ה 05-ליוני2018 ,
לכבוד:
חברי המועצה
כלל חברי העמותה
הנדון :סיכום סדר יום מישיבת המועצה החמישית למניין


ביום א ,ה 03ליוני  ,2018התכנסה מועצת תשע"ח לישיבתה ה ,5-ישיבה שמן המניין.



הישיבה התקיימה באולם ברקן(כנסים ב') בין השעות 20:00-23:40



מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים:
 .1אלונה חובב ,גליה קלר ,עידן קנר ,ענת לנדסברג ,לני ציפורי ,כרם סעדי ,אדם לב ארי ,יקיר ציזר,
נאור דרעי ,נועה מילשטיין ,רמי קנדחורוב ,יעל מילר ,יוסף ג׳בר ,עמית דוד ,דביר בן שמחון ,אבי
מרציאנו ,הדר חרלפ ,דורין רובינוביץ' ,ערן בן שלום ,גל מאיר ,אלון כהן
הגיע באיחור :שי שביט
משקיפים:
 .1יו״ר ועדת ביקורת :לירון ברוורמן ,אמילי קנר
 .2חברי ועדת ביקורת :גל דורון ,הדר סוויד ,אבישי רוט

עדכוני מזכ"ל/יו"ר ועד מנהל/יו"רי ועדות/יו"ר אגודה
 עדכוני מזכ"ל:
-

תאריך מליאת הקיץ 6/9 :בשעה  .17:00במליאה זו נאשר את תקציב העמותה לשנה הקרובה,
נבחר את יו"ר ועדת בחירות ,ובתקווה ,גם את התקנון לקראת שליחה לאישור אצל רשם
העמותות.

-

 17/6מכרזי חברי ועדת ביקורת.

 עדכוני יו"ר ועד מנהל
-

מטרות האגודה הכלליים נבחרו ויוצגו בהמשך המליאה.

-

במהלך הקיץ הקרוב הועדות יעבדו קשה בכדי שיהיו רלוונטיות לתהליך תכוניות העבודה.

 עדכוני יו"ר ועדת תקנון:
-

מתכנסים בקרוב 19/06/18 -בשעה .16:00

 עדכוני יו"ר ועדת תרבות:
-

ברוך הבא לעידן קנר ,יו"ר ועדת תרבות הנכנס!

-

ועדת תרבות תתכנס ב 12/06בשעה  18:00לקביעת מטרות המדור.

 עדכוני יו"ר ועדת תפעול:
-

מספר חברים7/7 :

-

דיון בנושא תקן גרפיקאי

-

הועדה תתכנס לניסוח מטרות משרדי סיו"ר לשנת תשע"ט ב06/06/18

 עדכוני יו"ר ועדת מעורבות:
-

מספר חברים6/7 :

-

הוחלט לשתף פעולה עם מצעד "את לא אשמה"

-

הועדה תתכנס ב.05/06/18

 עדכוני יו"ר ועדת הסברה:
-

יעדי המדור מצורפים בהמשך החוברת.

-

הועדה דנה בנושא צעדת "את לא אשמה" והגדירה את גבולות הפרסום של האגודה .נשמח
שמי שמתכננן/ת להגגיע תגיע עם חולצת מועצה.

 עדכוני יו"ר ועדת אקדמיה:
-

מספר חברים5/7 :

-

אושרו יעדי המדור (מצורפים בהמשך)

-

בישיבה האחרונה דנו בנושא תקנון המילואים ובנושא זיגי.

 עדכוני יו"ר האגודה:
-

יום הסטודנט נגמר והיה הצלחה.

-

עתיד לצאת סרטון הדרכה על מאגר הבחינות והסיכומים ,ויריד יתקיים ב6.6

-

האוניברסיטה שואפת לעודד סטודנטים למלא סקרי הוראה ולכן הודיעה כי תתרום ₪ 1,000
לעמותה על פי בחירת האגודה עבור כל אחוז סטודנטים אשר יענו על סקרי ההוראה .ישנה
חשיבות משמעותית למענה על סקרי ההוראה כי עם תוצאות הסקר ניתן יהיה לקדם שינויים
משמעותיים יותר בתחום האקדמיה.

-

התקיימה חלוקת תמרים ונתלתה שמשונית של רמאדאן כרים.

