
 

 

 

 2020 במאי 17-ה                                                                                                                  :ודלכב

                             חברי המועצה

 כלל חברי העמותה

 

 בזום  -הרביעיתמועצה הישיבת מסדר יום  : סיכוםהנדון

 , ישיבה שמן המניין.4-לישיבתה ה תש"פת מועצ התכנסה,  2020 מאיב 13, הד'ביום  •

 19:00-23:00 בין השעות  במערכת הזוםהתקיימה הישיבה  •

 ישיבה.ה סיכוםמצ"ב  •

 

 וכחים:נ

כנען, בר  טל חזי, רועי אראל, דין בגדדי, דולב  , רון גלעד, דור ישי, נועה חסידוב, רותם חניה, אןיאור ליל
ניר בוזגלו, יותם יניב שמיס, עד כהן, -רף , אלאס, יובל דר, אלה מהצרי -הקאופמן, דקל לוי, דורון ליבנ

, )מזכ"ל( , אביגיל שיר יוסיפוב, איילה בדש, איילת גל , דור ישי, שיר שפרן, טל אדיב, ברק דבירפניסיק
 ח"מ 29סה"כ :  דצקי, תובלי רון, יניב גורתום לוי, דניאל גיא צברי , עידו שגן

 
  

  חסרים: איילה שץ, ,ניר כפרי סה"כ :2 ח"מ
 

 משקיפים:

 נתנאל קלוטקר : יו״ר ועדת ביקורת .1

 יו"ר אגודת הסטודנטים: עדי אהרוני .2

 נציגי הנהלת האגודה:  .3

 אור ארז רמ"ד הסברה:  .1

 ניתאי בררמ"ד תרבות:   .2

 נועה שמשרמ"ד מעורבות:  .3

 רמ"ד רווחה שיר כהן  .4

  הישיבה:מהלך  

   עדכוני מזכ"ל •

 סידור וועדות המועצה  •

 מכרז יו"ר האגודה  •

 

 עדכוני מזכ"ל: .1

a.   התנהלות בישיבה 

b.  סידור וועדות המועצה 

c. תקופת מכרזים 

 

 

 



 

 

 

 מכרז בחירות יו"ר האגודה  .2

 מהלך המכרז:  

 הסבר על התנהלות המכרז  •

 הצגה עצמית של המועמדים •

 תיראה האגודה הסטודנטיאלית ברשותך? שאלה מרכזית למועמדים: בעוד כשנה כיצד  •

 ממליצים עבור כל מועמד •

 ראיונות אישיים: סבב שאלות על ידי חברי וחברות המועצה •

 שאלות נוספות מהבית/חברי מועצה  •

 סיכום אישי עבור כל מועמד •

 דיון פרסונלי •

 דיון השוואתי •

 הצבעה  •

 מכהן(, שיר צדוק )רמ"ד אקדמיה מכהנת(. אביב סגרון )סיו"רהמתמודדים: 

כלל חברי המועצה נשאלו על קשר ישיר או עקיף אל המועמדים פרט ליחסי סבב גילוי נאות: 

 עבודה, במקביל התבצעה בדיקה של ועדת ביקורת.

 תובלי רון )נתק במהלך הישיבה(, איילה שץ וניר כפרי )לא נכחו(.לא הצביעו: 

 ראיונות אישיים: 

 ד נשאל שאלות שהוכנו מראש )נספח א'(כל מועמ •

 נשאלו שאלות נוספות בזמן המליאה •

 סיכום אישי של המועמד •

 שיר צדוק יצאה בהגרלה לענות ראשונה ולאחריה נכנס אביב סגרון •

 במהלך הראיונות נכח רק מועמד אחד בחדר  •

 בתום הראיונות שני המועמדים יצאו מהחדר ולא צפו במתרחש באופן ישיר. •

 דיון פרסונלי:  

 הדיון התבצע לפי סדר הראיונות )שיר ואז אביב( •

בכל דיון על מועמד, לפי סדר הרמת היד ניתנה האפשרות לכל חברי המועצה להביע את   •

 עמדתם על המועמד.

