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המניין)מן(ישיבה138מספרמועצהישיבתפרוטוקול

:נוכחות (שמית)

אורלי ניסטל, דנה קצב, אוהד רובין, ליאור פליק, אדיר פלהבני, גבריאל בן חיים, גבריאל
מנצור, גיא הדר, חיים דגן, ניצן שחר, אודליה אלבו, יוסי ג'יבלי, גדליה וייסבורד, חטיב טארק,
שני לוי, יוסף לוי, מירב כהן, שי רסולי, אנסטסיה שצ'רבקוב, תומר גואטה, איתי אסמן, איציק

בלמס, תמר מחלב, ניצן יסעור, שי נקש, טלאור פישלר, פאדל נאשף, אלכס פנוב, אלחנן
קוטלר

:מהלך הישיבה

פתח דבר
:ס. נשיאת אגודת הסטודנטים – מר אוהד רובין

פתיחה והצגת סדר היום:

עדכוני הנהלה.1
הצעות לסדר היום:.2

ליאור פליק יו"ר האגודה- שינוי תקציבי-
מירב כהן-סגנית נשיאה-קורס דירקטורים-
חבר המועצה -יוסי אוחיון- הקמת יחידה לחוויות הסטודנט-
אודליה אלבו-אחראית תחום נגישות-תיקון תקנון לעניין ייצוג הולם לסטודנטים-

עם מוגבלות 
המועצהלחברהסברכרךהכנת-הצעות3נאשף-פאדלהמועצה-חבר-

בישיבות נוכחות l  6.8.18מלישיבהבהמשךסיו"רבתפקידדיון lהחדש 
לאחר הקורונה

:יו"ר אגודת הסטודנטים – מר ליאור פליק

:עדכונים - כללי

עדכון בדבר סטטטוס הטיפול המשפטי אל מול האוני' בהקשר לשימוש בתוכנת-
"תומקס"

:הצבעה בדבר השינוי התקציבי – סעיף א'

נמנעים ())0(נגד)16(בעדשם
אורלי ניסטל

+דנה קצב
+אוהד רובין
ליאור פליק

אדיר פלהבני
+גבריאל בן חיים

+גבריאל מנצור
גיא הדר
+חיים דגן



ניצן שחר
+אודליה אלבו

+יוסי ג'יבלי
גדליה וייסבורד

+חטיב טארק
שני לוי

יוסף לוי
+מירב כהן
שי רסולי

+אנסטסיה שצ'רבקוב
תומר גואטה

+איתי אסמן
איציק בלמס
תמר מחלב
+ניצן יסעור

שי נקש
+טלאור פישלר

+פאדל נאשף
+אלכס פנוב

אלחנן קוטלר
+יוכי לוי

:הצבעה בדבר השינוי התקציבי – סעיף ב'

נמנעים ())0(נגד)22(בעדשם
אורלי ניסטל

+דנה קצב
+אוהד רובין
+ליאור פליק

אדיר פלהבני
+גבריאל בן חיים

+גבריאל מנצור
גיא הדר
+חיים דגן

ניצן שחר
+אודליה אלבו

+יוסי ג'יבלי
גדליה וייסבורד

+חטיב טארק
+שני לוי

יוסף לוי
+מירב כהן
+שי רסולי

+אנסטסיה שצ'רבקוב
+תומר גואטה

+איתי אסמן



+איציק בלמס
+תמר מחלב
+ניצן יסעור

שי נקש
+טלאור פישלר

+פאדל נאשף
אלכס פנוב

אלחנן קוטלר
+יוכי לוי

+אריה אביטבול

:הצבעה בדבר הצעת החברה מירב כהן (קורס דירקטורים)

מידעהשלמתולצורךלהסתייגויותאור)139(הבאהישיבהנדחתהההצבעה

:הצבעה בדבר הצעת החבר יוסי אוחיון (הקמת יחידה לחוויות הסטודנט)

לאור נסיבות אישיות נבצר מהחבר יוסי אוחיון לקחת חלק בישיבה זו. ההצבעה תדחה
)139(הבאהלישיבה

הצבעה בדבר הצעת החברה אודליה אלבו (תיקון תקנון לעניין ייצוג הולם לסטודנטים
:עם מוגבלות)

סוכם שיש צורך בהבהרות ותיקונים להצעה ולכן נערכה הצבעה מקדימה כאינדיקציה.

