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 כלל חברי העמותה

 

 ש"פתנת לש למניין הראשונהמועצה הישיבת מסדר יום  : סיכוםהנדון

 ישיבה שמן המניין. ,1-לישיבתה ה"פ ת תשמועצ התכנסה  2019לדצמבר,  22-ביום א', ה •

 20:00-00:15 בין השעות בלובי בית הסטודנט,התקיימה הישיבה  •

 ישיבה.ה סיכוםמצ"ב  •

 

אלה , לרועי ארא, רותם חניה, ברק דביר, יותם קיפניס, יניב גורדצקי, דור ישי, תום לוי, נועה חסידוב כחים:ונ

, שיר שפרן, ניר כפרי, טל אדיב, איילת גל, צברי-דניאל גיא, דולב כנען, אור ליליאן, דורון ליבנה מהצרי, אסרף 

, אילה בדש, אוסקר אפשטיין, דקל לוי, עידו שגן, אביגיל שיר יוספוב, יובל דר, דין בגדדי, טל חזי, עד כהן-אל

 (33) בר קאופמן, יניב שמיס, איילה שץ  ,ניר בוגלו, רון גלעד, יטיב יחיאל, תובלי רון
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מספר חברי מועצה הציגו בפני המליאה את דו"ח הבחירות. ורדי  אביטן ועירית לידור -ועדת בחירות תיו"ר וחבר

 העבירו שאלות טרום המליאה אל חברי הועדה ונענו. 

 המלצות העיקריות שעלו מתוך הדו"ח:ה



 

 

 
 חברי מועצה:ומסקנות  טענות

 )דורון ליבנה מהצרי(רוניות לפועל להוצאת בחירות אלקטמול רשם העמותות פעולה מיידית  .1

 בקשה לפירוט לגבי כשלי היום הראשון )שיר שפרן( .2

  .שגן()עידו  שינוי משמעותי בהרכב ועדת בחירות .3

 )יובל דר(. של עובדי הקלפילגבי תהליך ההכשרה  הפק"ל .4

 . הפק"ל לגבי הסברת הבחירות .5

 .)אלה אסרף( ועצה לשנה א'הנגשת בחירות המ .6

 . )דניאל גיא צברי( התאמת התהליך לועדת בחירות חיצוניים מהרכב האגודה .7

 

 העמותה. כום זה, ויפורסם באתר ו"ח הבחירות מצורף לסיד

 חלוקה לועדות:
 האגודה. זוהי החלוקה הסופית:  חברי המועצה התחלקו לועדות אשר ילוו באופן שוטף את מדורי

 

 

 

 

  שיבוץ לועדות 

  רווחה כספים תקנון  הסברה תפעול תרבות מעורבות אקדמיה 

 1 יניב שמיס רותם חניה עידו דקל לוי רון גלעד טל אדיב איילה שץ ניר בוזגלו 1

2 
בר 

 2 טל אדיב שיר שפרן נועה אביגיל יניב שמיס אילה בדש דור ישי קאופמן 

 אור ליליאן  רון גלעד יובל דר יובל דר שיר שפרן דקל לוי 3
אוסקר 
 3 איילה שץ אפשטיין



 

 

 טל חזי 4
-דורון ליבנה

 אלה אסרף מהצרי
עד -אל

 4 רועי אראל תובלי ברק דביר דין בגדדי כהן

 יותם קיפניס עידו שגן 5
נועה 
 חסידוב

יטיב 
 יטיב יחיאל רועי אראל דולב יחיאל

-דורון ליבנה
 5 מהצרי

 תום לוי דולב יותם קיפניס איילת גל אביגיל 6
-דניאל גיא

 6 איילת גל אור ליליאן  צברי

 עד כהן-אל יניב גורדצקי אילה בדש 7
דין 

 בגדדדי
-דניאל גיא

 7 ניר כפרי ברק דביר ניר בוזגלו צברי

 

 בחירת מזכ"ל המועצה
 

לתפקיד היו שני  קרי התפקיד, ואת הצורה בה המכרז הולך להתנהל. המועצה החדשה, סקרו את עיחברי 

 ברק דביר ויניב גורדצקי. –מועמדים 

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

 בין המועמדים. 

 -חברי המועצה ביקשו לקיים דיון האם להצביע הצבעה חסויה

 

 

 בברכה,
מרדכי,  חן שרה  

2019-2018ודה הסטודנטיאלית לשנים מזכ"לית מועצת האג  

 הצבעה חסויה למזכ"ל המועצה

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

מודד גם עם מי שלא הם אנשים בוגרים אשר ידעו להת , הטיעונים נגד הם כי המועמדיםמועצתי-נושא פנים

 בחר אותם, ושחברי המועצה צריכים לעמוד מאחורי החלטותיהם.

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

דורון, שיר, דולב,  : קולות בעד

עידו, אלה, איילה, איילה, דניאל, 

-אוסקר, יותם, יטיב, דין, דור, אל

 . (14) עד

יניב, אור, דקל, רועי , : קולות נגד

איילת, ניר, יובל, נועה, תום, בר, 

 (.11) טל

 תובלי.: נמנעים

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

 הצבעה חסויה למזכ"ל המועצה

 המועצהכ"ל ממנה את ברק דביר למז 2020-2019האגודה הסטודנטיאלית לשנת מועצת  :ההצעהנוסח 

 תובלי.: נמנעים )בעד יניב(10 :קולות נגד 18 : קולות בעד

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


