
 

  

 

 

 4102, ליוני 42-ה                                                                                                                                     :ודלכב

                             חברי המועצה

 כלל חברי העמותה

 

  שמן המניין שישיתמועצה  סיכום ישיבתהנדון: 

 

 . , ישיבה שמן המניין6-המועצה לישיבתה ה התכנסה, 4102 ליוני 01-, הג'ביום   •

 .43:31והסתיימה בשעה  00:11, בשעה בלובי בית הסטודנט התקיימההישיבה   •

 סיכום הישיבה בהתאם לסדר היום.מצ"ב   •

 

 :סדר יום

  -לקבלת דו"ח ביקורת הצעת החלטה .יו"ר ועדת ביקורת איתי בן יאיר  -הצגת דו"ח ביקורת סמסטר ב' •

ה לפעול וליישם את קורת ומנחה את כלל ועדות המועצח בי"דו מועצה אגודת הסטודנטים מקבלת את"

 . ההצעה עברה בפה אחד -".המסקנות שיוצגו ולדון בהם

לתפקיד חברי ועדת ביקורת נבחרו ברוב מוחלט: שירן  –רת חברי ועדת ביקורת ויו"ר ועדת ביקורת בחי •

לעתודה עבוד תפקיד חברת )פירוט ההצבעה בנספח א'(. מאור, שגיב בן יעקוב, וריה אוסטרובסקי, ואור קרן 

 )פירוט ההצבעה בנספח ב'(. קולות 8ועדה נבחרה אורי אלאלוף ברוב מוחלט של 

 יידחה לישיבת המועצה הבאה.  –בחר יו"ר ועדת ביקורת לא נ •

 יו"ר ועד מנהל קטיה אברבוך. -הצגת תהליך הגדרת יעדים, בניית התוכנית השנתית בוועדות ואישור התקציב     •

 הוצגו הכנות מבחינת בניית התקציב לשנה הבאה ובחינת מאזנים, עדכון מצב התביעה מול   -עדכוני הנהלה    •

חסויות "אפקט", הוצגו ההכנות של מדור אקדמיה והסברה לרגל תקופת הבחינות, ועדכון מצב בנוגע חברת ה

 לבחירת חברת החסויות לשנה הבאה. 

: בישיבה הוועדה הקרובה יוצג תחקיר אילת ויוצגו המסקנות בהתאם )יגיע בהמשך תרבות -עדכוני ועדות •

: הושק סקר סוף הסברהיקט שכתוב התקנון בשיאו. : פרותקנוןלאישור המליאה וקביעת החלטות בנושא(. 

: נקבעה מתכונת חדשה להיקף תפעולשנה של האגודה ויש לפעול למען הגדלת המשיבים כמה שיותר. 

היערכות לקראת שנת התקציב הבאה.  כספים:פעילות העיתון )צמצום גליונות ושעות עורכות העיתון(. 

: בכלל הוועדות ועד מנהלו מבחינת הערכות הרכזים. : שבוע אקדמיה לקראת הבחינות בשיאאקדמיה

 נקבעו השבוע היעדים לקראת התוכנית השנתית ובניית התקציב לשנה הבאה. 

 

 בברכה,

 ,גל פינסלר

 .מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים

 

 העתק:

 הנהלת האגודה

 ועדת ביקורת

 



 

  

 

 :נספח א'

 

חבר מועצה/ 

מועמד 

 ביקורת

ניר 

 מסורי

שגיב בן 

 יעקב

אורי 

 אלאלוף

שירן 

 מאור

מורן 

 אשכנזי

וריה 

 אוסטרובסקי

תום 

 לבהר

אור 

 קרן

ליאור 

 נגר

          מאיה נורי

  + + +  +    רותם אלדאג

     + +  + + ליאור לוין

  +   + +   + איילת קרפ

          אלדר דדון

    +  + + +  שירן וקנין

  +  +  +    גל פינסלר

גילי 

 ברנשטיין
         

          ברק יערי

          יואב גרוס

  +  +  +  +  רן בנימין שן

  + +   +  +  אוהד מזרחי

    +  + + +  קטיה אברבוך

          נטלי דוידוב

          משה לוי

          טל דור

   + + + +    מתן רווה

חביאר 

 דורפסמן
         

          שי יחזקאל

    +  +  + + שי סלע

          יאיר בן חיים

  +  +   + +  יואב גולן

          תאיר טהר

 מיכאל

 סידורוב
         

 ראובן

 סולומון
         

הנא אבו 

 רביעה
 +  + + +    

          מיכאלה תבור

          אתי סרור

  +  +  + +   נמרוד הריס

  +  +  +   + אורי פרידלנד

 

 ללא זכות הצבעה )פסלו את עצמם/הגיעו באיחור(. – סימן

 לא נכחו בישיבה. -סימן



 

  

 

 נספח ב':

 

חבר מועצה/ 

 מועמד ביקורת

 ליאור נגר תום לבהר  מורן אשכנזי אורי אלאלוף ניר מסורי

      מאיה נורי

  +    רותם אלדאג

     + ליאור לוין

     + איילת קרפ

      אלדר דדון

    +  שירן וקנין

    +  גל פינסלר

      גילי ברנשטיין

      ברק יערי

      יואב גרוס

    +  רן בנימין שן

  +    אוהד מזרחי

    +  קטיה אברבוך

      נטלי דוידוב

      משה לוי

      טל דור

      מתן רווה

      יסמין אבולבן

      חביאר דורפסמן

      שי יחזקאל

    +  שי סלע

      יאיר בן חיים

    +  יואב גולן

      תאיר טהר

      מיכאל סידורוב

      ראובן סולומון

    +  הנא אבו רביעה

      מיכאלה תבור

      אתי סרור

    +  נמרוד הריס

     + אורי פרידלנד

 

 

 


