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 דו"ח ועדת בחירות
 

, הציגו בפני המליאה את דו"ח הבחירות. הדוח בן גרינשפן, אור וויסבלט וספיר מלצקי -יו"ר וחברי ועדת בחירות

שעות טרום המליאה. מספר חברי מועצה העבירו שאלות טרום המליאה אל חברי הועדה ונענו.  24-נשלח כ

שעות טרום המליאה חברי הועדה ערכו ותיקנו את הדו"ח בהתאם להערות ולשאלות שהגיעו מחברי  24במהלך ה

 המועצה. 

 -ו בהקשר לדו"חהטענות העיקריות אשר על

בשנים קודמות, כאשר חבר עמותה הגיש מועמדות למועצה דרך האתר, הוא קיבל מייל חוזר  -מצעים -

מועדת בחירות אשר מסביר על תהליך הבחירות ובקשה לכתוב מצע בעצמו תוך הגבלה על אורך המצע 

 .ולהחזיר אל ועדת הבחירות. השנה ועדת בחירות ביקשה לחסוך את ההתכתבות בנושא

כאשר חבר עמותה הגיש מועמדות למועצה, הוא מילא טופס באתר העמותה אשר לא הוגבל בתווים. 

חברות הועדה קיבלו את הטופס אל המייל שלהן, ערכו את התשובות של חברי העמותה אל פורמט 

מסודר והעלו אל אתר העמותה. במידה והתקיימה חריגה מעמוד, חברות הועדה ערכו את המצעים על 

 מור על אורך המצע. מספר מועמדים ביקשו לערוך בעצמם את המצע ודבר זאת התאפשר. מנת לש

מועצת הסטודנטים ממליצה לועדה הבאה למצוא פתרון לנושא זה. נושא נוסף שהומלץ הוא למקד את 

המועמדים בדברים אשר בסמכות המועצה לקדם ולשנות, מכיוון שמצע הינו חוזה בין נציג הציבור אל 

 והבטחות שמחוץ לטווח השליטה של המועצה הן בעייתיות.הבוחרים 

לבדוק לעומק את חלוקת המנדטים, תוך חישוב  2020ביקשו מועדת בחירות  2019מספר חברי מועצת  -

 גודלו של מנדט וחלוקה מחדש של כל המנדטים בעמותה.

חברי מועצה תהו ישנן מחלקות אשר לומדות יום/יומיים ספציפיים בשבוע ולכן מספר  -פתיחת קלפיות -

מחלקות מסויימות, בעיקר כאלו שיש להן מועמדים. הומלץ גם האם יש להתאים את שעות הפתיחה ל

 לפתוח קלפי אחת עד שעות הערב, על מנת לאפשר לכלל הסטודנטים להצביע בשעות הנוחות להם. 

 

 דו"ח הבחירות מצורף לסיכום זה, ויפורסם באתר העמותה. 

 יוצאתסקירת פעילות המועצה ה
 

 לאורך שנת הכהונה: 2018מזכל המועצה סקרה את פעילות מועצת 
 

, מתוך מחשבה על ייעול המערכת, התמקצעות והפיכתה לרלוונטית בתוך האגודהנרחבים שינויי תקנים  -

 יותר.

, הגב' עדי אהרוני, והנהלת אגודה. בנוסף, חברי המועצה השתתפו במכרזים שונים, בחירת יו"ר אגודה -

כדוגמת: בחירת מתנות לפתיחת שנה, חברת ההפקות ליום הסטודנט, וחברה להפעלת קורסי פסיכומטרי 

 ואמי"ר עבור סטודנטים במכינה.

במהלך השנה הקרובה ידי חברי המועצה, -בעקבות קידום הנושא על -שיפור מענה לתארים מתקדמים -

עתידים להיות מוקרנים סרטי ילדים בנגטיב עבור סטודנטים הורים, יוקצו שעות פתיחה ייעודיות 

 לתארים מתקדמים במשרד השירותים ויחולקו הטבות ייעודיות. 

