
 

 

 

23/7/2017 

 #6מס'  ועד מנהלסיכום ישיבת 

 .יו"ר אגודהמשרד ב 17/7/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 16:30זמן סיום:  13:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 .תרבות-, כרם סעדיתפעול -דרעי מעורבות, נאור -ציפורי , לניאקדמיה -דיין שמעון ,הסברה-י ועדות: נועה אלמןר"יו

 משקיפים:

 .יו"ר אגודה -אופיר נפתלימזכ"לית, -ףאור קרי

 ברורמן לירון -יו"ר ועדת ביקורת

  חסרים:

 יו"ר כספים -ים אנטר

 יו"ר תקנון -נועה מירון

 עיקרי הישיבה

 עדכונים: .1

 :מנהל יו"ר ועד

  דנו בדוחות הרלוונטיים אליהם בועדות.למעט תקנון ואקדמיה, כל שאר הועדות לא  -דוחות ביקורת .א

אנחנו רוצים ללמוד מהדוחות וליישם את המסקנות/לדון בהם. אם כיוון שרבה רואה את זה בחומרה אני 

 מצב כזה יגרום לפגיעה באגודה ובמועצה.  -אין בהם שום טעם -לא נתייחס לדוחות

 בישיבה הקרובה.יש לדון בהם 

יש  -אני מודע לעומס שיש לכולם, אך העבודה חייבת להימשך -סטטוס תוכניות עבודה וישיבות הועדה .ב

ישיבות יהיה עד לישיבת מועצה הבאה. על יו"רי הועדה . הדד ליין ללקבוע תאריכים עד הסופ"ש הקרוב

 העבודה ולהגיע מוכנים לישיבות ועדה. ת לפני כן עם הרמ"ד על עקרי תוכניותלשב

דוחות ביקורת,  2אישור תקנון,  -ישיבת מועצה הבאה )בזמן המבחנים( תהיה עמוסה וגדושה בבירוקרטיה .ג

 אנא וודאו שחברי הועדה שלכם מגיעים. -דוחות כספיים, מכרז חברי ביקורת ועוד

 -הכספיים של שנת העבודה תשע"ו בישיבה יוצגו הדוחות 13-16בשעה  31.7 תתקיים ב -ישיבת כספים .ד

וזאת על מנת שנוכל להבין  -ה הזאת. חשיבות עליונה לנוכחות חברי מועצה וחברי ועד מנהל בישיב2016

 בפרוטרות את הדו"ח תקציב שמוגש לנו.

 יופץ במייל. -תקבע בקרוב -ישיבת תקנון .ה

 הנחייה: -בודהנורמות ע .ו

                         .חשיבות עליונה לתיעוד ושימור הזיכרון הארגוני יש יש לעבוד אך ורק מהמייל הארגוני של האגודה. .1

ולא  יש להקליטהצעת החלטה בדרך של בהן נדון נושא מהותי ובכללם שינויי תקינה ועדה בישיבות  .2

 את ההקלטה יש לשלוח למזכ"ל המועצה.להתבסס רק על הסיכום שמוציא יו"ר הועדה.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 יו"רי ועדות:

 ח"מ.  6/7 -אקדמיה 

 15:00בשעה  7.8 -יום שניב ישיבה קרובה  .1

 לוחצים שיתקדם. -לא ברור מתי יעלה. המדור ואנחנו בקשב לזה -נוהל הבחינות .2

 כרגע אין דברים חריגים. תק' מבחנים: .3

 הועדה תתקף את יעדי המדור בדבר המאבק האקדמי ושיפור איכות ההוראה. -בישיבה הבאה .4

 ימים ויותר במהלך סמסטר ב'.   3מחלקים צ'ופר שווה לכל מי שעשה  -מילואים .5

 ח"מ 7/6 -תרבות.  

 13:00בשעה  6.8 -ישיבה קרובה .1

 המשך יבוא. -עיסוק נרחב בתקנים בתוך המדור .2

 ח"מ 7/7 -מעורבות . 

 15:00בשעה  6.8 -ישיבה קרובה .1

 ההחלטה עוברת לכספים.שעות.  90-ממליצים להעלות את תקן רכז סטודנטים ערבים ל .2

ההחלטה דורשת עבודת מטה מול יו"ר האגודה במציאת מקורות תקציב והמלצה  -הערת יו"ר הועד המנהל

 סוגיה זו לא תעלה לועדת כספים לפני שהסנכרון עם יו"ר האגודה נעשה.   -על כמו השעות שיש להוסיף ועל כן

יש ישיבת נהלים שבה יהיו  5.9החדש שמתגבש. ביש שינויים מהותיים וטובים בנוהל  -הטרדות מיניות .3

 נציגים מהאגודה והמועצה.

 ח"מ 6/7  -תפעול. 

 19:30בשעה  26.7 -ישיבת ועדה קרובה .1

 לפני כמה ימים!(כבר השיפוץ מתארך אך עם זאת משחקי הכס יוקנו הערב )סולד אאוט  -נגטיב .2

 ח"מ. 6/7 -הסברה 

 12-15בשעה  6.8 -ישיבת ועדה קרובה .1

 האתר החדש עלה בשעה טובה לאוויר, כרגע עוד בגרסת בטא.  .2

 ממתינים להתפתחות והחלטה בדבר רכז לענייני ערבים. -תפקיד עוד לא אוייש -"מידען ערבית" .3

 מזכ"ל:

 חברי מועצה מכהנים. 27 -יום כתיבת הסיכוםנכון ל .א

 בשבועיים הקרובים תתקיים ישיבה בנושא 'שימור ידע' במועצה. .ב

 אנשי ביקורת חזקים. 2אבקש את עזרתכם בפרסומו, דרושים לנו  -עלה לאוויר היום מרכז ביקורת .ג