-

שבוע הבא ייערך שבוע הגאווה -ובינהם "מופע הקולנוע של רוקי".

-

ביום הפתוח נערך שיתוף פעולה עם ועד שוכרי הדירות והיו תגובות מאוד טובות מסטודנטים
עתידיים.

-

השבוע יערך מכרז להפעלת קורסי פסיכומטרי ,אמיר וקורסים מקוונים אחרים במחירים
סטודנטיאליים.

דו"חות ביקורת

 דו"ח ביקורת -פרסום ושיווק מועצת הסטודנטים
הוצג דו"ח ביקורת – פרסום ושיווק המועצה על ידי יו"ר ועדת ביקורת לירון ברוורמן וחברת ועדת
ביקורת הדר סוויד.
חברי המועצה העלו שאלות ,והתקיים דיון בנושא הדו"ח.
הצבעה לאישור דו"ח ביקורת פרסום ושיווק מועצת הסטודנטים
" מועצת הסטודנטים מקבלת את דו"ח ביקורת פרסום ושיווק מועצת הסטודנטים כפי
שהוצג במליאה"
בעד :אלונה חובב ,גליה קלר ,עידן קנר ,ענת לנדסברג ,לני ציפורי ,כרם סעדי ,אדם לב ארי,
יקיר ציזר ,נאור דרעי ,נועה מילשטיין ,רמי קנדחורוב ,יעל מילר ,יוסף ג׳בר ,עמית דוד ,דביר
בן שמחון ,אבי מרציאנו ,הדר חרלפ ,דורין רובינוביץ' ,ערן בן שלום ,גל מאיר ,אלון כהן
ההצבעה מצורפת כנספח א'.

 דו"ח ביקורת – בחירות יו"ר
הוצג דו"ח ביקורת – בחירות יו"ר האגודה על ידי יו"ר ועדת ביקורת לירון ברוורמן וחברת ועדת
ביקורת גל דורון.
מספר המלצות עלו לדיון מהותי והתקבלו הסברים בנושא מחברת ועדת הביקורת ויו"ר האגודה:
 .1למרות רגשות פנימיים והכנה לא מספקת של חלק מהמועמדים ,ההמלצה היא לא להקים ועדת
בחירות לתפקיד היו"ר למרות שהמלצה זו הועלתה בדו"ח הקודם .מתוך שיחות עם אנשים שונים
באגודה מתקבל הרושם כי לתפקיד מסוג זה נדרשים אנשים שיכולים להוביל תהליך הכנה מעמיק
ומכירים את האגודה או לומדים להכירה במהלך הכנתם .לכן ,מועמדים אשר לא יבצעו הכנה
מספקת לתפקיד אינם מתאימים .בשונה מתפקיד חבר מועצה בו לומדים תוך כדי תנועה ,תפקיד
זה דורש תפקוד כבר מהיום הראשון ולכן יש להגיע מוכנים הרבה יותר ועם מוכנות להשקעה
מרובה כבר מההתחלה .מכאן שגיוס מתמודדים חיצוניים על ידי ועדה והכנתם לתפקיד עלולה
להפיק מתמודדים לא איכותיים ולא רציניים מספיק ,מה שיוביל לתחרות אך ורק לשם התחרות.
בנוסף ועדה כזו תיצור יישור קו בין המתמודדים ולא יוכלו לבחון אותם על סמך הכנתם העצמית
והמוטיבציה לתפקיד.
-

בדיון עלה כי המלצה להקים ועדת בחירות היא בעייתית ,מכיוון שאל תפקיד היו"ר צריך
להגיע מתוך רצון אישי ולא על מנת לגייס מספר מועמדים רק לשם התחרות .הציפייה היא כי
למועמדים לתפקיד יו"ר האגודה תהיה תשוקה ורצון להיות יושב/ת ראש האגודה הכי טוב/ה
שיש ולכן ההכנה שלהם למכרז היא חלק מן הרצינות שיש להפגין כלפי התפקיד.