, שכר, פרסום ושיווק מועצת 2018אישרה דו"חות ביקורת בנושאים: נגישות, בחירות למועצת  -

 ת יו"ר, מכרזי האגודה, מוטיבציה של חברי מועצההסטודנטים, בחירו



 

 

נוהל זה הוא שריד לימים בהם יחסי המועצה והאגודה היו על שרטון,  -ביטול נוהל קמפיינים חברתיים -

 החליטה לבטל את הנוהל ולמצוא לו חלופה הולמת. 2018ומועצת 

 המליצה על נוהל הטבות תעודת פעיל -

 את הנוהל המלא כפי שאושר. כאןמוזמנים/ות לקרוא  – יצירת נוהל לקבלת תרומות באגודה -

, המועצה השנה המשיכה לעבוד על תקנון העמותה על 2017בהמשך לעבודה של מועצת  -שינוי התקנון -

 הביאה את התקנון לאישור אל המליאה האחרונה. בסיס הערות רשם העמותות ו

 

 עדכוני יו"ר העמותה
יו"ר העמותה הציגה את עצמה, ואת הממשק בין האגודה למועצה וכיצד המטרות של האגודה באות לידי ביטוי. 

 יו"ר האגודה בדבריה התמקדה בשלושה עדכונים עיקריים:

 כללי: 

נציגים מתוך  8יבחרו  1/1/19היכרות ושיח חופשי. מפגש ראשון ב –פגישה עם נשיא האוניברסיטה  .1

 המועצה בהגרלה.

בעקבות הצהרות רבות על עלייה במחיר של מוצרי צריכה רבים התעוררה  –מחאת "האפודים הצהובים"  .2

ביל את המחאה מחאה מהשטח. התאחדות הסטודנטים לאחר ישיבת נשיאות חירום בנושא החלה להו

 באופן פעיל ולארגן עצרת במוצ"ש במספר מוקדים.

 עדכונים מדור אקדמיה:

החל מתקופת מבחנים הקרובה בעקבות מעבר למערכת בחינות  –אכיפת הגעה/אי ביטול למועדי ב'  .1

למי שנרשם ₪  50חדשה וכניסת חוק המזכה סטודנטים לתואר שני במועד ב' האוניברסיטה תחל לגבות 

ולא ביטל מועד ב' או לא נרשם והגיע למבחן באותו בוקר. הסכום שייאסף יחזור לסטודנטים דרך 

 הסטודנטים.האגודה ושימושו יקבע בסקר לבחירת 

 בחירת מזכ"ל המועצה
 

חן שרה  –הח"מ סקרה את עיקרי התפקיד והציגה דגשים אישיים שלה מן התפקיד. לתפקיד היו שני מועמדים 

 מרדכי ועומר חבד.

 
רואיינו כל אחד בתורם. לאחר מכן, חברי המועצה קיימו סבב התייחסויות אישי ודיון השוואתי  שני המועמדים

 בין המועמדים. 
 -חברי המועצה ביקשו לקיים דיון האם להצביע הצבעה חסויה

 

 הצבעה חסויה למזכ"ל המועצה

באווירה לא טובה וכי זהו הטיעונים בעד הצבעה חסויה היו כי חברי המועצה לא מעוניינים לפתוח את דרכם 

, הטיעונים נגד הם כי המועמדים הם אנשים בוגרים אשר ידעו להתמודד גם עם מי שלא מועצתי-נושא פנים

 בחר אותם, ושחברי המועצה צריכים לעמוד מאחורי החלטותיהם.

 מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת הצבעה חסויה לבחירת מזכ"ל המועצה :ההצעהנוסח 

בן, טל גולן, חיה, שי : קולות בעד

מילר, ערן, שי שביט, ענבר, מתן, 

אור לילאן, גיל, סתיו, יוסף, אנה, 

 -: נמנעים -: קולות נגד

https://bgu4u.co.il/wp-content/uploads/2018/11/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-1.pdf


 

 

 

 מועצת הסטודנטים הצביעה בהצבעה חסויה לתפקיד. פירוט ההצבעה מצורף בנספח א'.
 

 בשלב זה המועצה נאלצה להאריך את הישיבה מכיוון שהגיעה השעה חצות. 

 
 

  

 תימור

 ☐: נושא חסוי ☒: בהצבעהנכח חבר ועדת ביקורת  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת הצבעה גלויה לבחירת מזכ"ל המועצה :נוסח ההצעה

עידן, גל בלומנפלד,  :קולות בעד

אור כהן, טל אדיב, מוריה, יובל, 

יותם, גליה, עומר זעירא, בת חן, 

 ניצן, יקיר, זואי.

 - :נמנעים - :קולות נגד

 ☐ :נושא חסוי ☐ :נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה ההצעה לא התקבלה.דין ההצבעה: 

 איל סגל נמנע מהצבעה.

