
 

 

 

21/10/2015 

  #12 מס'ועד מנהל סיכום ישיבת 

 .לשכת המועצהב 18/10/2015הישיבה התקיימה בתאריך 

 23:40זמן סיום:  20:05זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 פרימרמן, דורון מדרוני )מחליפה את רועי(, הנא אבו רביעיואב גולן, דרור בן יוסף, תדי  חברי הוועדה:

 משקיפים:

ח"מ שמעון דיין, ח"מ ערן יוסוב, יו"ר האגודה אורי רט, רמ"ד הסברה עודד הראל )חלקית(, יו"ר ועדת בחירות 

 מעיין פלטי נגב )חלקית(

 בן יעקב בשגיחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 נורירועי סלע, אביב כהן, מאיה 

 

 עיקרי הישיבה

 הצעות החלטה:

 נוהל מכירת כרטיסים באינטרנטהנושא: 
הועד המנהל ממליץ למועצה לקבל את נוהל "נוסח ההצעה: 

 "מכירת כרטיסים באינטרנט

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  הנא, דרור, תדי, יואבקולות בעד: 

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

 דורון נכחה בדיון אך נעדרה מן ההצבעההערות: 

 

 

 דיון בנושא נכסי האגודההנושא: 

בחוזה השכירות שהוצג, הוועד  7בהתאם לסעיף "נוסח ההצעה: 

המנהל מנחה את הנהלת האגודה שלא להאריך את חוזה 

המדובר ולהציג אפשרויות לוועד השכירות, לבחון חלופות לנכס 

 "המנהל בהקדם

 איןנמנעים:  תדיקולות נגד:  יואב, הנא, דורון, דרורקולות בעד: 

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

 בנספח א'.. פירוט נמצא מדובר בנכס הנמצא במעונות הסטודנטים בשכונה ג'הערות: 

 

 

 נושאים לדיון:

 הצגת תוכנית העבודה של ועדת בחירותהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 



 

 

 תישלח לחברי המועצה לפני ישיבתה הבאה.תוכנית העבודה הערות: 

 

הצגת שיטה חדשה לעבודה עם זימונים וסיכומים הנושא: 

 לישיבות מועצה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 פורמטים לזימונים וסיכומים לישיבות יועברו לוועד המנהל.הערות: 

 

 

 עדכון ודיון בנושא שיפור ההוראה באוניברסיטההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 .איןהערות: 

 

 

 בנושא אסר"ןדיון הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 פירוט קיים בנספח ב'.הערות: 

 

 

 קביעת סדר יום לישיבת מועצההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 סדא היום שנקבע מופיע בנספח ג'.הערות: 

 

 

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

 אין.

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 אין.

 

 

 בברכה,

 יואב גולן

 יו"ר הוועד המנהל

  



 

 

 פירוט הנושא "דיון בנכסי האגודה" -נספח א'

השוכר של נכס האגודה במעונות ג' )מכולת( לא ביקש להאריך את החוזה עד הובא לידי הוועד המנהל העובדה כי 

לתאריך שהיה נקוב בחוזה המקורי )בחוזה קיים סעיף שמאפשר הארכה של שלוש שנים לשיקול דעת השוכר, 

השוכר ביקש להאריך את החוזה לאחר התאריך. נידונו בוועד  הוצג כי בתנאי שמבקש זאת עד לתאריך מסויים(.

 המנהל האופציות העומדות לרשותנו, ביניהם לאפשר את הארכת החוזה, או מציאת שימוש חלופי לנכס.

מכולת במעונות ג' היא לאו דווקא השימוש הטוב ביותר שניתן לעשות בנכס עבור טובת  חברי הועד הציגו כי

קיימים סופרמרקטים גדולים אחרים, ורק הסטודנטים הגרים במעונות חשופים לקיומו  הסטודנט, שהרי באזור

באשר לשימושים חלופיים לנכס, כולל פאב סטודנטיאלי, או החלפת נכסים עם שונים של המכולת. עלו רעיונות 

ת מרקחת האוניברסיטה על מנת לקבל נכס שיכול לפנות לקהל רחב יותר של סטודנטים. בין היתר עלה כי בי

 בתוך כותלי האוניברסיטה תשרת צורך גדול יותר של סטודנטים מאשר הסידור הנוכחי.

בהתאם לכך, נערכה הצבעה על הנחיית האגודה שלא להאריך את החוזה, אלא לחפש שימושים חלופיים לנכס, 

 ולהציגם לוועד המנהל לעיון והחלטה.

  



 

 

 דיון בנושא אסר"ן -נספח ב'

 מנגנון התמיכה באסר"ן.הוצג במהלך הישיבה 

הוצג כי אגודת הסטודנטים תתמוך באסר"ן בשנת הפעילות תשע"ו בהתאם לתכנית עקרונית שתעיד על פעילות 

 לסטודנטים עד לגובה הסכום שאושר במועצה בשנת תשע"ו.

ילות התמיכה תתבצע ע"י תשלום של האגודה ישירות לספקים השונים כנגד חשבונית ונהלי רכש המעידים על הפע

 .ובכפוף להנחיות היעוץ המשפטי של אסר"ן בכפוף לנוה"כ והנהלים השונים של אגודת הסטודנטים

 הנחיות רשם העמותות.הובהר כי מנגנון זה הכרחי עקב 

  



 

 

 סדר היום לישיבת מועצה -נספח ג'

בהם  הובהר כי מתקיימות שתי ישיבות ברצף, הראשונה תעסוק באופן בלעדי בבחירת קמפיינים חברתיים

 האגודה תעסוק, ובהתאם אין צורך לקבוע סדר יום.

 סדר היום של הישיבה העוקבת:

 עדכון בנוגע לשיפור איכות ההוראה .1

 עדכון אשרור ההחלטה בנושא נכסי האגודה .2

 בחירת חברי ועדת בחירות .3

 הצגת דו"חות ביקורת לסמסטר ב' תשע"ה .4

 נוהל מכירת כרטיסים באינטרנט .5

 עדכוני הנהלה .6

 תרומות הדם באוניברסיטההצגת נושא  .7