 .2מומלץ לשקול להפוך את בחירת הסיו"ר למכרז גם כן ,כך שהסיו"ר והיו"ר יתמודדו יחד באותו
מכרז ולא ייווצר מצב בו אלו שמובילים את האגודה אינם מתואמים אחד עם השני .
-

על המלצה זו עדי ,יו"ר האגודה בחרה לספר כי סגן יו"ר האגודה הוא משרת אמון וכי יש

בעיניה מן ההיגיון לשקול המלצה זו.
בנוסף ,הועלו שאלות בנושא פתיחת בחירות האגודה לכלל חברי העמותה אשר הוסבר כי מהלך זה מאוד
בעייתי ועלול לפגוע בתפקוד העמותה.
הצבעה לאישור דו"ח ביקורת בחירות יו"ר אגודה
" מועצת הסטודנטים מקבלת את דו"ח ביקורת בחירות יו"ר אגודה  2018כפי שהוצג
במליאה"
בעד :אלונה חובב ,גליה קלר ,עידן קנר ,ענת לנדסברג ,לני ציפורי ,כרם סעדי ,אדם לב ארי,
יקיר ציזר ,נאור דרעי ,נועה מילשטיין ,רמי קנדחורוב ,יעל מילר ,יוסף ג׳בר ,עמית דוד ,דביר
בן שמחון ,אבי מרציאנו ,הדר חרלפ ,דורין רובינוביץ' ,ערן בן שלום ,גל מאיר ,אלון כהן
ההצבעה מצורפת כנספח ב'.

 דו"ח ביקורת – שכר
הוצג דו"ח ביקורת – בחירות יו"ר האגודה על ידי יו"ר ועדת ביקורת לירון ברוורמן וחבר ועדת
ביקורת אבישי רוט.
הועלו שאלות בנושא ,בעיקר תחת נושא עבודה מרחוק והחתמת כרטיס.
הצבעה לאישור דו"ח ביקורת בחירות שכר
" מועצת הסטודנטים מקבלת את דו"ח ביקורת בחירות שכר כפי שהוצג במליאה"
בעד :אלונה חובב ,גליה קלר ,עידן קנר ,ענת לנדסברג ,לני ציפורי ,כרם סעדי ,אדם לב ארי,
יקיר ציזר ,נאור דרעי ,נועה מילשטיין ,רמי קנדחורוב ,יעל מילר ,יוסף ג׳בר ,עמית דוד ,דביר
בן שמחון ,אבי מרציאנו ,הדר חרלפ ,דורין רובינוביץ' ,ערן בן שלום ,גל מאיר ,אלון כהן
ההצבעה מצורפת כנספח ג'.

יעדי האגודה תשע"ט
בהמשך לשנה שעברה ,נערכו מטרות האגודה על מנת להתוות קו מנחה לאגודה.
 המשך תהליכים קיימים עם אוכלוסיות ופיתוח מענה נוסף עבור סטודנטים לתארים
מתקדמים ,סטודנטים מהאוכלוסייה הערבית וסטודנטים עם מוגבלויות.
 חיבור וקידום השתתפות פעילה של הסטודנטים בפעילות האגודה.
 חיזוק המבנה הארגוני של האגודה תוך מתן דגש על תהליכים ונהלים פנים אירגוניים.
נושא נוסף שנדון בוועד המנהל הוא צמצום כמות המטרות ומיקודן מתוך מחשבה על התוצאה הרצויה ולא
על הדרך.


יעדי מדור אקדמיה:
 חתירה לשיפור איכות וחדשנות בהוראה
 חיזוק הקשר והרחבת שיתופי פעולה של האגודה עם האוניברסיטה והסגל האקדמי
 בנייה ,תיחזוק ,שיפור והרחבת שירותי המדור
 הגברת המודעות לשירותי המדור והנגשת מידע אקדמי
 הגברת אחריות הסטודנט במישור האקדמי
 הגברת פעילות המדור לקהלים ייחודיים
 התמקצעות וחניכה מדורית



יעדי מדור הסברה:
 מיצוב המדור כגורם שירותי ואקטיבי בשיתופי פעולה הן בתוך האגודה ומועצת
הסטודנטים והן מול גורמים חיצוניים.
 הנגשת פעילויות האגודה הרלוונטיות לאוכלוסיות ייעודיות לרבות סטודנטים בשנה
הראשונה לתואר ,סטודנטים לתוארים מתקדמים ,סטודנטים ערבים ,סטודנטים
בעלי מוגבלויות וסטודנטים בינלאומיים.
 המדור יפעל לייצוב ,פיתוח ומציאת פלטפורמות ודרכי פרסום.
 עידוד השתתפות אקטיבית של סטודנטים באמצעות ערוצי ההסברה ,תוך שמירה על
קשר אמצעי ובלתי אמצעי ודגש על קבלת שיקוף דעותיהם.
 המדור יפעל למען קידום תחושת הזיקה בין תורמי ושוחרי האוניברסיטה לבין
הסטודנטים.

