
 

 

 

22/6/2017 

 #5מס'  ועד מנהלסיכום ישיבת 

 .יו"ר אגודהמשרד ב 21/6/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 12:20זמן סיום:  10:40זמן התחלה: 

 נוכחים:

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

 משקיפים:

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

 ]שם החבר[לא נכחחבר ועדת ביקורת:

  חסרים:

 יו"ר כספים -ים אנטר

 יו"ר תקנון -נועה מירון

 עיקרי הישיבה

 עדכונים: .1

 :מנהל יו"ר ועד

ישי בערב תהיה תשובה. נא לשלוח בודק הקדמת הישיבה לרביעי. עד חמ - של האגודה הרוחב ייעדבת ישי .א

 כפי שהנחנו במייל. 27.6-עדים עד הי

לשלוח ליו"ר הועד המנהל עד לישיבה הבאה את התייחסות הועדה לגבי הדוחות  -סטטוס דוחות ביקורת .ב

 ה.ישהוגשו במליאה השני

ת חברי המועצה הייתה נמוכה באופן חריג חברות ועדה. נוכחו 3-נבחרה יו"ר חדשה ו -מכרז ביקורת .ג

ליידע את כלל ח"מ  -ומאכזבת. גם אם מדובר בישיבה שלא מן המניין יש לעשות את המקסימום ולהגיע

 על כך. 

הצעות החלטה, אישור תקנון,  -ישיבת מועצה הבאה )בזמן המבחנים( תהיה עמוסה וגדושה בבירוקרטיה .ד

 .(21שיבות עליונה לרוב חברי מועצה בישיבה הזאת )לפחות אנא התכוננו בהתאם. ח –דוחות ביקורת 

 (TOP3לבקשת יו"ר האגודה הנושא ידון בישיבת הועד המנהל הבאה ) -הקוד האתי .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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 יו"רי ועדות:

 ח"מ.  6/7 -אקדמיה 

 20:00עד  18:00בשעה  22.6.17-בחמישי ה -ישיבת יעדים .1

 אעדכן בישיבה הבאה. -יעלה. המדור ואנחנו בקשב לזהלא ברור מתי  -נוהל הבחינות .2

 תק' מבחנים: .3

 תחילת שבוע הבא.-קמפיין בחינות יוצא בסוף השבוע .א

 הייתה היענות יפה של סטודנטים. -התקיים 'שוק בחינות וסיכומים' -כבכל סמסטר .ב

 נקבעו פגישות עם המזכירות האקדמית לתק' המבחנים כפי שקרה בשנה האחרונה. .ג

 לרתום סטודנטים לענות עליו.-מבקש עזרתכם ב'שיווק' שלו -יצא בפורמט החדש -הוראהסקר  .4

 ח"מ 7/6 -תרבות.  

 נקבעו יעדים למדור בישיבה האחרונה .1

 נוהל מכירת כרטיסים יעלה במליאה הקרובה לאישור סופי. .2

 בהצבעה מרחוק אתאישרה וזו כספים  שעות בתקן, הנושא הובא לועדת 10התגלה פער של  -רכזת פוזיטיב .3

הוספת השעות המבוקשת לאחר שהצעת ההחלטה הזו נדונה בעבר בועדה ובגלל אי הבנה לא הכלילו את 

 בהצבעה הסופית. 10-ה

 ח"מ 7/7 -מעורבות . 

 הצעת החלטה צפויה לעלות במליאה הקרובה -מאבק עובדות הניקיון להעסקה ישירה .1

  הוחלט לאפיין מחדש את תפקיד הרכזת לשוויון מגדרי. -הטרדות מיניות .2

 ח"מ 6/7  -תפעול. 

