובדי אגודה וסטודנטים.

 

 :מהלך הישיבה

 

 1+ א'נספח א' -מכרז יו"ר ועדת ביקורת וחברי ועדת ביקורת .1

 .יעקב הגרלה בנוגע לסדר עליית המתמודדים לבמה: אביחי זנו, גילי דבי ושגיב בןנעשתה 

 חברי המועצה. ות ביןדקות להציג את דבריו שלאחריהם נעשה סבב שאל 10לכל מתמודד היו 

 ו עצמם בפני המליאה, ניגשו חברי המועצה להצבעה ליו"ר ועדת ביקורת.לאחר שהמתמודדים הציג

 נבחר לכהן כיו"ר ועדת ביקורת. שגיב בן יעקב

 , לאוניד רזינסקי ואור קרן.אוסטרובסקי: וריה סדר עלייה לבמה של מתמודדי חברי ועדת ביקורת

הוחלט לקבל את שלושת המתמודדים  -לאחר שהציגו עצמם מול המועצה ונשאלו בשאלות חברי המועצה

  לתפקיד חברי ועדת ביקורת.

ועד הסגל הזוטר  פני כשלושה שבועותל -עדכון על סכסוך העבודה בין ארגון הסגל הזוטר לאוניברסיטה .2

טים עדכן כי יו"ר אגודת הסטודנ -הכריז על סכסוך עבודה בינם לבין הנהלת האוניברסיטה. אורי רט

הסוגיה לקראת סיום כאשר הסגל הזוטר החליטו למשוך את סכסוך העבודה בשל הסכם שנעשה בין 

 הצדדים. 

יו"ר אגודת הסטודנטים הציג את עשייתם של מדורי האגודה בשבועות  -אורי רט -עדכוני הנהלה .3

  האחרונים. 

ת תקנון, ום. ועדמול המדוריאל שבעת יו"רי הועדות הציגו את עשיית הועדות בעבודתן  -עדכוני ועדות .4

 סקרו את הנעשה במסגרתן.הסברה, מעורבות, תפעול, תרבות וכספים 



 

 

מליאה היו"ר הועד המנהל במועצה, הציג בפני חברי  -יואב גולן -דגשים להתנהלות אפקטיבית במועצה .5

 תיה. יומצגת בנושא התייעלות התנהלות המועצה ופעילו

 ת זאת. ת הצעות החלטה ומהי הדרך הנכונה והיעילה לעשוהמצגת כללה דגשים להגש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 דורון מדרוני,

 מ"מ מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים.

 

 העתק:

 הנהלת האגודה

 ועדת ביקורת



 

 

 

 הצבעה ליו"ר ועדת ביקורת                                                          נספח א'

 

 שגיב בן יעקב גילי דבי אביחי זנו חבר מועצה

    רועי סלע

  +  אביב כהן

 +   אלדר כהן

 +   אלירן עמר

 +   אסף תמיר

    דור אופנהיים

 +   דורון מדרוני

 +   דרור בן יוסף

 +   הנא אבו רביע

   + חביאר דורפסמן

    יואב גולן

 +   לאוניד ראיס

 +   מאיה גלסמן

    מאיה נורי

    עידו לישה

 +   עמיחי הרן

 +   ערן יוסוב

 +   צליל יוגב

 +   תדי פרימרמן

    תום לבהר

  +  שמעון דיין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 הצבעה לחברי ועדת ביקורת                                           1נספח א'

 

 אור קרן לאוניד רזינסקי ה אוסטרובסקיורי חבר מועצה

 + + + רועי סלע

 + + + אביב כהן

 + + + אור קזז

 + + + אלדר כהן

 + + + אלירן עמר

 + + + אסף תמיר

 + + + ברי שוורץ

 + + + דור אופנהיים

 + + + דורון מדרוני

 +  + הנא אבו רביע

 + + + חביאר דורפסמן

 + + + חן אליהו

 + + + יואב גולן

 + + + לאוניד ראיס

 + + + מאיה גלסמן

 + +  מאיה נורי

 + + + רוקובסקיעידו 

 + + + עמיחי הרן

 + + + צליל יוגב

 + + + תדי פרימרמן

 


