
 

 

20/1/2018 

 1 מס' ועד מנהלסיכום ישיבת 

 .חדר מזכ"לב 18/1/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 23:00זמן סיום:   20:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

כספים, -מעורבות, שי שביט-הסברה, לני ציפורי-סעדיתקנון, כרם -אקדמיה, גל מאיר-יו"רי הועדות: ערן בן שלום

 תפעול -ג'ברתרבות, ויוסף -גוריאלליאת  

 משקיפים:

 היוצא: שמעון דיין יו"ר הועד המנהל

  ברורמןלירון  -יו"ר הועדהחבר ועדת ביקורת: 

 אופיר נפתלי -הנהלת האגודה: יו"ר האגודה

  אלונה חובב -מזכ"לית נכנסת 

 חסרים: 

-- 

 עיקרי הישיבה

 

 מעבר על התיק חפיפה והעברת מקל-חובות, זכויות וממשקי העבודה-הועד המנהל (1

ויו"ר הועד המנהל. ניתן  יםהתבצע מעבר מקיף על תיק החפיפה של הועד מנהל. הוצגו כלל תפקידי היו"ר

 דגש על חשיבות הגוף הנ"ל בניהול המועצה ובפיקוח על עבודת האגודה.

 בנוסף,

נתנה מס' דגשים הנוגעים להתנהלות תקינה במועצה וקראה לועד המנהל לערב  יו"ר ביקורת •

כמו כן הודגש שיש להקליט את כל ועולות שאלות. אותה ואת חברי ועדת ביקורת  במידה 

   .הישיבות הנוגעות בנושאי שכר ותקנים ובהם את כלל ישיבות ועדת כספים

קביעת ישיבות, נושאי  - הדגיש את חשיבות התיאום בין היו"רים והרמ"דים בהכל -יו"ר האגודה •

היו"רים מעדכנים  -עומק וביקש להקפיד על חלוקה ברורה בעדכונים, בעיקר בישיבות מליאה 

על מה שקרה בוועדות )ולא על מה שהרמ"ד עדכן בתחילת הישיבה(, והיו"ר מעדכן על מה 

 מציה.שקורה במדורים ובאגודה. זאת על מנת למנוע מצבים של חוסר דיוקים במסירת האינפור

 

 עדכונים: (2

 מזכ"לית:

שני של סמסטר ב'. ממליצה לקיים -צפויה להיות בשבוע הראשון ישיבת המועצה השנייה .א

 .ישיבות ועדה לפני

קיבלנו הודעה על תקנון העמותה החדש נשלח בחודש נובמבר לרשם העמותות לאישור,  -תקנון .ב

 בשבועיים הקרובים.כך שהם קיבלו אותו ועובדים עליו בימים אלו. תשובה סופית 

 

 

 יו"ר אגודה:



 

 

ניהול תקין כיוון שלא נשלחו מס' טפסים לרשם העמותות. אישור ללא  2018האגודה פתחה את  -ניהול תקין .1

 הטפסים הושלמו ובימים הקרובים אנו עתידים לקבל את האישור. 

הפער והתמודדות אנחנו נערכים לצמצום כתוצאה מהעלייה נוספת בשכר המינימום וטעות חישוב -משכורות .2

איתו. בשלב הראשון אנחנו מנסים להבין מה בדיוק גודל הפער, ולאחר מכן, בסמוך לחציון, נעשה את 

 ההעברות התקציביות הנדרשות.

, על אף תוכנית הרה ארגון שעברה בשנתיים האחרונות הוגדלו תקנים רבים באגודה-תקנים ושעות-ארגון-הר .3

מודד עם העלייה בשכר המינימום מחד והפניית משאבים ותקנים לפני כשנתיים ונועדה בין היתר להת

כך שבתק' המכרזים  נגבש תוכנית לעדכון גודל תקנים רביםבשבועות הקרובים   למקומות מסוימים מאידך.

 נוכל לגייס לפי התקנים החדשים. הקרובה

אף שהם החלו במשא  המאבק בין הסגל האקדמי הבכיר והועד המנהל נמשך, על כידוע לכם -בחירות נשיאה .4

ומתן לשינוי התקנון האוניברסיטאי בכלל ואופן בחירת הנשיא בפרט. הובהר חד משמעית שאנחנו מצפים 

שהסטודנטים יישארו מחוץ למאבק זה, עמדה שלשמחתי זוכה לגיבוי הן מצד הנהלת האוניברסיטה והן מצד 

 מרבית חברי הסנאט. 

 

 הועד המנהלת יו"ר ובחיר (3

 הצבעה חצי חסויה הנושא:
הועד המנהל מאשר קיום הצבעה חצי חסויה  נוסח ההצעה:

 בבחירות ליו"ר הועדה

 יוסףנמנעים:  שי, ערןקולות נגד:  ליאת, כרם, גל, לניקולות בעד: 

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

 הנושא: בחירת יו"ר הועדה
הועד המנהל ממנה את גל מאיר ליו"ר הועד  נוסח ההצעה:

 המנהל

לני, ליאת, יוסף, ערן קולות בעד: 

 וגל 
 ---נמנעים:  כרם, שיקולות נגד: 

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

 הערות: 

-הסברה ושי שביט -תקנון, כרם סעדי-ליו"ר הועד המנהל התמודדו שלושה יו"רי ועדות: גל מאיר •

 כספים.

 שאלות.סבב שלושת המועמדים הציגו את עצמם וניתן זמן ל •

 חסויה לתפקיד.-הוחלט בהצבעה לקיים הצבעה חצי •

 תוצאות:

 ,יוסף, ערן וגלליאת לני,  -קולות בעד 5 -מאיר עבור גל

 כרם. -קול אחד -עבור כרם סעדי

 שי. -קול אחד -עבור שי שביט

 

 

 

 



 

 

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

 יו"ר הועד המנהל הנכנס יעדכן בתק' הקרובה.

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 

 

 שמעון דיין

 הועד המנהליו"ר 