 הצבעה על הארכת הישיבה

 מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת הארכת הישיבה בחצי שעה :נוסח ההצעה

מוריה, יובל, טל גולן, : קולות בעד

גליה, חיה, שי מילר, ערן, שי שביט, 

ענבר, מתן, אור לילאן, גיל, סתיו, 

 יוסף, אנה, עידן, אור כוהן, 

 -: נמנעים תימור, ניצן, גל, בן: קולות נגד

 ☐: נושא חסוי ☒: נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 



 

 

 לועדותשיבוץ 
 (. 2014)דצמבר "מועצההלוועדות חברי מועצה ת ובחרהליך היוהל נהשיבוץ לועדות התקיים לפי "

 
 עדיפות ראשונה ע"פ פקולטה:

 כספים תקנון הסברה תפעול תרבות מעורבות אקדמיה

 גיל בן יוסף יובל אלון עומר חבד טל אדיב חיה כהן ענבר פריבמן שלום-ערן בן

טטיאנה  ציזריקיר  בן שדה
 שי שביט אור ליליאן  איליה שלומין טל גולן גולדווארג

 עומר זעירא אור כהן עידן קנר מתן דביר  איל סגל מוריה אדרי

 גליה קלר גל בלומנפלד  תימור ביבאר  משי קורן שי מילר

 יוסף ג'בר     בת חן כהן ניצן לביא 

 חן שרה מרדכי     זואי שוורץ יותם מדמון 

     סתיו לרון אנה גיל

 
 מקרא צבעים:

 
 

 עדיפות שניה:

 כספים תקנון הסברה תפעול תרבות מעורבות אקדמיה

 גיל בן יוסף יובל אלון עומר חבד טל גולן חיה כהן ענבר פריבמן ערן בן-שלום

טטיאנה  יקיר ציזר בן שדה
 שי שביט אור ליליאן  איליה שלומין טל אדיב גולדווארג

 עומר זעירא אור כהן עידן קנר מתן דביר סתיו לרון איל סגל מוריה אדרי

 גליה קלר גל בלומנפלד בת חן כהן תימור ביבאר איל סגל משי קורן שי מילר

 יוסף ג'בר ערן בן שלום שי שביט יוסף ג'בר טל אדיב בת חן כהן ניצן לביא 

 חן שרה מרדכי יותם מדמון זואי שוורץ גיל בן יוסף אנה גיל זואי שוורץ יותם מדמון 

 אנה גיל
 סתיו לרון

עומר חבד //  עומר זעירא גליה קלר משי קורן אור ליליאן
 טל גולן

 הנדסה טבע ניהול רוח וחברה בריאות

 עדיפות שניה



 

 

 
 מועצת האגודה התבקשה להכריע בין כניסת עומר חבד או טל גולן אל ועדת כספים:

 

 
 

 
 
 

 נבחר אל ועדת כספים. עומר חבד
 

 פירוטי ההצבעות מופיעים כנספחים ב', ג'.
 

 
 בברכה,

 אלונה חובב
 2018מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים 

  

 הצבעה חסויה לכניסה לועדת כספים

 מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת הצבעה חסויה לשיבוץ לועדת כספים :נוסח ההצעה

 -: נמנעים -: קולות נגד בן, ענבר: קולות בעד

 ☐: נושא חסוי ☒: נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה התקבלה.ההצעה לא דין ההצבעה: 

 מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת הצבעה גלויה לשיבוץ לועדת כספים :נוסח ההצעה

יקיר, מתן, עומר, טל אדיב, סתיו  ,תימור :קולות בעד

לרון, גיל בן יוסף, אור כהן, גל בלומנפלד, ערן עידן שי 

מילר חיה משי ניצן בת חן עומר זעירא גליה יותם טל 

 גולן יובל ומוריה אור לילאן

 - :נמנעים - :קולות נגד

 ☐ :חסוינושא  ☐ :נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 יוסף, חן, איל ואנה נמנעי מהצבעה.

