
 

  

 

 

 9ועד מנהל מס' ישיבת  סיכום

 

 בבית הסטודנט, בעקבות המצב הביטחוני8 -8קומה ב 8181הישיבה התקיימה בתאריך 

 33:22משוער:  זמן התחלה

 

 נוכחים:

 , ראובן סולומן, קטיה אברבוךמאיה נורי, ליאור לוין, שי סלע, שירן וקניןיואב גולן, : חברי הוועד המנהל

 

 אורחים:

 גל פינסלר –מזכ"ל המועצה 

 אבי בן הלל –יו"ר האגודה 

 איתי בן יאיר –יו"ר ועדת ביקורת 

  חסרים:

- 

 עיקרי הישיבה:

בעקבות תחושה מצד חברי הוועד המנהל כי אינם מעודכנים מספיק בתהליכים הקשורים להתקשרויות עם 

עלתה בקשה לקיים  דבר היוצר "פתח" להתנהלות שאינה תקינה מצד העוסקים בדבר באגודה, ספקים חיצוניים,

 לדון בעניין8וישיבה 

לאפשר הסתכלות מחדש על התהליך, זאת בדיון רגוע מספיק כדי  הוא החשש לאפשרות זו ולו קיום הובהר כי

" פרזנטציות"האגודה בצהריי היום לדחות את מועד העלתה בקשה ליו"ר שאינו סמוך למופעים קיימים בלו"ז8 

8 באותו הערב וכמו כן, לדחות את הדיון על הפקת אילת בן גוריון במועצה 8שנקבע ליום המחרת ליום הסטודנט

 שתי הבקשות התקבלו ללא סייג מצד יו"ר האגודה ובוצעו באותו הרגע8

ט, הוחלט להצביע בוועד המנהל על קיום הצבעה מתוך כוונה שלא לעכב את בחירת החברה להפקת יום הסטודנ

הוספת חבר מועצה נוסף חרגת נוהל בחירת חברות חיצוניות8 ההחרגה היא בדמות מרחוק במועצה בנוגע לה

8 חברי הנהלה ו"שובר שיוויון להנהלה"( 3חברי מועצה,  3 –)בנוהל  לפאנל בחירת חברה להפקת יום הסטודנט

 של חברי מועצה על תהליך זה8זאת במטרה להגדיל את ההשפעה 

 מצד חלק מחברי הוועד המנהל בעקבות הצורך לעדכן את כל הנוהל, ולא להחריג נוהל נקודתית8התנגדות עלתה 

 הוצע לבטל נקודתית את זכות "שובר השיוויון" של ההנהלה במקום שינוי נוהל "על רגל אחת"8

 

ת החרגת נוהל בחירת חברות חיצוניות לטובת הוועד המנהל מאשר הצבעה מרחוק למטרהחלטות שהתקבלו: 

 .יום הסטודנט

 (4שירן, שי, מאיה, יואב ) –בעד 

 (28קטיה, ראובן, ליאור ) –נגד 

 

 8ככללבהמשך, יתבצע עדכון הנוהל הרלוונטי על מנת לקיים מטרה זו גם 

מפגשים על מנת לעגן  השיח זכה לשיתוף פעולה מלא מצד יו"ר האגודה8 בנוסף, הציע יו"ר האגודה לקיים סדרת

 בצורה ברורה את מדיניות העדכון בין היו"ר לוועד המנהל )ובהמשך בין הוועד המנהל למועצה(8



 

  

 

 

 
 בברכה,      

 קטיה אברבוך       

 יו"ר הוועד המנהל       


