
 

 

 

23/5/2017 

 #4מס'  ועד מנהלסיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 21/5/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 22:51זמן סיום:  02:22זמן התחלה: 

 נוכחים:

 .תפעול -מעורבות, נאור -הסברה, לני-אקדמיה, שחף -, שמעוןכספים -, יםתקנון-י ועדות: נועהר"יו

 משקיפים:

, איתי אשכנזי ק, ערבהמליאלונה חובב, דוד עזורי, נאווה  -יו"ר אגודה, ח"מ -אופיר נפתלימזכ"לית, -ףאור קרי

 .דרייר

 יו"ר ביקורת-וריה אוסטרובסקיחבר ועדת ביקורת: 

 .צליל, לירז ונועהיערה, : נציגות סטודנטים.יות במאבק להטרדה מינית בקמפוס

  חסרים:

 תרבותיו"ר  -כרם

 עיקרי הישיבה

 עדכונים: .5

 :מנהל יו"ר ועד

עם הרמ"ד הנכנס  ותיאום ציפיות לקיים ישיבת עבודה מנחה -רמ"דיםבדגש על -חפיפת בע"ת באגודה .א

 עדה.וובהישיבה הראשונה שלכם  לפני

מוזמנים להצטרף אלי ואל  -כולכם מקבלים את התקציר אך בשביל להתחבר יותר -ישיבות הנהלה .ב

 לישיבות.אור 

 

 יו"רי ועדות:

 ח"מ.  /67 -אקדמיה 

  .לשנה הבאה על יעדי המדור ותוכנית עבודה ובה נתחיל לעבוד שבועיים הקרוביםתקבע לישיבה הבאה  .5

 ערב ועדים אחרון לשנה זו. 1..0, הביום שני .0

על  החתמת הנבחנים והוא למדור בחינות נוהל חדש נכנס במטרה להקטין את כמות ועדות המשמעת .3

. הבקשה לנוהל עלתה פאלפוןאו  מסמכיםתם ברשומצהירים כי אין הם מבחן בו כל ספח בתחילת 

 . של סמסטר א' החל ממועדי ג' םומיוש מהמדור דרך המזכירות האקדמית

 ח"מ 76/ -תרבות.  

 ח"מ /67 -מעורבות . 

בעל התפקיד ועושים רחוב ) עקב חוסר הגשת מועמדות רכז סטודנטים ערבים -שני מכרזים נפלו .5

 התחרט( הנבחר

יש הצעת החלטה על הפרק שחברת המועצה ירדן  -ישירהמאבק עובדות הניקיון להעסקה  .0

 יגיע לוועדה לאישור ומשם למועצה.-רפפורט מקדמת

 ח"מ /7/  -תפעול. 

 ישיבה בעוד שבועיים. .1



 

 

 שעות ואושר בועדת כספים. 522-תקן מנהלת רווחה הוגדל ל .2

 .רווחה לקראת הישיבה מועצה'משרד' יועלה היום נושא  .3

 ח"מ.  /67 -תקנון 

 . (02:22) ישיבה רביעית 1..0ישיבה שלישית לפני שבוע וחצי, ובהייתה  .1

 .6..מתוכנן 'מרתון' שבו נסיים את נושאי התקנון ב .2

 ח"מ. /17 -הסברה 

 שולחים בזמן הקרוב. יוצג מחר ע"י צביקה בצורה רחבה. -מכתבי בוחרים .5

 נדחה לטובת בירורים אחרונים. -סרטונים למועצה .0

 ם עניין המאבק להטרדה מינית.עיסוק מסיבי בשבוע האחרון ע .3

 ח"מ.  76/ -כספים 

 .חציוןהאושר  .1

 התחלנו לעבוד עם רואה חשבון חדש.  .2

 .בקרוב ישבה הבאה .3

 

 

 מזכ"ל:

