
 

  

31/07/12  
 ב"תשע,  באבב"י

  
  21' ישיבה מססיכום  -מנהל  ועדו

  
  

  . בחדר מועצת האגודה שבבניין בית הסטודנט 30/07/20112הישיבה התקיימה בתאריך 

   .21:00: זמן סיום ,  17:10: זמן תחילת הישיבה

  

  :נוכחים

  .ורטהיועד סספ, חן כהן, אפרת הולצמן, ברק דייויס, אוריה ברונשוויג: חברי הוועד

  .קסם סיימון, ל המועצה"מזכ

  .מור צורן, ר וועדת ביקורת"יו

  .נתי חסון, ר האגודה"יו

  

  :עיקר תוכן הישיבה

 .ר האגודה" יו-עדכוני הנהלה  .1

 . מזכירות המועצה- עדכוני מועצה .2

 .ר האגודה" יו- ל.ע.הצגת מסקנות הוועדה לבדיקת מכירת חברת ש .3
, ערבויות:  היבטים3וזאת לפי . ל.ע.זקת האגודה בחברת שעתיד אחלהמשך אפשרויות  3הוועדה בחנה 

מכירת החלק של ,  מהחברה49%-האפשרויות שנבחנו הן המשך אחזקה ב. חוב ושווי מניות/הלוואה

  .ומכירת החלק של האגודה במכירה פומבית) תומר. (ל.ע.ל ש"האגודה למנכ

 שהאגודה ממשיכה לקבל כסף חשוב לדעת ולהבין, באפשרות הראשונה שהיא המשך האחזקה בחברה

  .ח של רווחים" אלף ש90- בשנה האחרונה החברה הזרימה לאגודה כ-מהחברה 

ל " מכירה למנכ-ר האגודה לייצר הצעות מגובושות יותר לשתי האופציות "הוועד המנהל מנחה את יו

  .החברה והמשך אחזקה בחברה

 .דהר האגו" יו- חזון וערכים לאגודת הסטודנטים, הגדרת ייעוד .4
אופיינה אגודת , "נובה"בתהליך שבוצע בשנה האחרונה עם חברת הייעוץ אסטרטגי לעמותות 

תוצרי . סקר סטודנטים וצוותי החברה, )היוצאת והחדשה(הסטודנטים בשיתוף שתי קדנציות של הנהלה 

  :ערכים וחזון, בהיבט ניסוח ייעוד, כל התהליך הם בעצם אפיון האגודה

  .תשרת ותוביל את ציבור הסטודנטים, אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב תייצג: ייעוד

  .שקיפות, רלוונטיות, מקצועיות, אחריות: ערכים

  .מובילים חיים סטודנטיאלים בעלי משמעות בציבור דינמי המעורב בסביבתו: חזון

תרבות , אקדמיה: ושאים באגודהחשיבות הנסדר עולה ,  סטודנטים2500-בשני סקרים שנערכו בקרב כ

  .ומעורבות סטודנטיאלית

ר "ערכי וחזון האגודה כפי שהציג אותם יו, הוועד המנהל ממליץ למועצה לאשר את ייעוד: החלטה

  .ל"האגודה כמופיעים כנ

  .פה אחד מהנוכחים: בעד



 

  

  .אין: נגד

 

 .ג"קביעת לוח זמנים להכנת התקציב לשנת תשע .5
  :ר התקציב במועצהנגזור אחורה מהתאריך לאישו

  .ג במועצה" תאריך אישור תקציב תשע- 13.9

  . אישור התקציב הוועד המנהל ובוועדת כספים- 30.8

  . תאריך אחרון לאישור תכניות עבודה בוועדות ללא תקצוב- 22.8

 

ודיון בנושא , עודפי תקציב, )הקודם(ב " הצגת תקציב תשע- הכנת מסמך מדיניות תקציב וחלוקתו .6

  .ציב לפי נושאים באגודהחלוקת התק
  :הנקודות המנחות עליהן החליט הוועד המנהל

 .מדור אקדמיה יקבל את העדיפות הגבוהה ביותר ויתוקצב בהתאם  .א

 .למעט פרויקטים במדור הסברה גדולים, יש לשים דגש חזק על נושאי הסברה באגודה  .ב

 ).אולם זוננפלד(בינוני בסדר גודל אירועי תרבות המלצה להרחיב   .ג

 .ד המנהל רואה לנכון להמשיך במגמת הגדילה של פעילות מדור מעורבותהווע  .ד
  

  

  ,בברכה

מ חן כהן                       "ח

 תקנוןר וועדת "יו
  


