
 

  

 

 

12.5.15 

 6מס'  ועד מנהלסיכום ישיבת 

 אשר במשרדי אגודת הסטודנטים. לשכת המועצהב 11.5.15הישיבה התקיימה בתאריך 

 .23:40זמן סיום:  20:20זמן התחלה: 

 נוכחים:

 הנא אבו רביעה, דרור בן יוסף, אביב כהן, רועי , מאיה נורידורפסמן, יואב גולן חביאר: חברי הוועד ,

 סלע

 משקיפים:

 ח"מ תום לבהר, ח"מ ערן יוסובדורון מידרוני הגר מזרחי, ח"מ -ועדת ביקורת יו"ר , 

  חסרים:

 אורי רט -יו"ר האגודה 

 

 עיקרי הישיבה:

 :נושאים 

 חביאר -"נוהל עריכת הגרלות באגודה"דיון בנושא   .1

את הנוהל שערך והעביר בוועדת תקנון. הנוהל בא להסדיר את כל ההגרלות הנעשות חביאר הציג 

באגודה, לקבוע את הצורה בהן נעשות, ולהגדיר את אופן שימור תוצאות ההגרלות. חברי הועד המנהל 

נתנו הערות על הנוהל, אך לא הייתה נקודת מחלוקת משמעותית. עלה כי יש צורך שחביאר ידבר שוב עם 

 נהלת האגודה על מנת לקבל מהם פידבק רלוונטי. עלתה הצעת ההחלטה:חברי ה

 "הועד המנהל ממליץ למועצת הסטודנטים לקבל את נוהל ההגרלות"

 בעד: פה אחד.

 תום -דיון בנושא "נוהל התנהלות האגודה בחירום" .2

עבר, ומכיוון מכיוון שהוועד המנהל כבר נחשף לנוהל ב תום הציג את הנוהל שערך והעביר בוועדת תקנון.

 שניתן דגש על קריאת הנוהל בטרם הישיבה, סקירת הנוהל התמקדה בשינויים שנערכו, ובדיוני המהות.

 עלו הנושאים המהותיים הבאים לדיון:

 האם נכון לדרוש ייצוגיות של ועדות בפורום החירום? 

בוועדת תקנון עלה כי נכון לדרוש ייצוג מכל הוועדות בפורום החירום, גם אם מדובר בחבר וועדה מן 

המניין ולא יו"ר הוועדה או ממלא מקומו. זאת על מנת לייצג את האינטרסטים של הוועדה. מנגד, עלה 

ה מן המניין לא כי יש צורך בצמצום הפורום ככל הניתן, שהרי גם ככה גדול מאוד, וכי דרישת חבר ועד

בהכרח יביא את התוצאה של ייצוג הולם לוועדה מכיוון שלא כל חברי הוועדות פעילים ומעורבים 

בוועדה. הובן כי דרישה זו לא תגדיל את כמות המשתתפים המקסימלית בפורום, אך ככל הנראה 

 תגדיל את מספר המשתתפים בפועל. 

 האם נכון לתת גמול כספי לחברי הפורום? 

עלה כי כינוס של פורום חירום לעיתים קרובות ובעת משבר עשויה למנוע מחברי הפורום המתנדבים 

במקום מרוחק(, ודורשת עבודה רבה יחסית למה שנדרש באופן שוטף  -לעבוד במקביל )לצורך העניין



 

  

 

 האם ראוי לתגמל כספית את חברי המועצה בפורום )או את -מחבר מועצה. בהתאם לכך, עולה השאלה

כל חברי הפורום(. עלה כי תיתכן בעייתיות במתן גמול כספי לחברי מועצה באופן כללי מבחינת החוק. 

עלה גם כי יש בעייתיות ערכית במתן גמול כספי למי שמתנדב לארגון בהגדרה. מנגד, עלה שתגמול 

שלא מאוד, שחשוב לשמור בו על רציפות. בעוד כספי יספק תמריץ נוסף להשתתף בפורום דורשני 

הייתה הסכמה על נושא הגמול, הייתה הסכמה כללית על כך שראוי שכלל חברי הפורום יהיו זכאים 

 להחזרי נסיעות על תקופה זו, שהרי חברי הפורום מתחייבים להיות בבאר שבע לעיתים קרובות.

  האם נכון לפרסם את הפרוטוקולים החסויים מיד בתום נוהל החירום, או שמא להשהות את פרסומן

 ?זמן מה

עלה כי ייתכן ופרסום פרוטוקולים חסויים מיד עם תום נוהל החירום עשוי לפגוע בעמדת המיקוח או 

יחסי עבודה אחרים, שהרי תום נוהל החירום לא בהכרח אומר שתמו כל התהליכים. עיקר הדיון היה 

עלה כי בכל על משך הזמן שבו יש להשהות את פרסום המידע, החל משבועיים ועד לשלושה חודשים. 

מקרה, מן הראוי שהפורום יהיה רשאי לדחות את פרסום המידע עד הזמן המקסימלי הקצוב, אך לא 

 יחוייב לכך, על נקודה זו הייתה הסכמה. 

 האם נכון לתת לכלל חברי הפורום זכות הצבעה ולא רק לחברי המועצה? 

