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ישיבת בחירות חוזרת.

לו"ז מתוכנן
 .1בחירות לתפקיד היו"ר (כ 03-דקות).
 .2בחירות לועדת הביקורת (כ 03-דקות).
נוכחים בישיבה
מוחמד ,אודי ,שיר ,כפיר ר ,.מור ,אילנה ,אביב ,כפיר ו ,דוד ,יונתן ,ג'ולי ,תמר ,נעה ,יוסי.
מועמדים לועדת ביקורת  -שי ,נתי ,בר

מהלך הישיבה
שי ,היו"ר היוצא:
מבקש לומר מילה טובה על בעלי התפקידים שכבר נבחרו ומעדכן כי סיו"ריות כבר נכחו ,יחד אתו ,בפגישה
אצל הדיקן.
מעדכן כי נוכחות המתמודדים לועדת הביקורת צריכה להיות מאושרת על ידי יו"ר וע"י יו"ר ועדת ביקורת וכי
אישור שכזה ניתן.
בחירת יו"ר:
אילנה מציגה את עצמה.
יונתן מציג את עצמו.
הצבעה:
-

יונתן11 :

-

אילנה8 :

יונתן אורפלי נבחר לתפקיד היו"ר
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יונתן מבקש לומר כי מבחינתו הסתיימו הבחירות ועימן הסתיים גם המתח שנבנה סביבן .כעת מצפה לעבוד
עם כולם ביחד לטובת הסטודנטים.
יונתן מעלה בעייתיות שעשויה להיות בהקשר לסעיף  11בתקנון המדבר על כך שועדת הביקורת נבחרת על ידי
"האסיפה הכללית" .שי מוסר את חוות דעתו של מאיר ולפיה הכוונה במינוח "האסיפה הכללית" מתייחס
לנציגי המועצה .חוות הדעת מקובלת על המועצה .עוברים לבחירת חברי הוועדה.
-

בר מציגה את עצמה.

-

נתי מציג את עצמו.

-

שי מציג את עצמו.

-

שי מציג את מאיר (שלא נכח בישיבה).

הצבעה (כל נציג בוחר שלושה מועמדים):
-

מאיר 11 :קולות.

-

שי 11 :קולות.

-

נתי 11 :קולות.

-

בר 13 :קולות.

נתי פרל ,שי מדרר ומאיר ירום נבחרים כחברי ועדת ביקורת.
יונתן מבקש מכולם להישאר כמה דקות ומעלה מספר נושאים:
 .1אירוע שנתי – השנה האירוע צריך להיערך בסוף סמסטר א' או בתחילת סמסטר ב' .מפאת קוצר הזמן
שיש לנו מבקש כי מור תתחיל לרכז את הנושא מידית כאשר המטרה השנה היא להביא כמה שיותר
סטודנטים .עלות הכניסה צריכה להיות תשלום סמלי בלבד ,ברמה של  13שקלים.
 .2מרצה מצטיין – בחירת מרצים מצטיינים בפקולטה מדי סמסטר ,כאשר העיקרון הוא לעודד את
המרצים הטובים ולא "לחשוף" את הפחות פופולריים .יש לבחון את זה ולגבש הצעה איך לעשות זאת.
 .0עיתון המועצה – נמשך כבר כמעט שנתיים .מבקש כי העיתון יצא עד עוד חודש מהיום.
 .1טיפולים בפניות סטודנטים – כחלק מיצירת זיכרון ארגוני למועצה ,כל פניה של סטודנט ,לכל נציג.
מתועדת .מובן שאין צורך לתעד את שם הסטודנט .אלא רק שפנה סטודנט משנה  Xשיש לו בעיה עם
קורס  Yוכמובן מה היא צורת הטיפול ומי טיפל.
 .5מבקש כי בעלי תפקידים יוצאים יעבירו סיכומי תפקיד בכתב לבעלי התפקידים הנכנסים ,כחלק
מיצירת זיכרון ארגוני למועצה.

 2מתוך  3עמודים

שי ,ועדת ביקורת – מחדד כי נציגים יכולים להתייחס ואף להביע התנגדות לדברים שנאמרים על ידי היו"ר
אם הם מוצאים לנכון.
יונתן מודה לכולם ונועל את הישיבה.

נושאים לטיפול

מרכז

מועד לביצוע

אירוע שנתי
מרצה מצטיין – גיבוש דרך ביצוע והמלצה.

מור
ג'ולי ותמר

סוף סמסטר א'.
עד לישיבה הקרובה.

עיתון המועצה
גיבוש נוהל תיעוד פניות סטודנטים לנציגים
גיבוש כללי אתיקה לנציגי מועצה
הצמדת חוות דעת של ו .ביקורת לתקנון
העברות סיכומי תפקידים

מור
ג'ולי
ועדת ביקורת
ועדת ביקורת
בעלי תפקידים יוצאים

 11ינואר 2310
עד לישיבה הקרובה.
עד לישיבה הקרובה.
עד לישיבה הקרובה.
במועד הקרוב ביותר
האפשרי.
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