
 

 

 

 2019, לאפריל  21-ה                                                                                                                                     :ודלכב

                             חברי המועצה

 כלל חברי העמותה

 

 טת תשע"למועצ רביעיתוסדר יום לישיבת מועצה  הנדון: זימון

 

 שמן המניין. רביעיתה, תתכנס המועצה לישיבתה 2019 לאפריל 28-, ה'אביום   •

 בלובי בית הסטודנט. 20:30הישיבה תחל בשעה   •

 במייל. יים ועדכוניםאנא עקבו אחרי שינו •

 !שווים ובריאים יהיו נשנושים -דקות לפני תחילת הישיבה 15להגיע אנא הקפידו  •

  .לישיבה מצ"ב סדר יום •

 

 :סדר יום

 עדכוני מזכ"ל/ יו"ר ועד מנהל/ יו"רי ועדות •

 . י מסמכים מצורפים\ראה :יו"ר ועדת כספים -מינוי רואה החשבוןהארכת  •

 אשמח לדעת בהתראה מראש.אם ישנם חברי מועצה נוספים אשר חפצים להצטרף,  -הקמת ועדת רווחה •

 .י מסמכים מצורפים\ראה

 טאגודת הסטודנטים לשנת תשע"מכרז לתפקיד יו"ר  •

o אוראל אלוני, ויקטוריה קלנטרוב.עדי אהרוני דים:מועמ , 

o 1נספח  -נוהל מכרז יו"ר. 

o ותמלול  דרישות ועדות מהיו"ר הנכנס, קו"ח, מכתבי המלצה, מצעים, :י מסמכים מצורפים\ראה

 דיבייט יו"ר.

 לחסוך זמן חשוב ויקר.אבקש כי תעברו על המסמכים המצורפים לפני המליאה על מנת  •

 

 

 .מראשתצליחו להגיע לישיבה ו/או תאחרו *נא לעדכן במידה ולא 

 

 

 

 בברכה,

 חן שרה מרדכי

 מועצת אגודת הסטודנטים יתמזכ"ל

 העתק:

 הנהלת האגודה

 ועדת ביקורת

 

 



 

 

 :לקראת מכרז יו"ר דגשים :1נספח 

 .המועצה ומהקהללעומת דיבייט יו"ר, במליאה כל השאלות יופנו מחברי  .1

 אשר יעמוד מול המליאה וימליץ עליכן באופן אישי. ה\להביא ממליץצריכה המתמודדות כל אחת מ .2

 ן קהל, זה יגרום לעירור עניין כלל אוניברסיטאי, וזה חלק משמעותי מהמטרה. \חשוב שתביאו עימכם .3

התייחס לכך בדיבייט ממליצה לעיין בתשומת לב ול -דרישות כל וועדה מהיו"ר הנבחרמצרפת לכן את  .4

 או בשאלות שיופנו כלפיכן. \ו

חברי  33 -למתמודדות , חשוב לי להכין מראש, מדובר במאורע מרגשהנוהל מכרזן את \מצרפת לכם .5

בואו ננסה  -במאורע מועצה שיושבים מסביב, שואלים שאלות, ועוד סטודנטים אשר מגיעים להתעניין

 להיות רגישים ומתחשבים!

 יתקיים בנוהל הבא:המכרז 

o :דק' על  3מרכזית, כל מתמודדת עונה במשך השאלה הצגה עצמית ואז תשובה על ה דיבייט קצרצר

 ויכולה להגיב למשתתפות האחרות. השאלה 

לאחר הערות מחברי מועצה  בעוד שנה, כיצד האגודה תראה כשאני בראשה? )הערה: השאלה היא:

הודגש בפני המתמודדות  -הזאת נועדה לכוון לפרקטיקההשאלה  שונים לגבי הכלליות של הדיבייט,

  המדיניות לקרקע.(מתכננות להוריד את  הןכיצד כי חברי המועצה מתעניינים ב

 דק'.  15-20סה"כ:  ▪

o דק'. 2מוגבלת ל: ה לכל מתמודדת\ממליץ 

 דק'.  6: סה"כ  ▪

o המתמודדות יוצאות:, ושאר , עוברים לראיין כל אחת בנפרדוההמלצות לאחר הדיבייט הקצרצר 

כל שאלה באורך דקה, כל תשובת דק',  20 סבב שאלות חברי מועצה לכל מתמודדת: ▪

שאלות )אשר אינן כלולות במצגת( מחברי  2-תינתן אופציה ל דק'. 2-מועמדת מוגבלת ל

 אנא השתדלו לא לחזור אחד על השנייה! -ת\המועצה לכל מתמודד

 דק'. 2תשובה , כל דק' 10גג  סבב שאלות מהקהל: ▪

 דקה וחצי. : לפני יציאה מהחדר אחרונות מצד המתמודדתתוספות  ▪

o :דיון בין חברי המועצה על כל מתמודדתהמועמדת יוצאת מהחדר,  דיון פרסונלי . 

 דק'.  10סה"כ:  ▪

o לאחר ראיון עם כלל המתמודדות, יתקיים דיון השוואתי.: דיון השוואתי 

 .דק' 15: על כלל המתמודדות סה"כ זמן דיון השוואתי ▪

o  2020-2019הכרזה על יו"ר האגודה לשנת  .  

 

 הנוהל מנוסח בלשון נקבה, אך פונה לכלל המגדרים באהבה.  •