נוהל קמפיינים חברתיים
יו"ר ועדת מעורבות הציגה את הנושא.
בשנת  2015ועדת מעורבות כתבה את נוהל קמפיינים חברתיים מתוך מטרה שבעזרת הנוהל ניתן יהיה
לחייב את האגודה ואת מדור מעורבות לפעול בנושא חברתי על פי בחירת המועצה .בשנתיים
האחרונות המועצה בחרה שלא לצאת לקמפיין חברתי מסיבות שונות.
הנוהל הכתוב בעייתי מכיוון והוא כובל את המדור ואת הרמ"ד ופוגע בתהליך העבודה הרצוי באגודה.
ועדת מעורבות מבקשת לערוך את הנוהל בכדי שיאפשר חופש פעולה לאגודה.
הדעות בנושא היו חלוקות ,מספר חברי מועצה האמינו כי נכון לצאת לקמפיין חברתי -חלקם רק לאחר
עריכת הנוהל ,ומספר חברי מועצה האמינו כי יש לבטל לחלוטין את הנוהל.
קיימים דרכים אחרות לקדם ולעודד יוזמות סטודנטיאליות -דרך הגדרת מטרות המדורים ,במהלך
כתיבת תוכניות העבודה ,הערכת סטודנטים פעילים באמצעות אות "יקיר העמותה" .תחומים שונים
מקודמים על ידי האגודה – הוקם תקן רכז דיור ,נוהל הטיפול בהטרדות מיניות קודם ושופר ,רווחת
הסטודנטים הערבים – ולא בהכרח יש צורך בנוהל שכזה.
הועלו מספר סייגים:
"מועצת תשע"ח בוחרת לצאת לקמפיין חברתי עד לאוקטובר "2018
בעד)0( :
" מועצת הסטודנטים בוחרת לא לצאת לקמפיין חברתי בשנת "2018
בעד :דורין רובינוביץ' ,נאור דרעי ,דביר בן-שמחון ,גליה קלר ()4
מועצת תשע"ח בוחרת לא לצאת לקמפיין חברתי עד לשינוי הנוהל הקיים
בעד :אלונה חובב ,עידן קנר ,ענת לנדסברג ,לני ציפורי ,כרם סעדי ,אדם לב ארי ,יקיר ציזר,
נועה מילשטיין ,רמי קנדחורוב ,יעל מילר ,יוסף ג׳בר ,עמית דוד ,אבי מרציאנו ,הדר חרלפ,
ערן בן שלום ,גל מאיר)16( .
הצעת ההחלטה מצורפת כנספח ד'.

הצעת החלטה – כרם סעדי
הצעת ההחלטה של חבר המועצה כרם סעדי דנה בנושא ההטבות לחברי המועצה .כרם מבקש להרחיב
את ההטבות לחברי המועצה לכניסה לכלל אירועי האגודה תחת מספר תנאים:
 .1כניסת חברי המועצה לאירועים תהיה על בסיס מקום פנוי ,שכן יש עדיפות לסטודנטים
לכניסה לאירועים ופעילויות .על אף האמור לעיל ,חברי מועצה רשאים להיכנס לאירוע כחלק
מהצוות.
 .2חברי המועצה מחוייבים ללבוש חולצת מועצת הסטודנטים.
 .3חברי המועצה מחוייבים לייצג את המועצה במהלך האירוע ולא את עצמם.


הגדרות וקריטריונים נוספים (כלליים או לאירועים פרטניים) לקבלת ההטבה יוגדרו על ידי
יו"ר ועדת תרבות ,יו"ר ועדת הסברה ומזכ"ל המועצה ,כאשר אישור של לפחות שניים
משלושת גורמים אלו יהווה אישור לחברי המועצה לקבלת ההטבה.

