
 

 

 

1/9/2017 

 #7מס'  ועד מנהלסיכום ישיבת 

 .יו"ר אגודהמשרד ב 30/8/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 22:30זמן סיום:  19:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 תרבות-, כרם סעדיכספים-ים אנטרמעורבות,  -ציפורי , לניאקדמיה -דיין שמעון ,הסברה-י ועדות: נועה אלמןר"יו

 .תקנון -ונועה מירון

 משקיפים:

 .יו"ר אגודה -אופיר נפתלי 

 ברורמן לירון -יו"ר ועדת ביקורת

  חסרים:

 תפעוליו"ר  -נאור דרעי

 עיקרי הישיבה

 עדכונים: .1

 :ועדכונים כללים מנהל יו"ר ועד

בשנה השניה כולם יותר אפקטיביים ויותר  )!(להמשיך לעוד שנה במועצהקורא לכם  -המשכיות במועצה .א

    המועצה.דרך פרויקטים יוצאים לפועל 

 .22.10.17-יש למלא את הקובץ אקסל של דוחות הביקורת ולשלוח לח"מ עד ה -דוחות ביקורת .ב

 יש לשים לב שהועד המנהל הוא זה שמאשר -יאושר בהמשך הישיבה . הלו"ז24.9.10-ב -ישיבת מועצה הבאה .ג

 אתם, כמובילי המועצה תדרשו לעזור לאור לנהל אותה עד תום.  - ולכן, לכשיאושר את לוח הזמנים

. חשיבות תקציב האגודה לשנה הקרובה בישיבה יוצג 14:00-18:00בשעה  12.9 תתקיים ב -ישיבת כספים .ד

 לא צפויה ישיבת ועד מנהל  -ה הזאתצה וחברי ועד מנהל בישיבעליונה לנוכחות חברי מוע

 המצוייםהקרובה יעברו על התקנון ויאשרו אותו. במידה ולא יגיעו להחלטה על הסעיפים  ישיבת תקנוןב .ה

  יופץ במייל.במחלוקת, התקנון יועלה להצבעה בלעדיהם. מועד הישיבה יקבע בקרוב והזימון 

 סיכום ייצא בהמשך מהמזכ"ל, עלו תובנות יפות וטובות. -היום התקיימה 'ועדת בחירות' .ו

 הסופר במעונות ג' .ז

 הנושא: 

 הסופר במעונות ג'
 אין צורך בהצבעהנוסח ההצעה: 

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

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

 הערות: 

 דיון חסוי

 

 

 

 



 

 

 :לביצועהנחיות  .ח

 . יש חשיבות עליונה לתיעוד ושימור הזיכרון הארגוני.                        וד אך ורק מהמייל הארגונייש לעב .1

ולא להתבסס  להקליט ישבישיבות ועדה בהן נדון נושא מהותי ובכללם שינויי תקינה בדרך של הצעת החלטה  .2

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

 :נושאים חסוייםישיבות עם  -שימור ידע .3

  כלל הנושאים שעולים לדיון בועדות ובמליאה מתועדים לצורכי ביקורת וזיכרון ארגוני. שמנו לב כי

על נושאים חסויים, לא נרשמים כלל הפרטים וכך מידע חיוני וחשוב  בישיבות בהם מתקיימים דיונים

 הולך לאיבוד. הוחלט כי לישיבות מן אלו,  יוצאו שני סיכומים:

 תפוצה מצומצמת"-חסוי  XX מס' _ בועדת ישיבה"סיכום ייקרא  :פירוט מלא על הנושא החסוי עםסיכום  .א

 יופץ לועד מנהל. -במידה והדיון התקיים בועד מנהל 

 יופץ לכלל חברי המועצה.  -במידה והדיון התקיים בועדות 

 תפוצת סטודנטים"-  XXXישיבה "סיכום  -פירוט על הנושא החסוי ללאסיכום מלא  .ב

 .לחברי המועצהעותק זה יופץ גם  -אם הדיון התקיים בועד מנהלושל האגדה יופץ באתר האינטרנט 

  ולהוסיף את שני הקבצים.בעת שליחת המייל עם הסיכום ישיבה יש לכתב את מזכ"ל המועצה 

מצורף הפורמט  .מועד לביצוע/ מעקב  -יש להקפיד על מילוי הרובריקה עבודה עם הפורמט:-סיכומי ישיבות .4

 העדכני איתו יש לעבוד

ו"רי ועדות( ואנחנו בתהליך לכתיבתם עד היום לא נכתבו תיקי חפיפה לועד מנהל )יו"ר הועד וי -תיקי חפיפה .5

 עד סוף הקדנציה. בנוסף לסיכום ישיבה, תקבלו במייל את הפורמט בו כל יו"ר יכתוב פירוט על הועדה שלו.