 חברי מועצה מכהנים. 32 -נכון להיום .א

 חברי המועצה.רתימת בסה"כ, אבקש את עזרתכם ב 6עוד  -מכרזים .ב

 אני רוצה לדבר איתם. -במועצהמבקשת עזרתכם בזיהוי חברי מועצה שנדרשים להכוונה  .ג

 ידובר בהרחבה מחר.-מכתבי בוחרים .ד

 יו"ר הועד המנהל מחליף אותי לזמן זה. -, לא אהיה זמינה6..6-5אהיה בחופשה בין התאריכים  .ה

 סדר יום לישיבת המועצה הקרובה: .ו

a) הכרת ההנהלה החדשה 

b) איתי דרייר -התנהלות חברי מועצה במועצה 

c) סטודנטים.יות נציגות-הטרדות מיניות בקמפוס 

d) .עדכוני בע"ת 

e) שיבוץ לועדות. 

 

 יו"ר אגודה:

הנשיאה, הרקטור, יו"ר וסיו"ר  -BDS-ב בכנסת בנושא האוני' והחשש לתמיכת האוני' והאגודה דיון .א

 האגודה הקודמים הולכים לועדת החינוך לייצוג.

הטמעת עד ל( שעות 522 -)כ קטורתפקיד פרוייעבור לי)הסי"ור( יאיטח הוחלט כי דניאל  -אתר האגודה .ב

 והרצת המערכת באופן תקין. האתר

 ה, מכירות גבוהות ביחס לשנה שעברה.ימכללת ספיר הצטרפה למסיבת בריכה השני -יום הסטודנט .ג

 בתיאום עם המזכ"לית. יקבע תאריך בקרוב -נשיאת האוניברסיטה מבקשת להיפגש עם המועצה .ד

 

 

 



 

 

 : מכרזים .ה

  הדבר מקשה על  -אגודהעובדי  .עד כה שובצו רוב המכרזים, מתוך בעלי התפקידים שנכנסו, ישנם

 החפיפה )חפיפה כפולה( אך מבורח ומשמח שבחרו להתקדם באגודה.

 שלא -כז האוכ' הערביתם אליו ובתוכם רשני מכרזים שלא יצאו לפועל ואנחנו מתמודדים איתם בימי

 רחוב שנבחר והתחרט.אחד ורכז עושים  ניגש אליו אף

 -הנושא נבדק מול כל הגורמים הרלוונטיים באוני' -הטרדות מיניות בקמפוס .ו

 מקווה שנקבל תשובות עד מחר.יועמ"שנשלחו שאלות הבהרה ל , 

 יתקיים מחר בתיאום מלא עם  -בקשתנו לפגישה עם המזכיר האקדמי בנוגע לנושא נענתה בחיוב

  מזכ"לית המועצה.

 נושאים לדיון: .2

 מועלה ע"י נציגות סטודנטים.יות :טרדות מיניות בקמפוסה .א

בהמשך להפגנה שהתקיימה בשבוע שעבר, הוזמנו מארגנות המחאה לדבר על הנושא במליאת המועצה 

ועד המנהל. לאחר דיון מעמיק, בו הושמעו עיקרי הדברים מפי מובילות המחאה, הוחלט כי והקרובה וב

 לכשתהיה, תגובש בפורום מועצה(-עת החלטה קונקרטיתנושא זה יעלה לדיון במועצה. )ללא הצ

 

 ח"מ איתי דרייר:התנהלות חברי מועצה .ב

תחושות שעלו מאז בחירות יו"ר האגודה, הנוגעות להתנהלות המועצה, איתי ביקש להעלות זאת  בעקבות

לסדר היום במועצה. הוחלט כי הנושא יעלה לישיבת מועצה הקרובה ע"מ לקבל פידבקים מחברי המועצה 

 בפורום מליאה ולעורר שיח בנושא.

