
 

  

 

 

 6ועד מנהל מס' ישיבת  סיכום

 

 אגודת הסטודנטים. קומתאשר בהמועצה  משרדב .6.8.1הישיבה התקיימה בתאריך 

  11:11 זמן התחלה:

 00:22זמן סיום: 

 

 נוכחים:

 , ראובן סולומן, קטיה אברבוך, מאיה נורי, ליאור לויןוקניןשי סלע, שירן יואב גולן, : חברי הוועד המנהל

 אורחים:

 גל פינסלר –מזכ"ל המועצה 

 אבי בן הלל –יו"ר האגודה 

 ח"מ מתן רווה

 ח"מ רותם אלדאג

  חסרים:

- 

 

 עיקרי הישיבה:

 

 ו עדכונים על ידי יו"ר האגודה. עיקרי הדברים:הוצג .1

  לשלם פיצויי פיטורין גבוהיםעקב חילופי בעלי התפקידים, האגודה נדרשת. 

  ( וכמו כן הרחבת הקריטריונים. 8.האגודה קיבלה המלצה למוסד ציבורי )סעיף 

 .הנגטיב יפעל גם בקיץ. יש לוודא עדכון העובדים בנושא 

  קיים פער בהגשת מועמדות למתן שירותי חסויות ארצי לאגודה. באוגוסט נגמר החוזה עם חברת

 אין מועמדות אחרות."נכס". נכון לזמן הישיבה 

 .יצא דו"ח למצב במעונות, המצב לא טוב. יש צורך להיכנס ולעסוק בעניין לשיפור תנאי הסטודנטים 

 דיון בנושא תכנית עבודה של שנת תשע"ד. .0

נוצרה תחושה אצל מספר חברי ועד מנהל כי במהלך השנה החולפת לא בוצעו חלק מהמופעים בתכנית 

העבודה, וזאת ללא עדכון או התייעצות עם הוועדה. הודגש כי בחלק מהמקרים דובר על סיבות שלא היה 

א הכירה. ניתן למנוע )לדוגמא פרישה של עובדים( ובחלק אחר היה כחלק מקיצוצים רוחביים שהוועדה ל

הוסכם כי תועבר הנחייה מיו"ר האגודה לרמ"דים כי בתור התחלה יש לעדכן את יו"ר הוועדה בכל קיצוץ 

או אי עמידה בתכנית עבודה שידוע מראש. אם עדיין יורגש חוסר שיתוף פעולה בהקשרי תכנית העבודה, 

 הנושא יעלה לדיון מחדש ולהצעת פתרונות נוספים.

 ח"מ רותם אלדאג )יו"ר ועדת המשנה( –ועדת המשנה לבחירות הצגת עקרונות עבודה לו .3

פגישות של  3הנחת עבודה ראשונה היא בחירת יו"ר לוועדת בחירות כבר באמצע אוגוסט. יתקיימו 

הוועדה עד אז. הוועדה תעבוד בשיתוף פעולה מלא עם ועדת ביקורת. מטרות להמשך: לעסוק בנושא 



 

  

 

בחירות. הכל כהמלצות לוועדת הבחירות שתיבחר. לכל חבר ועדת אזורי בחירה, אחוז החסימה ושיטת ה

 בחירות יוצמד חבר מתת הוועדה.

 קטיה אברבוך, יו"ר הוועד המנהל. –הצגת שלבים לאישור תכנית עבודה ותקציב לשנת תשע"ה  ..

 הוצגו לוועד המנהל תאריכים לכתיבת יעדים, הצגת שלד תכנית עבודה ואישור תכנית עבודה סופית. כמו

 כן, מועדי אישור התקציב בוועדת כספים, בוועד המנהל ובמליאה.

הודגשה חשיבות העמידה במועדים אלו על מנת שלא יוותר עיכוב בשנת התקציב הבאה )שמתחילה 

 בחודש ספטמבר(.

עלה רעיון לביצוע תעדוף היעדים בוועדות השונות, על מנת לאפשר למדור לכתוב ולבצע את תכנית 

 גבוהה לחזון הוועדה. מומלץ לעשות כן.העבודה בהתאמה 

 .שי סלע, יו"ר ועדת תרבות –התקדמות בנושא תחקיר אירוע אילת אגודה  .1

במסגרת התחקיר נפגשו יו"ר הוועדה וחברת ועדה נוספת )מיכאלה תבור( עם רמ"ד תרבות לשעבר, רמ"ד 

האגודה סביב אירוע אילת הסברה לשעבר, סיו"ר אגודה לשעבר ויו"ר האגודה לראיון בנוגע להתנהלות 

שהתקיים באפריל השנה. ממצאי התחקיר עם חלופות להמשך יוצגו לוועדת תרבות, ולאחר מכן בפירוט 

 לוועד המנהל בישיבתו הבאה.

 (.8..1הצבעה על סדר יום לישיבת מועצה הבאה ) .8

 11:22שעת הישיבה: 

 הישיבה(הצגת דו"ח ביקורת )בהתאם להגדרה בתקנון כי הדו"ח יוצג בתחילת  .א

 בחירת יו"ר וחברי ועדת ביקורת. .ב

 הצגת ההנהלה החדשה. .ג

 יו"ר אגודה, יו"רי ועדות ומזכירות –עדכונים  .ד

 יו"ר הוועד המנהל. –הצגת הליך כתיבת תכנית עבודה ותקציב תשע"ה  .ה

 (.1, מאיה )יואב, קטיה, שיליאור,  –בעד 

 (.0) רן, ראובןשי –נגד 

 

 בברכה,     

 

 קטיה אברבוך

 הוועד המנהל"ר יו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