התקיים דיון רחב בנושא ,הועלו מספר שאלות ,בעיקרן בתחום פרקטיקת מימוש ההטבה.
חברי המועצה העלו את הנקודה כי באמצעות ההטבה תוגבר החשיפה לחברי המועצה באירועי האגודה
השונים.
הסייגים אשר הועלו:
הצעת ההחלטה המקורית:
מועצת הסטודנטים מאשרת הוספת הטבה לחברי מועצה לפיה חברי מועצה רשאים להשתתף בכל
אירוע של אגודת הסטודנטים ללא תשלום תחת התנאים שהוצגו לצד הצעת החלטה זו ובאישור של
שניים מהגורמים הבאים :יו״ר ועדת תרבות ,יו״ר ועדת הסברה ומזכ״ל המועצה החל מנובמבר .2018
בעד :כרם ,ענת)2( .
מועצת הסטודנטים מנחה את וועדת תקנון לנסח את נוהל הטבת תעודת פעיל ,ולהביא למליאת
המועצה הבאה ,ברוח הדברים הבאים :חברי מועצה רשאים להשתתף בכל אירוע של אגדות
הסטודנטים ללא תשלום תחת התנאים שהוצגו לצד הצעת החלטה זו.
בעד :גל מאיר ,ערן ,נאור ()3
מועצת הסטודנטים מאשרת הוספת הט בה לחברי מועצה לפיה חברי מועצה רשאים להשתתף באירועי
אגודת הסטודנטים ללא תשלום תחת ניסוח נוהל הטבת תעודת פעיל על ידי ועדת תקנון וועד מנהל
ומזכ״ל המועצה .לאחר מכן הנוהל יעלה לאישור המליאה.
בעד :לני ,אלונה ,דורין ()3
מועצת הסטודנטים מאשרת הוספת הטבה לחברי מועצה לפיה חברי מועצה רשאים להשתתף בכל
אירוע של אגודת הסטודנטים ללא תשלום תחת התנאים ( 1,2,3ללא נקודה) .בנוסף ,מועצת
הסטודנטים מנחה את ועדת תקנון להוסיף הטבה זו לנוהל משלים ״נוהל הטבת תעודת פעיל״.
בעד :רמי ,עמית ,דביר ,אבי ,הדר ()5
מועצת הסטודנטים מאשרת הוספת הטבה לחברי מועצה לפיה חברי מועצה רשאים להשתתף בכל
אירוע של אגודת הסטודנטים ללא תשלום תחת התנאים ( 1,2,3ללא נקודה) .בנוסף ,מועצת

הסטודנטים מנחה את ועדת תקנון להוסיף הטבה זו לנוהל משלים ״נוהל הטבת תעודת פעיל״ .יחד עם
הוספת ההטבה תקבע גורם אשר ירכז את הנושא הזה.
בעד :אדם ,גליה ,עידן ,נועה ,יקיר ,שי.

הצבעה בנושא הצעת החלטה – כניסה לאירועי האגודה
מועצת הסטודנטים מאשרת הוספת הטבה לחברי מועצה לפיה חברי מועצה רשאים
להשתתף בכל אירוע של אגודת הסטודנטים ללא תשלום תחת התנאים ( 1,2,3ללא נקודה).
בנוסף ,מועצת הסטודנטים מנחה את ועדת תקנון להוסיף הטבה זו לנוהל משלים ״נוהל
הטבת תעודת פעיל״ .יחד עם הוספת ההטבה תקבע גורם אשר ירכז את הנושא הזה
בעד :שי ,גליה ,עידן ,ענת ,לני ,כרם ,אדם ,יקיר ,נאור ,נועה ,רמי ,דביר ,אבי ,הדר ,דורין,
ערן ,גל ,אלונה
נגד :יוסף ,עמית.
הצעת ההחלטה הסופית מצורפת כנספח ה'.

