
16.09.2020        

 )ישיבה מן המניין( 136פרוטוקול ישיבת מועצה מספר                                  

 : )שמית( נוכחות

דנה קצב, אוהד רובין, מירב כהן, ליאור פליק, אודליה אלבו, טארק חטיב, יוסף נדב, יוכי לוי,  
גיבלי, גיא הדר, נטע שבתני, לי  תמר מחלב, ענת שלפניק,  איתי אסמן, ליאת יצחק, יוסי 

יפרח, שי נקש, אנסטסיה שצ'רבקוב, שי רסולי, אלחנן קוטלר, אריה אביטבול, ניצן יסעור,  
 ,אדיר פהלבני,יוסי אוחיון סתיו דין, שני לוי, אלכס פנוב, חיים דגן, איציק בלמס

 
 : מהלך הישיבה

 פתח דבר 
 : אוהד רוביןמר  – האגודהנשיאת סגן 

והצגת סדר היום ) עדכוני הנהלה, ועדת ביקורת, הצבעה על התקציב פתיחה  -
 . השנתי(

 : ליאור פליקמר  –ת הסטודנטים יו"ר אגוד

 :כללי - עדכונים

 מופע של האגודה בשיתוף עם סיוון רהב מאיר -
קיומם של בחינות במודל הערכה חליפית, הערכה בינארית ובחינת אפשרויות   -

 הערכה נוספות.
המשך היערכות לסמסטר א', לרבות היתכנות למעורבות משפטית אל מול האו"פ   -

 במידת הצורך.  
 היערכות האו"פ לתשתית בקרה על סטודנטים במהלך בחינה -
 מינוי ראש מחלקת אקדמיה )אלין( נבחרה ע"י וועדת מכרזים -

 : תקציב שנתי

 דמי רווחה.ע"פ סטטיסטיקת שנים קודמות,  –הצגת התקציב ומקורותיו )הכנסות(  -
משלמי  16,000צפי והערכת האגודה לירידה בהכנסות לאור משבר הקורונה. צפי ל -

 ש"ח. 2,261,000דמי רווחה, בסכום כולל של 
 ש"ח( 1,500,000הצגת ניצול עודפי שנים קודמות ) -
 . ש"ח 140,000 –הצגת מענק האו"פ  -
 שיווק.צפי להכנסות נוספות מפעילות החברה הכלכלית ומחלקת  -
 . מעבר על תקציבי המחלקות, המלגות, מעורבות חברתית וקשרי חוץ -

להעלאה לסדר היום ולאישור  –*ירשם כי תתיתכן הקמת וועדה לבחירת המתנה השנתית 
 האגודה.

 אחריות: חברי האגודה היוזמים. 

 . 137מס' *ירשם כי נעדר נציג ועדת ביקורת, ועל כן עדכוני הוועדה ידחו לישיבה 

 : (כפי שהוצג) ה על התקציב השנתיהצבע

 הערות נגד בעד שם

 פוליטי"(-)תא פוליטי להשתנות ל"א  + יוסי אוחיוון 

   + ליאור

   + חיים 



   + יוכי 

   + ענת 

   + אדיר

   + איציק  

   + לי

   + סתיו

   + ניצן 

   + מירב

   + נטע

   + יוסי ג.  

   + אית אסמן 

   + אריה

   + טארק

   + ליאת 

   + שי רסולי

   + דנה

   + אוהד 

    

 

 :הגב' דנה כזנה קצב – נשיאת האגודה

 ." ברכות לרגל השנה החדשה, תודה על השותפות" 

 

 

 

 

רובין   אוהד 

אגודת   ס.נשיאת 

 הסטודנטים 

האוניברסיטה            

 הפתוחה


