
 

 

 

4/12/2017 

 #9מס'  ועד מנהלסיכום ישיבת 

 .יו"ר אגודהמשרד ב 3/12/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 15:30זמן סיום:  13:20זמן התחלה: 

 נוכחים:

 יו"ר תפעול. -נאור דרעי , תרבות-, כרם סעדיכספים-ים אנטר, , אקדמיה -דיין שמעון ,הסברה-י ועדות: נועה אלמןר"יו

 תקנון -גל מאיר

 משקיפים:

 יו"ר אגודה -אופיר נפתלי 

 מזכ"לית המועצה -אור קרייף

 יו"ר ועדת ביקורת- ברורמן לירון

  חסרים:

 מעורבות -ציפורי לני

 עיקרי הישיבה

 עדכונים: .1

 :מנהל יו"ר ועד

-יקורת ולשלוח לח"מ עד החות הב"אקסל של דוהקובץ למלא את יש  -וחדשים ישנים דוחות ביקורת .א

 )מעורבות, הסברה ותקנון( 15.12.17

 172.18.יש לשלוח את ההתייחסות לתיקי החפיפה עד לתאריך  -תיקי חפיפה .ב

זה כולל  -שלה לבד קטיצריך וראוי לעזור לגל בבחירות, זה לא פרוי -לקראת הסוף ולקראת התחלה חדשה .ג

 כניסה לכיתות, פרסום בפייסבוק, חבר מביא חבר וכו'.

בה עתידים לעלות  -ישיבת מועצה אחרונה 25.12ברביעי הקרוב ישיבת מועצה, ב -לו"ז מועצה בחודש קרוב .ד

 מספר נושאים חשובים מאוד )גמול ועד מנהל, אות יקיר העמותה, מצטייני המועצה ועוד(

 יישלח היום בשעה טובה. נעדכן שנקבל תשובה מרשם העמותות. -תקנון העמותה .ה

. 

 
 יו"רי ועדות:

 איוש ועדות: ח"מ מכהנים. 24

 הסברה תפעול תקנון כספים מעורבות תרבות אקדמיה ועדה

 5/7 6/7 3/7 4/7 6/7 3/7 6/7 חברי מועצה

 

 :אקדמיה ❖

 19:00בשעה  13.12 -, הירביעיום בתהיה  ישיבה קרובה  .1

 הועדה תתקף את יעדי המדור בדבר המאבק האקדמי ושיפור איכות ההוראה.בישיבה הקרובה  .2

  :תרבות ❖

 דודל יצא. -הישיבה תתקיים בזמן הקרוב .1

 



 

 

  :מעורבות ❖

 כולם אושרו.-להחלטת הועדההתקיימה ישיבה בשבוע שעבר, עלו מס' נושאים חשובים  .1

בכפרים הבדואים בתוך שאר פעילויות תעלה תצוגה בבית הסטודנט הנוגעת  -עמותת 'בריה' .א

 האגודה לציון יום זכויות האדם הבינ"ל.

 אופק ביקשו השתתפות במימון האוטובוס לסיורומר"צ  -ים יהתאים הפוליט -סיור בחברון .ב

 הסיכום המלא באתר. .שיתקיים בחברון. רמ"ד מעורבות העלה את הבקשה לועדה וזו התקבלה

כותם יהסטודנטים מוזמנים לקחת חלק בסיור )ולא משנה מהי השתייש לציין כי כל בנוסף, 

 הפוליטית( וכל ראשי התאים רשאים ומתבקשים לבקש סיוע כזה בפעילותם השותפת.

 :תפעול ❖

 דודל יצא. -הישיבה תתקיים בזמן הקרוב .1

"אחראי/ת  -בחינת תנאי השכר של עובדי שיווק ותקן חדש במשרד רווחה -הנושאים שעתידים לעלות .2

 מעונות ודיור"

 תקנון: ❖

 20:00בשעה  20.12תתקיים ב ישיבת הועדה הקרובה .1

 התקנון נשלח לרשם העמותות. .2

 :הסברה ❖

 דודל יצא. -הישיבה תתקיים בזמן הקרוב .1

פרוייקטור שיהיה תחת מנהלת משרד קשרי חוץ אשר עיקר  -בישיבה האחרונה אושר תקן חדש במדור .2

 תגלית/חילופי סטודנטים וכו(עיסוקו יהיה בסטודנטים הישראלים )פולין/ 

 :ספיםכ ❖

 אחרונה עוד לא נקבעה. ישיבת ועדה .1

 ובינהן: בישיבה האחרונה התקבלו מספר החלטות .2

סעיף הכשרות מועצה להוצאות משרד שקלים בתוך המועצה, מ 145העברת סעיף תקציבי על סך  .א

 מועצה.

שקלים  500-מעורבות סטודנטיאלית ו -2500קמפיינים חברתיים לסעיף שקל מ 3000  פיצול של .ב

 לרכזת שיוויון מגדרי.

