
 

  

 

 

 4102, במרץ 42-ה                                                                                                                                     :ודלכב

                             חברי המועצה

 כלל חברי העמותה

 

 שמן המניין לישיתמועצה הש סיכום ישיבתהנדון: 

 

 , ישיבה שמן המניין.3-המועצה לישיבתה ה התכנסה, 4102 במרץ 01-ביום ג', ה  •

 .43:11עד שעה  00:11שעה מבאולם כנסים ב'  התקיימההישיבה  •

 .כפי שהתנהלה ישיבההמצ"ב סדר יום  •

 

 סיכום נושאי הישיבה בהתאם לסדר היום:

ברוב קולות )פירוט ההצבעה בנספח א'(.  מאורשירן לתפקיד נבחר  – ועדה לבחירת חבר/ת ועדת ביקורת •

 בפה אחד. נגה בלבןלתפקיד עתודה נבחרה 

 .ההצבעה עברה בפה אחדח"מ קטיה אברבוך.  –הצעת החלטה נוהל כתיבת דו"ח בחירות קבלת  •

ועדה  -ההתייחסות כללה פירוט בנוגע לנושאים המרכזים הפורטים בדו"ח -התייחסות האגודה לדו"ח ביקורת •

  תלונות לאגודה.\סברה ומערכת פניותדה, התנהלות מדור הוחירת מנהל סטודיו פוזיטיב, נוהל רכב האגלב

. כמו כן עדכון בנוגע למאבק התייחסות לעדכונים השוטפים ואירועי האגודה -עדכוני הנהלה, מזכירות וועדות •

 יזיותרפיה והפעילות השוטפת בנושא.הסטודנטים לפ

 

 

 בברכה,

 ,גל פינסלר

 .מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים

 

 העתק:

 הנהלת האגודה

 ועדת ביקורת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  א': נספח

 :תורפירוט ההצבעה למועמדים עבור התפקיד חבר/ת ועדת ביק

שם חבר 

 המועצה

הדס  שירן מאור נגה בלבן

 סטולוביץ

 קרן מור

 לא נכחה לא נכחה לא נכחה לא נכחה מאיה נורי

    + רותם אלדאג

   +  לויןליאור 

 לא נכח לא נכח לא נכח לא נכח שחר דומיניץ

   +  אלדר דדון

   +  שירן וקנין

 פסלה עצמה פסלה עצמה פסלה עצמה פסלה עצמה  גל פינסלר

    + גילי ברנשטיין

   +  ברק יערי

 לא נכח לא נכח לא נכח לא נכח יואב גרוס

    + רן בנימין שן

פסל עצמו  אוהד מזרחי

 מהצבעה

פסל עצמו 

 מהצבעה

פסל עצמו 

 מהצבעה

פסל עצמו 

 מהצבעה

   +  קטיה אברבוך

   +  נטלי דוידוב

   +  משה לוי

    + טל דור

   +  מתן רווה

 +    יסמין אבולבן

    + חביאר דורפסמ

   +  שי יחזקאל

   +  שי סלע

    + יאיר בן חיים

 לא נכח לא נכח לא נכח לא נכח יואב גולן

    + ר טהרתאי

 לא נכח לא נכח לא נכח לא נכח מיכאל סידורוב

    + ראובן סולומון

    + הנא אבו רביעה

   +  איילת קרפ

    + מיכאלה תבור

 הצבעה נפסל הצבעה נפסל הצבעה נפסלה הצבעה נפסלה אתי סרור

   +  נמרוד הריס

   +  אורי פרידלנד

 



 

  

 

 

 בחירות ח"דו כתיבת נוהל

 

 מטרות. הוועדה של פעילותה בתום בחירות ועדת ר"יו ידי על הבחירות ח"דו כתיבת את להסדיר נועד הנוהל

. וההנהלה המועצה מצד לקחים הפקתו הוועדה פעילות על ביקורת ולוועדת למועצה ודיווח סיכום הן ח"הדו

 ולרוב עצמאי יחסית באופן שנה בכל מתחלפים חבריה אשר, הוועדה של מאופייה נובעת הבחירות ח"דו חשיבות

 . לה שקדמו הוועדות מצד חפיפה ללא

 ."למועצה הבחירות – 6 פרק" תחת מופיעה הבחירות ח"דו של לתוכנו התקנון התייחסות

  

 :הבאים הסעיפים את יכלול הבחירות ח"דו .1

 זמנים ולוח הוועדה משימות רשימת את תכלול העבודה תכנית. בחירות וועדת של העבודה תכנית .1.1

 כדי, שתכננה כפי ובמשימות הזמנים בלוח עמדה האם תציין הוועדה, כן כמו. אלו משימות למילוי

 . בהמשך יותר נכון לתכנון לתרום

 תקלות מספר, מועמדים מספר, הצבעה אחוזי לכלול עשויים היעדים. בהם העמידה ומידת יעדים קביעת .1.1

 . בחירות וועדת ידי על שייקבע כפי אחר יעד כל או( היעדרן או) הבחירות לטוהר הקשורות

, הסברה ובייחוד) הנהלה, מועצה – לה ומחוצה בעמותה שונים גורמים מול הבחירות וועדת פעילות .1.1

 ח"בדו. הוועדה לפעילות רלוונטיים אשר גורמים ושאר הסטודנט דיקן, ביקורת וועדת(, ותפעול כספים

 . לפועל יצאו השונים הגורמים בין הפעולה שיתופי בו והאופן שנערכו הפגישות תקצירי יפורטו

 סעיף זה יכלול את הנתונים הבאים: .הצבעה ונתוני הבחירות תוצאות .1.1

 . בחירה אזור בכל הנכללות המחלקות ורשימת הבחירה אזורי .א

יש לציין כיצד התקבלה ההחלטה על חלוקת המנדטים לכל  –לכל אזור בחירה  המנדטים מספר .ב

אזור בחירה, האם בדיעבד החלוקה היתה מתאימה למספר הסטודנטים בכל אזור בחירה, 

 מסקנות והמלצות לעתיד. 

 לפי אזורי בחירה.  – המועמדים שמות .ג

 בכל אזור בחירה. בפועל המצביעים מספרו להצבעה הזכאים מספר .ד

 ור בחירה, בחלוקה לפי מועמדים. בכל אז ההצבעה יאחוז .ה

 . , בחלוקה לאזורי בחירהפסולים קולות מספר .ו

 . לעתיד לקחים והפקת המלצות, הוועדה מפעילות מסקנות .1.1

. עיניה ראות לפי, זה בנוהל כתובים אינם אשר נוספים פרקים להוסיף רשאית בחירות וועדת, ספק הסר למען .1

 . לעיל המופיעים פרקים להחסיר רשאית אינה היא אולם

בהתאם  ולפרסמו לכלל חברי העמותה למועצה את דו"ח הבחירותירות להגיש באחריות יו"ר ועדת בח .1

 לתקנון. 

/ה. זאת על מנת שפעילות באחריות מזכ"ל/ית המועצה לעדכן את יו"ר וועדת הבחירות בנוהל זה עם היבחרו .1

 . זההוועדה תתבצע במקביל לכתיבת דו"ח הבחירות ובהתאם לנוהל 

 

 


