
 

  

 

 

18.12.15 

 

 סיכום ישיבת מועצה שמחוץ למניין

 , התכנסה המועצה לישיבה מחוץ למניין.2015לדצמבר  16-ביום ד', ה

 20:00-22:30הישיבה התקיימה האולם כנסים ב', בין השעות 

 נוכחים:

 דורון מדרוני -מ"מ מזכ"ל המועצה

, ערן מןעידו רקובסקי, תדי פרימר חן אליהו,בן יוסף, תום לבהר,  , עמיחי הרן, דרוריואב גולן -מועצהחברי ה

, הנא אבו רביע )השתתפה בדיון , עומר תמרי, ערן עפר, שמעון דיין)השתתף בדיון אך לא נכח בהצבעות( יוסוב

 אך לא נכחה בהצבעות(

 שגיב בן יעקב -יו"ר ועדת ביקורת

 דניאלה ושוהם -קלדניות

 עובדים וסטודנטיםחברי הנהלת האגודה, 

 

 מהלך הישיבה

 ם החירום להחרפת תגובת האגודה להתקדמות התהליך האקדמי.עלתה הצעת החלטה מפורו

 להצעה זו הוצעו מספר הסתייגויות המפורטות בנספח א'.

 ההצעה הסופית:

 לאור חוסר שביעות הרצון מהתקדמות התהליך לקידום שיפור ההוראה, מועצת אגודת הסטודנטים מחליטה
במשך שעתיים. במידה ופורום החירום לא מחליט אחרת,  23.12.15על קיום שביתת לימודים ביום רביעי, 

. האגודה תפעיל את כל אמצעי ההסברה על מנת לערב את הסטודנטים 30.12.15שביתה בת יום תתקיים ב
 זכות הצבעה(.בנעשה. יוקם צוות שמורכב מנציגי ועדי כיתות שיצורף לצוות ההיגוי של המאבק )ללא 

 

 ההצעה התקבלה פה אחד.

 

 עלתה הצעת החלטה להמשיך את הפעלת נוהל החירום.

 :נוסח ההצעה

מועצת האגודה מאשרת את המשך הפעלת נוהל החירום, ומנחה אותה להמשיך את תהליך המחאה על 

 התקדמות התהליך לקידום שיפור ההוראה.

 

 ההצעה התקבלה פה אחד.

 

 בברכה,

 יואב גולן

 הוועד המנהל"ר יו

  



 

  

 

 פירוט ההסתייגויות על הצעת ההחלטה. -נספח א'
 

 הצעת ההחלטה המקורית:
מועצת אגודת הסטודנטים לאור חוסר שביעות הרצון מהתקדמות התהליך לקידום שיפור ההוראה,  "
במשך שעתיים. במידה ופורום החירום לא מחליט  21.12.15חליטה על קיום שביתת לימודים ביום שני, מ

 ".28.12.15רת, שביתה בת יום תתקיים באח
 

 
 הסתייגות של שמעון:

לאור חוסר שביעות הרצון מהתקדמות התהליך לקידום שיפור ההוראה, מועצת אגודת הסטודנטים  "
במשך שעתיים. במידה ופורום החירום לא מחליט  22.12.15מחליטה על קיום שביתת לימודים ביום שלישי, 

. האגודה תפעיל את כל אמצעי ההסברה על מנת לערב את 29.12.15תתקיים באחרת, שביתה בת יום 
 ".הסטודנטים בנעשה

 
 , שמעון, עומר, עמיחי, דורון, יואב, תום, דרור, תדיע. ערן בעד קבלת ההסתייגות:
 עידו נגד קבלת ההסתייגות:

 חן נמנעים:
 

 ההסתייגות התקבלה
 

 
 הסתייגות של יואב:

מועצת אגודת הסטודנטים לאור חוסר שביעות הרצון מהתקדמות התהליך לקידום שיפור ההוראה, "
במשך שעתיים. במידה ופורום החירום לא מחליט  23.12.15חליטה על קיום שביתת לימודים ביום רביעי, מ

ת . האגודה תפעיל את כל אמצעי ההסברה על מנת לערב א30.12.15אחרת, שביתה בת יום תתקיים ב
 "הסטודנטים בנעשה.

 
 תדי, עמיחי, תום, יואב, עידו ודורון בעד קבלת ההסתייגות:
 ערן ע., שמעון, דרור נגד קבלת ההסתייגות:

 חן נמנעים:
 

 ההסתייגות התקבלה. מחליפה את ההסתייגות הקודמת.
 

 
 הסתייגות של חן:

מועצת אגודת הסטודנטים לאור חוסר שביעות הרצון מהתקדמות התהליך לקידום שיפור ההוראה,  "
במשך שעתיים. במידה ופורום החירום לא מחליט  28.12.15מחליטה על קיום שביתת לימודים ביום שני, 

 ".4.1.16אחרת, שביתה בת יום תתקיים ב
 

 חן, תדי בעד קבלת ההסתייגות:
 , שמעון, דרור, עמיחי, תום, יואב, דורוןע. ערן נגד קבלת ההסתייגות:

 עידו נמנעים:
 

 ההסתייגות לא התקבלה
 

 
 

 הסתייגות של דרור:
 "יוקם צוות שמורכב מנציגי ועדי כיתות שיצורף לצוות ההיגוי של המאבק )ללא זכות הצבעה(. "הוספה של: 

 
 עומר, עמיחי, יואב ,דרור ,שמעון ,, תדיע. ערן בעד קבלת ההסתייגות:
 תום, חן נגד קבלת ההסתייגות:

 דורון נמנעים:
 

 התקבלהההסתייגות 


