
 
  

 

 
15.6.15 

 7מס'  ועד מנהלסיכום ישיבת 
 

 אשר במשרדי אגודת הסטודנטים. לשכת המועצהב 10.6.15הישיבה התקיימה בתאריך 
 20:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

, הנא אבו רביעה, דרור בן יוסף, אביב כהן, רועי (עזב באמצע) דורפסמן, יואב גולן חביאר: חברי הוועד •

 ב באמצע)(עז סלע

 

 משקיפים:

 אושרת גולן -, רמ"ד כספיםאורי רט -יו"ר האגודה, דורון מידרוני ח"מהגר מזרחי,  -ועדת ביקורת יו"ר •

 
  חסרים:

 מאיה נורי •
 

 עיקרי הישיבה:

 נושאים: •

 השתלמות דירקטורים  .1
ו"חות כספיים, תהליך עברו תכנים מקצועיים על ידי אושרת ועל ידי אורי. הוסבר על בניית התקציב, ד

, על הוועד המנהל כדירקטריון, על ביטוח הדירקטורים ועל בראות האגודה תוכנית העבודהבניית 

חוזים באגודה ועוד. הנושא שעוסק בהצגת תוכנית העבודה של האחריות המשפטית החלה עליהם, 

האגודה משנה שעברה, בדגש על תכנון מול ביצוע, נדחה לישיבה הבאה על מנת לאפשר לאורי להיערך 

 לכך.

 

 עדכוני הנהלה .2

ל הזוטר ר עדכונים על המתרחש באגודה, ועל המתרחש בעניין סכסוך העבודה בין ועד הסגאורי העבי

 לבין הנהלת האוניברסיטה.

חמישי, ולאחר מכן נבין יותר טוב את  במסגרת העדכון עלה כי הצדדים עתידים להיפגש ביום

שעות על ידי אסיפת חבריה, וכי יש תכנון  48המתרחש. עלה כי ועד הסגל הזוטר הוסמך לשבות ל

ת הוועד ) במידה ולא יהיו הבנות עם האוניברסיטה. אורי יעדכן א16.6לשבות לשעתיים ביום שלישי (

המנהל בהתפתחויות. עלה כי ישנה חשיבות עליונה להודיע בהקדם לסטודנטים על המתרחש, שהרי 

וסטים בעמוד הפייסבוק של האגודה בנושא. האגודה בדרך כלל מודיעה באיחור, כשכבר כותבים פ

 נזק.גם א הודעה בהקדם, אך הודעה בטרם ידוע אם תהיה שביתה עשויה ליצור הוסכם כי צריך להוצי

 

 דיון על ועד שוכרי הדירות .3



 
  

 

רועי העלה את נושא מחירי הדיור והיכולת של האגודה להתערב בהם. הוא הסביר שהנושא עלה גם 

תשע"ד) הצביעה כבר על תמיכה במאבק במחירי הדיור בועדת הסברה, והבהיר כי המועצה הקודמת (

ועל מתן פלטפורמות פרסומיות על מנת לקדם את הנושא. רועי הציג את מחשבון השכירות, ואופציות 

 פרסום דירות שעומדות בסף מחירים סביר בחינם באתר האגודה). -פרסומיות שקיימות (למשל

 

 קביעת סדר יום לישיבה .4
 ללא נוכחותו.נמשכה הישיבה בשל מצב בריאותי.  בתחילת דיון זה יואב עזב את הישיבה*

מועמדים סה"כ), וחשוב לנו  8ועדת בחירות זה נושא ארוך ( עלה כי הבחירות ליו"ר ועדת בחירות ולחברי 

סדר היום נקבע  היו חילוקי דעות  .לזמן אנשים לראיון בשעה סבירה ולמזער את ההמתנה שלהם

 כדלקמן:

 ולחברי ועדת ביקורת בחירות ליו"ר ועדת ביקורת .1

 הסגל הזוטר והנהלת האוניברסיטהארגון סכסוך העבודה בין  הצגת נושא .2

 עדכוני הנהלה .3

 עדכוני ועדות .4

 יואב -דגשים להתנהלות אפקטיבית במועצה .5
 

במסגרת תפקידה כממלאת מקום יו"ר ועדת הסברה בעד סדר היום: דרור, הנא, חביאר, אביב, דורון (

 החליפה את רועי שעזב את הישיבה במהלך הדיון).

 נגד: אין

 
 דיון על שינוי באופן בניית תוכנית העבודה .5

הגר הציגה שיטה ניהולית חלופית לזו שקיימת כיום שמטרתה לייעל את התהליכים המתבצעים באגודה. 

בפרט, הקצאת רוב משאבי האגודה להתנהלות שוטפת, ואת היתר לפעילות יזומה. בדרך זו, ניתן להיערך 

כדי שנשמרים תהליכי עבודה תקינים (כאשר המדור או ועדה מראש ליוזמות ופעילות דינמית יותר, תוך 

ולא פוגע בלבד רוצים להכניס נושא חדש באמצע השנה, הוא עומד מול יתר הנושאים היזומים 

 .בהתנהלות השוטפת)

כללי. עלה כי כל מדור מתנהל בצורה שונה ולכן יש חסו בחיוב להצעה באופן התייחברי הועד המנהל 

השוטף לבצע התאמות, למשל מדור תרבות בעל מקום קטן הרבה יותר ליוזמות ומתבסס הרבה יותר על 

 מאשר מדור מעורבות, למשל. עלה כי יש לבצע דיון מעמיק יותר בנושא בישיבה הבאה של הוועד המנהל.

 

 דיון על סדר הדוברים בבחירות בפורום מועצה .6

אברהם לבהר ערך. השינוי עוסק בסדר הדוברים בבחירות נוהל שח"מ תום ינוי שה יאר הציג אתחב

ה. זאת בפורום מועצה, בפרט מדובר על כך שלקהל תינתן זכות הדיבור ראשית, ולאחר מכן חברי המועצ

הנושא עלה גם כן בוועדת . (קיימו גם סתירות) ת בתיק הנהלים כיוםומלאמור בחלק מהמקובניגוד 

 לישיבת מליאה בהמשך, ולא לקרובה.הוחלט כי הנושא יעלה בישיבת ועד מנהל בהמשך ולכן גם  תקנון. 

 

 מחזור הנייר באגודה .7



 
  

 

הנייר במועצה ובאגודה על מנת לשמור על  דרור הציג את הנושא, בו דובר על צמצום היקף השימוש

איכות הסביבה. הוא הציג את ממצאי הבדיקות שעשה באגודה, בהם עולה כי האגודה לא משתמשת 

בנייר רב. הוא הציג כי יש להעלות את המודעות לנושא, וביקש שכל ועדה תבקש מהרמ"ד הרלוונטי לה 

סכימו עם העיקרון בו יש לצמצם בכמות הנייר, שיציג את השימוש בנייר במדור. חברי הוועד המנהל ה

 .להעלות את הנושא בישיבות הוועדות והסכימו להיענות לבקשת דרור

 

 דיון על עדכונים למועצה .8

 ישיבה הבאה.ד המנהל, הוחלט לדחות את הנושא לעקב השעה המאוחרת ומיעוט חברי הוע

 

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

 

 

 בברכה,

 יואב גולן

 הוועד המנהל"ר יו


