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לכבוד
חברי המועצה
כלל הסטודנטים וחברי העמותה

 13מרץ 2011
ז' אדר ב תשע"א

הנדון :סיכום ישיבת מועצה הרביעית שמן המניין מיום ה 9-במרץ 2011
 .1ביום רביעי ,ה 9-במרץ  ,2011התכנסה מועצת הסטודנטים  2011לישיבתה הרביעית.
 .2סדר היום:
א.

מאבק הסטודנטים לעבודה סוציאלית -מועצת אגודת הסטודנטים החליטה על הצטרפות אגודת
הסטודנטים למאבק הסטודנטים לעבודה סוציאלית ,במסגרת המאבק הארצי של העובדים
הסוציאליים על זכויותיהם.

ב.

הרצאת אורח -רכזת הטרדות מיניות.

ג.

אישור המלצות דו"ח ועדת ביקורת על בחירות למועצת הסטודנטים תשע"א -מועצת אגודת
הסטודנטים קיבלה את המלצות דו"ח ועדת ביקורת תשע"א והנחתה את כלל הגורמים הרלוונטיים
לפעול בהתאם להמלצות.

ד.

הארכת חוזה "אקסייטינג" -מועצת הסטודנטים אישרה הארכת התקשרות עם מפעיל
ה"אקסייטינג" ,עד שנתיים מתום החוזה הנוכחי.

ה.

הקצאת יתרות ראשונית -נדחה.

ו.

חידוש העסקת היועץ המשפטי של אגודת הסטודנטים -המועצה אישרה את הארכת ההתקשרות
עם משרד עורכי הדין "כהן ,בר-אל ,ערב ושות'" כיועצה המשפטי של אגודת הסטודנטים.

ז.

איוש מקומות פנויים בועדות המועצה השונות -מועצת אגודת הסטודנטים אישרה את הצטרפותה
של חברת המועצה דנה הירשהורן לועדת אקדמיה.

ח.

ה"ה ביטול חברות בארגון "מנהיגות אזרחית" -נדחה.

.3

מצ"ב נספח פירוט ההחלטות שנתקבלו בישיבת המועצה ופירוט ההצבעות.
בברכה,

אביגל אייכן
מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים
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להלן סיכום ,לרבות ההחלטות שנתקבלו ,של ישיבת המועצה שמן המניין שנערכה ביום ד'  9במרץ :2011


הצעת החלטה -מאבק הסטודנטים לעבודה סוציאלית

תוכן ההצעה:
מועצת הסטודנטים מחליטה על הצטרפות אגודת הסטודנטים למאבק הסטודנטים לעבודה סוציאלית,
במסגרת המאבק הארצי של העובדים הסוציאליים על זכויותיהם ומנחה את כלל גורמי האגודה לעמוד
לרשות המאבק בהתאם.
אופי ההחלטה:

חוץ

מתכונת ההחלטה:

אד -הוק

עבודה מקדימה ,אם רלבנטית ,בוצעה על ידי מוסדות המועצה:

וועד מנהל

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח ההחלטה:

מזכירות המועצה ,יו"ר אגודה

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מיידי ושוטף

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:
גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

יו"ר אגודת הסטודנטים

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

שוטף

הצבעה בעד:

כפיר יחזקאלי ,אורון לביא ,דנה הירשהורן ,נמרוד פלד ,חן כהן,
אייל נוקד ,יעל שני ,מתן אסולין ,אבינועם ,גיא ב.ס ,אלון .ק,.
אביגל אייכן  ,טל דקל ,יקיר מנור ,עמית קרן ,גלעד כהן ,דניאל
שפיגל ,שרה טל קלמן ,אסף גולמביק ,אוריה ברונשוויג ,יובל
ביננבוים ,קטיה אברבוך ,עופר מהולל ,נתי חסון ,שמואל קופרמן,
דן חיים ,מתן אסולין .עומרי גליק.

הצבעה נגד:

-

נמנעים:

אמתי פודרבייטל,

תוצאות הצבעה:

ההחלטה התקבלה
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ה"ה לאישור המלצות דו"ח ועדת ביקורת על הבחירות למועצת הסטודנטים תשע"א

תוכן ההצעה:
מועצת הסטודנטים מקבלת את המלצות דו"ח ועדת ביקורת תשע"א ומנחה את כלל הגורמים
הרלוונטיים לפעול בהתאם להמלצות.
אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד –הוק

עבודה מקדימה ,אם רלבנטית ,בוצעה על ידי מוסדות
המועצה:

מזכירות

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח
ההחלטה:

ועדת ביקורת ,ועדת בחירות תשע"א

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מיידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

מזכירות המועצה

גורם מפקח מטעם הההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין
דן חיים ,שמוליק ק ,.יעל שני ,עופר מהולל ,עומרי גליק ,כפיר
יחזקאלי ,אסף גולומביק ,נמרוד פלד ,אייל נוקד ,נתי חסון ,יקיר ,שרה
טל ,גיא ב.ס ,דנה הירשהורן ,חן כהן ,אמתי ,אורון לביא ,עמית קרן,

הצבעה בעד:

אלון ק ,.יובל ,אביגל אייכן.