 שקלים. 400המלצה חיובית בנושא גמור ועד מנהל שיעמוד על  .ג

 

 מזכ"ל:

 חברי מועצה מכהנים. 24 -הסיכום יום כתיבתנכון ל .א

במידה והנציג לא ישלח מכתב ישלח מכתב גנרי בשם המועצה חברי מועצה. הוחלט ש 6חסרים  -מכתבי בוחרים .ב

 למזכ"לית המועצה עד יום שלישי בערב.

 יישלח היום -תקנון העמותה החדש .ג

 סדר יום לישיבת המועצה הקרובה: .ד

 עדכוניםסבב  .1

 הצגת עמדתו בסכסוך העבודה מול האוני' -סגר זוטר .2

 דיון והחלטה לגבי תקן שימור ידע במועצה. .3

 איוש ועדות .4



 

 

 

 יו"ר ביקורת:

 .נגישות ושכר -דוחות ביקורת חדשים 2עובדים על 

 יו"ר אגודה:

  צמות. יום מוצלח. 25 -מנות דם ו 45נתרמו  -יום בריאות .א

  במקומות אחרים מבלי לבטל. שיעוריםנשאר עד סוף דצמבר באגודה. נותן זמן לארגן את ה -חוגים-239חדר  .ב

 סטודנטים נעזרו בשירותי האגודה. 5000-כ -חודש הבירוקרטיה .ג

 נכנס לרשומות. -אחרי שיח שלנו מול האוניברסיטה  -הטרדות מיניותנוהל  .ד

ככל הנראה לא יכנס לתוקף בתקופת העדכון האחרון עליו שוחחנו עם לשכת הרקטור  -נוהל הבחינות .ה

-בתקנון המוצאהמבחנים הקרובה אלה לתק' המבחנים של סמסטר ב' וזאת מכיוון שביקשנו להכניס שינויים 

 עניין שלוקח זמן.

 בשבוע הבא נפגשים עם חברת ההפקה להתנעת התהליך. -יום הסטודנט .ו

הסברות ברחבת בית הסטודנט ומחוצה לו ע"מ  בשבוע הבא, בע"ת באגודה יקיימו -'האגודה יוצאת החוצה' .ז

 לחבר סטודנטים לנעשה בשטח

 היענות מרשימה מאודסטודנטים להגרלה שתתקיים השבוע.  200-נרשמו כ – פולין .ח

 הסטודנטים בקמפוס וצפויים לשת"פ איתם בהמשך השנה יעם נציגנוספת פגישה תתקיים השבוע  -שדה בוקר .ט

   .תמיכה תקציבית והכשרת עובדי אגודה מהסטודנטים שנמצאים בקמפוס שדה בוקר(  -אופציונלי )

 .. פרויקט חשוב מאודוהדיקנט ביחד עם תא סמ"ן -חודש מודעות .י

 .למזנון בנגטיבהוכנסו  -מוצרים טבעוניים .יא

 אין התקדמות עם האגודה. -אין התקדמות מבחינת ההתאחדות ועל כן -אקו"מ .יב

 .מול חברת החסויות שלנו נחתם חוזה לשנה הקרובה -איסתא .יג

בפגישה עם המזכירות האקדמית סוכם על פיילוט שבו מרצים וסגלי הוראה,  -אהמהור סקר שביעות רצון .יד

 בשת"פ עם האגודה ידחפו למענה רלוונטי וגדול יותר מצד הסטודנטים.

 נושאים חסויים: .טו

 נושאים חסוייםהנושא: 

 
 הועד המנהל מאשר את הפיכת הישיבה לסגורה לצורך דיון בנושא רגיש נוסח ההצעה: 

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

 ☒נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  התקבלהדין ההצבעה: 

 הערות: 

 מפורט בסיכום המלא.

 

 .ףימועלה ע"י מזכ"לית המועצה, אור קרי-"אחראי שימור ידע"-הכנסת בעל תפקיד חדש למועצה .2

המתכונת העדכנית של התקן המדובר. יעלה לישיבת  מזכ"לית המועצה הצגה את ,נוסף על התקןדיון  התבצע

 המליאה הקרובה לדיון ואישור

 

 

 

 



 

 

 אישור סדר יום: .3

 10ישיבת מועצה -סדר יוםהנושא: 
הועד המנהל מאשר את סדר היום לישיבת המועצה נוסח ההצעה: 

  המועצה. יתכפי שהוצג בישיבה ע"י מזכ"ל עשיריתה

 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:

 כמפורט בתחילת הישיבה-יו"ר ועדות, דד ליין -ונהלי עבודה דוחות ביקורת, תיקי חפיפה

 

  הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 מעקב אחר דוחות ביקורת, החלטות ועד מנהל, תיקי חפיפה, העברת מקל, סיכומי שנה ועוד.

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 שמעון דיין

 יו"ר ועד מנהל


