
 

 

 כ"ז באייר תשע"ג 

  2310 במאי 7 

 לכבוד: 

 חברי המועצה

 כלל חברי העמותה
 

 שמן המניין )מכרז לבחירת יו"ר אגודת הסטודנטים( החמישיתישיבת המועצה סיכום  הנדון:
 

  מן המנייןש, ישיבה חמישיתהמועצה לישיבתה ההתכנסה , 1011 במאי 1-, ה'דביום , 

 0::20סיום הישיבה  10:33תחילת הישיבה: 

 סדר יום

 

 דברי פתיחה וברכות 

 מור צורן -הצגת נוהל המכרז ודבר התקנון ע"י יו"ר ועדת ביקורת 

 בחירות ליו"ר האגודה  

 ע"י ח"מ איתי פורמן  -עבודת האגודה מול עסקים מקומיים -הצעת החלטה 

 לצדדים לשבת  , קריאה מאבק בין הסגל הזוטר לאוניברסיטההצגת ה  -הצעת החלטה

 ע"י ענת נציגת ועד הסגל הזוטר -בהקדם למו"מ

 במאבק האקדמי בפקולטה למדעי הבריאות הנוגע תמיכת האגודה  -ת החלטההצע

  ע"י ח"מ קטיה אברבוך -לשינוי התקנוני בנוהל הבחינות

  

 

 

 

 

 בברכה,

 אלינור זגורי

 טודנטיםמזכ"ל מועצת אגודת הס

 

 

 

 



 

 

 הצבעה לבחירת יו"ר האגודה .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אבי בן הלל נבחר ליו"ר אגודת הסטודנטים

 נמנע נגד בעד  שם הח"מ

   + נטלי עוז

   + דנה גל

   + אלינור זגורי

   + איתי פורמן

   + שחר דומיניץ

   + ליאור ירוס

   + דוראל ישי

   + ערן לדור

   + לירז יפה

  +  קטיה אברבוך

   + מתן מזרחי

   + אור גרנות

    מירב הגן

 +   רומן סונקין

    משה לוי

   + נטלי דוידוב

    אורן רנפורד

 +   הראל קינן

    עדי הבורסי

   + מתן רווה

   + גל דריימן

   + יועד סספורטה

   + שי סלע

   + אורן שמש

   + רן טימור

   + יואב גולן

   + יואב אקשטיין

   + סטס גורבוביצקי

    בר חיים

  +  אדם פארס

   + יונתן גויכמן

   + טל וסר

 +   ליאור לוין

 3 1 20 סה"כ



 

 

 .עבודת האגודה מול עסקים מקומייםהצעת החלטה:  .2

 

סק אשר אינם מתנים את אגודה לעבוד אך ורק עם בתי עמועצת אגודת הסטודנטים מנחה את ה תוכן ההצעה:

הכניסה אליהם בהצגת תעודת סטודנט, או לחילופין עסקים המפרסמים לציבור הרחב במדיות השונות טרם 

 תחילת השבוע, לפחות שלושה ימים בהם הכניסה למקום ניתנת לכלל הציבור.

צע בדיקות עם קבלת הצעת ההחלטה, האגודה תצא בפרסום של דבר ההחלטה במדיות העומדות לרשותה, ותב

 אקראיות בבתי העסק ברחבי העיר לאכיפת ההחלטה. 

מרגע זה והילך, על מנת שעסק יוכל להיות שותף פעיל במכרזים, הוא יצטרך לעבור ביקורות אקראיות שיעשו 

במהלך השנה על ידי מדור מעורבות. במידה ובית העסק נכשל בבדיקה, לא יוכל להשתתף במכרזים מרגע 

בדיקות שנתיות בכל  2יערכו לפחות  הבאה שתערך לא לפני חצי שנה מרגע הבדיקה בה כשל.הבדיקה עד לבדיקה 

 בית עסק.

