
 14.1.20פרוטוקול ישיבת מועצה 

 נוכחות:

,יוסף דורון, )משקיף(  ליאור פליק,יוסי גיבלי,רועי דיין,דביר גולדשטיין

 מתן מה אהבתי, גליה שלמה,גיא הדר,דנה קצב,

 מאחרים:

 (18:03אורי ליבנה )

 (18:25ניצן שחר )

 (18:30שחר שבקו )

 (18:47יוסף נדב )

 

 ליאור פליק -יו"ר האגודה-עדכוני הנהלה

- Review לטובת יוסף דורון חבר המועצה החדש 

 1.2דיקנית סטודנטים חדשה החל מ  -

 דיקן לימודים חדש -

דמי ארגון +  הסבר לעניין המנדטים של האגודה בהתאחדות -

 יציג להתאחדות

 חלוקת המתנה השנתית -

 חידוש אתר האגודה -

 ברחבי כל הארץ -חנוכה,פורים -אירועי תרבות -

 שתפ עם מכללת רמת גן  -

 

בעתיד תהיה אפליקציה, כרגע זה אתר, סליקה  -חנות אגודה -

, יש זיהוי של מי משלם דמ"ר ומי לא  card coע"י חברת 

 והמחירים בהתאם,כמו גם ברישום לאירועים של האגודה,

 

גם  -זה קשור לחברה הכלכלית? ליאור עונה -שאלה מאורי ליבנה

מהחנות, מה שהאגודה תמכור ההכנסות החברה הכלכלית תמכור 



מה שהחברה תמכור יכנס לחברה -לאגודה וכנל לחברה הכלכלית

 טכניון לגבי הזמנת סחורות לחנות האגודה-הכלכלית. שתפ עם אסט

עבור קניית  -שח לחנות אגודה? ליאור 50000יוסי גיבלי: עבור מה 

 סחורה למכירה. 

לא עושים העברה  -ליאור מאיזה סעיף תקציבי זה יצא? -אורי ליבנה

משום סעיף אלא מוסיפים סעיף חדש של חנות אגודה הכנסות כנגד 

 הוצאות

אז למה שהחנות לא תהיה תחת החברה הכלכלית  -רי ליבנהוא

אין שום בעיה שביום מן -וההכנסות של האגודה יעברו לאגודה? ליאור

אין הימים החנות תעבור לחברה הכלכלית,לילך כרגע עובדת לבד כי 

לה מי שיתפעל את המערכת ולכן אי אפשר לתפעל את חנות האגודה 

יש עובדים שיתפעלו את זה. בעתיד, כשהחברה  -מה שלאגודה כן יש

 הכלכלית תגדל החנות תעבור לידי החברה.

 -חנות אגודה-הצבעה בעניין סעיף תקציבי חדש

 רועי דיין-נעדר

 9 - בעד

 יוסף נדב

 יוסי

 ליאור

 מתן

 יוסף דורון

 ליהג

 שחר

 אורי

 דנה



 2020הסבר לוז בחירות  -ליאור פליק -

 ניצן משך את ההסתייגות -ניצן לגבי הלוז בחירותהסתייגות  -

 -הצבעה

 -בעד

 בעד 9

 ניצן נמנע

 

 -ועדת ביקורת-

 ניצן חבר בועדת ביקורת-ניצן הגיש מועמדות, היחיד שהגיש

 

 ועדת בחירות-

 בחירות חשאיות

 גיא 6

 ישראל 3

 נמנע 1

 

 


