
 

 

 

 תחילת ישיבה  20:00| ישיבת מועצה: הצבעה על שינוי תקנון   -09.03.2021

 נוכחים: 

מוח, דניאל סולומון, סתיו מנצורה, סתיו כהן, אלון קאנד, ירון ריכטר, אסף פרס, שני שרמן,  -נור אבו

 אביאור אברהמי, יניב סומך, רעות חדד, אליאור איזון.   ,עידן נחמן 

 , דביר כהן.  אורחים: עו"ד אסף ביטון

נור: התכנסו להצביע להעברת התקנון, הצגנו ושלחנו בקבוצת עדכונים, ראיתם את התיקונים, אני  

מאמין שזה סגור, ממשיכים הלאה. הישיבה שלנו היא ישיבה לא מן המניין, מצביעים על התקנון  

 ומסיימים עם זה. תהיה ישיבה בהמשך החודש. 

 צבעה  מעדיפים שהה

 לא תעבור מבחינת רשם הפרוטוקול עוד: שלא יהיה בלבול, ישיבה שלא מן המניין  

 ימים   7נור: זימנו אותם לפני 

 עו"ד: אז זו ישיבה מן המניין  

שלא הקבועה החודשית שלנו, יהיה לנו עוד ישיבה חודשית  רק ישיבה מן המניין לכל דבר נור: כן, זו 

 .  במהלך מרץ

ם בפרוטוקול הקודם אישרנו את השם והמטרות, ואחרי זה את התקנון כולו  עו"ד: מאחר וכזכור לכ

 ראשי פרקים.   3כחטיבה אחת. שיהיו לנו 

 

 מעדיפים הצבעה גלויה או חסויה? נור: 

   -הרוב קובע: הצבעה גלויה-

 

, מטרות האגודה שונו יחד עם הפרוטוקול ואישרנו  21כמו שסיכמנו בישיבה הקודמת של פברואר 

 וסף שינינו את שם האגודה ל: "אגודת הסטודנטים והסטודנטיות אוניברסיטת אריאל". אותם, בנ

בנוגע לסעיף שהיה לנו לגבי הקדנציות של הסיו"ר, לא הורדנו את תפקיד הסיו"ר, והגבלנו את  

 שנה ולא שנתיים. קדנציית חברי המועצה ל

   

 בעד או נגד להעביר את התקנון החדש: 

 רעות חדד: בעד  

 ון: בעד ירין אוחי 

 דניאל סולומון: בעד 

 סתיו כהן: בעד 

 אסף פרס: בעד 

 סתיו מנצורה: בעד 

 אלון קאנד: בעד 

 ליאור איזון: בעד 

 שני שרמן: בעד 

 ירון ריכטר: בעד 

 אביאור אברהמי:  

 עידן נחמן: בעד 

 נור אבו מוח: בעד 

 קולות בעד, אין לנו בינתיים נגד. ממתינים שאביאור יענה.   12

 עו"ד: אם הוא מתחבר לאחר מכן, אפשר להוסיף אותו בעד או נגד התקנון. 

 אביאור אברהמי לא עלה להצביע  -

 

 



 

 

 

 

ברכות על השינוי, זה שינוי היסטורי. כמובן ע"פ החוק רק מרגע שרשם העמותות מאשר את  עו"ד: 

כשאתה מעביר את   – התקנון הוא נכנס לתוקף ולא מרגע זה. כמובן תעודכנו בעניין הזה. נור 

מה השם המוצהר , בעד / נגד /   –הצבעות שונות את אישור התקנון. שינוי שם  3הפרוטוקול, תפלח ל

 שינוי / נגד / נמנע.    -מו שהיה היום שאישרו. שינוי / נגד / נמנע, ושינוי התקנון נמנע. כ

 

 דביר: בשעה טובה, שיהיה ערב טוב לכולם ובהצלחה. 

 נור: חבר'ה, כל הכבוד, עשינו פה היסטוריה 

 סתיו כהן: בשעה טובה, איזה כיף

 העביר. דניאל: שלחנו כ"כ הרבה פעמים לרשם וזה לא העביר, נקווה שהפעם זה 

 הצבעה נגמרה. אליאור: אביאור בדרך מאריאל, אין לו קליטה. אבל זה לא רלוונטי אם ה

 . נור: שלחתי לו הודעה

 

 עדכוני הנהלה: 

ים  סטודנטה דניאל: נפגשנו היום עם הנהלת האוניברסיטה לגבי הכספים, ביום א' הולכים לקבל כל 

ת ההנדסאים, זו בעיה מאוד גדולה  על דמי האבטחה. דבר אחר שבעייתי, זה לא כולל א  הודעה

מאחר והם לא יושבים תחת ההנהלה למועצה גבוהה. נראה מה אפשר לעשות עם זה, זה בכל הארץ  

 ולא רק באריאל. 

אחרי פסח   מתחילים עכשיו עם תקשורת ורפואה, גם בצורה היברידית.הולכים לחזור עכשיו לקמפוס, 

בל לא יכריחו לחזור לקמפוס, תהיה זכות הבחירה  א  תהשאיפה שכולם יחזרו ללמוד בצורה היברידי

 , עדיין יהיו הקלטות בזום והכל.  לסטודנטים

ככל הנראה הצלחנו להגיע מבחינת הכספים לחתום על חוזה רווחה חדש, בנוגע לתנאים של האגודה  

חודשים, שזה הרבה. נביא משרדים   8ובהתאם לכך נחזיר לסטודנטים את הכסף על הקאנטרי, של 

ים לאגודה כדי שהאגודה שבאה אחרינו תזכה בזה. זה יהיה חוזה רציני מאוד, כמובן שנערב את  ונכס

 כל חברי המועצה שרוצים לקחת חלק מזה. 