 

מועצת הסטודנטים מנחה את אגודת הסטודנטים להציג בפניה תוכנית מקיפה לצמצום  :שונהרא הסתייגות

 " 2310האפליה במקומות הבילוי עד הראשון ליולי 

 

 נמנע נגד בעד  שם הח"מ

   + נטלי עוז

  +  ה גלדנ

    אלינור זגורי

  +  איתי פורמן

  +  שחר דומיניץ

  +  ליאור ירוס

  +  דוראל ישי

   + ערן לדור

   + לירז יפה

   + קטיה אברבוך

   + מתן מזרחי

  +  אור גרנות

    מירב הגן

  +  רומן סונקין

    משה לוי

  +  נטלי דוידוב

    אורן רנפורד



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ההסתייגות לא עברה

מועצת אגודת הסטודנטים מנחה את האגודה לעבוד אך ורק עם בתי עסק אשר אינם מתנים את ":  הסתייגות שנייה

הכניסה אליהם בהצגת תעודת סטודנט, או לחילופין עסקים המפרסמים לציבור הרחב במדיות השונות טרם תחילת השבוע, 

 "ום ניתנת לכלל הציבור.לפחות שלושה ימים בהם הכניסה למק

 

  +  הראל קינן

    עדי הבורסי

   + מתן רווה

   + גל דריימן

   + יועד סספורטה

   + שי סלע

   + אורן שמש

  +  רן טימור

  +  יואב גולן

  +  יואב אקשטיין

  +  סטס גורבוביצקי

    בר חיים

  +  אדם פארס

  +  יונתן גויכמן

   + טל וסר

  +  ליאור לוין

  11 11 סה"כ

 נמנע נגד בעד  שם הח"מ

   + נטלי עוז

   + דנה גל

    אלינור זגורי

  +  איתי פורמן

  +  שחר דומיניץ

   + ליאור ירוס

  +  דוראל ישי



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ההסתייגות לא עברה.

 

 

 

 +   ערן לדור

   + לירז יפה

  +  קטיה אברבוך

 +   מתן מזרחי

  +  אור גרנות

    מירב הגן

 +   רומן סונקין

    משה לוי

  +  נטלי דוידוב

    אורן רנפורד

  +  הראל קינן

    עדי הבורסי

   + מתן רווה

 +   גל דריימן

  +  יועד סספורטה

   + שי סלע

 +   אורן שמש

  +  רן טימור

 +   יואב גולן

  +  יואב אקשטיין

  +  סטס גורבוביצקי

    בר חיים

  +  אדם פארס

  +  יונתן גויכמן

  +  טל וסר

  +  ליאור לוין

 1 11 6 סה"כ



 

 

 :הצבעה על הצעת ההחלטה המקורית

 נמנע נגד בעד  שם הח"מ

   + נטלי עוז

   + דנה גל

    אלינור זגורי

   + איתי פורמן

   + שחר דומיניץ

   + ליאור ירוס

   + ידוראל יש

 +   ערן לדור

   + לירז יפה

  +  קטיה אברבוך

 +   מתן מזרחי

   + אור גרנות

    מירב הגן

   + רומן סונקין

    משה לוי

   + נטלי דוידוב

    אורן רנפורד

   + הראל קינן

    עדי הבורסי

  +  מתן רווה

  +  גל דריימן

  +  יועד סספורטה

 +   שי סלע

  +  אורן שמש

  +  רן טימור

  +  יואב גולן

   + יואב אקשטיין

  +  סטס גורבוביצקי

    בר חיים

  +  אדם פארס

   + יונתן גויכמן



 

 

 

 

 

 

 

 הצעת ההחלטה התקבלה

 

 בהקדם לצדדים לשבת למו"מ הצגת המאבק בין הסגל הזוטר לאוניברסיטה, קריאה הצעת החלטה:  .3

 תוכן ההצעה:

לפתוח במו"מ  אוניברסיטהעד ארגון הסגל האקדמי הזוטר ולהנהלת הולומועצת אגודת הסטודנטים קוראת "

 "מנת למנוע פגיעה עתידית בסטודנטים. על לגישור על הפערים הקיימים בהקדם האפשרי, וזאת

 הסתייגות:

"מועצת אגודת הסטודנטים תומכת בוועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר וקוראת להנהלת האוניברסיטה לפתוח 

במו"מ לגישור על הפערים הקיימים בהקדם האפשרי, וזאת על מנת למנוע פגיעה עתידית בסטודנטים" אנחנו 

 ם.אומרים שאנחנו תומכים בה

  +  טל וסר

   + ליאור לוין

 3 10 :1 סה"כ

 חוץ  אופי ההחלטה:

 הוק-אד מתכונת ההחלטה:

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

 אין בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:

 מיידי לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:

