פרוטוקול ישיבת מועצה –21.05.19
נוכחים :פאני רבינוביץ' ,דנה קצב ,אופק ספיר ,ליאור פליק ,רועי דיין ,אורי ליבנה ,שחר שבקו ,גליה שלמה ,עמנואל מונייר,
נועם לוי ,מירב כהן ,יוסי ג'יבלי ,אבי אוחיון ,ניצן שחר ,חסיה שיפמן ,ליאל פאסוב ,מתן מה-אהבתי ,אינגה גל מדורסקי ,יוסף
נדב לוי ,יהונתן עפג'ין ,אפרת פינקל ,דביר גולדשטיין.
נעדרים :ענת ברמי ,אנסטסיה שצ'רבקוב ,רוני פרץ ,עטר שיינטל ,אייל סגל ,איילת אנקורי ,אנטונינה חמלניצקי ,גבריאל בן
חיים ,דנה בצלאל ,רן פליק ,אלחנן קוטלר ,אייל סגל ,רועי אדמוביץ' ,ברוך גליס ,יואב בן אבו.
מבקרים\אורחים :מבקר האגודה עו"ד גיא הדר ויו"ר ועדת ביקורת אלכס פנוב.


עדכוני הנהלה:
 )1מתנה שנתית -עד היום חולקו  3500תיקים  2500 +שוברים ,חלוקה לפי אזורים ,מעל  100סטודנטים התחילו
לשלם דמי רווחה בגלל המתנה השנתית.
 )2ימי סטודנט -שת"פ עם אגודות ברחבי הארץ :בחיפה ,בבאר שבע ובתל אביב .כרטיסים מסובסדים למשלמי דמי
רווחה .יש סטודנטים שמשלמים בשל הכרטיס ליום סטודנט וההטבות הנלוות.
 )3סיור שבועות -ב  6.6.19יוצא סיור מיוחד לכבוד חג השבועות למספר יעדים שונים בארץ ,ויכלול טעימות של יין
וגבינות ,מסובסד לסטודנטים משלמי דמי רווחה.
 )4סקר אביב -סקר שמבצעת האגודה על מנת לבחון האם מרוצים מה עלינו לשפר .הגרלה נושאת פרסים בין העונים
הובילה לכ 800-עונים כבר בסבב הראשון של הסקר .ישנו רצון ללכוד את הנתונים וללמוד את המידע שמספקים
הסטודנטים על המקומות בהם עלינו להשתפר וכד'.
 )5טקס חלוקת תארים -מתקיים בשבוע שבין ה .11.6-15.6-קיימת מסורת של האגודה שמציבה עמדות צילום של
אגודת הסטודנטים לטובת המסיימים.
 )6מועדון אופל'ה -מתוכנן אירוע קיץ למועדון ,ככל הנראה בימית .2000
 )7פרויקט סטודנט למען סטודנט -סטודנטים מצטיינים עוזרים למשלמי דמי רווחה בתמורה למלגה .צובר יותר
תאוצה כרגע לקראת המבחנים ומצפים כי שנה הבאה הפרויקט יורחב ויוגדל.
 )8מרתונים מקוונים ופרונטליים בסבסוד.
 )9אגודייט -אירוע קיץ -בהכנה כרגע.
 )10בניית חנות מקוונת של האגודה – היה קיים בעבר .מכירה של מגוון מוצרים למגורים ושל האגודה לטובת
הסטודנטים במחירים נמוכים.
 )11משלחת למרוקו – יוצאת ב ,03.06-מתוכנן בתאריך ה 26.5-יום הכנה למשלחת.
 )12תערוכת צילום בעניין אלימות נגד נשים -פרויקט של חברת המועצה אינגה ביחד עם הצלם שרון גבאי ויזכה
לתמיכת האגודה :יופיע בקמפוס רעננה ובמקומות נוספים בארץ ואפילו בחו"ל .כל הפעילות בתערוכה בהתנדבות
כולל של הצלם.
 )13התאחדות הסטודנטים – במקביל לישיבת המועצה ,התקיים מפגש של התאחדות הסטודנטים בנושא המנדטים
של האו"פ ,ליאור יעדכן על התוצאות בהמשך.
 )14ערב הרצאות של מודל האו"ם – מתקיים מחר בפעם הראשונה פתוח לקהל הרחב ,מוזמנים להגיע.



הקראת מכתב פרידה של הדס מזרחי -חברת מועצה שפרשה



הצעות לסדר יום:
 )1הצעה של יו"ר האגודה ,ליאור פליק  -שינוי תקנון – מתן אפשרות של יו"ר להתמודד לשתי קדנציות רצופות בלבד או
ל 2-קדנציות במצטבר.
 הסתייגויות :חבר המועצה אבי אוחיון – מתנגד לכהונה מצטברת כלומר ,יו"ר שנבחר לא יוכל להתמודד לקדנציה
נוספת לאחר שעזב את האגודה .יו"ר האגודה ,ליאור פליק מקבל את ההסתייגות.
 חבר המועצה ,דביר גולדשטיין טוען שיש להפריד בין התפקיד הניהולי והפוליטי של היו"ר.
-

חברי המועצה מקבלים את נוסח ההצעה לאחר ההסתייגות של חבר המועצה אבי אוחיון .עוברים להצבעה על
הנוסח החדש ללא עניין ההצטברות.