 לתיק נהלים המשלימים. ןריענובקרוב יבוצע  .ד

 סדר יום לישיבת המועצה הקרובה: .ה

 עדכון יו"ר אגודה )יו"ר ועד מנהל מציג( .1

 יו"רים ר ועד מנהל/"מזכ"ל/יו-עדכונים .2

 ורמ"ד כספיםרואה חשבון חדש -אישור דוחות כספיים .3

 מקומות( 2מכרז חברי ועדת ביקורת ) .4

 יו"ר ביקורת-הצגת דוחות ביקורת .5

  לאישור המועצה-תקנון חדש .6

 איוש ועדות מועצה .7



 

 

 יו"ר אגודה:

במו"מ מול האוניברסיטה, כתוצאה מעלייה חדה של שכר המאבטחים בשנים  -העלאת דמי הרווחה ואבטחה .א

בשנה. בנוסף, השתנה תמהיל ₪  30-שלוש השנים הקרובות בכהוחלט להעלות את דמי האבטחה ב -האחרונות 

כיום(. דמי הרווחה, אחרי שבמשך שנים  2/3לאגודה )לעומת  70/30דמי הרווחה והוא יעמוד החל מתשע"ח על 

 כל שנה. ₪  20הוצמדו למדד המחירים, יועלו בשנתיים הקרובות ב

 יוקנו סרטים מהדרגה הראשונה! -לאחריויתקיים בשבוע גם בשבוע הבא.  -שיפוץ אולמות הנגטיב .ב

ברביעי הקרוב נתכנס להצגה ראשונה עם הרואה חשבון החדש, רמ"ד כספים, יו"ר כספים על  -דוחות כספיים .ג

 הדוחות.

 ככל הנראה יתקיים ברחבת החניה הצפונית. -החלה העבודה עליו -מופע פתיחת שנה .ד

יגיע לועדת  -ני מוביל בתק' האחרונה. לכשיסתייםעבודת מטה שא -תיקוף של שכר לבעלי תפקידים באגודה .ה

 כספים.

 

 מליאה.ה ישיבתהצגת דוחות ביקורת לקראת  .2

 דוחות ביקורת : 2הצגת הנושא: 

 . בחירות ליו"ר אגודה1

 . תק' מכרזים.2

 אין צורך בהצבעהנוסח ההצעה: 

 ---נמנעים:  ---קולות נגד:  -- קולות בעד:

 ☐נושא חסוי:  ☐נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  --דין ההצבעה: 

 הערות: 

 הומלץ להעלות אותם למועצה לאישור. -הדוחות וכן תגובת המועצה/ אגודה 2הוצגו 

 

 :הצגת יעדי המדורים .3

 מפורט במצגת הישיבה. -קבעה הועדה בישיבתה האחרונה כל יו"ר ועדה הציג את יעדי המדור אותם

 

 אישור סדר יום: .4

 6ישיבת מועצה -סדר יוםהנושא: 
כפי   שישיתהועד המנהל מאשר את סדר היום לישיבת המועצה הנוסח ההצעה: 

  שהוצג בישיבה ע"י מזכ"ל המועצה.

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחד.קולות בעד: 

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

 א.מ.להערות: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 דיון והחלטה על יעדי רוחב: .5

 יעדי רוחב לאגודה 3בחירת הנושא: 
מנחה את אגודת הסטודנטים לפעול על פי שלושת הועד המנהל נוסח ההצעה: 

  היעדים שנבחרו.

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחד.קולות בעד: 

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

 הערות: 

 ים תפעל לאור שלושת העקרונות הבאים:לאחר דיון הוחלט כי אגודת הסטודנט -יעדים שהוצעו לועד מנהל 4מתוך 

 . שיפור כלפי פנים1

 . שיפור כלפי חוץ2

 . שילוב אוכלוסיות שמקבלות מענה מועט מהאוגדה בשנים האחרונות.3

 :לשנת התשע"ח נבחרו שלושת היעדים הבאים -ועל כן 

סטודנטים מהאוכלוסייה הערבית, סטודנטים לתארים  -האגודה תחתור לשילוב אוכלוסיות בקמפוס ובהן .1

 מתקדמים, סטודנטים דתיים וסטודנטים למדעי הבריאות.

 אגודת הסטודנטים תחתור לשיפור מתמיד עבור הסטודנטים בענייני רווחה ואקדמיה. .2

 אגודת הסטודנטים תחתור לשיפור מתמיד בעבודתה הפנים ארגונית ותייעל תהליכים פנים וחוץ ארגוניים. .3

האגודה תפעל לשיפור רווחת הסטודנטים בתוך ומחוץ לקמפוס במטרה ליצור סביבת חיים " :הסעיף שלא נבחר .4

 .כולל אותו בתוכו 2לא נבחר כיוון שסעיף  -"מיטבית לסטודנט

 

 

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

בוועד מנהל הבא לאחר שליחת הקובץ המלא עדכון  -ם בתוך המדורוהמלצות הועדה לייש -דוחות ביקורת .א

 לחתום מטה.

 

  הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 .סטטוס על התהליך עם אסר"ן ומדור תפעול )נושא רווחה( .א

 דיון לאחר שוך הסערה..-האתי הקוד .ב

 עדכון. -פיון תפקיד ושעותא -רכז סטודנטים ערבים .ג

 "אגודת הסטודנטים תחתור לשיפור מתמיד עבור הסטודנטים בענייני רווחה ואקדמיה " -יעדי רוחב אגודה .5

 דיון על הסעיף הנ"ל. -לבקשת יו"ר האגודה

 

 

 בברכה,

 

 שמעון דיין

 יו"ר ועד מנהל