נים על נושא, לכלל חברי הפורום דרור העלה כי נכון שבפורום בו יושבים חברי מועצה וחברי הנהלה וד

מדובר באנשי המקצוע שבאים עם ידע רב, וגם כי מגוחך שבשולחן אחד יהיו זכות הצבעה. צויין ש

כולם ידברו אבל בעת ההצבעה רק חלק זכאים להחליט. מנגד נטען כי חברי המועצה הם נבחרי הציבור 

סטודנטים הזכאים לייצוג. עוד נטען ולהם המנדט לקבל את ההחלטות, גם עבור עובדי האגודה שהם 

כי באופן כללי דעת חברי הנהלה נוטה להיות מגובשת, וגיבוש זה יפגע ביכולת חברי המועצה לקבל 

 החלטות בפועל ולהשפיע.

 

יואב אמר כי מדובר בדיוני מהות שאנחנו לא בהכרח מתכנסים לתשובה חד משמעית, ולכן נשאיר את 

רך יועלו הסתייגויות רשמיות בפורום המועצה. הובהר כי ההצעה תעלה ההחלטה בידי תום, ובמידת הצו

להצבעה, כאשר על חבר ועדה מבין כי ההצבעה על ההמלצה פירושה שהוא חושב שההצעה עדיפה על המצב 

 גם אם הנושאים השנויים במחלוקת ייקבעו אחרת ממה שהיה רוצה. -הנוכחי

 גודה לקבל את נוהל התנהלות האגודה בחירום""הוועד המנהל ממליץ למועצת האהצעת ההחלטה: 

 בעד: פה אחד.

 

 הצגת סיכום הביניים של פעילות הוועדות .3

כל יו"ר ועדה ערך מסמך ובה הוצגו ההחלטות שקיבלה הועדה עד עכשיו, תדירות המפגשים, ותוכניות 

להמשך. כל יו"ר ועדה הציג בתורו את המסמך, וחברי הוועד התייחסו. נראה כי הצגת הסיכומים תרמה 

אופן דומה, לשיתוף פעולה בין ועדות והפרייה הדדית. הובהר כי מסמכים אלה יוצגו למליאת המועצה ב

כאשר לכל ועדה תינתן זמן שווה להציג את הפעילות שלה. הובהר כי העיקרון העומד מאחורי הצגת 

סיכום הביניים הוא הפרייה הדדית, חיבור חברי המועצה לנעשה בוועדות שאינם שייכים להם, שיקוף 

 רה.ויצירת דיון פוכלל הפעולות שנעשו עד עכשיו כלפי המועצה וכלל חברי העמותה, 

 קביעת סדר יום לישיבה .4

עלה כי יש נושאים רבים העתידיים לעלות לישיבת המועצה הקרובה. יואב העלה כי יש צורך בהעלאת 

תידירות מפגשי המליאה, על מנת שלא לעכב נושאים. עוד עלה כי קיים נוהג של קביעת ישיבות מועצה 



 

  

 

ח, ואף לא היה קיים בעבר )צויין כי בהפרשי זמן המקסימליים הקבועים בתקנון, מה שלא מוצדק בהכר

ישיבות מליאה בשנה(. עלתה מחלוקת בנוגע לסדר הדברים, ובפרט על הצעת  15בעבר התקיימו גם 

ההחלטה ליצירת תקן של מידען בערבית אל מול נוהל התנהלות האגודה בחירום. בהמשך עלתה מחלוקת 

פעילות המועצה. נושאים אלו עלו להצבעה. סדר בין הסדר שבו יופיעו נוהל ההגרלות וסיכום הביניים של 

 היום נקבע כדלקמן:

 תום לבהר -נוהל התנהלות האגודה בחירום .1

 עדכוני הנהלה .2

 הצגה של אסר"ן על ידי יו"ר אסר"ן .3

 מאיה נורי -הוספת תקן מידען בערבית -הצעת החלטה .4

 חביאר דורפסמן -נוהל הגרלות באגודה .5

 במידה והזמן יאפשר:

 פעילות המועצה סיכום ביניים של .6

 ועדת בחירות-בחירת יו"ר לתת .7

 יואב גולן -הענקת אות יקיר העמותה .8

 

 נושאים אחרים .5

 :נושאים הנוספים הבאיםעלו להצבעה ה

בעקבות רצון לבחון דרכי השקעת כספי החירום של האגודה, עלה כי יש צורך באישור הוועד המנהל 

 לקבל ייעוץ פיננסי. בהתאם לכך עלתה ההצעה:

 "עמותההמנהל מנחה את רמ"ד כספים לקבל ייעוץ פיננסי בהקשר לרזרבות ה "הוועד

 בעד: פה אחד

 

, דרור העלה בקשה בהקשר ליצירת תקן חדש למידען בערבית על מנת לאשר העברת שעות בין מדורים

 להצבעה מרחוק בוועדת כספים. ההצעה:

 "הועד המנהל מאשר לועדת כספים לקיים הצבעה מרחוק"

 אחדבעד: פה 

 

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

 אין

 

 

 

 

 בברכה,

 יואב גולן

 הוועד המנהל"ר יו

  



 

  

 

 