-

הצבעה על שינוי תקנון בהצבעה גלויה ושמית:

 .1נשיאת האגודה ,פאני רבינוביץ' – בעד

 .12חבר המועצה ,יוסי ג'יבלי – בעד

 .2סגנית הנשיאה ,דנה קצב – בעד

 .13חבר המועצה ,אבי אוחיון – בעד

 .3סגן הנשיאה ,אופק ספיר – בעד

 .14חבר המועצה ,ניצן שחר – נמנע

 .4יו"ר האגודה ,ליאור פליק – בעד

 .15חברת המועצה ,חסיה שיפמן – בעד

 .5סיו"ר האגודה ,רועי דיין – בעד

 .16חברת המועצה ,ליאל פאסוב – בעד

 .6חבר המועצה ,אורי ליבנה – בעד

 .17חבר המועצה ,מתן מה-אהבתי – בעד

 .7חבר המועצה ,שחר שבקו – בעד

 .18חברת המועצה ,אינגה גל מדורסקי – בעד

 .8חברת המועצה ,גליה שלמה – בעד

 .19חבר המועצה ,יוסף נדב לוי – בעד

 .9חבר המועצה ,עמנואל מונייר – בעד

 .20חבר המועצה ,יהונתן עפג'ין – בעד

 .10חבר המועצה ,נועם לוי – נמנע

 .21חברת המועצה ,אפרת פינקל – בעד

 .11חברת המועצה ,מירב כהן – בעד

 .22חבר המועצה ,דביר גולדשטיין – נמנע



תוצאות :בעד –  ,19נמנע –  ,3נגד 0 -



ההצעה עברה ברוב קולות הדרוש לשינוי תקנון.

 )2הצעה של חבר המועצה ,ניצן שחר  -שינוי תקנון – שינוי הרוב הנדרש להעברת שינויי תקנון .שינויי תקנון יתקבלו
ברוב של  75%מחברי המועצה המשתתפים בהצבעה (כולל נמנעים ופסולים) ולפחות  40%מכלל חברי המועצה.
 הסתייגויות :חבר המועצה דביר גולדשטיין – שינוי ניסוחי :החלטה בדבר שינוי התקנון תתקבל ברוב של לפחות
 50%מכהנים (המצב הקיים) או ברוב של לפחות  75%מחברי המועצה המשתתפים ולפחות  40%מכלל חברי
המועצה .חבר המועצה ,ניצן שחר מקבל את ההסתייגות ומשנה את הניסוח לפיה.
 חבר המועצה ,יוסי ג'יבלי  -כל הצעה שעוברת אפשר לשנות ,בפעם הראשונה הולכים לפי המצב קיים ובפעם
שניה -יהיה צורך ב 40%-נוכחים מכלל חברי המועצה ויועבר ברוב פשוט.
-

חברי המועצה מחליטים להצביע על נוסח ההצעה לאחר ההסתייגות של חבר המועצה דביר גולדשטיין.

-

הצבעה על שינוי תקנון בהצבעה גלויה ושמית:

 .1נשיאת האגודה ,פאני רבינוביץ' – נמנעת

 .13חבר המועצה ,אבי אוחיון – לא נוכח

 .2סגנית הנשיאה ,דנה קצב – נמנעת

 .14חבר המועצה ,ניצן שחר – בעד

 .3סגן הנשיאה ,אופק ספיר – נגד

 .15חברת המועצה ,חסיה שיפמן – בעד

 .4יו"ר האגודה ,ליאור פליק – בעד

 .16חברת המועצה ,ליאל פאסוב – נמנעת

 .5סיו"ר האגודה ,רועי דיין – נגד

 .17חבר המועצה ,מתן מה-אהבתי – נמנע

 .6חבר המועצה ,אורי ליבנה – בעד

 .18חברת המועצה ,אינגה גל מדורסקי –

 .7חבר המועצה ,שחר שבקו – נגד

נמנעת

 .8חברת המועצה ,גליה שלמה – נגד

 .19חבר המועצה ,יוסף נדב לוי – בעד

 .9חבר המועצה ,עמנואל מונייר – בעד

 .20חבר המועצה ,יהונתן עפג'ין – נמנע

 .10חבר המועצה ,נועם לוי – בעד

 .21חברת המועצה ,אפרת פינקל – נגד

 .11חברת המועצה ,מירב כהן – נמנעת

 .22חבר המועצה ,דביר גולדשטיין – בעד

 .12חבר המועצה ,יוסי ג'יבלי – לא הצביע



תוצאות :בעד –  ,8נמנע –  ,7נגד 5 -



ההצעה עברה ברוב קולות ,אך לא עמדה ברוב הדרוש לשינוי תקנון .ההצעה לא התקבלה.



הישיבה ננעלת בשעה .20:40
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