
 

 

 

21/6/2016 

  #10 מס'ועד מנהל סיכום ישיבת 

 .משרד יו"ר אגודהב 21/6/2016הישיבה התקיימה בתאריך 

 21:30זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 , סיו"ר אגודהועד מנהל, יו"ר אגודהחברי 

 משקיפים:

 רמ"ד אקדמיה, רכזת משאבי אנוש

 שגיב. –רת היוצא . יו"ר ועדת ביקווריה –יו"ר ועדת ביקורת חבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 ובנימין , טליהאיתמר

 עיקרי הישיבה

  הצעות החלטה:

 בחירת יו"ר ועד מנהלהנושא: 
בוחר ברון כהן לשמש יו"ר הועד הועד המנהל נוסח ההצעה: 

 21.6.2016-המנהל מהתאריך ה

 -נמנעים:  -קולות נגד:  אחדפה קולות בעד: 

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

 -הערות: 

 

 בחירת מ"מהנושא: 
כממלא מקום יו"ר הועד  בוחרהועד המנהל נוסח ההצעה: 

 21.6.2016-המנהל מהתאריך ה

 -מנעים: נ רון ליאור ושירז: בעד שירזקולות  נאור: נאור קולות בעד

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

 -הערות: 

 

הסמכת ועדת תפעול להצבעה הנושא: 

 מרחוק בעניין חברת חסויות

מסמיך את ועדת תפעול להצביע הועד המנהל נוסח ההצעה: 

 חברת החסויות עם רכת חוזהבהחלטה בנוגע להאמרחוק 

 -נמנעים:  -קולות נגד:  אחדפה קולות בעד: 

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

 -הערות: 

 

 אישור הצבעה מרחוקהנושא: 
מאשר הצבעה מרחוק במועצה הועד המנהל נוסח ההצעה: 

  בנושא צירוף חברי מועצה לועדת כספים

 -נמנעים:  -קולות נגד:  אחדפה קולות בעד: 



 

 

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

 -הערות: 

 

 אישור הצבעה מרחוקהנושא: 
בנושא סדר מאשר הצבעה מרחוק הועד המנהל נוסח ההצעה: 

  היום

 -נמנעים:  -קולות נגד:  אחדפה קולות בעד: 

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

 -הערות: 

 

 הצבעה על סדר יוםהנושא: 

דוח כספים, דוח ועדת ביקורת, מכרז ביקורת, נוסח ההצעה: 

עדכוני אילה, אלה ו שעלו על ידי שאים לדיוןנואישור תקנון, 

 שיבוצי ועדות, עדכוני ועדותהנהלה, 

 -נמנעים:  -קולות נגד:  אחדפה קולות בעד: 

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

 -הערות: 

 

 

  נושאים לדיון:

 הצגת נושאים לדיון במועצה ע"י אילההנושא: 
כח חבר ועדת ביקורת נ

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

  תלות במכרזיםיצירת  –שינוי קריטריוני הדחה 

 שינוי מועדי הבחירות של מזכ"ל המועצה ויו"ר הועד המנהל 
 .אילה כתבה מדריך לחבר המועצה. מעין תיק חפיפה. חונה אצל רון וגלעד 

  שאילה משתתפת בו שכנראה הולך לחול באוניברסיטה.פרויקט  –קמפוס ירוק 
של הצעות שינוי התקנון בסעיפים המוצעים כולל הערות של ביקורת ויו"ר דנו בפן הפרקטי בו צע דיון שהתב

 .אגודה. הוסכם כי צריך להתבצע דיון בועדת תקנון
)משא"ן וכו'( על  עם מספר גורמים באגודה להתייעץ  המליץ יור האגודהלגבי תיקי ההדרכה לחברי מועצה, 

 מנת לשפר את התוצר הסופי.
 ומינה את ממליץ לעשות את הבדיקות מול חברי האגודה הרלוונטיים בעניין הקמפוס הירוק, יור האגודה 

 .כנקודת ההתקשרות בעניין הזה ד מעורבותרמ"
 

 עדכוני יו"ר אגודההנושא: 
כח חבר ועדת ביקורת נ

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 עדכון בדבר עניין משפטי של חברת "מפעיל" מול האוניברסיטה ואגודת הסטודנטים 

  ועדת תפעול מתכנסת ביום ראשון ותעשה את  חסויות ארצית.חברת  –עוד עניין משפטי שעל הפרק

 ההחלטות הנדרשות. 

  אם וכאשר תהיה שביתה היא כמובן תהיה על גבם של  –עדכון בדבר שביתת הסגל הזוטר

 הסטודנטים. התבצע דיון בדבר מדיניות האגודה.



 

 

 

 מכתבי בוחריםהנושא: 
כח חבר ועדת ביקורת נ

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 דובר במכתבים שלא אושרו והסיבות לכך. 
 כי יש רגישות סביב המכתבים הובהר 

 ם.הובן כי נעשו טעויות במכתבים לאזורי בחירה שוני 
  באחריות מזכ"ליטופלו כל הבעיות 

 

 אישור דוחות כספייםהנושא: 
כח חבר ועדת ביקורת נ

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 יש צורך לאשר את הדוחות הכספיים מוקדם יותר 

 הדבר הזה מצריך את אישור ועדת כספים והמועצה 
 ועדת כספים לא מצליחה להתכנס 

 

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

 האגודה תציג את עמדתה בנושא הנגישות 

 לה ימשיכו להיות מטופלים על ידה מול הגורמים הרלוונטיים באגודה ובמועצה.הנושאים שעלו ע"י אי 

 מכתב לבוחרלכתיבת  המועצה הוצאת דרישה לחברי 

 הצבעה על סדר היום 

 

 נושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:ה

- 

 

 בברכה,

 

 רון כהן

 יו"ר ועד מנהלו תרבותיו"ר ועדת 


