לכבוד:
חברי המועצה
כלל חברי העמותה

ה 16-לאפריל2018 ,

הנדון :סיכום סדר יום מישיבת המועצה השלישית


ביום א' ,ה 15-לאפריל  ,2018התכנסה מועצת תשע"ח לישיבתה ה ,3-ישיבה שמן המניין.



הישיבה התקיימה בלובי בית הסטודנט בין השעות 20:00-22:30



מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים:
אלונה חובב ,ערן בן שלום ,כרם סעדי ,יעל מילר ,רמי קנדחרוב ,גל מאיר ,מואנס נגאר ,נאור דרעי ,אייל
רובינשטיין ,ענת לנדסברג ,אבי מרציאנו ,נועה מילשטיין ,לי-את גוריאל ,דביר בן שמחון ,יקיר ציזר ,סתיו
לרון ,שחר כהן ,יוסף ג'אבר ,הדר חרלפ ,דורין רובינוביץ ,שרון אנקר ,גל שומלק ,אדם לב ארי ,גליה קלר ,שי
שביט ,עמית דוד ,עידן קנר.
חסרים:
איסלאם אלקרנאווי ,לני ציפורי ,אלון כהן
משקיפים:
 .1קלדנות :רוני ארצי ונעם זורק
 .2יו"ר ועדת ביקורת -לירון ברוורמן
 .3נציגי הנהלת האגודה.
מהלך הישיבה:


עדכוני מזכ"ל ויו"ר הועד המנהל
עדכוני מזכ"ל:

מזכ"ל המועצה הסבירה כי חברי המועצה עתידים להיכנס אל תקופת מכרזים עמוסה שבמהלכה ייבחרו כל בעלי
התפקידים מתקן רכז ומעלה

יו"ר הועד המנהל:
הוועדות עתידות להתעסק בישיבות הבאות בסיכומי שנה של בעלי התפקידים ובחינת יעדי העבודה לשנה הבאה.



מכרז יו"ר אגודת הסטודנטים

כל חברי המועצה שאלו את המועמדת שאלות ונענו .לאחר סבב שאלות ראשון הנערך סבב שאלות נוסף מקוצר בין חברי
המועצה .המועמדת נשאלה שאלות מן הקהל.

על המועמדת עדי אהרוני המליצו לינוי שפרוט מנהלת השיווק ואור קרייף מזכ"לית מועצת תשע"ז.
בסבב הגילוי נאות פסלו עצמם לי-את גוריאל וסתיו לרון עקב הכרות מוקדמת עם המועמדת.
הבחירה נערכה בהצבעה גלויה.
מועצת אגודת הסטודנטים בחרה בפה אחד את עדי אהרוני ליושבת-ראש האגודה לשנת  .2018-2019לשון ההחלטה
מצורפת בנספח א'.

 אישרור הוועד המנהל
כחלק מהערות רשם העמותות שהתקבלו על התקנון החדש ,על חברי המועצה לאשרר את חברי הועד
המנהל-
גל מאיר -יו"ר הוועד המנהל ויו"ר ועדת תקנון
כרם סעדי -יו"ר ועדת הסברה
יוסף ג'בר -יו"ר ועדת תפעול
שי שביט -יו"ר ועדת כספים
לני ציפורי -יו"ר ועדת מעורבות
לי-את גוריאל -יו"ר ועדת תרבות
ערן בן-שלום -יו"ר ועדת אקדמיה
מליאת המועצה אישרה את הועד המנהל כפי שהוצגו .הצעת ההחלטה מצורפת בנספח ב'.



עדכוני יו"רי ועדות

יו"ר ועדת הסברה ביקש לעדכן על נושא הסטודנטים הערבים אשר קרוב לליבו .ציבור הסטודנטים הערבים חש פגוע
וזלזול בשל שתי סיבות עיקריות .הראשונה היא בחירה של הרכב שנבחר להופיע ביום הסטודנט לא היה בסקרי
האמנים ואינו מוכר בשמו כהרכב אלא בשם האמנים אשר מרכיבים אותו .בנוסף הייתה תקלה טכנית שהובילה לכך
ששם ההרכב הודפס ונתלה ברחבי האוניברסיטה באופן שאינו ברור או קריא בשפה הערבית.



