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 2ועד מנהל מס' ישיבת  סיכום

 

 אגודת הסטודנטים. קומתאשר בהמועצה  משרדב 77.0.74הישיבה התקיימה בתאריך 

  71:73זמן התחלה:

 71:33זמן סיום: 

 

 נוכחים:

 שי סלע, שירן וקנין, ראובן סולומון, מאיה נורי, ליאור לויןיואב גולן, : חברי הוועד המנהל

 משקיפים:

 .גל פינסלר –מזכ"ל המועצה 

 .לינה –ביקורת  ת ועדתחבר

 .אבי בן הלל –יו"ר האגודה 

 אורחים:

 נטלי עוז

 ח"מ מתן רווה

 ח"מ רותם אלדאג

  חסרים:

- 

 עיקרי הישיבה:

 עדכוני יו"ר. .7

עם יו"רי הוועדות מועילות ותורמות לזרימת ידע והצפת  של אבי שבועיות-הדובין היתר צוין כי הישיבות 

 פערים.

 נטלי עוז. –נוהל כתיבת דו"ח בחירות  .2

ד המנהל לאחר שאושר בוועדת תקנון ועבר שינויים בהתאם לדרישות שעלו. הוספה הנוהל הוצג לווע

 התייחסות לנושא חלוקת המנדטים בתכנון ובפועל.

 הוועד המנהל ממליץ למועצת אגודת הסטודנטים לאשר את הנוהל כפי שהוצג בישיבה.נוסח ההחלטה: 

 פה אחד. –בעד 

 חידוד לנוהל הצבעה מרחוק. .0

נושא שעלה בעקבות שני אירועים של הפעלת הנוהל בחודש האחרון. במסגרתם היו הן אי סדרים, וכמו 

יו, וחברי הוועד המנהל הונחו להקפיד על כן עלו שאלות בנוגע למתי רלוונטי הנוהל. בוצע מעבר על סעיפ

כולם בעת ההפעלה. כמו כן, הודגש כי מטרת הנוהל היא לאפשר הצבעה על נושאים שאינם סובלים דיחוי 

 או שאין אפשרות לזמן ישיבה בטווח הזמן הרלוונטי.

  עדכוני ועדות: .4

  סברה בנושאי הכנות ליום הסטודנטית, תחילת מפגשי "דיאלוג". מורגש פער בה –מעורבות

 מעורבות. בטיפול מול מדור הסברה וועדת הסברה.



 

  

 

  דחיית אירועי פורים התקבלה טוב בקרב סטודנטים )וגם היה גשם!(, יצא סקר  –הסברה

 הטרדות מיניות, עובדים על גרפיקה לאילת. מתחילים לעבוד על תכנית הסברה למועצה.

  וגע לחתימה של יו"ר כספים קודמת התקדמות בנושא ניהול תקין. התקבל ליקוי בנ –כספים

במקום של חתימת ועד מנהל. התחילה עבודה על שומת המס. עלה רעיון לבצע פיילוט בנוגע 

 להעסקת עובד מקצועי בתפקיד מנהל שיווק.

  פוזיטיב התפטר. עלתה טענה כי הורגש חוסר שיתוף פעולה של מדור תרבות עם רכז  –תרבות

 הוועדה, ששהה בחו"ל.הוועדה בהיעדרו של יו"ר 

  התפטרה רכזת. הוקמו שתי ועדות אוניברסיטאיות בהן חברה רמ"ד אקדמיה: ועדה  –אקדמיה

גיוס  –לבחינת קורסי העשרה וועדה לבחינת סקר הוראה. התחילה מעורבות במצב המכינות 

צוין ועדים וכו'. ביקוש גבוה להשאלת ספרים. משרד מילואים יחנך בסוף חודש אפריל, כמו כן 

 כי הורגשה ירידה במספר המשרתים בסמסטר א'.

  בוצע דיון התנעה של פרויקט שכתוב התקנון. כמו כן, נבחנת אופציה של העסקת  –תקנון

 פרויקטור שכבר מועסק באגודה לטובת פרויקט תיקי חפיפה במדורים.

 הצבעה על סדר יום. .5

 :71.0.74המועצה בתאריך  סדר היום לישיבת

 ועדת ביקורת. מכרז לתפקיד חבר .א

 נטלי וקטיה. –כתיבת דו"ח בחירות נוהל ה"ה  .ב

 אבי. –התייחסות ההנהלה לדו"ח ביקורת  .ג

 אבי. –עדכוני הנהלה  .ד

 .ומזכירות ני ועדותעדכו .ה

 הוועד המנהל מאשר את סדר היום כפי שהוצג. 

 פה אחד. –בעד  

 

 

 

 

 בברכה,     

 

 קטיה אברבוך

 ועד מנהל"ר יו

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 