 דיון השוואתי: 

 בסיום שני הדיונים הפרסונליים התבצע דיון השוואתי בין המועמדים. •

 ד קיבל את הזכות ולדון ולהשוואות בין המועמדים.כל חבר מועצה לפי סדר הרמת הי •

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 התבצעה הצבעה על הצבעה חסויה לבחירת יו"ר האגודה:

 

 
 
 

 :20/21הצבעה על בחירת יו"ר האגודה לשנת 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מועצת תש"פ מאשרת ביצוע הצבעה חסויה נוסח ההצעה:  הצבעה חסויה הנושא: 

 על בחירת יו"ר האגודה 

דניאל,  קולות בעד:
אביגיל, טל .א., טל .ח., 
דין, אלה, נועה, איילת, 

, רותם, שיר, עידו, דור
 דולב  דורון,יטיב, תום,

(16 ) 

ברק, בר, אור, יניב  קולות נגד:
.ג., יותם, רועי, רון, יניב .ש., 

 (. 10) ניר, יובל

דקל, אלעד, איילה.  נמנע:
(3) 

ההצבעה  דין ההצבעה: 

 אושרה

ביקורת  נכח חבר ועדת 

 ☒ : בהצבעה

 ☐י: נושא חסו

 ההצבעה אושרה לכן ההצבעה על בחירת יו"ר האגודה התבצעה באופן חסוי הערות: 

 רון תובלי לא נכח בהצבעה 

בחירת יו"ר  הנושא: 

 האגודה 

מועצת תש"פ ממנה את שיר צדוק לתפקיד נוסח ההצעה: 

 20/21האגודה לשנת יו"ר 

 אין נמנע:  7 קולות נגד: 22 קולות בעד:
ההצבעה  דין ההצבעה: 

 אושרה

נכח חבר ועדת ביקורת  

 ☒ : בהצבעה

 Xי: נושא חסו

 התקיימה הצבעה חשאית דרך מערכת הזום הערות: 

לבקשת חבר המועצה עידו שגן הועלה כי ההצבעה לא הייתה חסויה באופן מלא, בשל  

היותה הצבעה מרחוק דרך מערכת הזום יו"ר ועדת ביקורת נתנאל קולטקר יכול לראות  

 מי מצביע לאיזה מועמד. 



 

 

 
 

 נספחים :

 שאלות חברי המועצה: 

 בהתנהלות האגודה היום, בדגש על דבר אחד? שיר שפרן: מהו הדבר שהכי מפריע לך   ❑

שיר שפרן: ספר/י על סיטואציה שבה קיבלת ביקורת שלילית מהממונה עליך או   ❑
 מעמיתיך 

טל חזי : מה לדעתך היו"ר היוצאת עשתה פחות טוב ואיך את/ה תתמודד איפה שהיא   ❑
 נכשלה? 

 שאלת המשך: ספר על מצב בו נכשלת  ❑

 הסטודנטים יתפסו את האגודה ברשותך? רון: בעוד שנה מהיום איך  ❑

דורון : אילו תכונות לדעתך צריכות להיות ליו"ר האגודה? האם לדעתך יש לך את   ❑
 התכונות הדרושות?

אור ליליאן: האגודה היא מלכר , שמקבלת את הכסף מדמי הרווחה המשולמים  ❑
כולת  לאוניברסיטה. ההרגשה אצל הסטודנטים כי דבר זה פוגע בעצמאות האגודה והי

 שלה לנהל מאבקים. כיצד תרצה לפעול בתור יור אגודה ביחס לזה ? 

תום: האגודה מפיקה כמות אירועים גדולה בשנה שיוצרת מעמסה על כלל הארגון, איך   ❑
 תתמודד/י עם המצב? 

נועה חסידוב: מה דעתך על תמיכת האגודה במאבק למען העסקתן הישירה של עובדות  ❑
וכיצד יהיה נכון בעינייך שהאגודה תפעל מול  ועובדי הניקיון באוניברסיטה? 

 האוניברסיטה בנושא? 

דגצ : איפה נגמרת הסמכות של המועצה ומתחילה הסמכות של האגודה, ולהפך? איפה   ❑
 עובר הקו בין החלטה מנהלית שוטפת לבין עמדה שעליה מצביעה המועצה? 

היית רוצה   עוד שנה את/ה מסיים ללמוד. לאיזו מדינה: BGUרדיו שאלות נוספות:  ❑
לצאת, ואיך את/ה מתכוונת להשתמש בכוח שיש בתפקיד היו"ר כדי לקדם את המדינה  

 לכיוון הזה?'

יך תתמודדי עם תהליכים פוליטיים ואקטואליים, איך את חושבת  אאיילת גל:  ❑
 ...שתתמודדי אל מול האוניברסיטה, ציבור הסטודנטים והמועצה? דוגמא עם רפי פרץ

בר קאופמן: ברציתי לדעת על הקשר עם הסטודנטים שנמצאים מעבר לגשר מה דעתך?  
 ?ואיך תפעלי בקשר עם אסרן

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


