
 

 201710.1. -ישיבת מועצה פרוטוקול 

 חברי מועצה 46נוכחים: 

 ברכות לחברי המועצה החדשים ופרידה מחברי המועצה היוצאים

 .דברי ברכה של פרופ' אייל זיסר, סגן הרקטור ויו"ר ועדת הבחירות 

 .דברי ברכה של פרופ' טובה מוסט, דקאן הסטודנטים 

 ם.חלוקת תעודות הוקרה לחברי המועצה היוצאי 

 

  בחירות לוועד האגודה/נשיאות המועצה

היו שלושה מועמדים בלבד לשלושה מקומות בוועד/נשיאות. על פי התקנון, במקרה כזה אין בחירות 

והשלושה נכנסים לתפקידם. שי ברמסון הוא היחיד שהגיש מועמדות לתפקיד יו"ר הוועד/נשיא 

דות לתפקיד שני חברי ועד/סגני נשיא המועצה. בר ערמון וירדן מלמד הם היחידים שהגישו מועמ

בר ערמון חברי מועצה המאשרים ל 25המועצה. בהתאם לתקנון, הוגשו למבקר האגודה חתימות של 

 לתפקידם.  חברי הנשיאות החדשים נכנסים. להתמודד על התפקיד

ות ישיבות רגילות רצופ 4-על פי התקנון, מי שלא מגיע ל – התנהלות ישיבות המועצה: ברמסון שי

 –מפוטר מהמועצה. בתחילת כל ישיבה יש הקראת שמות ובדיקת נוכחות. מי שמגיע באיחור 

האחריות היא עליו לוודא שהנשיאות רשמה שהוא הגיע. מי שרוצה להשאיר את הצבעתו אצל 

הנשיאות לפני ההצבעה עצמה, יכול לעשות זאת רק אם נכח בישיבה לפחות חצי שעה. כמו כן, 

ון במועצה יהיה שינוי בהצעת ההחלטה, ההצבעה המוקדמת לא תיספר ולא במידה ובמהלך הדי

 תילקח בחשבון.

 

  -בחירות לתפקיד יו"ר האגודה 

 שי צ'רני. מציגה את עצמה ואת תכניותיה לשנה הקרובה.  –מועמדת יחידה 

 נבחרה לתפקיד יו"ר האגודה. שיבעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.  46תוצאות ההצבעה: 

 

  –ת לתפקידי הנהלת האגודה בחירו

  לכל אחד מתפקידי ההנהלה הוגשה מועמדות אחת בלבד. המועמדים מציגים את עצמם ואת

 תכניותיהם לשנה הקרובה. 

 תוצאות ההצבעה:

 נבחר לתפקיד סיו"ר האגודה. יגאל. 0, נמנע: 0, נגד: 44בעד:  – יגאל אבלגון –סיו"ר האגודה 

לתפקיד רמ"ח  הנבחר דניאל. 0, נמנע: 0, נגד: 44בעד:  – ןדניאל אוריי –רמ"ח מנהל ורווחה 

 מנהל ורווחה.



נבחרה לתפקיד רמ"ח  קרן. 0, נמנע: 0, נגד: 44בעד:  – רסקייקרן וילקומ –רמ"ח הסברה 

 הסברה.

. רום נבחר לתפקיד רמ"ח 0, נמנע: 0, נגד: 44בעד:  –רום טנא  –רמ"ח מעורבות חברתית 

 מעורבות חברתית.

 נבחרה לתפקיד רמ"ח תרבות.  קרין. 0, נמנע: 1, נגד: 43בעד:  – קרין רינות –רמ"ח תרבות 

 נבחרה לתפקיד רמ"ח אקדמיה. בר. 0, נמנע: 0, נגד: 44בעד:  – בר סילברמן –רמ"ח אקדמיה 

 

 ר האגודה, שי צ'רנייו" –הנהלה  עדכוני

ונות במילמן הוא ותיק, בבעלות עקיפה מעונות. בית מע 4מעונות הסטודנטים במילמן. לאוניברסיטה 

של הסוכנות היהודית, דרך חברות בת שלה. בשנים האחרונות נעשים ניסיונות להפוך את המעונות 

למגדלי יוקרה. הם הצליחו. הם עברו את הוועדה הקומית. יפרקו את הבניין והם יקבלו שטח שגדול 

. אנחנו לא מוכנים לקבל את 80טות רק מי 250פי שלושה ממה שיש להם היום. הם ישאירו במקום 

זה. מגיעה לשם אוכלוסייה קשת יום, הם מעונות זולים, התחזוקה גרועה. אנחנו נכנסים למאבק. 

ועדת  -אירועים חשובים  2מתקיימים  16.1הוקם דף פייסבוק. חשוב שהבאז יהיה עכשיו כי ב

נוכחות של סטודנטים , יצא מייל ואנחנו התנגדויות, ודיון בוועדת חינוך בכנסת. אנחנו צריכים הרבה 

צריכים את ההתגייסות שלכם. תושבי רמת אביב חברו אלינו. אנחנו מעלים את זה שעולה ריח לא 

טוב מכל הפרשה, אם זה איך שקיבלו את הנכס שהיה ציבורי, המכירה אין עליה תיעוד, העברה 

נו. יצא מחר מכתב רשמי של מגבה אות -בערפל בוועדה המקומית. העמדה של האוניברסיטה 

מיטות. שיפוץ הוא מבורך.  250-האוניברסיטה שהיא מגבה אותנו. הדרישה שלנו היא שישאירו את ה

מיטות.  80היו התנגדויות בוועדה המקומית של ההתאחדות והעירייה ובגלל זה הכריחו להשאיר 

 כשהשטח שולש.  ולמרות זאת אנחנו טוענים שאי אפשר להשאיר כמות כזאת של מיטות בטח

 השבוע בחמישי ושישי. מצפה לראות את כולכם. -סמינר נציגים 

 

 הישיבה הסתיימה.

 

 

_______________      _______________ 

 בר ערמוןחבר הוועד       יו"ר הוועד שי ברמסון

 

 

 

 


