
 

 

 

9/8/2016 

  #11 מס'ועד מנהל סיכום ישיבת 

 .משרד יו"ר אגודהב 9/8/2016הישיבה התקיימה בתאריך 

 21:30זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 , סיו"ר אגודהועד מנהל, יו"ר אגודהחברי 

 משקיפים:

 וריה –יו"ר ועדת ביקורת חבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 מזכל -, גלעד איתמר, שירז

 עיקרי הישיבה

  הצעות החלטה:

 הצבעה על סדר יוםהנושא: 

דוח ועדת ביקורת, מכרז : סדר היום לישיבת המועצה הקרובה

מאבק הנקיון,  –ביקורת, אישור תקנון, תגובת האוניברסיטה 

ב"ש,  –הצעת החלטה , הצגת פעילות האגודה בנושא נגישות

הצגת יעדים ולו"ז  החזרי נסיעות מועצה, –הצעת החלטה 

 .עדכוני ועדותעדכוני הנהלה,  תקציב,

 -נמנעים:  -קולות נגד:  -קולות בעד: 

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

בשל רצון חברי הועד המנהל לבחון את הצעת ההחלטה בנושא  תתבצע הצבעה מרחוק על סדר היוםהערות: 

 .שיתוף הפעולה של העיר ב"ש

 

  נושאים לדיון:

 עדכוני יו"ר אגודההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

  השנה יסתיים במאזן חיובי אך זה לא סופיעושה רושם שהתקציב  –תקציב.  

  מועדים חריגים ידועים כרגע כאשר אף אחד מהם הוא לא קורס שירות )שנה  הרבה פחות –אקדמיה

 מועדים חריגים(. הנתונים אינם סופיים אך כרגע עושה רושם שהשיפור הוא משמעותי. 45שעברה היו 

 בשבועות האחרונים. בהמשך להחלטת ועד המנהל הקודם, חברת חסויות שנבחרה  – שיווק ארצי

 חברת החסויות תתעסק בלעדית בעניין של נופש "אילת סטודנטים".

 עיר שקעה במגיעה משלחת גדולה מאוד של תורמים שהמטרה שלהם היא ה – מונטריאולמ משלחת

 מוקדים. במספר "עושים רחוב"נבחבת האפשרות לשילוב אירועי באר שבע. במסגרת הביקור 

 דברים שמתחילים לקרום עור וגידים בחודש הקרוב. – שיתופי פעולה עם עיריית באר שבע 

 .הצגת נושא הנגישות תיערך בישיבת המועצה הבאה 



 

 

  "אגודה ישתנו ויוגדרו-כתוצאה מחוק שעבר לאחרונה, יחסי ההתאחדות - הצגת נושא "ארגון יציג. 

  ימה השביתה והסכסוך ללא פגיעה בסטודנטיםהסתי  -עדכון סגל זוטר 

 

 הצגת יעדי אגודההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 .כל יו"ר ועדה הציג את היעדים העיקריים של הועדה שלו 

 .חשוב לציין שנעשתה עבודה מרשימה בקרב הועדות השונות והיעדים הינם טובים ומרשימים 
 

 יוזמה שמעון לעזרה ראשונההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 .הרעיון הוא לדחוף לכך שהאגודה תעמוד מאחורי לימוד מאוד מקוצר של עזרה ראשונה לסטודנטים 
 

 נסיעות חברי מועצההחזר  –הצגת הצעת החלטה הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 . הרעיון הוצג ע"י נאור 

 .אורי ביקש הצעת החלטה מנוסחת בעניין 
 

 מזכ"ל תפקודהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

  ביקורת ואי שליחת לאור היעדרותו ללא הודעה והימצאותו בחו"ל ללא עדכון, חוסר במענה לועדת
סיכומים ועדכונים בחודש האחרון, עלה בקרב חברי הועד המנהל )שמעון( הרצון להעלות שוב את 

 עניין הצבעת אי האמון.
 

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

 בישיבת המועצה הבאה האגודה תציג את עמדתה בנושא הנגישות 

 

 הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:הנושאים 

-  

 

 בברכה,

 

 רון כהן

 ויו"ר ועד מנהל תרבותיו"ר ועדת 