 

 אשכנזי ק וערבהע"י ח"מ נאווה מלי מועלה :שת"פ אסר"ן .ג

חסוי( קצר  -במשך תקופה ארוכה אין שת"פ מלא עם אסר"ן והכוונה לשנות זאת. לאחר דיון )בחלקו

וסקירת המצב בו אנו נמצאים היום, הוחלט כי הועד המנהל ימשיך לדון בנושא במטרה לגבש תוכנית 

אותם ם בהובלת חברות המועצה ולבסוף להוציא לפועל פגישת עבודה ע ,עבודה מול מועצת והנהלת אסר"ן

 המשותף. להתנעת התהליך הגופים

 נאור דרעי. יו"ר ועדת תפעול, :משרד רווחה .ד

עדת תפעול הובילה בשיתוף סיו"ר האגודה ובעלי התפקידים הרלוונטיים, ובהמשך לעבודת המטה שו

הועלה נושא תיקנון מדור רווחה כמדור עצמאי ולא כמשרד. לאחר דיון בוועד המנהל הוחלט כי נושא זה 

 ולהציגו בהמשך השנה.  עלה לישיבת מועצה הקרובה וכי יש להמשיך לעבוד עליו לא י

 

 (נושא שלא הספקנו לדבר עליו) :חלוקת דוחות ביקורת לועדות .ה

ואת כל  השניה מצ"ב קובץ אקסל שמאגד בתוכו את כל הדוחות ביקורת שאושרו במליאהבנוסף לסיכום, 

ההמלצות של ועדת ביקורת. אבקש מכל ועדה לקיים דיון על הדוח ביקורת שלה ולדון בהמלצות. אבקש 

שנכתבו ע"י ביקורת7 קבלה של המלצות אחרות שעלו במהלך  שתצביעו על קבלה7 אי קבלה של ההמלצות

ולהציג  הקרובה נא לעשות זאת בישיבת ועדה הדיון בועדה. את כל התובנות יש לרשום בקובץ האקסל.

 .מסקנות בישיבה הועד המנהל הבאה

 

 



 

 

 

 : יו"ר ועדת ביקורת, וריה-לחבר/ת ביקורת שימוע .ו

לשימוע לפני  ועדהת \חברלאור אירועים חריגים בתק' האחרונה הוחלט  ע"י יו"ר ועדת ביקורת להעלות 

כיוון שהליך הפיטורין של חבר7ת ועדת ביקורת לא מוגדר בתקנון וכל  לא פשוט וקשהזה פיטורין. תהליך 

ההתייחסות אליו נעשתה במשנה זהירות תוך התייעצות שוטפת עם היועץ המשפטי של האגודה 

מקרה וידונו ביו"ר ועדת ביקורת ושני חברי ועד מנהל בו ישבו ש יתקיים כך שימועובהמלצתו. תהליך ה

פיטורין המלצה לאו לא )את חבר7ת ועדת ביקורת באם מפטרים  יחליטוהנ"ל בפוטרות ולאחר מכן 

 (מליאת המועצה בה הנושא ידון בהרחבה בדלתיים סגורות.להעברת ההחלטה  -משמעותה

 ./00.1.5לאחר דיון הוחלט שהשימוע יתקיים אך לא יעלה בישיבת המועצה ביום שני ה

 

 

 אישור סדר יום: .3

 3ישיבת מועצה -סדר יוםהנושא: 
הועד המנהל מאשר את סדר היום לישיבת המועצה נוסח ההצעה: 

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

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחד.קולות בעד: 

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

 א.מ.להערות: 

 

 

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

לאחר שליחת הקובץ המלא  עד מנהל הבאובועדכון  -ם בתוך המדורוהמלצות הועדה לייש -דוחות ביקורת .א

 לחתום מטה.

  הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 חופשת קיץ(.זמן התנהלות המועצה בהצגת גאנט תוכניות עבודה מועצה ואגודה )בדגש על  .א

 .פעול )נושא רווחה(סטטוס על התהליך עם אסר"ן ומדור ת .ב

 .ועדת מעורבות -הצעות החלטה .ג

 

 

 

 בברכה,

 

 שמעון דיין

 יו"ר ועד מנהל


