
 
 

 

 28.6 מועצה ראשונה  ישיבת
נמצאים  

כהן    דביר 
סלומון    דניאל 

איזון    אליאור 
נסים    אביעד 

  תמם   רחל
 אייזינברג   אוהד 

ריכטר   ירון 
  כהן יאיר   סתיו 

  עמרם רפאל
  בגוונוב רעות 

 חדד 
 אברהמי   אביאור

  פרס אסף 
שני שרמן  

  דוטש  אדין 
ירין אוחיון  
יניב סומח  

 לוי   מתנאל
 

  :דביר כהן  
 שניה שנה של עשייה ועכשיו במיוחד שאנחנו בסיטואציה שלא מכירים אנחנו מאוד שמחים לא שנה   ממשיכים

  .את המצב  לקטוע 
 את הדף במצגת   לשים 

 

 באוגוסט ואתם תבחרו אותם   -חודש בערך נעשה בחירות לבעלי תפקידים   עוד 
 .מכן תצביעו על התקציב  לאחר 

 ?ביקורת ועד מתי אפשר להודיע למזכיר על מה לדבר  כמה אנשים יש בועד מנהל ובועדת -  סומך  יניב 
 אנשים   3 - מנהל   ועד

ימים לפני לפרסם לסטודנטים מה רוצים    4  צריך להגיע משבועיים מראש עד  -  מועצה  מזכיר   2  ביקורת   ועדת 
 לדבר עליו לפי 

אנשים זה הגוף שמייצג את המועצה צריך    3  ועד מנהל זה  -  סלומון  ימים מראש דניאל  4  התקנון זה
 לשבת על התקציבים לראות 

 .יוצאים למקומות הנכונים זה כמו דריקטורויון של כל חברה  שהכספים
 .שקלים בחודש   10000עושים איתם ישיבה פעם בחודש פעם בחודשים אנחנו מבקשים אישור מ  אנחנו

 .אם צריך גם לפטר ,לעשות שימועים לעובדים   ,עד האישור זה לתחקר את עובדי האגודה גבול מסויים   לנו   יש 
 המועצה זה סופר קריטי הוא מנהל את הישיבה ואומר על מה הם מדברים 

   
סטודנטיות שלא קשורות   2 ולצערי היה ,לצערי בשנה שעברה אף אחד לא רצה להיות מבקר  -  ביקורת   ועדת 

 הועדה רשאית לשאול וחייבים לענות להם על הכל   ,אין הבטחות לחברים   ,אין שחיטויות הן בודקות ש  למועצה 
 .יש משהו לא תקין אתם יכולים לבוא אליהם ולדבר איתם זה מאוד חשוב לסטודנטים שאין שחיתויות   אם

 

אתם יכולים להחליט אם אנחנו רוצים    עכשיו   בגדול   -  ר"ר סיו"על יו   אמון   הצבעת
לכן אנחנו מעלים דבר ראשון הצבעת אמון    גלויה או סמויה אז לעשות הצבעה  

 דניאל סלומון   -  ליושב ראש
 3  נמנע חסר  1 חסוי 1 גלוי  12

 

 :סלומון    דניאל 



 
 

 

דניאל סלומון ליושב ראש ולהיות מורשה   נגד לאשר את  /נמנע/להצביע מי בעד  נא
 באגודה שיצביע חתימה 

 עכשיו 
שמח להודיע שדניאל סלומון נבחר בפעם השניה ליושב ראש אגודת   -כהן  דביר  .פה אחד - בעד 

 הסטודנטים בפעם השניה 
  .הכבוד   כל   בהצלחה 

 הכלכללית אשמח לדעת   החברה
 כל אגודות יש חברה כלכלית שבודקת את כל הדברים אנחנו רוצים השנה להכניס את זה לאגודה לא  -  דניאל 

דביר אני מכיר אותך כל   -  אלון  .צעד בבלי שאתם תדעו ממנו שיהיה לנו מה לעדכן נעדכן אתכם  נעשה שום
 אני רוצה לשאול מה ההבדל בין מנכל לסיור  ,הכבוד לך אני בטוח שתהיה נהדר

 לפי דעתי תפקדת כמו סיור שנה שעברה   כי
  ,מנכל אמור לגעת בכל המחלקות באגודה  ,תפקיד החלוקה היא הכי ברורה שיש    הגדרות  יש  -דביר 

 הוא יכול לעשות  ,הסיור הוא בין המנכל ליור ,עם היור ולתת יד במה שקורה עם היור  סיור אמור להיות
 בגלל שאנחנו אגודה שממשיכה שנתיים יהיה לנו יותר קל לשנות ולעשות דרים   -  דניאל

שאלה קטנה כל השינוי לחברה   -חדד   רעות  -סיור יור  ,פעילים ,מנכל סמנכל רמחים   -  אביאור 
 הכלכלית לקחת בחשבון על שינוי פנים אירגוני של חברה 

הדברים שמאוד העסיקו אותי זה החברה הכלכלית בין  בשנה וחצי שנתיים אחרונות אחד   -ניסים  אביעד       
בזכות זה שיש    .דבר שאם לא חוקרים אותו זה גם יכול להשפיע לרעה ויכול להפיל אגודה  היתר וזה
 חלוקה בין 
 יור סיור מנכל במיוחד להנהלה שממשיכה יש להם את הראייה של אנשים והם יכולים לחלק את זה   התפקידים 

   .יעיל   יותר 
 זה ברמה מאוד מוקדמת ורצינו רק לעדכן זה הזמן לפתח את האגודה בכל הפרמטרים וזה מה  -  דניאל 

 .חודשים האלו של הקורונה 4במשך ה  שעשינו
 

 גלויה דביר כהן בתור סיור האגודה   הצבעה
 ?נגד לאשר את דביר כהן בתור סיור ולהיות מורשה חתימה באגודה/נמנע/להצביע מי בעד   נא

  .פה אחד - בעד 
 שמח להודיע שדביר כהן נבחר לסיור האגודה   אני

 זה מרגש אותי תודה על התמיכה אני מבטיח לקחת את כל הידע ולהעזר בכם ולהביא את הסטודנטים   -דביר 
  .טוב שהיה   למקום הכי 

מעלים סקר לסטודנטים   - כל כספי יום הסטודנט  -  דניאל 
 יוזמה שיש לכם אנחנו נבדוק ונקצה תקציב   כל

 יש לי שיחה עם יור התאחדות הסטודנטים והוא עכשיו נמצא עם ועד ראשי   - הולך להיות ישיבת קבינט  מחר
שהולכים אול אין על המקוון אנחנו לא הולכים להתפשר מכוון שאם    הוחלט .הלקין   ועם  האוניבריסטאות 

 אנחנו רוצים ללכת על זה ולא 
 .אחוז מזה   80 אז לפחות שנקבל  יסכימו 

 .ר צריכה להביא את ההחלטהקבינט מח  הישיבת 
היום היה   ,רק מחר בצהריים נדע מה יהיה  אנחנו .רוצים לעשות נגד זה ולדחות סימסטר   האוניברסיטאות  כל

 שלחנו מכתב לאוניברסיטה והם  ,מבחן מקוון וכל המודל קרס
שרתים    שיהיה  אמרו          

  שיהיה .נוספים
 בהצלחה לכולנו 

 המועצה  נסגרה