הצבעה נגד:

אבינועם רוזנבאום ,דניאל שפיגל

נמנעים:

-

תוצאות ההצבעה:

ההחלטה התקבלה



הארכת התקשרות עם מפעיל מתחם ה"אקסייטינג"

תוכן ההצעה:
מועצת הסטודנטים מאשרת הארכת התקשרות עם מפעיל האקסייטינג ,עד שנתיים מתום החוזה הנוכחי.
אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד הוק

עבודה מקדימה ,אם רלבנטית ,בוצעה על ידי מוסדות המועצה:

יו"ר ועדת תרבות

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח ההחלטה:

רמ"ד תרבות ,ס.יו"ר אגודה

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מיידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

ועדת תרבות

גורם מפקח מטעם הוועד ,אם נדרש:

רמ"ד תרבות

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

ישיבת ועדת תרבות הבאה
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שמוליק ,אבינועם ,יעל שני ,עופר מהולל ,עומרי גליק ,אסף
גולומביק ,כפיר יחזקאלי ,אייל נוקד ,נמרוד פלד ,דור חרלפ ,נתי

הצבעה בעד:

חסון ,יקיר ,שרה טל ,גיא ב.ס ,דנה הירשהורן ,חן כהן ,אמתי,
אורון לביא ,עמית ,אלון ק ,.יובל ,ואביגל.

הצבעה נגד:

דן חיים

נמנעים:

דניאל שפיגל

תוצאות ההצבעה:

ההחלטה התקבלה



הארכת התקשרות עם היועמ"ש

ועדת תקנון ,לאחר ישיבתה ביום רביעי ,ה 12-בינואר  ,2011ממליצה על המשך העסקתו של משרד עורכי
הדין "כהן ,בר-אל ,ערב ושות'" כיועצה המשפטי של אגודת הסטודנטים וזאת לאחר דיון בנושא בנוכחות
יו"ר האגודה אשר המליץ לוועדה על המשך העסקתו.
תוכן ההצעה:
המועצה מאשרת את הארכת ההתקשרות עם משרד עורכי הדין "כהן ,בר-אל ,ערב ושות'" כיועצה
המשפטי של אגודת הסטודנטים.
אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד -הוק

עבודה מקדימה ,אם רלבנטית ,בוצעה על ידי מוסדות המועצה:

ועדת תקנון

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח ההחלטה:

אין

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מיידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

מזכירות המועצה

גורם מפקח מטעם הוועד ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

הצבעה בעד:

שמוליק ק ,דור חרלפ ,אבינועם רוזנבאום ,יעל שני ,עופר מהולל,
עומרי גליק ,כפיר יחזקאלי ,אסף גולומביק ,דניאל שפיגל ,נמרוד
פלד ,אייל נוקד ,נתי חסון ,גיא ב.ס ,דנה הירשהורן ,חן כהן,
אמתי ,שרה טל ,אורון לביא ,עמית קרן ,אלון ק ,.יובל ,אביגל
אייכן.

הצבעה נגד:

-

נמנעים:

-

תוצאות ההצבעה:

ההחלטה התקבלה
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הצטרפותה של חברת המועצה דנה הירשהורן לועדת אקדמיה

תוכן ההצעה:
מועצת הסטודנטים מאשרת את הצטרפותה של חברת המועצה דנה הירשהורן לועדת אקדמיה.

אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד -הוק

עבודה מקדימה ,אם רלבנטית ,בוצעה על ידי מוסדות המועצה:

אין

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח ההחלטה:

מזכירות המועצה

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מיידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

יו"ר ועדת אקדמיה

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

הצבעה בעד:

שמוליק ק ,דור חרלפ ,אבינועם רוזנבאום ,יעל שני ,עופר מהולל,
עומרי גליק ,כפיר יחזקאלי ,אסף גולומביק ,דניאל שפיגל ,נמרוד
פלד ,אייל נוקד ,נתי חסון ,יקיר ,גיא ב.ס ,דנה הירשהורן ,חן כהן,
אמתי ,שרה טל ,אורון לביא ,עמית קרן ,אלון ק ,.יובל\ אביגל
אייכן ,דן חיים.

הצבעה נגד:

-

נמנעים:

-

תוצאות ההצבעה:

ההחלטה התקבלה

