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  #2 מס' ועד מנהלסיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 19/3/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 55:21זמן סיום:  51:02זמן התחלה: 

 נוכחים:

 אקדמיה. -תרבות, שמעון -, כארםכספים -תפעול, ים -תקנון, נאור-י ועדות: נועהר"יו

 משקיפים:

  אגודה סיו"ר -דניאל איטחיו"ר אגודה,  -מזכ"לית, אורי רט-אור קריף

 יו"ר ביקורת-וריהחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 יו"ר הסברה.-, שחף)איחרה( יו"ר מעורבות -לני

 

 עיקרי הישיבה

 

 :יו"ר ועד עדכון .0

העומס  -, בחירות יו"ר, ביקורות, דודליםלבחירת בעלי תפקידים ועדותחוזרים לעבודה אינטנסיבית,  .א

 רגע עוד כחודש וחצי.היל צפוי

 .תק' משמעותית מאוד לפנינו

 יו"רי ועדות: .5

 -כספיםוועדות תקנון אשר לועדות שעתידות להתכנס בשבוע הקרוב: אקדמיה, תרבות ותפעול. ב .א

 ישלח דודל בקרוב.

 מזכ"ל: .3

 המועצתי: לגאנט תאריכים חשובים .א

 פעילות גיבוש )בסימן שאלה, לא בטוח שמתאפשר לקיימה בקוביית רוטשילד. -5.2

 פגישה ראשונה. -סדנת הכשרה ועד מנהל -2.2

 לכלל חברי המועצה 'סדנת מכרזים' -2..0

 דיבייט מתמודדים ליו"ר אגודה -2..0

 יו"ר אגודהבחירת  -..25

 מכרז סי"ור אגודה. -...2

 חברי מועצה מכהנים. 33 -נכון להיום .ב

 שני אופנים:מ באחד מתבצעת מועצההתפטרות חברי : הבהרה .ג

i. קבל מכתב התראה(ית ,לאחר היעדרות שניהכאשר ישיבות מועצה ) 3-נעדר מ 

ii. .מתפטר ושולח מכתב למזכ"ל 

 .שנשלחה במייל ומופיעים במצגת בישיבה ו כפי שהוצגתבצעפורמטים ונהלי עבודה )זימונים וסיכומים( י .ד

 לדיון בועדת מעורבות.יעלה  הנושא -עובדי קבלן .ה

 

 



 

 

 

 יו"ר אגודה:. .

האקתון, משלחת  - מסיביות שמתרחשות תחת האגודהחדשות אירועים והפקות  -פעילויות בסמסטר ב' .א

 - עושים רחוב ערב הוקרה למילואים, ,עושים רחוב -לפולין, יום נגישות, יום המעשים הטובים

 )במתכונת רחבה( פורים, יום הסטודנט, ערב הוקרה למילואימניקיםכנס נשארים בב"ש,  ,מונטריאול

 ועוד'.

 עבר בצורה טובה מאוד; הודות לשימור ידע ובעלי תפקידים מקצועיים שבקיאים בעבודה. –פורים  .ב

 02.2-)חלק ב'( לאירוע ב ףהסכם נוס צפוי להיחתם בקרוב, ראשון עם הסוכנותנחתם הסכם  -מונטריאול .ג

 מוקדים במקביל. 2שיהיה 'יום שיא' של פרויקט עושים רחוב עם 

סוגרים את החציון בצורה  -נעשו ישיבות עם כלל הרמ"דים על תוכניות עבודה ותקציבים -סגירת חציון .ד

 עם עמידה גבוהה ביעדים.

הועלה הנושא  .והתכניות לקידום הנושא *נושא חסוי* ניתנה סקירה לגבי הרצף האירועים -החלפת רו"ח .ה

 אש"ח )ממקורות קיימים(, בכפוף לאישור היועמ"ש.  2-7של טיפול נקודתי בסוגיה בתוספת של בין 

, זו אחת מתקופות המבחנים השקטות הביום שלישי יוצג הפירוט המלא אך כפי שנרא -תק' מבחנים .ו

 .בבחינת היקף המקרים והטיפול בהם, לאו דווקא בכל הנוגע לחומרת מקרים שהיו בזמן האחרון

האתר יעלה לאוויר  -הערכה .האפיוןשעובדים מולה, אנחנו לאחר מרוצים מהחברה  -אתר האגודה .ז

  המערכות נבנות במקביל. בתחילת מאי.

 .מציע להכיר את הפרטים לעומקםנושא מורכב,  -מאבק עובדי הקבלן .ח

 בשבוע הבא תהיה חשיפת האמנים ובעוד שבועיים מתחילים מכירת כרטיסים. -יום הסטודנט .ט

 סקירת השת"פ איתם, בקרוב ייחתם חוזה ונצא לדרך. בוצעה  -מידות .י

  

 . דוחות ביקורת:5

  .למועצת הסטודנטיםבפעם אחת  היו אמורים להיות מוצגים דוחות אשר .ועדת ביקורת כתבה  .א

יו"ר הועד המנהל, המזכ"לית ויו"ר ביקורת הוחלט כי דוחות עם תיאום ב הועד המנהל, לאחר ישיבת .ב

 הביקורת יוגשו באופן תדיר למועצה ולא בישיבה אחת כפי שיהיה בישיבת מועצה הקרובה.

נכון' בכתיבת הדוחות בדגש על שיח עם בעלי התפקידים הרלוונטים לאותו מקצועי יש להקפיד על 'שיח  .ג

 .הדו"ח )התייחסות רמ"ד לפחות(

 ימים בפועל להגיש התייחסויות לכל הדו"חות. 3ור העיכוב בהגשת הדו"חות, לאגודה היו רק לא .ד

 דוחות בלבד: 6יוצגו למועצה  של הדוחות בגלל פערי הזמן והרלוונטיות .ה

i. בחירות מועצה, 

ii.  5106בחירות יו"ר , 

iii.  ,אקדמיה 

iv.  ,תאים פוליטים 

v. מוגדר בנושא חסוי אשר לא יתקיים דיון לגביו במליאה אלא בוועדת תפעול. הדוח ותגובת  -שיווק

 האגודה ישלחו לחברי מועצה טרם ישיבת המועצה ויינתן דגש על החיסיון.  

vi. תקנון. 

)הדוח לא יעלה לדיון ועדת ביקורת תחזור על הביקורת ותתקף את הממצאים והמסקנות. -דוח פוזיטיב .ו

 במועצה(



 

 

 

 

 

 הצעות החלטה: . 6

 5ישיבת מועצה -סדר יוםהנושא: 
הועד המנהל מאשר את סדר היום לישיבה השנייה נוסח ההצעה: 

  כפי שהוצג בישיבה ע"י יו"ר ועד מנהל.

נאור, ים,  -פה אחדקולות בעד: 

 נועה, כארם, שמעון
 איןנמנעים:  איןקולות נגד: 

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

 עם החומרים הרלוונטים לישיבה. סדר יום עדכני ישלח למועצה עד יום שני בצהרייםהערות: 

 

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

 אחריות יור ועד מנהל -התפקידיםכינוס ישיבה עם יו"ר וסיור עם הועד מנהל טרם המכרזים לאפיון 

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 אין

 

 בברכה,

 שמעון דיין

 יו"ר ועד מנהל


