
 

 

 

 7מס' סיכום/פרוטוקול ישיבת תפעול 

 אשר במשרדי אגודת הסטודנטים. משרד המועצהב /80/71/8הישיבה התקיימה בתאריך 

 00:37זמן סיום:  07:77זמן התחלה:

 נוכחים:

 .סולומון ראובן, דוידוב נטלי, חיים בן יאיר, יואב גרוסחברי הוועדה: 

 משקיפים:

  גל פינסלר. –מזכ"ל מועצת הסטודנטים 

  אורי רט –סיו"ר האגודה 

 

  חסרים:

 רן בנימין שן, מיכאלה תבור ואלדר דדון.

 עיקרי הישיבה:

 שנדונו :נושאים  .8

 הצעת החלטה שינוי מס' תקנים והיקף שעות חודשיות במשרד גרפיקה .8

 

מנהלת משרד גרפיקה )עובדת גלובאלית בעלת תקן  התקינה במשרד גרפיקה הינה כדלהלן: 

שעות  57שעות, גרפיקאית נוספת בעלת תקן של  05שעות(, גרפיקאית בעלת תקן של  857של 

בדבר לרכזות העוסקות בגרפיקה עצמה: תקן  שעות.  35בתקן של  אדמיניסטרטיביתורכזת 

שעות מותיר מצב בו העבודה מועברת מאחת לשנייה בחוסר  57שעות ותקן נוסף של  05של 

 אפקטיביות ובחוסר רציפות.

שעות; כך  55ההצעה הזו מציעה את איחודם של שני תקני רכזות גרפיקה לכדי תקן יחיד בן 

גבר המיומנות, החיבור והמקצועיות של המשרד והדבר יחסוך טלפון שבור בין המשרד ות

 לעובדי האגודה )הגרפיקה תעבור פחות ידיים(.

גיון מאחר יתיישב עם ההשעות חודשיות, הדבר מ 37בנוסף לאמור לעיל, יתקיים חיסכון של 

וירדו שעות העיתון שגזלו זמן בלתי מבוטל ותיושם תכנית עבודה מובנית אשר תתמוך את 

 השעות של המשרד.

 בהתאם לכך הועלתה הצעת החלטה בנוסח הבא:

שעות וביטול תקן  57שעות ל 77ועדת תפעול מאשרת הגדלת תקן שעות חודשיות רכזת גרפיקה מ

 שעות חודשיות. 75רכזת גרפיקה בעלת 

 לא נכח חבר ועדת ביקורת. חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 יואב גרוס וראובן סולומון שדה. יאיר בן חיים, נטלי דוידוב בעד: הצביעו

 אין. הצביעו נגד:



 

 

 אין נמנעים:

 

 הצעת החלטה שינוי היקף פעילות שעות חודשיות רכזת רווחה .0

תפקיד רכז רווחה נוסד במתכונתו הנוכחית בשנת העבודה הקודמת  –תקן רכזת רווחה  

לשנת העבודה  שעות חודשיות. לאחר בחינה שנעשתה בתוכנית העבודה 57והוגדר בהיקף של 

הנוכחית )תשע"ה( לאור שנת הפעילות הקודמת, מסתמן כי מתכונתו של התקן אינה דורשת 

את מלוא התקן שניתן. לאורך השנה הקרובה תפקיד רכז רווחה יתעתד לעסוק בסוגיות כגון: 

 05בפתיחת שנה, זכיינים, פניות סטודנטים, מעונות וכו'. תקן של  סטודנטיאלייםשירותים 

דרש הנושא להיבחן לאור יאפשר מענה לסוגיות אלו. לקראת שנת הפעילות הבאה ישעות י

 .הצורך להגדיר בצורה מיטבית את התקן לאורך השנה

 

   -הועלתה הצעת החלטה בנוסח הבא בהתאם לכך 

 שעות חודשיות. 77ל 55תקן חודשיות של רכזת רווחה מ ועדת תפעול מאשרת הקטנת שעות

 לא נכח חבר ועדת ביקורת. חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 יואב גרוס וראובן סולומון שדה. יאיר בן חיים, נטלי דוידוב בעד: הצביעו

 אין. הצביעו נגד:

 אין נמנעים:

 הצעת החלטה שינוי מבנה משרד תפעול .3

משרד מחשוב מצוי בכפיפות ארגונית לסיו"ר האגודה וכולל את רכז מחשוב  –משרד מחשוב 

שנה שעברה אשר וטכנאית מחשוב הנמצאת בכפיפות לרכז. בהמשך לעבודת מטה שבוצעה ב

בחנה את היתרונות של קיום משרד מחשוב תחת משרד עצמאי נבחנה האופציה לשייכו 

ארגונית למשרד תפעול. משרד תפעול בהגדרתו מספק שירות לעובדי האגודה בסוגיות 

לוגיסטיות רוחביות כגון: רכב, עובדים, ציוד וכד'. נכון שמשרד מחשוב יקבל את התמיכה 

ד תפעול וכן, נכון לעובדי האגודה כי יהיה גוף לוגיסטי אשר יתכלל הלוגיסטית מצד משר

 בתוכו גם את שיקולי המחשוב; הרבה מעבודות המחשוב מתכתבות עם אלמנטים תפעוליים. 

 –בהתאם לכך הועלתה הצעת החלטה בנוסח הבא 

ועדת תפעול מאשרת החפפת משרד מחשוב, אשר כיום יושב תחת סיו"ר האגודה, למעבר 

 ניהול ישיר תחת מנהל משרד תפעול

 לא נכח חבר ועדת ביקורת. חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 יואב גרוס וראובן סולומון שדה. יאיר בן חיים, נטלי דוידוב בעד: הצביעו

 אין. הצביעו נגד:

 אין נמנעים:



 

 

 

 בברכה,

 ראובן סולומון שדה

 תפעוליור וועדת 


