
 

 

 

4/1/2017 

  15ועד מנהל סיכום ישיבת 

 .משרד יו"רב 4/1/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 22:00זמן סיום:  19:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 נאור. –אילה, שמעון, בנימין, רון. הצטרפו בהמשך  –הועד המנהל חברי 

 יו"ר אגודה, סיו"ר אגודה, מזכ"לית מועצה

 משקיפים:

 2017, נציגים מהמועצה הנכנסת 2016מועצה חבר  –גל 

 יובלחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 ר תקנוןיו" –יו"ר אקדמיה, שירז  –ישי 

 

 

 עיקרי הישיבה

 הצעות החלטה:

 תפקידים באגודה הגדרתהנושא: 

הועד המנהל מאשר את השינויים בהגדרת נוסח ההצעה: 

באגודה על פי הקריטריונים והטבלה שהוצגה בועדה התפקידים 

 ותחת הסייגים כפי שהוצגו בישיבה לאלתר.

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

מהן הינן  40שעות כאשר  100רכז ספורט כרגע הינו תקן מורחב בהיקף של תקן  –הסייג העיקרי הערות: 

 תילו, איוש המשרה ימשיך להיות כרוך במכרז.במימון אס"א ומכאן כי כל עוד היקף המשרה עומד 

 

 נושאים לדיון:

 יו"ר ועדת בחירותסקירת הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 .יו"ר ועדת בחירות )יהונתן( נתן סקירה על מערכת הבחירות למועצה 

  המלצה להוסיף שעות לעובדי  –ניתנה סקירה תקציבית כולל התייחסות לשעות עבודת הקלפיות

הקלפיות, סוגיה שתומכה ע"י נתונים על מספר המצביעים וקורלציה לנתוני הצבעה גבוהים ליותר 

 שעות עבודה בקלפיות בשנים קודמות.

  גם בהתאם לנאמר בתקנון. –המלצה על שינוי אזורי הבחירה 

  לאזורי בחירה.הצבעה על פקולטות ספציפיות בהן היו פערי הצבעה שנבעו מהחלוקה 



 

 

 .הצבעה על צורך מהותי בתמיכת המועצה וחבריה בעבודה המשותפת וההירתמות לקמפיין 

 .יו"ר הועדה הדגיש כי לא קיבל תמיכה מספקת מהאגודה למעט בשבוע האחרון 

  התקנון הישן המכיל מניעה לביצוע הצבעה אינטרנטית פוגע לטענת יו"ר ועדת בחירות בכמות

 ההצבעות.

 התייחסויות: 

o  מהמסקנות אפשר להבין שאולי כדאי שיו"ר ועדת בחירות יהיה חבר מועצה. –גל 

 ממליץ בנוסף על תכנית עבודה מסודרת לועדת הבחירות הבאה כתוצר של הבחירות הבאות.

o  ענות בכמות המצביעים  נובעת מתדמית המועצה לאורך כל השנה יבעיית חוסר הה –אילה

 ולא רק סביב הבחירות.

משתמע מהדו"ח שראוי שיו"ר ועדת בחירות יהיה כן בהיכרות עם מבנה האגודה בנוסף,  

 ובעלי התפקידים.

o  ראוי שהמצעים יהיו מכובדים ורציניים ויש להקפיד על כך. –שמעון 

 בנוסף, הייתה הירתמות יפה מבחינת המועצה והאגודה לטעמו.

o  )פירגון רב ליהונתן ולועדה שהייתה תחתיו. –אור )מזכ"לית 

 רתמות בעייתית מאוד של חברי המועצה.הי

הירתמות מצד האגודה ומדור הסברה בפרט הייתה טובה אך ראוי שיהיו יותר בדחיפה 

 מהאגודה.

o  חשוב מאוד שיהיה תיק חפיפה לתפקיד )דרך רכזת משאבי אנוש באגודה(. –יו"ר אגודה 

 האגודה הייתה שם בשביל הועדה ובפרט מדור הסברה.

 צריך להיות תנאי חשוב. ההיכרות עם האגודה

o  למרות ירידה משמעותית בכמות המצביעים, הסיבות שצוינו בדו"ח הגיוניות מאוד  –רון

 וכנראה הן הגורם הישיר.

מעבר לכך, נעשתה עבודה עמוקה ויסודית ע"י יו"ר הועדה ועל כך המועצה והאגודה מודים 

 ליהונתן על תרומתו הרבה.

 

 

 עדכוני מזכ"להנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 הערות: 

 .התייחסויות ליו"ר ועדת בחירות יותר מרצויות אם ישנן כאלה 

 .סמינר מועצה נכנסת היה מוצלח 

   העלאת האפקטיביות בהכשרה של הועד המנהל. -הכשרות מועצה וועד מנהל 

  ברת המקל גם ברמת הועדות וגם ברמת ועד חשוב לשים לב להליך הע –העברת מקל למועצה הבאה

 מנהל.

