
 

 

 
7/9/2015 

  #10 מס' מנהלועד סיכום ישיבת 

 .לשכת המועצהב 3/9/2015הישיבה התקיימה בתאריך 
 21:00זמן סיום:  18:30זמן התחלה: 

 

 נוכחים:
 רביע, דרור בן יוסף, יואב גולן, דורון מדרוני (מחליפה את רועי סלע)-הנא אבו :הוועד חברי

 משקיפים:
 יו"ר האגודה -אורי רט

 אור קרןחבר ועדת ביקורת: 
  חסרים:

 אביב כהן, חביאר דורפסמן, מאיה נורי, ח"מ מאיה גלאסמן

 

 עיקרי הישיבה

 הצעות החלטה:

 קיום דיון חסוי בנושא אילתהנושא: 
"הועד המנהל מאשר לקיים את הדיון על אילת נוסח ההצעה: 

 :"בצורה חסויה

 איןנמנעים:  ןאיקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 

 

 נושאים לדיון:

 עדכוני ההנהלה, תקציבהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 פירוט הדיון בנספח א'הערות: 

 

 דיון בנושא אילתהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☒נושא חסוי: 

 אין.הערות: 

 

 קביעת סדר יום לישיבת מועצההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 סדר היום בנספח ב'הערות: 

 



 

 

 דו"חות ועדת ביקורתהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒ך הדיון: במהל
 ☐נושא חסוי: 

 פירוט בנספח ג'הערות: 

 

 

 נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:
יו"ר ועדת ביקורת, יעבור על הדו"חות הרלוונטים וישלח אותם להנהלה לתגובה. את הדו"חות עם התגובות  -שגיב

 יעביר לוועד המנהל ולמועצה.

 

 ם הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:הנושאי

 אישור הדו"חות הכספיים והתקציב.

 

 

 בברכה,
 יואב גולן

 יו"ר הוועד המנהל

  



 

 

 נספח א'

 

ציב לשנת תשע"ו. אורי הסביר כי בשל עליית אורי עדכן על הפעילות של האגודה, ובפרט על תהליך עריכת התק

בשל פער זה נדרשים  בפער מהשנים הקודמות.ההתחלתי שכר המינימום, ועלייתו הנוספת העתידית, התקציב 

 צעדים להפחתת ההוצאות ולהגדלת ההכנסות. 

יישים כרגע אינם יכולים להשתנות, תקנים שמתפנים או שטרם קנים של השנה שמאוי הסביר כי בעוד שהתאור

עבור אויישו יכולים להצטמצם במידת הצורך, מה שיקל על התקציב הנוכחי, ולכן הנחה שכל איוש תפקיד חייב ל

דרכו, ובמידת הצורך יעלה את הצורך לצמצם דרך הוועדה הרלוונטית. דוגמא לכך היא תפקיד רכז סיוע אקדמי 

לפקולטה למדעי הבריאות, תפקיד אשר מאוייש בשלב מאוחר יותר מיתר התפקידים, ושאורי ומאיה דרפנר 

 רובה.(רמ"ד אקדמיה) יגבשו לגביו המלצות ויעלו אותם לישיבת ועדת אקדמיה הק

דרור הדגיש את הצורך להגדיל את הכנסות האגודה ביחד עם ההתייעלות, על מנת שלא לפגוע בשירות הניתן 

לסטודנטים. הוסכם כי יש צורך לבחון את השימוש בנכסים בקמפוס ומחוץ לו הקשורים לאגודת הסטודנטים על 

 מנת לאתר פוטנציאלים להכנסה נוספת.

תתכנס הוועד המנהל וועדת כספים על מנת לדון בתקציב כפי שמוכן עד לתאריך זה, וכמו  10.9יואב הבהיר כי ב

הוסבר כי בניגוד לשנים קודמות, אישור התקציב יתבצע על כן לאשר את הדו"חות הכספיים של השנה החולפת. 

ה. מצב זה מאפשר יתרון שבו תהיה "מוצר לא מוגמר", בשל אילוצים של הוועד המנהל בסביבות ישיבת המועצ

תקופת זמן בין הצגת התקציב בצורה מורחבת לכלל חברי המועצה שיחפצו בכך לבין ההצבעה על התקציב בו 

יוכלו לחקור ולגבש דעה, ועל כן בין הצגת התקציב לוועד המנהל ולוועדת כספים ועד לישיבת המועצה תהיה 

ין התקציב. תישלח גרסא על כל דבר בעניחברי מועצה יוכלו להגיע לשאול ולהתייעץ  מדיניות "דלת פתוחה", בו

. במידת הצורך וועדת 10.9ב של התקציב הסופי לוועד המנהל ולוועדת כספים בו יוצגו השינויים מההצגה בישיבה

 כספים והוועד המנהל יצביעו שוב על התקציב בטרם ישיבת המליאה. 

  



 

 

 נספח ב'

 

א נוסף לסוף סדר היום הקשור במינוי הוועד המנהל קיבל את המלצת דורון (מ"מ מזכ"ל) לסדר היום, והוסיף נוש

 ועדת בחירות שהתפרקה למעשה (הצעת החלטה של ח"מ עמיחי הרן).-ם תתמוסמך על פיקוח ועדת בחירות במקו

 סדר היום:

 

 ע"י רמ"ד כספים. 2014. הצגת הדוחות הכספיים של העמותה לשנת 1

 . הצגת תקציב האגודה לשנת תשע"ו ע"י יו"ר האגודה.2

 . מכרז לבחירת יו"ר ועדת בחירות.3

 )ותדלתיים סגור (. עדכוני הנהלה + סקירת תוצאות סקר שביעות רצון אגודה.4
 . הצעת החלטה בנוגע לפיקוח תפקיד יו"ר בחירות.5

 .)כספים, אקדמיה, תקנון ותרבות(. איוש ועדות 6
 . עדכוני ועדות.7

  



 

 

 נספח ג'

 

אור קרן היה אמור להציג את דו"חות ועדת ביקורת. הובן כי חלק מהדו"חות אינם רלוונטים, ורובם לא עברו 

על ידי  דרך ההנהלה ולא זכו לתגובתם. הורגש כי הדו"חות אינם בשלים ולכן בישיבה הבאה יוצגו בשלמותם

 יקורת.שגיב, יו"ר ועדת ב

 ).10.9יישלחו לוועד המנהל ויוצגו בפניה בישיבתה הבאה ( הדו"חותלאחר הישיבה יואב ושגיב החליטו ש*הערה: 


