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 #3 מס' ועד מנהלסיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 18/4/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 :11:5זמן סיום:  :12:2זמן התחלה: 

 נוכחים:

 מעורבות. -הסברה, לני-אקדמיה, שחף -שמעוןתרבות,  -, כרםכספים -, יםתקנון-י ועדות: נועהר"יו

 משקיפים:

  יו"ר אגודה. -מזכ"לית, אורי רט-ףאור קרי

 יו"ר ביקורת-וריהחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 תפעול -נאור

 עיקרי הישיבה

 עדכונים: .2

 :מנהל יו"ר ועד

 הנה זה מגיע -מכרזים -אחרי החגים .א

יו"ר הועד המנהל -נא להקפיד-באופן מלא בנהליםעמדו  ועדות לא התכנסו/ 3 -עמידה בנהלים .ב

 /ן.לרשותכם והמזכ"ל

גם שיח  -תפצירו בחברי מועצה, בקבוצות של הועדות לעבודה מעמיקה -משמעותי מאוד -מכרז יו"ר .ג

 אישי וגם מקצועי, ע"ב המצעים וקורות החיים.

 ה.הקרבה ובאהועדות לבחירות בעלי תפקידים באגודה רתימת החברי מועצה בתק'  .ד

בדר"כ יו"ר הועד המנהל/מזכ"ל . צריך שיהיה נציג בכל ישיבה כזו -יופצו לועד מנהל -ישיבת הנהלה .ה

 נמצאים בה.

 

 יו"רי ועדות:

 .בנושא אמנת הסטודנטים ומכרזים במדור 12:22-11:22בשעה  15.5ישיבה הבאה בח"מ.  7/7 -אקדמיה .א

 .בשלבי סיום -האינטרנטיישנה התקדמות עם נוהל מכירת הכרטיסים  .ח"מ 7/6 -תרבות .ב

 ח"מ. 7/7)העסקה ישירה, סל"ע וסיו"ר(  22-26:22::2בין  32.5 -מעורבות .ג

 .)הועבר בטלפון( ח"מ 7/7 , היום שולחן עגול בנושאי רווחה, סיכום יועבר בהמשך התקיים  -תפעול .ד

ייצא לאחר ישיבה עם יו"ר  2סיכום לישיבה  ח"מ. 7/6 אין ישיבה באופק. נבנתה תוכנית עבודה. -תקנון .ה

 האגודה סיו"ר ומזכ"ל המועצה.

מיתוג  -הכר את המועצה " +לחברי מועצה מבחינת הסברה ח"מ. "עשה/אל תעשה 7/6 -הסברה .ו

 המועצה.

 .20:22-12:22בשעה  :.7ח"מ. ישיבה ב  7/6 -כספים .ז

 

 

 

 



 

 

 מזכ"ל:

 לגאנט המועצתי: תאריכים חשובים .א

 פירוט מלא איך זה יתבצע על סמך המכתב שנשלח למועמדים.: מתמודדים ליו"ר אגודה דיבייט -1..4

פרידה והוקרה לאחר סיום המכרז,  -פירוט על התהליך על פי הנוהל. בנוסף לזה :יו"ר אגודהבחירת  -25.1

 מבעלי התפקידים בהנהלה.

 .ר אגודה"מכרז סיו -1..2

 חברי מועצה מכהנים. 31 -נכון להיום .ב

 יום לישיבת המועצה הקרובה: ג. סדר

a) .מכרז יו"ר אגודה 

b) .עדכוני מזכ"ל/יו"רי ועדות 

c) .שיבוץ לועדות המועצה 

d) .פרידה מהנהלת האגודה 

 יו"ר אגודה:

 יש התקדמות משפטית בנושא.   *נושא חסוי* :החלפת רו"ח .א

 (. 1.22.26 -, )מהתאריך ה23בהמשך להחלטת ועד מנהל בישיבה מס'  *נושא חסוי* העברת מקל,: אקו"ם .ב

, מתוקצב בתוכנית עבודה, בשנת התקציב הנוכחי תשלום הארנונה עלהנכס אגודה,  :'הסופר במעונות ג .ג

 .עד האגודה תשלם 

 בדרום.אוני' הפתוחה הצטרפה ליום הסטודנט  -דנטיום הסטו .ד

, ערוכים לזה, תקופה דים מסיימים אחרי יום הסטודנט"רוב הרמ -ועדה לבחירת בעלי תפקידים באגודה .ה

  מאתגרת ומעניינת.

 אישור סדר יום: .2

 3ישיבת מועצה -סדר יוםהנושא: 
 עד המנהל מאשר את סדר היום לישיבת המועצההונוסח ההצעה: 

  )הצבעה מרחוק( .מזכ"ל המועצהכפי שהוצג בישיבה ע"י  השלישית 

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחד.קולות בעד: 

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

 א.מ.להערות: 

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

 אין הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 

 בברכה,

 שמעון דיין

 יו"ר ועד מנהל


