
 

 

 

2/11/2016 

 13 מס'ועד מנהל סיכום ישיבת 

  2/11/2016הישיבה התקיימה בתאריך 

 23:00זמן סיום:  21:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 יו"ר אגודהסועד מנהל, חברי 

 משקיפים:

 וריה –יו"ר ועדת ביקורת חבר ועדת ביקורת: 

 ליעד אוחנה, גל לבנט –חברי מועצה 

  חסרים:

 אקדמיה )ישי( –יו"רי הועדות 

 

 עיקרי הישיבה

  נושאים לדיון:

 סיו"ר אגודה עדכוני הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

  הדוכנים השונים ומופע פתיחת שנהעדכונים בנושאים שונים הקשורים לפתיחת השנה בנושא 

 עיכובים ובעיות במתנות של פתיחת שנה. חותרים להסכמה לגבי פיצוי. –טק -בעיות מול גל 

  מתרגלים מעשיים בפיזיותרפיה החליטו בצורה חד צדדית וללא הכרזה של סכסוך עבודה להפסיק
לתרגל בטענה לתנאי העסקה. גורם לפגיעה רק אצלנו בסטודנטים בשנים המתקדמות. האגודה מנסה 

 ההתאחדות וגם עם הנציגים שלהם.עם ליישב את הסכסוך 

 ריאות והתאמת שירותי האגודה שםהועברו עדכונים בנוגע לפקולטה למדעי הב. 
 

 עדכון חסוי של סיו"ר האגודה בדבר ברים בפתיחת שנה הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☒נושא חסוי: 

 נושא חסוי 

  
 

 הצבעה בעניין מדיניות תשלומים באירועיםהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☒נושא חסוי: 

 נושא חסוי 

 במצב הקיים ותחת התעריף שנקבע על שלא לשלם לאקו"ם  הועד המנהל מנחה את אגודת הסטודנטים
 ידם ובמקביל לפעול למען הסדרת העניין ברמה האסטרטגית אל מול אקו"ם והתאחדות הסטודנטים.

 

 ☐נושא חסוי: נכח חבר ועדת ביקורת  מכרז ועדת בחירותהנושא: 



 

 

 ☒במהלך הדיון: 

 נבחרו שתי חברות לועדת בחירות. שיהיה להן בהצלחה 
 

 הצגת תכנית העבודה של יו"ר ועדת בחירותהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 התכנית הוצגה בצורה מפורטת ונפרסה בפני חברי הועד המנהל 

 הוצגו ייעדים לבחירות הקרובות 
 

קמפיינים  –הצגת הצעת החלטה שתעלה למועצה הנושא: 

 חברתיים

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 .אילה הציגה את הרקע להחלטה 

 אילה הציגה את המוטיבציה להצעת ההחלטה 

  ההצעה היא למעשה תיקון להצעת להחלטת המועצה בנוגע להרצת קמפיינים חברתיים במתכונתה
 הנוכחית.

  תנהל קמפיין חברתי.בנוסף, ועדת מעורבות מציעה שהשנה לא כדאי שהאגודה 

 .גל העלה שאולי שווה לבטל לגמרי את ההחלטה הזאת ובכך להסב את התקציב למשרד מעורבות 
 

אפשור לחבר  –שתעלה למועצה  הצגת הצעת החלטההנושא: 

 מועצה לכהן כיו"ר ועדת בחירות

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

  ההחלטה ע"י גלהוצגה המוטיבציה להצעת 

 הוצגו עקרונותיה של הצעת ההחלטה וכדאיותה 

  הצביעה על ניגוד עניינים –וריה הגיבה בכובע הביקורת 

 הועד המנהל ממליץ להעביר את הדיון לועדת תקנון 
 

 

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

- 

 הקרובות:הנושאים הצפויים להעלות בישיבות 

-  

 בברכה,

 

 רון כהן

 ויו"ר ועד מנהל תרבותיו"ר ועדת 


