
 

 412פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 

-מתן מהפאני רבינוביץ', דנה קצב, אופק ספיר, ליאור פליק, ניצן שחר, גבריאל בן חיים,  נוכחים:

, אבי אוחיון, , רוני פרץ, אנטונינה חמלניצקיליאהבתי, רן פליק, אלחנן קוטלר, אורי ליבנה, יוסי ג'יב

 ., דנה בצלאלאפרת פינקל

ליאל פאסוב, עמנואל מונייר, סטיב טורקין, מתן זמפט, סוזי פקר,  ברוך גליס, יוסף נדב לוי, נעדרים:

גליה שלמה, חסיה  יהונתן עפג'ין, לימור דיין, רועי אדמוביץ', מירב כהן, הדס מזרחי, עטר שיינטל,

 ., , אייל סגל, שחר שבקו, אינגה גל מדורסקי, איילת אנקורי, רועי דייןשיפמן

דביר חבר העתודה , , יו"ר ועדת ביקורת אלכס פנובמבקר האגודה עו"ד גיא הדר אורחים:\מבקרים

 .ראנין, גל גלזר גבריאלוב, סטודנטים אורחים:-ניסטלאורלי , מנכ"לית האגודה גולדשטיין

  ליאור פליק: –עדכוני הנהלה  

מלגאים ומחולק במס' אזורים ברחבי הארץ:  20יצא לדרך,  –סטודנט למען סטודנט  (1

חיפה, ירושלים ובאר שבע. העבירו מרתונים חינם לסטודנטים תמורת מלגות ואנו 

הולכים להגדיל את הפרויקט ולהרחיב אותו ביחד עם מאצ'ינג מצד האוניברסיטה. עלה 

 השנה. שקל 70,000

המון אירועי תרבות וש"פ עם אוניברסיטאות אחרות. לדוגמא: מסיבת  –אירועי תרבות  (2

 יום האהבה בירושלים. תקווה שבעתיד נעשה את ההפקות דרך החברה הכלכלית.

 –. מיקס אנד מאץ' לקראת סוף מאי 13.03-סדנה של ירון וייסברג בהרצליה ב –אגודייט  (3

לאוויר. נפתח לפני שנתיים וכעת אנו מחדשים אותו.  עדיין לא עלה –שדכנית מודרנית 

 סטודנטים נמצאים במועדון. 600מעל 

 350-יוצאת בחודש יוני. פאני מובילה את המשלחת. נרשמו מעל ל –משלחת למרוקו  (4

מקומות. נפגשת עם  30סטודנטים על  100סטודנטים ולאחר המימון והפילטרינג נרשמו 

הקבוצה האוניברסיטאית הראשונה שמוציאה את הדיקן לתת למשלחת נפח אקדמי. 

 המשלחת הזו. 

סטודנטים. בעתיד יהיה טיול משפחות  40טיול לרמת הגולן שיצא עם  –או"פטובוס  (5

 לאזור מדבר יהודה.

 בחודש הקרוב.הופעות סטנדאפ בעכו ובחיפה  –אירועי סטודנטים  (6

ציוד משרדי חדש ומחשוב חדש כאשר נוספו תוכנות חדשות  –ארגון מחדש של האגודה  (7

ואפשרויות לעבוד באופן ישיר ורצוף יותר עם האוניברסיטה עצמה. שולחנות חדשים. 

 עובדים על שיפוץ החדרים הישנים. 

 9.102.26 –ישיבת מועצה 



מרתונים שנעשו לאחרונה. בנוסף, נתנו כיתות לסטודנטים ללמוד במשותף  –אקדמיה  (8

רייה ברעננה לכיבוד לפני תקופת המבחנים. נפגשים עם במסגרת "חברותא". דאגנו בספ

דיקן הלימודים שהעלנו דרישות מול האוניברסיטה בנוגע למגוון נושאים: בעיות עם 

 קורסים שלא נפתחים, בקורסים שונים וכד'. 

 אסנת גץ מחליפה את חנה קליין כסמנכ"לית האוניברסיטה.  –סמנכ"לית חדשה  (9

לאורך שנים מול האו"פ. שכרנו ייצוג משפטי לטיפול מאבק  –התאחדות הסטודנטים  (10

בנושא. מחר מתקיימות בחירות בהתאחדות וליאור מוביל קבוצה מסוימת של יו"רים 

לתפקיד הסיו"ר. המשמעויות: אם הוא ייבחר לתפקיד, האגודה  והוא מתמודד אחרים

 תצטרך לקיים בחירות לבחירת יו"ר חדש. 

עתידים להתפרק בדצמבר הקרוב ומשנה הבאה  –ן אגודת הסטודנטים במכללת רמת ג (11

נקבל שם מבנה של האגודה שלנו כאשר יהיה לנו נציג מטעמנו. הסטודנטים משלמים 

 שם דמי מכללה והחל מאבק להפסקת התשלום הזה.

 

 2:הצעות לסדר יום 

 נדחו משום שהן מחייבות שינוי תקנוני להם נדרש רוב של המליאה. הצעות לסדר יום .1

בשם רבינוביץ' פאני נשיאת האגודה הצעה של  –קיום פאנל בחירות  – לסדר יום ההצע .2

 גל גלזרהסטודנט 

חברי כנסת מהכנס הקודמת  5ל  3להביא בין  -גיוון מפלגתי, מיקוד על מצע צעירים , מטרה -

 .והבאה, לא אמור להיות זרקור על מפלגה אלא על צעירים

 : 12 -בעד  3-נמנע  1 -נגד הצבעה 

 ה ננעלת.הישיב
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