  נקבעו יעדים למדור בישיבה האחרונה. .1

 ח"מ. 6/7 -הסברה 

 יופץ בקרוב לכלל הסטודנטים באוני'. -מכתבי בוחרים .1

 בעיקר בגלל חוסר זמן.  -לא יצעו לפועל -עצהמוחברי סרטונים ל .2

 

 מזכ"ל:

 חברי מועצה מכהנים. 29 -נכון להיום .א

 אני רוצה לדבר איתם. -מבקשת עזרתכם בזיהוי חברי מועצה שנדרשים להכוונה במועצה .ב

 סדר יום לישיבת המועצה הקרובה: .ג

 שיחת היכרות עם נשיאת האוניברסיטה .1

 עדכוני מזכ"ל .2

 עדכוני יו"ר ועד מנהל ויו"רי הועדות .3

 עדכוני יו"ר אגודת הסטודנטים .4

 מובילה נועה אלמן -ההטרדות המיניותעדכון בנוגע לנושא  .5

 מוביל כרם סעדי -הצבעה על הנוהל המשלים למכירת כרטיסים אינטרנטית .6

 מובילה ירדן רפופורט -הצבעה על הצעת החלטה בנושא העסקה ישירה .7

 שיבוצים לוועדות המועצה .8

 

 



 

 

 יו"ר אגודה:

מנהל/מועצה יהיה קשה לייצג את  ללא מענה מהועד -האגודה נדרשת במענה לסוגיה והתייחסות -הקוד האתי .א

 דעת הסטודנטים. מבקש לקיין דיון בנושא ברמתכם ולהנחות אותי.

כיוון מעניין, כרגע  -הפקולטה ביקשה עזרה בהפקת אירוע לסטודנטים שלה -שת"פ עם הפקולטה להנדסה .ב

 הולך לכיוון טוב.

עבר בצורה חלקה. מתחילים מתחילים לסכם ברמתנו עם חברת ההפקה. סה"כ הפסטיבל  -יום הסטודנט .ג

 על שנה הבאה.ולעבוד לחשוב 

האגודה תומכת  -ישנם מס' אירועים הקשורים לשבוע הגאווה בקמפוס. בנוגע למצעד -אירועי הגאווה בב"ש .ד

 בצורה מינורית.

 .יש אירוע הרמת כוסית בשת"פ עם התאים השונים באוכ' הערבית ושל אגודת הסטודנטים -הרמדאןחודש  .ה

ויש ביטולים נא ליידע  חשוב לי לשמוע ולענות לחברי מועצה. במידה -ברי מועצהשיחות אישיות עם ח .ו

 אותי/דליה טרם הפגישה.

 ייעלה לישיבה מועצה הבאה. -משרד הדו"ח החדש עובר על זה בקדחתנות -דוחות תקציביים .ז

מס' שנים שבהם יש משא ומתן על מאבק ארצי של  -מאבק מקצועות הבריאות וההתנסויות הקליניות .ח

כל הגורמים בבן גוריון  תקציבים. בשנתיים האחרונות יש שביתות מרובות שפוגעות בהכשרת הסטודנטים.

 עובדים על כך שהסטודנטים שלנו לא יפגעו.

 נדרשת החלטת מועצה/ועד מנהל באשר לבעלי התפקידים שיהיו אמונים על הפקת המסע. -מסע לפולין .ט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ללא נציג ועדת ביקורתאישור תחילת ישיבה  .2

 

פתיחת ישיבה ללא נציג ועדת הנושא: 

 ביקורת

לקיים את הישיבה ללא נציג הועד המנהל מאשר נוסח ההצעה: 

  מועדת ביקורת.

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחד.קולות בעד: 

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

 א.מ.להערות: 

 

 אישור סדר יום: .3

 5ישיבת מועצה -סדר יוםהנושא: 
הועד המנהל מאשר את סדר היום לישיבת המועצה נוסח ההצעה: 

  כפי שהוצג בישיבה ע"י מזכ"ל המועצה.  חמישיתה

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחד.קולות בעד: 

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

 א.מ.להערות: 

 

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

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

 לחתום מטה.

 שליחת רעיונות והצעות בהקדם למזכ"ל/ יו"ר ועד מנהל. -ישיבת יעדי רוחב .ב

 

  בישיבות הקרובות:הנושאים הצפויים להעלות 

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

 הקוד האתי .ב

 מסע לפולין .ג

 

 

 בברכה,

 

 שמעון דיין

 יו"ר ועד מנהל