 בימים אלו מבצעים סיכום השנה של המועצה. אם יש צורך 

 :התייחסויות 



 

 

o  )למרות סמינר חשוב וטוב, עושה רושם שחסר מידע באתר על המועצה  –יהל )מועצה חדשה

 עצמה.

 

 

 וסיו"ר עדכוני יו"רהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 הערות: 

  נחתם חוזה שיתוף הפעולה עם פדרציית מונטריאול. עושה רושם שיצטרפו  גופים נוספים. הפעילות

הענקית שתצא כתוצאה מכך, הינה אירוע עצום שיקרה בסמוך ליום הסטודנט ולחילופי התפקידים 

 באגודה.

  דלת פתוחה, מגעים עם הפקולטה לטבע כפעולת מנע ועם  – ההכנות בעיצומן –תקופת מבחנים בפתח

 .לשכת הרקטור

  רואה חשבון חדש נכנס לעניינים. -גילוי דעת 

  הפסקה פעילה באופן עצמאי ע"י אגודת הסטודנטים. – פסקה פעילההפרויקט 

 .פעילויות רבות שמיושמות ע"י האגודה בפקולטה לבריאות 

 .ההכנות ליום הסטודנט מתקדמות 

 תהליך מול החברה על מנת לקבל "חותמת" על התנהלות ארגונית תקינה. –" "מידות 

 לטובת האירוע.₪  6000תו תקן שיעזור בהתנהלות מול תורמים וארגונים אחרים. עלות של 

 .ומקווים שתמצא הדרך למצוא לו תקציב בועדת כספים חברי הועד המנהל בירכו על התהליך

  שיתוף פעולה מול האוניברסיטה. קיימת בעיצומו של האפיון. התהליך מערב גם  –אתר אגודה

 שביעות רצון מול החברה.

  לפני כשבוע הגיעה תגובה של רשם העמותות בנוגע לתקנון החדש. הרבה הערות בנושאים  –תקנון

של אין אפשרות לעשות שינוי בנהלים המשלימים, התייחסויות לנהלים  –שונים. העיקריים הם 

 המועצה והתנהלותה במכרזים ובמליאות ועוד.

 

 הגדרת תפקידים ומכרזים -תחת עדכוני יו"ר הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 הערות: 

  ריבוי מכרזים שכנראה  –נאור הציג את הנושא והבעייתיות שנוצרת כתוצאה מהגדרת התפקידים

 מיותרים וגמול להמשך לקדנציה נוספת.

  נושא מאוד חשוב שיש צורך לעסוק בו. מתמסמס כל שנה כתוצאה מזיכרון ארגוני  –יו"ר האגודה

 לוקה בחסר.

  קיים נוהל ראיונות לפיו נמצאים המנהלים של העובד המיועד. יוצא פרוטוקול מהראיון. אין ועדת

 מועצה.ביקורת וחברי 

 .הוצגו הקריטריונים לקביעה מהם בעלי התפקידים המצריכים מכרז ואילו לא 



 

 

 .התבצעה עבודת מטה מקיפה שפירטה את כל הקריטריונים ומיפתה את המצב הקיים באגודה כיום 

  פורט באופן מלא מי יקבל ומי לא לאו עבודת המטה  –פרמיה להמשך עבודה לקדנציה נוספת

 שנעשתה.

  כל מי שזכאי לפרמיית שנה שנייה, זכאי להטבות לעובדי אגודה. –אגודה הטבות לעובדי 

 

 תפקוד ועדת ביקורתהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 .שמעון הציג את הנושא 

 .יו"ר ועדת ביקורת, וריה, בלטה בחסרונה 

  ישנם נושאים שאינם מתנהלים כהלכהשמעון הציג תמונת מצב לפיה בכמה מקרים בועדת ביקורת 

כמו למשל זמן ארוך מאז הדו"ח האחרון שהוגש ובאופן כללי משימות רבות שבאחריות הועדה לא 

 מתבצעות לכאורה.

 .שמעון קרא לנציג הועדה לעדכן את יו"ר הועדה בדברים שהוצגו בישיבה 

  בסמכות הועדה הבאה.חברי הועד המנהל הסכימו כי יש להמשיך 

 ות יובל, נציג הועדההתייחס- 

o  ועדת ביקורת תציג את הדוחות הבאים שלה בישיבת המועצה השנייה )!( של המועצה

 הנכנסת.

o  .ועדת ביקורת אינה רואה את עצמה כמפקחת על ביצוע ההמלצות שלה המופיעים בדוחות

 )הייתה הסכמה חלקית בעניין הזה(

 

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

 ישיבת ועד מנהל הראשונה  -העמקה ובחינה לגבי התפקוד וטיבו  נושא ועדת ביקורת מצריך

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

- 

 

 בברכה,

 רון כהן

 יו"ר ועד מנהל


