
 

 

  #6 מס' ועד מנהלסיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 26/4/2016הישיבה התקיימה בתאריך 

 22:00זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 רון כהן, ליאור מאיק, שירז מאירסון, איתמר טרם חברי הוועדה:

 משקיפים:

 מזכ"ל המועצה: גלעד שקרון: אורי רט , חבר מועצה : נמרוד הריס, יו"ר אגודת הסטודנטים 

 שגיב בן יעקבחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 נאור דרעי

 

 עיקרי הישיבה

 הצעות החלטה: הצבעה חוזרת בנוגע לשינויים תקנוניים שהתקבלו בישיבת ועד מנהל קודמת

 

 ושימועהדחה  –שינוי תקנון הנושא: 

 5.6.2.2.3.3נוסח ההצעה: הועד המנהל מאשר את שינוי סעיף 

בתקנון לפיו "לחבר מועצה אשר נעדר משלוש ישיבות ישלח 

מכתב מטעם מזכירות המועצה כי בעקבות היעדרויותיו הוא 

 מוזמן לשימוע אשר יתקיים בישיבת המועצה הקרובה"

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒בהצבעה:  נכח חבר ועדת ביקורת ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 התקיימה הצבעה חוזרת בועד המנהל מכוון שהנושא לא הועלה בישיבת המועצההערות: 

 

 הצעות החלטה: הצבעה חוזרת בנוגע לשינויים תקנוניים שהתקבלו בישיבת ועד מנהל קודמת

 

 מחיקת סעיף מתקנון הנושא: 

 נוסח ההצעה: הועד המנהל מאשר את מחיקת סעיף

מהתקנון לפיו "במידה וחבר מועצה המועמד  5.6.2.2.3.3.3.3

להדחה מכהונתו מחליט שלא לערער על החלטה זו ולא מתייצב 

 לישיבת המועצה, תתקיים הצבעה על הדחתו בהיעדרו"

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

הסעיף למעשה לא מופיע בתקנון אבל אושר בישיבת מועצה ולכן יש צורך בהחלטת מועצה מחודשת הערות: 

 .על מנת למחוק אותו

 בנוסף, הסעיף ברור מאליו ולכן מוסר מהתקנון.

 

 הצעות החלטה: הורדת דו"חות ביקורת הרלוונטיים לועדות השונות 

"הועד המנהל מנחה את הועדות הרלוונטיות לדון נוסח ההצעה: הורדת דו"חות ביקורת הנושא: 



 

 

 בדו"חות הביקורת כפי הוחלט בישיבה"  הרלוונטיים לועדות השונות

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 הערות: נספח א' 

 

 הצעות החלטה: הורדת דו"חות ביקורת הרלוונטיים לועדות השונות 

הורדת דו"חות ביקורת הנושא: 

 הרלוונטיים לועדות השונות

הרלוונטיות לדון "הועד המנהל מנחה את הועדות נוסח ההצעה: 

 בדו"חות הביקורת כפי הוחלט בישיבה" 

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 נספח א' הערות: 

 

 תקן לתפעולהצעות החלטה: אישור הצבעה מרחוק בועדת כספים בנושא העלאת 

אישור הצבעה מרחוק בועדת הנושא: 

 כספים בנושא העלאת תקן לתפעול

"חברי הועד המנהל מאשרים הצבעה מרחוק נוסח ההצעה: 

 בועדת כספים בנושא העלאת תקן לתפעול" 

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

הערות: הנושא הועלה בועדת כספים אולם בגלל שחברי הועדה ביקשו מסמכים נוספים הוא לא אושר. 

 הועדה המנהל אישר הצבעה מרחוק בגלל דחיפות הנושא וחשיבותו הרבה. 

 

 הצעות החלטה: סדר יום לישיבת מועצה 

 מועצהסדר יום לישיבת הנושא: 
מצביעים על קבלת סדר היום "חברי הועד המנהל נוסח ההצעה: 

 כפי שהוצג בישיבת הועדה"

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 נספח ב' הערות: 

 

  ועדת בחירות נושאים לדיון: 

דנו באפשרות הקמתה של ועדת בחירות, הנושא יעלה הנושא: 

 מחדש בישיבת ועד המנהל הבאה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 

 נושאים לדיון: עדכוני ועדות  

כל יו"ר ועדה עדכן בנוגע לנושאים שעומדים על הפרק הנושא: 

 בועדה שלו

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 



 

 

 איןהערות: 

 

 

 

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

 דיון בדו"חות ביקורת ברמת הועדות השונות.

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 אין

 

 

 בברכה,

 שירז מאירסון

 הועד המנהליו"ר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 נספח א' :

 

 בטיפול ועדת הסברה .  –" 2015"דוח בחירות 

 בטיפול ועדת תקנון.  –"ביקורת אודות אישור התקנון החד לעמותה" 

 תקנון. בטיפול ועדת  -"ביקורת דרכי ביטול התקשרות עם חברות קד"מ"

 בטיפול ועדת כספים.  –קופה קטנה תשע"ו סמסטר א'"  –"דו"ח ביקורת 

 בטיפול ועדת תפעול.  –"ביקורת נוהל בחירת ספקים/חברות חיצוניות" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ' :בנספח 

 סדר היום שנקבע לישיבת מועצה הבאה : 

 הצבעה על אישור השינויים התקנוניים  .1

 בתפקיד של היועץ המשפטיהצבעה על המשך הישארותו  .2

 הצבעה על המשך הישארותו בתפקיד של רואה החשבון  .3

 הצבעה על אישור תקצוב אתר אגודה  .4

 דיון בנושא פיתוח של ועדת כספים  .5

 עדכוני הנהלה  .6

 עדכוני ועדות  .7

 עדכוני מזכירות  .8

 אופציה כניסה לועדות המועצה  .9


