ה 30-לנובמבר2017 ,

לכבוד:
חברי המועצה
כלל חברי העמותה
הנדון :סיכום סדר יום מישיבת המועצה התשיעית


ביום ב' ,ה 28-לנובמבר  ,2017התכנסה מועצת תשע"ז לישיבתה ה ,9-ישיבה שמן המניין.



הישיבה התקיימה באולם אשל בין השעות 20:30-21:30



מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים:
חברי המועצה – אור קרייף ,אלונה חובב ,ליאור רביד ,ערן בן שלום ,דוד עזורי ,נועה אלמן ,מתן צ'רניאק ,כרם
סעדי ,נדינה לויט ,לני ציפורי ,ירדן רפופורט ,גל מאיר ,ערבה אשכנזי ,מהדי חסן ,דקל צור ,איתי דרייר
נכחו באמצעות ווידיאו -שמעון דיין ,נאור דרעי ,ים אטנר ,שיר רבינא ,נועה מילשטיין ,אנסטסיה דמידנקו ונאוה
מליק( .סה"כ  23מתוך  24חברי מועצה).
לירון ברוורמן -יו"ר ועדת ביקורת
מנהלת תפעול -טל גבריאל
הישיבה הוקלטה ברשמקול ותומללה בדיעבד לפרוטוקול כתוב.
מהלך הישיבה:
 .1עדכוני מזכ"ל
מזכ"ל המועצה -אור קרייף:


ישיבה עשירית למליאה ב 06.12תתחיל בשעה של היכרות של מועמדים פוטנציאליים למועצה
איתנו ותמשיך בישיבה רשמית בה מנכ"ל ארגון הסגל הזוטר יציג בפנינו את המאבק שלהם וכן
נדון על תקן אחראי שימור ידע .הישיבה האחד עשר והאחרונה תיערך בסוף דצמבר ,נא למלא
את הדודל ,בישיבה הזו נעניק את אות יקיר/ת העמותה ,נחלק תעודות הצטיינות במועצה ,נסכם
את שנת הכהונה ועוד -אל תפסידו את הישיבה הזו!



הבחירות למועצה -זה בידיים שלנו .אם לא נפרסם ונפיץ את הדברים וועדת בחירות לא תוכל
להגיע למספיק אנשים בעצמה .על הפרק :להגיע לקפה עם חבר מועצה בשעה  19:00לפני ישיבת
המליאה העשירית ,לפרסם בפייסבוק ובקב' הלימוד את הבחירות עם הפוסטר שהופץ ,לדבר עם
חברים ואנשים שיכולים לרצות להתמודד למועצה ולהרשם לטבלת הכניסה לכיתות .במידה ויש
לכם בעיה במשהו מסוים או קושי פנו לגל יו"ר ועדת בחירות כדי לחשוב ביחד מה בכל זאת
אפשר לעשות בעזרתכם.



אות יקיר/ת העמותה יוצא לדרך ,הגשת מועמדויות עד ה ,19.12פרסמו לחברים ומרצים והעבירו
המלצות על מועמדים .כל הפרטים יישלחו בהמשך.



עדכון לגבי פרסומות מסחריות מטעם האגודה והבדיקה שנערכה על ידי הח"מ בנושא.

 .2הצבעה על מטרות ותקנון העמותה
יו"ר ועדת תקנון הנכנס ,גל מאיר ,הציג בשנית בפני המליאה את תהליך אישור התקנון ,סקר את מטרות
העמותה כפי שנוסחו בתקנון החדש וכן מספר סעיפים עליהם ביקשו חברי המועצה להתעכב.
עלתה בקשה מחברי המועצה להצביע בנפרד על סעיף  44.10בתקנון אשר עוסק בהארכת כהונת הנהלת
האגודה מ 3שנים ל 4שנים והמועצה אכן הצביעה על כך בנפרד.
מועצת אגודת הסטודנטים אישרה את מטרות העמותה וכן את תקנון העמותה כולל סעיף .44.10
ההצבעה כלשונה בנספח א'.

נספח א' – הצבעות בעבור מטרות ותקנון העמותה
תוכן ההצבעות:
"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את מטרות העמותה כפי שהוצגו ונשלחו מראש"
בעד :פה אחד 23( .מתוך  24חברי מועצה)
נגד :אין.
נמנע :אין.
מטרות העמותה אושרו.
"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את סעיף  44.10העוסק בהארכת כהונת הנהלת האגודה משלוש שנים
קלנדריות לארבע שנים רצופות"
בעד :אור קרייף ,גל מאיר ,נועה אלמן ,נועה מילשטיין ,מתן צ'רניאק ,ערן בן שלום ,אלונה חובב,ערבה אשכנזי,
דקל צור ,נדינה לויט ,לני ציפורי ,ים אטנר ,נסטיה דמידנקו ,שמעון דיין ,נאווה מליק ,שיר רבינא ()16
נגד :מהדי חסן ,ליאור רביד ,כרם סעדי ,נאור דרעי ,דוד עזורי ,איתי דרייר ()6
נמנע :ירדן רפופורט ()1
סעיף  44.10בתקנון אושר (נדרש רוב מיוחד של  16חברי מועצה בעד).
"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת תקנון העמותה החדש ,ללא סעיף  ,44.10כפי שהוצג ונשלח מראש"
בעד :פה אחד ( 23מתוך  24חברי מועצה)
נגד :אין
נמנע :אין
תקנון העמותה אושר (נדרש רוב מיוחד של  16חברי מועצה בעד).

בברכה,
אור קרייף
מזכ"לית מועצת הסטודנטים

