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 15.3.2017 מתאריך המועצה ישיבת החלטותהנדון:  
 
 

 25.01.2017אישור פרוטוקול ישיבת המועצה מתאריך  .1

 נערך דיון בסעיפים הספציפיים הבאים: תקנון המועצה טיוטת .2
 

 
 ב: כינוס ישיבות המועצה"סימן י

 אושר פה אחד – 25, סעיף 9עמ' 
 אושר פה אחד –)א( 26, סעיף 9עמ' 
"לפחות שליש" במקום "שליש  :אושר פה אחד, לאחר תיקון תחבירי של המשפט –)ב( 26, סעיף 10עמ' 

 לפחות"
 ימים, והורדת מילה "לפחות" במשפט האחרון.  7שר פה אחד לאחר הוספת  "עד" או – 27, סעיף 10עמ' 
 אושר פה אחד – 28, סעיף 10עמ' 
 אושר פה אחד –)א( 29, סעיף 10עמ' 
 אושר פה אחד –)ב( 29, סעיף 10עמ' 
 אושר פה אחד –)ג( 29, סעיף 10עמ' 

", הסעיף יכיל הודעות עדכון בלבד ולא )ד(: "ככל שיופיע בסדר היום סעיף "שונות29להוסיף סעיף אושר 
 . ו/או החלטה להצבעה הצעות

 "אם היו"ר לא יעלה את הנושא בישיבה הקרובה המשפט: אושר פה אחד, לאחר הוספת –)א( 30, סעיף 10עמ' 
מחברי המועצה , יהיה חייב היו"ר 6 לפחות של , לאותה ההצעה, אחריה, כאשר ישנה דרישהלאו בזאת ש

  שא לסדר היום באחת משתי הישיבות הבאות".לעלות את הנו
 אושר פה אחד –)ב( 30, סעיף 10עמ' 
 אושר פה אחד –)ג( 30, סעיף 10עמ' 
 אושר פה אחד –)א( 31, סעיף 10עמ' 
 אושר פה אחד –)ב( 31, סעיף 10עמ' 
 אושר פה אחד –)ג( 31, סעיף 11עמ' 
ימים  14ימים" במקום " 14של המשפט: "לפחות  אושר פה אחד, לאחר תיקון תחבירי –)ד( 31, סעיף 11עמ' 

 לפחות".
 

 ישיבות המועצה ניהול: "גסימן י

 אושר פה אחד –)א(32, סעיף 11עמ' 
 אושר פה אחד –)ב(32, סעיף 11עמ' 
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 בהצבעה אושר –)א(33, סעיף 11עמ' 
 בהצבעה אושר –)ב(33, סעיף 11עמ' 
 את הסעיף שמיט להאושר  –( 1)34, סעיף 12עמ' 
 להשמיט את הסעיףאושר  – (2)34, סעיף 12 עמ'
 אושר לאחר מחיקת "או לבקשת חבר המועצה" – (3)34, סעיף 12עמ' 
  .אושר – (4)34, סעיף 12עמ' 
החלטה, יציע יו"ר המועצה הצעת החלטה שנדרשת ככל "-אושר לאחר שינוי נוסח ל –)א( 35, סעיף 12עמ' 

. אם אין הסכמה לנוסח המוצע, רשאים חברי המועצה להציע נוסח אחר תוך נימוק הצעתם.  וינמק את הצעתו
 .חברי המועצה יכריעו בהצבעה איזה נוסח יתקבל"

 אושר לאחר הוספת "ע"י חברי המועצה בלבד" בסוף המשפט.  –)ב( 35, סעיף 12עמ' 
 אושר פה אחד –)ג( 35, סעיף 12עמ' 
 הוספת "במצב של תיקו בהצבעה, יכריע היו"ר"  אושר לאחר –)ד( 35, סעיף 12עמ' 
 אושר פה אחד –)ה( 35, סעיף 12עמ' 
התיקון הכנסת מחיקת המילה " שהצביעו" במשפט האחרון ובמקומה אושר לאחר  –)א( 36, סעיף 12עמ' 

מעשרה. תוצאות ההצבעה השמית תהיינה גלויות לא יפחת המשיבים בלבד שסך ששלחו את תשובתם ו"
 ."במייל

 אושר פה אחד –)ב( 36, סעיף 13עמ' 
 אושר לאחר הוספת "ויפורסם ככל החלטת המועצה אחרת" בסוף המשפט –)ג( 36, סעיף 13עמ' 
 להשמיט את הסעיףאושר  – 37, סעיף 13עמ' 
 30%-ל 20%מ אושר לאחר שינוי אחוז של חברי המועצה  –)א(38, סעיף 13עמ' 
"ועל ידי שניים מחברי המועצה שזהותם תקבע על ידי המועצה מחיקת לאחר אושר  –)ב(38, סעיף 13עמ' 

 לאחר ההצבעה"
  ."מחבריה "רובובמקומם ירשם  " מחבריה לפחות "שליש המילים אושר לאחר מחיקת – 39, סעיף 13עמ' 

 
 

  .תכנית הסמכה לעבודה עם מעלי גירה קטנים מטעם האוניברסיטה העברית אושרה .3
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