פרוטוקול ישיבת מועצה 28.02.17
נוכחים 34 :חברי מועצה

 עדכוני יו"ר האגודה ,שי צ'רני:
 .1פפ"ס – ב ,14-16.3-שירותי עירייה ,ביטוח לאומי ,רב קו ,שירותי אגודה .ביום שלישי ,בין
 12:00-13:00הפסקה של שעה מהלימודים.
 .2פורים – ב ,11.3מסיבת פורים השנתית.
 .3מרוץ האוניברסיטה – ב ,22.3-מקצה אחד של  5ק"מ ,סטודנטים מקבלים מחיר מוזל
משמעותית.
 .4שבוע האישה – ב ,19-23.3-שבוע של מגוון פעילויות :סדנת טיפול ברכב ,מיניות ,הגנה
עצמית ,הרצאות על טבעונות ופמיניזם ,תופעת הזנות והרצאה של סיוון רהב מאיר ,מכירת
גלויות (ההכנסות יתרמו לארגון שיבחר).
 .5שבוע פוליטי – ב ,27-30.3-הרצאות סולו ופאנלים של פוליטיקאים ואנשי אקדמיה.
 .6סקר מכונות הקפה – התגובות היו חיוביות ,אנחנו פועלים על מנת לשפר את הטענות שעלו
מהסקר.
 .7הפגנה בבית התפוצות בנושא מילמן – ההפגנה התקיימה היום .הסוכנות היהודית הביאה
את חבר הנאמנים שלה אל בית התפוצות .האירוע תוקשר .אנחנו מחכים למסקנות הוועדה
וממשיכים במאבק בכל הכוח עד קבלת הדרישות שלנו (השארת  250מיטות לסטודנטים).
 .8יום הסטודנט – ב ,25.5-מלקחי השנה שעברה ,המועצה מקבלת את היכולת ליטול חלק
בהחלטה למי נפנה .הצעות המועצה :ג'יין בורדו ,דור המבול ,סטטיק ובן אל ,עדן בן זקן,
מוניקה סקס ,ברי סחרוף ,שפיטה ,יזהר אשדות ,התקווה  ,the agency ,6יובל דיין ,דודו
טסה ,להקות של סטודנטים , 'A-WH ,אברהם טל ,רד בנד ,עברי לידר ,אולטראס.
 .9התרמת שיער – ב3.4-
 .10מתחברים - +קורסים של האגודה והדקאנט שמשלבים עשייה חברתית ומקבלים עליהם
נקודות זכות .חשוב לעורר את הסטודנטים.
 מנכ"ל חברת נ.כ.ס .גיל גולדנברג – הצגת חברת נ.כ.ס .מצגת ומענה לשאלות.
 סיום תפקיד ראש המחלקה האקדמית – בר סילברמן נושאת דברי פרידה.
 בחירות לתפקיד ראש המחלקה האקדמית  -תמר קפלן מועמדת יחידה .מציגה את עצמה.
o

הצבעה :בעד ,34-נגד ,0-נמנעים .0-תמר קפלן נבחרה לתפקיד ראש המחלקה
האקדמית.

 ועדות :בכל הוועדות מספר המועמדים לא עלה על מספר המקומות לבחירה ולכן על פי
התקנון אין בחירות .חברי הוועדות:
 oועדת ביקורת  -סתיו כהן (יו"ר) ,גילי מרמלשטיין ושי הנסב.
 oועדת מכרזים  -שיר רזיאל (יו"ר) ,תמיר ראובני ,דיאנה פטליצקי ,ענבר באומוול ,
אודיל אבדר ,אבישי ליכטנשטיין ועדי כהן עגן .בוועדה זו נותרו עדיין שני מקומות לא
מאוישים.

o

ועדת כספים – יקיר לידור אוסי ,גילי שרמן ,דניאל בלומנקרנץ ,עומר אלאלוף ,ג'ורג'
מטר ורוני רענן.

הישיבה הסתיימה.

_______________

_______________

יו"ר הוועד שי ברמסון

חבר הוועד ירדן מלמד