נספח א' – אישור דו"ח ביקורת פרסום ושיווק מועצת הסטודנטים
תוכן ההצעה:
" מועצת הסטודנטים מקבלת את דו"ח ביקורת פרסום ושיווק מועצת הסטודנטים כפי שהוצג במליאה"
בעד :אלונה חובב ,גליה קלר ,עידן קנר ,ענת לנדסברג ,לני ציפורי ,כרם סעדי ,אדם לב ארי ,יקיר ציזר ,נאור
דרעי ,נועה מילשטיין ,רמי קנדחורוב ,יעל מילר ,יוסף ג׳בר ,עמית דוד ,דביר בן שמחון ,אבי מרציאנו ,הדר
חרלפ ,דורין רובינוביץ' ,ערן בן שלום ,גל מאיר ,אלון כהן
נגד :אין
נמנע :אין
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:

אין

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

אין

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

יו"ר הועד המנהל

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

נספח ב' – אישור דו"ח ביקורת בחירות יו"ר אגודה 2018
תוכן ההצעה:
" מועצת הסטודנטים מקבלת את דו"ח ביקורת בחירות יו"ר אגודה  2018כפי שהוצג במליאה"
בעד :אלונה חובב ,גליה קלר ,עידן קנר ,ענת לנדסברג ,לני ציפורי ,כרם סעדי ,אדם לב ארי ,יקיר ציזר ,נאור
דרעי ,נועה מילשטיין ,רמי קנדחורוב ,יעל מילר ,יוסף ג׳בר ,עמית דוד ,דביר בן שמחון ,אבי מרציאנו ,הדר
חרלפ ,דורין רובינוביץ' ,ערן בן שלום ,גל מאיר ,אלון כהן
נגד :אין
נמנע :אין
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:

אין

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

אין

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

יו"ר הועד המנהל

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

נספח ג' – אישור דו"ח ביקורת שכר
תוכן ההצעה:
" מועצת הסטודנטים מקבלת את דו"ח ביקורת שכר כפי שהוצג במליאה"
בעד :אלונה חובב ,גליה קלר ,עידן קנר ,ענת לנדסברג ,לני ציפורי ,כרם סעדי ,אדם לב ארי ,יקיר ציזר ,נאור
דרעי ,נועה מילשטיין ,רמי קנדחורוב ,יעל מילר ,יוסף ג׳בר ,עמית דוד ,דביר בן שמחון ,אבי מרציאנו ,הדר
חרלפ ,דורין רובינוביץ' ,ערן בן שלום ,גל מאיר ,אלון כהן
נגד :אין
נמנע :אין
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:

אין

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

אין

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

יו"ר הועד המנהל

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

נספח ג' – קמפיינים חברתיים
תוכן ההצעה:
מועצת תשע"ח בוחרת לא לצאת לקמפיין חברתי עד לשינוי הנוהל הקיים
בעד :אלונה חובב ,עידן קנר ,ענת לנדסברג ,לני ציפורי ,כרם סעדי ,אדם לב ארי ,יקיר ציזר ,נועה מילשטיין,
רמי קנדחורוב ,יעל מילר ,יוסף ג׳בר ,עמית דוד ,אבי מרציאנו ,הדר חרלפ ,ערן בן שלום ,גל מאיר.
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:

אין

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

אין

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

יו"ר הועד המנהל

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

נספח ד' – הצעת החלטה – הטבות לחברי מועצה
תוכן ההצעה:
מועצת הסטודנטים מאשרת הוספת הטבה לחברי מועצה לפיה חברי מועצה רשאים להשתתף בכל אירוע
של אגודת הסטודנטים ללא תשלום תחת התנאים המצורפים .בנוסף ,מועצת הסטודנטים מנחה את ועדת
תקנון להוסיף הטבה זו לנוהל משלים ״נוהל הטבת תעודת פעיל״ .יחד עם הוספת ההטבה תקבע גורם
אשר ירכז את הנושא הזה
בעד :שי ,גליה ,עידן ,ענת ,לני ,כרם ,אדם ,יקיר ,נאור ,נועה ,רמי ,דביר ,אבי ,הדר ,דורין ,ערן ,גל ,אלונה
נגד :יוסף ,עמית.
אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד-הוק

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

חבר המועצה כרם סעדי

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח
ההחלטה:

אין

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

אין

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

יו"ר ועדת תקנון

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

הערות:
 .1כניסת חברי המועצה לאירועים תהיה על בסיס מקום פנוי ,שכן יש עדיפות לסטודנטים
לכניסה לאירועים ופעילויות .על אף האמור לעיל ,חברי מועצה רשאים להיכנס לאירוע כחלק
מהצוות.
 .2חברי המועצה מחוייבים ללבוש חולצת מועצת הסטודנטים.
 .3חברי המועצה מחוייבים לייצג את המועצה במהלך האירוע ולא את עצמם.

