פרוטוקול ישיבת בחירות לאגודת הסטודנטים 2020
חודש אוגוסט 02/08/20
מהלך הישיבה:

.1
.2
.3
.4
.5

ישיבת הבחירות התקיימה פיזית בחדר הכולל במכללה וכללה עד  10אנשים בחדר .שאר
חברי האגודה שהשתתפו היו נוכחים בזום .מהלך הישיבה בוצע על פי המתוכנן ע"י ועדת
בחירות מבעוד מועד.
עדכונים של היו"ר היוצא :יוסי מסכם את אירועי השנה האחרונה באגודה ומציג את לו"ז
הישיבה.
קרן (דיקאנית המכללה) :סיכמה ובירכה את האגודה החדשה.
מירי (מנכ"לית המכללה) :בירכה את האגודה החדשה.
סבב חברי מועצה חדשים :חברי המועצה סיפרו על עצמם בקצרה.
דיבייט על תפקיד הי"ור:
 oהדיבייט התקיים פיזית בחדר הכולל במכללה וכלל שלושה משתתפים :רון אלוני ושחף
יעקובי שנכחו פיזית בחדר וגיא לויתן שנכח בזום .הדיבייט צולם בלייב לפייסבוק
האגודה.
 oנעשתה הצבעה דיגיטלית בעזרת קישור שנשלח בקבוצת הווטסאפ של האגודה
הנוכחית .התוכנה נקראת פורמס (דרך אפליקציות הגוגגל) ותוכנתה כך שניתן לבחור
באפשרות אחת בלבד ,להיכנס לקישור פעם אחת בלבד וללא יכולת להזין תעודת זהות
שאינה שייכת למועצה .ההצבעה היתה אנונימית לבקשת האגודה ונשלחו תשובות
בלבד בצירוף תעודת זהות בלבד (ללא שם).

 oהי"ור החדש שנבחר הוא גיא לויתן עם  14קולות לעומת  8קולות לשחף יעקובי ו8-
קולות לרון אלוני ו 0-קולות נמנע.
 .6דיבייט על תפקיד הסיו"ר:
 oהדיבייט התקיים פיזית בחדר הכולל במכללה וכלל שני משתתפים :סתיו רבינוביץ
ואבנר דולינגר שנכחו פיזית בחדר.
 oנעשתה הצבעה דיגיטלית בעזרת קישור שנשלח בקבוצת הווטסאפ של האגודה
הנוכחית .התוכנה נקראת פורמס (דרך אפליקציות הגוגגל) ותוכנתה כך שניתן לבחור
באפשרות אחת בלבד ,להיכנס לקישור פעם אחת בלבד וללא יכולת להזין תעודת זהות
שאינה שייכת למועצה .ההצבעה היתה אנונימית לבקשת האגודה ונשלחו תשובות
בלבד בצירוף תעודת זהות בלבד (ללא שם).
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 oהסיו"ר החדש שנבחר הוא אבנר דולינגר עם  18קולות לעומת  11קולות לסתיו
רבינוביץ ו 2-קולות נמנע.
 .7דיבייט על תפקיד ועד מנהל:
 oהבחירות לועד מנהל כלל חמישה משתתפים :ניצן גרינבוים ,בתאל סגל ,תומר ארנון
ואלדן גורביץ שנכחו פיזית בחדר ודורון קרמינר שנכח בזום.
 oנעשתה הצבעה דיגיטלית בעזרת קישור שנשלח בקבוצת הווטסאפ של האגודה הנוכחית.
התוכנה נקראת פורמס (דרך אפליקציות הגוגגל) ותוכנתה כך שניתן לבחור בשלוש
אפשרויות בלבד ,להיכנס לקישור פעם אחת בלבד וללא יכולת להזין תעודת זהות שאינה
שייכת למועצה .ההצבעה היתה אנונימית לבקשת האגודה ונשלחו תשובות בלבד בצירוף
תעודת זהות בלבד (ללא שם).
 oהועד מנהל החדש שנבחר מורכב מתומר ארנון ,דורון קרמינר וניצן גרינבוים.
 oניצר גרינבוים עם  27קולות ,תומר ארנון עם  25קולות ודורון קרמינר עם . 25
 oלעומת בתאל סגל עם  6קולות ואלדן גורביץ  8עם קולות 2 .קולות נמנעים.
 .8הצבעה לתפקיד ועדת ביקורת:
 oהבחירות לועדת ביקורת כללו שלושה משתתפים :אחמד אבו-רידא שנכח פיזית בחדר
ויוליה נרינסקי ושי זלוציבר שנכחו בזום.
" oהאם אתם מאשרים לאחמד אבו-רידא ,יוליה נרינסקי ושי זלוציבר להיות ועדת
ביקורת?"
בעד 31 -
נגד 0-
נמנע0-
 oועדת הביקורת החדשה שנבחרה מורכבת מאחמד אבו-רידא ,יוליה נרינסקי ושי
זלוציבר.
 .9הצבעה לאשר את רועי נפתלי בתפקיד הגזבר עד לבחירות האגודה ואיוש התפקיד:
" oהאם אתם מאשרים לרועי נפתלי להישאר גזבר באגודה עד לבחירות ולאיוש התפקיד"
בעד 23 -
נגד 0-
נמנע0-
 .10הצבעה לאשר את רועי נפתלי אבנר דולינגר וגיא לויתן להיות מורשי חתימה :
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 oברצוננו לאשר מורשי חתימה על מסמכים בנקאיים וכספיים ,ניהול חשבון הבנק של
האגודה (חשבון מספר , 50532בבנק הפועלים ,בסניף  - 610הדר יוסף ,על שם אגודת
הסטודנטים של המכללה האקדמית בתל אביב ,ע"ר  ) 580320968וביצוע פעולות בו ,על
ידי שני מורשי חתימה ,כאשר אחד מכל קבוצה על פי הקבוצות הבאות :א' – גיא לויתן
ואבנר שבתאי דולינר (יו"ר וסיו"ר האגודה בהתאמה)  ,ב' – רועי נפתלי (גזבר).
 oכמורשי חתימה יתוספו גיא לויתן , 308576545אבנר שבתאי דולינר 314882358
 oמורשי חתימה שעוזבים בן יוסף בוקריס , 308464239בר סגל  ,203653118יוליה נרינסקי
.318009107
 oמורשה חתימה שנשאר :רועי נפתלי 305743494
 oהחלטה :לאשר את הנוסח הנ״ל.
בעד 23 -
נגד 0-
נמנע0-
 .11רשימת נוכחות:
שם ומשפחה

נוכח

יוסי בוקריס

V

יוליה נרינסקי

V

בר סגל

V

גיא לויתן

V

שי זלוציבר

V

אחמד אבו רודא

V

מיכאל יוסף ישרזדה

V

דניאלה אופל

V

רון אלוני

V

תומר ארנון

V

מעיין אליעז

V

שחף יעקובי

V

אלדן גורביץ

V

ניצן גרינבוים

V

בתאל סגל

V

קובי סולטן

V
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אופיר צורף

V

סתיו רבינוביץ'

V

אורי גרבי

V

תומר קמר

V

אבנר דולינגר

V

דורית גיא

V

ירדן מזרחי

V

מיכאל יענקלביץ

V

דורון קמינר

V

ארטל ילוז

V

דורון בלומנפלד

V

טל ויצמן

V

אלון קליין

V

נעם עבדו

V

נועה הר ציון

V

תמר אהרון

V

רענן יוסף

V

עדי ברהם

V

בברכה,
ועד בחירות אגודה הסטודנטים 2020
מכללת אפקה
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