 .עד לפתיחת שנת הלימודיםיש לשלוח את הפורמט מלא  -תאריך גמר ביצוע

במידה  -ת במחצית מחברי הועדהימן המניין מותנ העל פי התקנון, פתיחת ישיב -נוכחות חברי מועצה בועדות .6

את הישיבה לישיבה שלא מן המניין ולבצע את כלל  יש לפתוח  -ומגיעים למועד הישיבה ואין מחצית מחבריה

ההצבעות שהיו צריכות להתבצע באותה ישיבה מרחוק. אין לפטר חברי מועצה מהרגע להרגע בפתיחת 

 הישיבה רק בשביל להתכנס.

 

 דות:ו"רי ועי

 איוש ועדות: ח"מ מכהנים. 26

 הסברה תפעול תקנון כספים מעורבות תרבות אקדמיה ועדה

 6/7 6/7 5/7 4/7 6/7 6/7 6/7 חברי מועצה

 

 

 

 

 אקדמיה: 

 בתחילת השבוע תאושר תוכנית העבודה למדור. .1

עם נציגי המדור והמזכירות האקדמית, סיכום ועדכון  תק' מבחניםביום שני השבוע התקיים  סיכום  .2

 .בועד מנהל הבא -הדברים שעלו בישיבה

 הועדה תתקף את יעדי המדור בדבר המאבק האקדמי ושיפור איכות ההוראה.של הועדה,  בישיבה הבאה .3



 

 

 תרבות:  

 תוכנית העבודה תאושר בהצבעה מרחוק מחר בבוקר. .1

 .10חודשים במקום  12רכזת אפטר עתידה לחזור לעבוד  -עיסוק נרחב בתקנים בתוך המדור .2

 מעורבות:  

 תוכנית העבודה אושרה הבוקר. .1

יש שינויים מהותיים וטובים בנוהל החדש שמתגבש. יו"ר הסברה,  -עדכון מנועה אלמן -הטרדות מיניות .2

 )אור/אלונה/נועה מירון( –)אלון( והמועצה יש ישיבת נהלים שבה יהיו נציגים מהאגודה  11.9ב

 תפעול: 

 תוכנית העבודה אושרה. .1

 הסברה: 

 בה תאושר תוכנית העבודה. 3.9 -ישיבת ועדה קרובה .1

 .תפקיד אויישה -"מידען ערבית" .2

 :כספים 

 בה נדון בפוטרות על תקציב האגודה. 12.9 -נקבעה ישיבה ל .1

 :תקנון 

הצפויים בתקנון, קוראת לכל מי שרוצה להיות מעורב להגיע,  תקבע ישיבה לזמן הקרוב בה נדון בישוניים .1

 להשמיע ולהשפיע.

 מזכ"ל:

 חברי מועצה מכהנים. 26 -יום כתיבת הסיכוםנכון ל .א

 לתיק נהלים המשלימים. ןריענובקרוב יבוצע  .ב

 סדר יום לישיבת המועצה הקרובה: .ג

 עדכוניםסבב  .1

 מכרז יו"ר בחירות מועצה .2

 אישור תקציב .3

 אישור תקנון .4

 מועלה ע"י ועדת מעורבות -קבלת ההמלצה ליציאה למכרז קמפיין חברתי .5

 איוש ועדות .6

 

 

 

 

 

 

 יו"ר אגודה:

 .במגיעים לישורת האחרונה, בשבועיים הקרובים נאזן את התקצי -סגירת תקציב ותוכניות עבודה .א

 היה משמעותי מאוד.-התקיים לפני כשבוע, נותנים יותר קשב לדרג המנהלים -באגודה'פורום מנהלים'  .ב



 

 

ראש העיר ואנשיו לגבי פרוייקטים בשנה הבאה  התקיימה פגישה עם עוזר -פגישה עם גורמים בעיריית ב"ש .ג

הגינות הקיימות, שדרוגם והעמקתם. הובטח מטעם העירייה  ובעיקרם עושים רחוב. המגמה היא לתחזוק

 שתתחזק את הגינות הקיימות

מבצעת  ספורט בגלל עבודות תחזוקה שהעירייהיחזור למרכז ה -החלה העבודה עליו -מופע פתיחת שנה .ד

 )בונה כיכר(ברחבי החניון הצפוני.