 ועדת מעורבותיו"ר  גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:

 רמ"ד מעורבות גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

 אין :לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע

 נמנע נגד בעד  שם הח"מ

  +  נטלי עוז

  +  דנה גל

    אלינור זגורי

   + איתי פורמן

  +  שחר דומיניץ

  +  ליאור ירוס

  +  דוראל ישי

 +   ערן לדור

  +  לירז יפה

   + קטיה אברבוך

  +  מתן מזרחי



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ההסתייגות לא עברה

 

 הצבעה על ההצעה המקורית

 +   אור גרנות

    מירב הגן

   + רומן סונקין

    משה לוי

 +   וידובנטלי ד

    אורן רנפורד

  +  הראל קינן

    עדי הבורסי

   + מתן רווה

  +  גל דריימן

  +  יועד סספורטה

  +  שי סלע

  +  אורן שמש

  +  רן טימור

  +  יואב גולן

   + יואב אקשטיין

  +  סטס גורבוביצקי

    בר חיים

 +   אדם פארס

 +   יונתן גויכמן

  +  טל וסר

  +  ור לויןליא

 1 11 5 סה"כ

 נמנע נגד בעד  שם הח"מ

   + נטלי עוז

   + דנה גל

    אלינור זגורי

   + איתי פורמן

   + שחר דומיניץ



 

 

   + ליאור ירוס

   + דוראל ישי

   + ערן לדור

   + לירז יפה

   + אברבוך קטיה

   + מתן מזרחי

   + אור גרנות

    מירב הגן

   + רומן סונקין

    משה לוי

   + נטלי דוידוב

    אורן רנפורד

   + הראל קינן

    עדי הבורסי

   + מתן רווה

   + גל דריימן

   + יועד סספורטה

   + שי סלע

   + אורן שמש

   + רן טימור

   + יואב גולן

   + קשטייןיואב א

   + סטס גורבוביצקי

    בר חיים

   + אדם פארס

   + יונתן גויכמן

   + טל וסר

   + ליאור לוין

 0 0 27 סה"כ



 

 

 

 פנים אופי ההחלטה:

 אד הוק מתכונת ההחלטה:

 יו"ר הועד המנהל עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:

 אין רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטהבעלי תפקידים באגודה, אם 

 מיידי לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:

 אין גורם אחרי מטעם המועצה, אם נדרש:

 יו"ר אגודת הסטודנטים גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

 אין לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

 

 הצעת ההחלטה עברה פה אחד

 

כת האגודה במאבק האקדמי בפקולטה למדעי הבריאות הנוגע לשינוי התקנוני בנוהל תמיהצעת החלטה: 

 הבחינות

מועצת אגודת הסטודנטים מנחה את אגודת הסטודנטים לפעול במסגרת המדורים הרלוונטיים "תוכן ההצעה: 

 למתן תמיכה באסר"ן, בכל הנוגע למאבק האקדמי נגד השינוי התקנוני בנוהל החשיפות."

 

 

 נמנע נגד בעד  משם הח"

   + נטלי עוז

   + דנה גל

    אלינור זגורי

   + איתי פורמן

   + שחר דומיניץ

   + ליאור ירוס

   + דוראל ישי

   + ערן לדור

   + לירז יפה

   + קטיה אברבוך

   + מתן מזרחי

   + אור גרנות

    מירב הגן

   + רומן סונקין

    משה לוי

   + נטלי דוידוב



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצעת ההחלטה התקבלה פה אחד

 

 

 

 

    אורן רנפורד

   + הראל קינן

    עדי הבורסי

   + מתן רווה

   + גל דריימן

   + יועד סספורטה

   + שי סלע

   + אורן שמש

   + רן טימור

   + יואב גולן

   + יואב אקשטיין

   + סטס גורבוביצקי

    בר חיים

   + אדם פארס

   + יונתן גויכמן

   + טל וסר

   + ליאור לוין

 0 0 27 סה"כ

 חוץ  אופי ההחלטה:

 הוק-אד מתכונת ההחלטה:

 יו"ר ועדת אקדמיה עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:

 אין בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:

 מיידי לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:

 יו"ר ועדת אקדמיה, חברי מועצה מהפקולטה למדעי הבריאות גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:

 רמ"ד אקדמיה, יו"ר אגודה גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

 אין לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:


