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 13 מס'ועד מנהל סיכום ישיבת 

  29/11/2016הישיבה התקיימה בתאריך 

 23:00זמן סיום:  19:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 יו"ר אגודהסיו"ר האגודה, ועד מנהל, חברי 

 משקיפים:

 אור –ועדת ביקורת  חברחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 אקדמיה )ישי( –יו"רי הועדות 

 

 עיקרי הישיבה

 

  ושאים לדיון:נ

  עדכון ועדת בחירותהנושא: 
כח חבר ועדת ביקורת נ

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

עד הבחירות תתבצענה כניסה לכיתות והסברה בנושא. הסרטונים התחילו  על ידי יונתן יו"ר הועדה. עדכוןניתן 

ועדי כיתות גם כן יחשפו לעניין על ידי חברי תתפרסם כתבה באתר אינטרנט מקומי. רתיות. חבלצאת במדיות ה

 ץ את הבשורה בכל דרך אפשרית.יו"ר הועדה קרא לחברי הועד המנהל להפי המועצה הנוכחיים.

 בנוסף התחיל תהליך לקליטת עובדי הקלפיות.

 ש ליו"ר הועדה לשים דגש על השגת מועמדים מהפקולטה לרפואה.ניתן דג

 

  ני מזכ"ליתעדכוהנושא: 
כח חבר ועדת ביקורת נ

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 דגשים בנוגע לסמינר וקצת מחוייבויות מחברי הועד המנהל.ניתנו  – סמינר הכשרה 

  יישורת אחרונה של המועצה–  
o "לל ריכוז הצעות החלטהרים נדרשים להעביר סיכומי שנה למזכ"לית כויו 
o  מט שישלחעל פי פור ליו"רים הבאים חפיפההמסמך יו"רים נדרשים גם להכין את 

  שחברי המועצה יגיעו!חשוב  –אירוע עושים רחוב 
 

 עדכוני יו"ר אגודההנושא: 
כח חבר ועדת ביקורת נ

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

  לקראת סגירה אך כמובן שהנושא לא חתום וסגור. עושה רושם חיובי.האירוע  –פזיותרפיה 



 

 

 התקלה שנוצרה במסך כתוצאה מנגיעה לא תקינה של אנשים שלא מורשים לכך, לאחר  –יב תקלה נגט
נשיאה ה. כרגע מנוהלת סוגיית הושקעו מאמצים רבים בדמות הגעת טכנאים שתיקנו את התקלה

 של התקלה מול האוניברסיטה.בעלויות התיקון 

  בו ישנה מדיניות אחידה ושקופה של אקו"ם מול התאחדות הגיע למצב הינה ל הטרהמ –אקו"ם
 הסטודנטים ובעצם מול כל האגודות.

  בעניין. הפרסום לסטודנטים יצא בקרוב.כל החוזים נחתמו ככל הנראה  –פולין 

  ערכו שינויים כאלו ואחרים בהתחשב בהגבלים . יתכן כי יבשבוע הקרוביותנע  –יום הסטודנט
 מסויימים המוכתבים מהגורמים השונים.

  לקבלת המימון הינו סיפור קצת חדש לאגודה. החוזה  –אירועי עושים רחוב בתמיכת קרן מונטריאול
 את האירועים ולשתף פעולה עם כל הגורמים.יחתם תחת העקרונות והנכונות של האגודה לקיים 

  סיכום על גובה הפיצוי והנושא נחתם.הושג  –פיצוי מחברת מתנות 

  לפי התקנון כרז כמו שהוא יוצא כל שלוש שניםיוצא למהתפקיד  –רמ"ד כספים. 

  המלצה של האגודה לניצול יתרות התקציב. יועבר לועדת כספים לדיון הוגשה  –יתרות תקציב תשע"ו
 ואישור.

 

 שכר יו"ר ועדת ביקורתהנושא: 
כח חבר ועדת ביקורת נ

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 )הנושא הוצג על ידי אור )מילא את מקומה של וריה 

 מועצהמליאת ההנושא יועלה לדיון ב 
 

הגבלות בפירסומי אגודה בצל אירועי פרשת העו"ד הנושא: 

 התובע ממש לאחרונה

כח חבר ועדת ביקורת נ

 ☒במהלך הדיון: 
 ☒נושא חסוי: 

 והציג אותו בזריזות. עצמו עושה דו"ח ביקורת בנושא אור )ביקורת( הציג שהוא 

  התבצע דיון בנושא והובהר ע"י הועד המנהל כי סוגייה שכזו אינה יכולה לחזור על עצמה שלוש פעמים
 בטווח זמן של כשנה.

  סיו"ר האגודה הסביר כי אזורי השיווק מושכים המון תשומת לב מגופים שונים בעלי אג'נדות שיחפשו
 פרצות בחוזים של האגודה.

  ם חוזי –יו"ר האגודה הבהיר שבתגובה למקרים הנ"ל יתבצעו שורת צעדים בכמה רבדים שונים
 . של המשווקים העסקההחוזי עדכון חיצוניים, חוזים פנימיים ו

 

 סמכויות מזכ"להנושא: 
כח חבר ועדת ביקורת נ

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 הועלה לדיון על ידי שירז. 

 רעיון הוא שהועד המנהל יהיה הגוף המפקח על התנהלות המזכ"ל.ה 

 הועד המנהל בגדול הייתה נגד ההצעה.דעת  – התבצע דיון נרחב בנושא 

 הנושא יועלה לדיון והצבעה במועצה 
 

 בצ"מ הנהלההנושא: 
כח חבר ועדת ביקורת נ

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 אש"ח לערך בשנה. 30ף תקציבי על סך סעי 



 

 

 הינו פרוץ לכאורה. המוטיבציה להצגת הנושא והדיון בו הוא מכיוון שמורגש שנכון להיות התחום 

 ודוברהשהוקראה  לעניין גל לבנט שלח התייחסות. 

 יו"ר וסיו"ר האגודה בעד השארת הנוהל הקיים הכולל חתימה של כל הרמ"דים. 

 העניין יועלה בועדת כספים לקראת הישיבת מועצה 
 

 

 סדר יום ישיבת מועצה קרובההנושא: 
כח חבר ועדת ביקורת נ

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 עדכוני מזכ"לית .1
 דכוני יו"ר אגודהע .2
 סמכויות מזכ"ל )אופציונלי( דיון והחלטה .3
 ר יו"ר ועדת ביקורתדיון והחלטה שכ .4
 ןחשבו רואהאישור  .5
 עדכוני ועדות .6
 מצטייני מועצה .7

 

 

 נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:

 יו"רים נדרשים להעביר סיכומי שנה למזכ"לית כולל ריכוז הצעות החלטה -

 מט שישלחעל פי פור ליו"רים הבאים חפיפההמסמך יו"רים נדרשים גם להכין את  -

 להעלות בישיבות הקרובות:הנושאים הצפויים 

-  

 

 בברכה,

 

 רון כהן

 ויו"ר ועד מנהל תרבותיו"ר ועדת 