)1(נמנעים)5(נגד)12(בעדשם
אורלי ניסטל

+דנה קצב
אוהד רובין
+ליאור פליק

+אדיר פלהבני
גבריאל בן חיים

+גבריאל מנצור
גיא הדר
+חיים דגן

ניצן שחר
+אודליה אלבו

+יוסי ג'יבלי
גדליה וייסבורד

+חטיב טארק
+שני לוי

יוסף לוי



+מירב כהן
שי רסולי

+אנסטסיה שצ'רבקוב
תומר גואטה

+איתי אסמן
איציק בלמס
תמר מחלב
+ניצן יסעור

שי נקש
+טלאור פישלר

+פאדל נאשף
אלכס פנוב

+אלחנן קוטלר
+יוכי לוי

אריה אביטבול
+ענת שלפניק

לחברהסברכרךהכנת-1מס'(הצעהנאשףפאדלהחברהצעתבדברהצבעה
:המועצה החדש)

נמנעים ())0(נגד)19(בעדשם
אורלי ניסטל

+דנה קצב
אוהד רובין
+ליאור פליק

+אדיר פלהבני
גבריאל בן חיים

+גבריאל מנצור
גיא הדר
+חיים דגן

ניצן שחר
+אודליה אלבו

+יוסי ג'יבלי
גדליה וייסבורד

+חטיב טארק
+שני לוי

יוסף לוי
+מירב כהן
שי רסולי

+אנסטסיה שצ'רבקוב
תומר גואטה

+איתי אסמן
איציק בלמס
תמר מחלב



+ניצן יסעור
+שי נקש

+טלאור פישלר
+פאדל נאשף
אלכס פנוב

+אלחנן קוטלר
אריה אביטבול

+יוכי לוי
+ענת שלפניק

בהמשךסיו"רבתפקידדיון2מס'(הצעהנאשףפאדלהחברהצעתבדברהצבעה
:)6.8.18מלישיבה

נערכה הצבעה עבור הקמת וועדה שתדון ותבחן את ההצעה לשינוי התקנון.
הוחלט כי פאדל נשף, גבריאל מנסור, איתי אסמן וכן חבר הנהלה ונשיאות יהיו בוועדה.

)3(נמנעים)2(נגד)14(בעדשם
אורלי ניסטל

+דנה קצב
אוהד רובין
+ליאור פליק

+אדיר פלהבני
גבריאל בן חיים

+גבריאל מנצור
גיא הדר
חיים דגן

ניצן שחר
+אודליה אלבו

+יוסי ג'יבלי
גדליה וייסבורד

+חטיב טארק
+שני לוי

יוסף לוי
+מירב כהן
שי רסולי

+אנסטסיה שצ'רבקוב
תומר גואטה

+איתי אסמן
+איציק בלמס
תמר מחלב
+ניצן יסעור

+שי נקש
+טלאור פישלר

+פאדל נאשף
אלכס פנוב

+אלחנן קוטלר



+יוכי לוי
אריה אביטבול

+ענת שלפניק

לאחרבישיבותנוכחות-3מס'(הצעהנאשףפאדלהחברהצעתבדברהצבעה
:הקורונה)

).139(הבאהלישיבהתדחהההצבעההזמןחוסרמפאת

נמנעים ())0(נגדבעד ()שם
אורלי ניסטל

דנה קצב
אוהד רובין
ליאור פליק

אדיר פלהבני
גבריאל בן חיים

גבריאל מנצור
גיא הדר
חיים דגן

ניצן שחר
אודליה אלבו

יוסי ג'יבלי
גדליה וייסבורד

חטיב טארק
שני לוי

יוסף לוי
מירב כהן
שי רסולי

אנסטסיה שצ'רבקוב
תומר גואטה

איתי אסמן
איציק בלמס
תמר מחלב
ניצן יסעור

שי נקש
טלאור פישלר

פאדל נאשף
אלכס פנוב

אלחנן קוטלר
יוכי לוי

אריה אביטבול