 הצבעה על שיבוץ לועדת כספים

 ואת הסיבות בגינן הם מעוניינים להיות חברים בועדה. שני המועמדים הציגו את דבריהם למועצה

 את כניסת עומר חבד לועדת כספיםמועצת אגודת הסטודנטים מאשרת  :נוסח ההצעה

יובל, יותם, בת חן, משי, חיה, שי מילר, : קולות בעד

ערן, אייל, שי שביט, ענבר, עומר חבד, גל, אור כהן, אור 

 לליאן, סתיו, גיל, טל אדיב, מתן, חן, יקיר ותימור

 -: נמנעים -: קולות נגד

 ☐: נושא חסוי ☒: נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את כניסת טל גולן לועדת כספים :נוסח ההצעה

מוריה, בן, טל גולן, גליה, עומר ניצן יוסף  :קולות בעד

 אנה וזואי
 - :נמנעים - :קולות נגד

 ☐ :נושא חסוי ☐ :נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה ההצעה לא התקבלה.דין ההצבעה: 



 

 

 

 מינוי מזכ"ל מועצה -א'ספח נ
 

 
  :תוכן ההצעה

 מועצת אגודת הסטודנטים ממנה את חן שרה מרדכי למזכ"ל המועצה
 קולות 23 בעד:

 
 מועצת אגודת הסטודנטים ממנה את עומר חבד למזכ"ל המועצה

 קולות 4 בעד:
 

 שרה, עומר חבד.-משי קורן, טטיאנה, איליה, חןלא הצביעו: 
 
 
 
 

 פנים אופי ההחלטה:

 הוק-אד מתכונת ההחלטה:

עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות 

 המועצה:
 אין

רלבנטי, השותפים לניסוח בעלי תפקידים באגודה, אם 

 ההחלטה:
 אין

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

 מזכ"ל המועצה היוצאת גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:

 אין גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

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

  



 

 

 שיבוץ לועדות –' בספח נ
 
 
 

  :ההצעהתוכן 

כפי על פי העדיפות הראשונה של חברי המועצה את השיבוץ לועדות מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת 
 :שמופיע

 כספים תקנון הסברה תפעול תרבות מעורבות אקדמיה

 גיל בן יוסף יובל אלון עומר חבד טל אדיב חיה כהן ענבר פריבמן שלום-ערן בן

טטיאנה  יקיר ציזר בן שדה
 שי שביט אור ליליאן  איליה שלומין טל גולן גולדווארג

 עומר זעירא אור כהן עידן קנר מתן דביר  איל סגל מוריה אדרי

 גליה קלר גל בלומנפלד  תימור ביבאר  משי קורן שי מילר

 יוסף ג'בר     בת חן כהן ניצן לביא 

 חן שרה מרדכי     זואי שוורץ יותם מדמון 

     לרוןסתיו  אנה גיל

 
 פה אחדבעד: 
 נגד: 

 נמנע: 
 
 

 פנים אופי ההחלטה:

 הוק-אד מתכונת ההחלטה:

 2018מזכ"ל מועצת  עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:

בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח 

 ההחלטה:
 אין

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

 2019, מזכ"ל מועצת 2018מזכ"ל מועצת  גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:

 אין גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

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

 



 

 

 שיבוץ לועדות – ג' ספח נ
 
 
 

  :תוכן ההצעה

 על פי העדיפות השנייה של חברי המועצה כפי שמופיע: את השיבוץ לועדותמועצת אגודת הסטודנטים מאשרת 

 כספים תקנון הסברה תפעול תרבות מעורבות אקדמיה

-ערן בן
 שלום

ענבר 
 ןפריבמ

 גיל בן יוסף יובל אלון עומר חבד טל גולן חיה כהן

 יקיר ציזר בן שדה
טטיאנה 
 גולדווארג

 טל אדיב
איליה 
 שלומין

 שי שביט אור ליליאן 

 עומר זעירא אור כהן עידן קנר מתן דביר סתיו לרון איל סגל מוריה אדרי

 איל סגל משי קורן שי מילר
תימור 
 ביבאר

 בת חן כהן
גל 

 בלומנפלד
 גליה קלר

 יוסף ג'בר ערן בן שלום שי שביט יוסף ג'בר אדיבטל  בת חן כהן ניצן לביא 

 יותם מדמון זואי שוורץ גיל בן יוסף אנה גיל זואי שוורץ יותם מדמון 
חן שרה 
 מרדכי

 עומר חבד עומר זעירא גליה קלר משי קורן אור ליליאן סתיו לרון אנה גיל
 

 בעד: פה אחד
 נגד: 

 נמנע: 
 
 

 פנים אופי ההחלטה:

 הוק-אד מתכונת ההחלטה:

 2018מזכ"ל מועצת  עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:

תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח בעלי 

 ההחלטה:
 אין

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

 2019, מזכ"ל מועצת 2018מזכ"ל מועצת  גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:

 אין גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

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

 

 