כבכל שנה, הוצגו לנשיאה פרויקטים ונושאים שבהם אנחנו מבקשים את תמיכתה  -פגישה עם נשיאת האוני' .ה

קשרי חוץ, מענה לסטודנטים ערבים ופרויקט "באר שבע זה הבית". היתה פגישה טובה מאוד, ובשבוע הבא  -

 .צפויה תשובה לגבי גובה התמיכה

 יו"ר ביקורת:

 בצורה הבאה: לועדות חברי ועדה שמתחלקים 5/5ישנם  .א

 תרבות -שלומי

 תקנון וכספים -אבישי

 ת והסברהבומעור -הדר

 אקדמיה ותפעול -גל

 תוכנית עבודה לשנה הקרובה, סמסטר א': .ב

 ( דוח שכר3(דוח בחירות למועצה )2(מעקב ארי יישום מסקנות דוחות ביקורת )1) דוחות: 4

 מוזמנים להציע. -( עוד אין נושא4)

 

 מסקנות מדוחות הביקורת הקודמים וחלוקת דו"חות ביקורת חדשיםהצגת  .2

 אין צורך בהצבעהנוסח ההצעה:  כנ"להנושא: 

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

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

 הערות: 

 . מסקנות הדוחות הוצגו בצורה חלקית )אקדמיה, מעורבות והסברה( היו חסרים מסקנותיהם של ועדת תפעול ותקנון. 1

 את כלל המסקנות יש להכניס לקובץ אקסל ולשלוח לח"מ עד התאריך המצוין מטה.

 חדשים: את שני הדוחות החדשים ועדת תקנון מקבלת ואמונה על הסקת המסקנות מהם.. דוחות 2

 .22.10.17-יש לסיים את ההתעסקות עם דוחות הביקורת החדשים והישנים עד ה מועד לביצוע/ מעקב:

 

 הצגת עקרי תוכניות העבודה המדוריות: .3

 לפי החלטת חברי הועד המנהל שנכחו בישיבה, לא בוצע מעבר על עקרי תוכניות העבודה )למעט אקדמיה(.

 

 

 

 

 מינוי ממלא מקום יו"ר ועד מנהל .4

 מ יו"ר ועדהמינוי מ"הנושא: 

 

הועד המנהל מאשר את מינוי נאור דרעי למ"מ יו"ר ועד מנהל נוסח ההצעה: 

 3.9-18.10לתאריכים 



 

 

 ---נמנעים:  ---קולות נגד:  פה אחד קולות בעד:

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

 מתוך חברי הועד, נאור היחיד אשר הציע עצמו לתפקיד. נבחר פה אחד.הערות: 

 

 אישור סדר יום: .5

 7ישיבת מועצה -סדר יוםהנושא: 
כפי   ביעיתשהיום לישיבת המועצה ההועד המנהל מאשר את סדר נוסח ההצעה: 

  המועצה. יתמזכ"ליור הועד המנהל בשם שהוצג בישיבה ע"י 

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחד.קולות בעד: 

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

 א.מ.להערות: 

 

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

שלחת פתיחת שנת הלימודים, כפי בוועד מנהל עדכון  -ם בתוך המדורוהמלצות הועדה לייש -דוחות ביקורת .א

 .שנכתב מעלה לאחר שליחת הקובץ המלא לח"מ

 .יש לשים לב -לאורך הסיכום נכתבו כלל הנושאים בהם יש לטפל לקראת הישיבות הבאות .ב

 

  הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:הנושאים 

--- 

 

 

 

 בברכה,

 

 שמעון דיין

 יו"ר ועד מנהל


