
 

 

 

 2019, ליולי 14-ה                                                                                                                                     :ודלכב

                             חברי המועצה

 כלל חברי העמותה

 

 טתשע"למועצת  שביעיתוסדר יום לישיבת מועצה  הנדון: זימון

 

 שמן המניין. שביעיתה, תתכנס המועצה לישיבתה 2019 לייול 31-, ה'דביום   •

 .באולם רותם 20:00שעה הישיבה תחל ב  •

 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 •

 החודש!הכרזה על מצטייני  •

 סמכויות ועדת כספים. •

 המלצת היו"ר להמשיך עם היועץ המשפטי הנוכחי )דן כהן(.  -בחירת יועץ משפטי לשנה הקרובה •

 י מסמכים מצורפים\ראה -בחירת יו"ר ועדת ביקורת •

 :טלשנת תשע"יו"ר ועדת בחירות מכרז לתפקיד  •

o דים:מועמ  

o  1נספח  -יו"ר ועדת ביקורתנוהל מכרז. 

o ות צירפו(\, והמלצות )אם המועמדיםדרישת תפקידקו"ח,  :י מסמכים מצורפים\ראה. 

o !גם הפעם, אשמח אם תשלחו שאלות מבעוד מועד, לפיכך דד ליין לשאלות למתמודדים  חשוב

  בצהריים. 12-הקרוב ב שניהוא עד 

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

 

 

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

 

 בברכה,

 חן שרה מרדכי

 מועצת אגודת הסטודנטים יתמזכ"ל

 העתק:

 הנהלת האגודה

 ועדת ביקורת

 



 

 

 

 :ועדת בחירות לקראת מכרז יו"ר דגשים :1נספח 

 .במליאה כל השאלות יופנו מחברי המועצה ומהקהל .1

חברי  33 -ים\למתמודדות מראש, מדובר במאורע מרגש, חשוב לי להכין הנוהל מכרזן את \מצרפת לכם .2

  בואו ננסה להיות רגישים ומתחשבים! -מועצה שיושבים מסביב, שואלים שאלות

 המכרז יתקיים בנוהל הבא:

o הצגה עצמית 

 דק'.  2סה"כ:  ▪

o :י איתו? \מהו האתגר המרכזית בבחירות המועצה, וכיצד תתמודד מענה על שאלה מרכזית 

o :כל שאלה באורך דקה, כל תשובת מועמדת דק',  15 סבב שאלות חברי מועצה לכל מתמודדת

כלולות במצגת( מחברי המועצה לכל  ה)אשר אינ שאלה לייבתינתן אופציה ל דק'. 2-מוגבלת ל

 יה!אנא השתדלו לא לחזור אחד על השני -ת\מתמודד

o  דקה וחצי. : לפני יציאה מהחדר אחרונות מצד המתמודדתתוספות 

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

 דק'.  10סה"כ:  ▪

o ות, יתקיים דיון השוואתי.\לאחר ראיון עם כלל המתמודד: דיון השוואתי 

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

o  2020-2019לשנת  יו"ר ועדת בחירותהכרזה על  .  

  


