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  8'  מס מנהלסיכום ישיבת ועד
  

  . בלשכת המועצה אשר במשרדי אגודת הסטודנטים22/05/12הישיבה התקיימה בתאריך 
  11:20: זמן סיום  08:15: זמן התחלה

  :נוכחים
 אוריה ברונשוויג, אפרת הולצמן, ברק דייויס, חן כהן, רועי שבתאי, יועד סספורטה: חברי הועד המנהל 

  :נוכחים נוספים
 קסם סיימון–ל המועצה "מזכ  

 יוחאי זוהר – ר ועדת ביקורת"יו 

 ר ודיון טופס שמירת סודיות"עדכוני יו (אורי קידר: ר האגודה היוצא"יו( 

 ר ודיון טופס שמירת סודיות"עדכוני יו (נתי חסון: ר האגודה הנכנס"יו( 

   :חסרים
 שירן נבעה  

  
  :עיקרי הישיבה

  ם לא התקבלו החלטותגם א, כלל הנושאים(נושאים שנדונו( :  

 ר"עדכוני יו .1

 ס "יוה  .א
  ל.ע.עדכוני צוות בדיקת ש  .ב
 

 טופס שמירת סודיות לחברי המועצה .2

  גדולבאמתמגיע מצורך של דיונים בנושא   .א

 הוחלט להכניס טופס זה כחלק ממשיך לקוד האתי   .ב

 מ בתחילת השנה"ה להכנסתו כחלק מהכניסה לתפקיד כח"תיכתב בהמשך ה  .ג

  

 עדכוני ועדות .3

 

 נהגותהת  .4

, ס ושל הראיון בעילום שם"הוחלט לפתוח בישיבת המועצה דיון בנוגע לחשיפה המוקדמת של אמני יוה  .א

 תוך הבהרה שזו התנהגות שאינה מקובלת על הוועד המנהל

  

 כרטיסים למופע הוקרה למילואים .5

   מחברי מועצה ומעובדי אגודה לוותר על הכרטיסיםלבקשעולה השאלה האם נכון   .א



 

  

. רק למופע סגור שמיועד למילואימניקים בלבדכולם יכולים להגיע אליו אם ישלמו ולא מדובר במופע ש  .ב

יש לאפשר לעובדים ולחברי מועצה את הזכות השמורה להם , ככזה. מדובר למעשה באירוע כללי, לכן

 .מהתקנון

 נסיעה חזרה לבתים מישיבות מועצה שמסתיימות מאוחר .6

ישנה בעיה לחברי , מסתיימות ישיבות מועצה לאחר שמסתיימת התחבורה הציבוריתבמצבים בהם   .א

 .מועצה לחזור לביתם בבאר שבע

הוועד המנהל רואה חשיבות בסיוע לחברי המועצה שגרים רחוק להגיע לביתם לאחר סיום עבודת   .ב

  .התחבורה הציבורית

  רק הנושאים בהם התקבלו החלטות(החלטות שהתקבלו:( 

  מילואיםכרטיסי מופע .1
שאין לשלול , הטבות/ונוהל הגבלות) 22.6.3סעיף (בהתאם לתקנון העמותה , הוועד המנהל מחליט

או להמליץ לחברי מועצה ולעובדי אגודה שלא לבקש לקבל כרטיסים למופע או אירוע כזה או 
, כגון מופע ההצדעה למילואים, זאת משום שאירועים. שהם זכאים להם מתוקף תפקידם, אחר

  .ים לחלוטין לאורחיםפתוח
על הנהלת האגודה לא להוציא בקשה כזו ולהעניק את ההטבה המגיעה לבעלי , למען הסר ספק

  .תעודת פעיל בצורה תקנית ובזמן
  .דיון נוסף בנושא זה יתקיים אך ורק בישיבת ועד מנהל

 נסיעה בתום ישיבות מועצה .2
אים להסעה לביתם בתום ישיבות יהיו זכ, הוועד המנהל מנחה כי חברי מועצה אשר יחפצו בכך

במידה ולא קיימת תחבורה ציבורית באותה , )ועובד הרשאי לנהוג בו(י רכב האגודה "מועצה ע
  .הישנה' ו-ו' ד', ג', ובמידה וחבר המועצה צריך להגיע בבאר שבע מחוץ לשכונות ב, השעה

 התקדמות בטיפול במשימות שחולקו:  

  ל.מ.א .1

  
  כולל תאריכי יעד, הבאה ומשימות שחולקונושאים לטיפול לקראת הישיבה: 

  ל.מ.א .1

  
  

  ,בברכה
  אוריה ברונשוויג

  הועד המנהלר "יו