 . 20:16נור: תודה רבה דניאל, תודה לכל מי שהגיע, הישיבה נגמרה ב

 

 ************************************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : 2021מהפרוטוקול של ישיבת המועצה של פברואר 

 

 נבחרה הצבעה גלויה:  –  בנוגע לתפקיד הסיו"ר  הצבעה

 בעד להוריד.  אחרי שהתייעצתי עם רוני מש.   –רעות 

 בעד להשאיר.  - צחי

 נגד להשאיר  -אליאור 

 בעד להשאיר   -סתיו 

 בעד להשאיר  - עידן

 בעד להשאיר  - אלון

 להשאיר   -ירין 

 להשאיר   -רפאל 

 להשאיר  – אסף 

 להשאיר   –אביעד 

 לאחר ששוחחתי עם דנאל על חשיבות התפקיד, להשאיר  - מתנאל

 להשאיר את התפקיד   –שני 

 להשאיר  - יניב

 להשאיר  - ירון ריכטר

את  אני חושב שחייב פרסונה שיתמוך   ואני רוצה להסביר למה, זה מהותי בעייני.  נמנע.  -אביאור 

על זה יש ויכוח מהותי מאוד, כי זה תלוי  הסמכויות שלו ומה השכר שלו.  חייב. השאלה מה יו"ר,  ה

ר. אם יש קורונה ומשהו לא  " ר חזק, לא צריך סיו"אם יש רמחים חזקים ויו בן אדם.בסיטואציה של ה

צריך לגמד את תפקיד   בכל מקרה, כשדיברנו על המבנה הארגוני מה שאמרתי אז, צפוי, צריך.

   בהחלט צריך מישהו שיתמוך את היו"ר.  אבל ר בשכר ובסמכויות " הסיו

 בזה אני מסכימה לחלוטין  רעות:

 סתיו מנצורה: להשאיר 

נגד להוריד את   14יש לנו זה העלה את רשימת הנוכחות. הצטרפו,   לוי אביעד ניסים ומתנאל   נור:

וא  ר לא יורד מהפרק וה"תפקיד הסיו נמנע.  1ר, " בעד להוריד את תפקיד הסיו 2ר, ו" תפקיד הסיו

 בתקנון ולא משתנה.  גם  נשאר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 נבחרה הצבעה גלויה:  – הצבעה בנוגע לשינוי מטרות האגודה 

 בעד  – רעות חדד 

 בעד   –צחי שביט 

 בעד   –דניאל סולומון 

 בעד  – אליאור איזון 

 בעד   –עידן נחמן 

 בעד  – אלון קנד 

 בעד  – סתיו כהן 

 בעד   –ירין אוחיון 

 בעד  – מתנאל לוי 

 בעד  – אביאור אברהמי 

 בעד  – אביעד ניסים 

 בעד   –יניב סומך 

 בעד  – שני שרמן 

 בעד  – רפאל בגוונוב 

 בעד  – סתו מנצורה 

 בעד  – אסף פרס 

 בעד   –נור אבו מוח  

 

 .  לפי מה שהוצג לכם בעד שינוי מטרות האגודה  17ברוב מוחלט של 

או    את השם אתם בעד לשנות   -אתכםזה אני אשאל אני שולח לכם קישור הצבעה לגבי השם. לפני 

 נגד? נעשה באותו אופן שכל אחד יצביע בשיחה בעד או נגד.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 נבחרה הצבעה גלויה:  – הצבעה בנוגע לשינוי שם האגודה 

 בעד  – רעות חדד 

 בעד   –צחי שביט 

 בעד   –דניאל סולומון 

 בעד  – זון אליאור אי

 בעד   –עידן נחמן 

 בעד  – אלון קנד 

 בעד  – סתיו כהן 

 בעד  – סתו מנצורה 

 בעד  – אביעד ניסים 

 בעד  – מתנאל לוי 

 בעד  – אסף פרס 

 בעד    –יניב סומך 

 בעד  –נור אבו מוח  

 נגד   –ירין אוחיון 

 נגד  – שני שרמן 

 נגד  – אביאור אברהמי 

לבחור   שמות  2שמסכימים לשנות את השם. יש לנו בעד  רוב , יש לנו נגד 3מול בעד   13ברוב של  

אריאל, או אגודת הסטודנטים והסטודנטיות   אוניברסיטת : או האגודה הסטודנטיאלית ביניהם

 הצבעה תתבצע דרך גוגל פורמס, קישור נשלח אליכם בווצאפ. אריאל.  יברסיטת אונ

 ירון ריכטר מצטרף! 

בחרו באגודת הסטודנטים והסטודנטיות   14קולות|  17, מתוך ההצבעהתוצאות פרסם את טבלת 

   אוניברסיטת אריאל. 

 משנים את השם ל"אגודת הסטודנטים והסטודנטיות אוניברסיטת אריאל". 

 