שיבוץ לוועדות

מצ"ב לשון ההחלטה בנספח ג' וכן שיבוץ הוועדות.
בברכה,
אלונה חובב
מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים 2018

נספח א' – בחירת יו"ר אגודת הסטודנטים
תוכן ההצעה:
"מועצת אגודת הסטודנטים ממנה את עדי אהרוני לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים לשנת "2019-2018

בעד :ערן בן שלום ,כרם סעדי ,יעל מילר ,רמי קנדחרוב ,גל מאיר ,מואנס נגאר ,נאור דרעי ,אייל רובינשטיין,
ענת לנדסברג ,אבי מרציאנו ,נועה מילשטיין ,דביר בן שמחון ,יקיר ציזר ,שחר כהן ,יוסף ג'אבר ,הדר חרלפ,
דורין רובינוביץ ,שרון אנקר ,גל שומלק ,אדם לב ארי ,גליה קלר ,שי שביט ,עמית דוד ,עידן קנר ,אלונה חובב.
נגד :אין
נמנע :אין.

אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד-הוק

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

מזכ"ל המועצה

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח
ההחלטה:

אין

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

מזכ"ל ,ועד מנהל

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

נספח ב' – אישרור הוועד המנהל 2018-2019
תוכן ההצעה:
"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את הועד המנהל כפי שהוצג במליאה"

בעד :אלונה חובב ,ערן בן שלום ,כרם סעדי ,יעל מילר ,רמי קנדחרוב ,גל מאיר ,נאור דרעי ,אייל רובינשטיין ,ענת
לנדסברג ,אבי מרציאנו ,נועה מילשטיין ,לי-את גוריאל ,דביר בן שמחון ,יקיר ציזר ,סתיו לרון ,שחר כהן ,יוסף
ג'אבר ,הדר חרלפ ,דורין רובינוביץ ,שרון אנקר ,גל שומלק ,אדם לב ארי ,גליה קלר ,שי שביט ,עמית דוד ,עידן
קנר.
נגד :אין
נמנע :אין.

אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד-הוק

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

מזכ"ל המועצה

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח
ההחלטה:

אין

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

מזכ"ל ,ועד מנהל

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

הערות:
חברי הועד המנהל:
גל מאיר  -יו"ר הוועד המנהל ויו"ר וועדת תקנון
כרם סעדי  -יו"ר ועדת הסברה
יוסף ג'ברי  -יו"ר ועדת תפעול
שי שביט  -יו"ר ועדת כספים
לני ציפורי  -יו"ר ועדת מעורבות
לי-את גוריאל  -יו"ר ועדת תרבות
ערן בן שלום  -יו"ר ועדת אקדמיה

נספח ג' – אישור הצטרפות חברי מועצה לועדות
תוכן ההצעה:
"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את הצטרפותם של חברי המועצה לני ציפורי ונאור דרעי אל ועדת תפעול
ואת הצטרפותו של דביר בן שמחון אל ועדת הסברה "

בעד :אלונה חובב ,ערן בן שלום ,כרם סעדי ,יעל מילר ,רמי קנדחרוב ,גל מאיר ,נאור דרעי ,אייל רובינשטיין ,ענת
לנדסברג ,אבי מרציאנו ,נועה מילשטיין ,לי-את גוריאל ,דביר בן שמחון ,יקיר ציזר ,סתיו לרון ,שחר כהן ,יוסף
ג'אבר ,הדר חרלפ ,דורין רובינוביץ ,שרון אנקר ,גל שומלק ,אדם לב ארי ,גליה קלר ,שי שביט ,עמית דוד ,עידן
קנר.
נגד :אין
נמנע :אין
אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד-הוק

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

ועדות המועצה

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח
ההחלטה:

אין

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

הועד המנהל

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

הערות:

מצ"ב שיבוץ הוועדות העדכני

אקדמיה

מעורבות

תרבות

תפעול

הסברה

תקנון

כספים

ערן בן-שלום

לני ציפורי

לי את גוריאל

יוסף ג'בר

כרם סעדי

גל מאיר

שי שביט

אבי מרציאנו

מואנס נגאר

שחר כהן

לני ציפורי

שי שביט

גל שומלק

עמית דוד

עידן קנר

דורין

ענת לנדסברג

אייל

דורין רובינוביץ'

ערן בן

אלונה

שלום

חובב

מואנס

נאור

נגאר

דרעי

רובינוביץ'
נועה

יקיר ציזר

רובינשטיין
סתיו לרון

רמי קנדחורוב

עידן קנר

מילשטיין
אדם לב ארי

לי-את גוריאל

הדר חרלפ

אדם לב ארי

איסלאם

גליה קלר

אלקרינאוי
שרון אנקר

כרם סעדי

אלון כהן

יעל מילר

הדר חרל"פ

אייל
רובינשטיין

נאור דרעי

דביר בן שמחון

יוסף ג'בר
גל מאיר

