
 

 

 

4/1/2018 

 #9מס'  ועד מנהלסיכום ישיבת 

 .יו"ר אגודהמשרד ב 3/1/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 23:40זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

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

 מעורבות -פוריצ לני ,תקנון -גל מאיר

 

 משקיפים:

 יו"ר אגודה -אופיר נפתלי 

 מזכ"לית המועצה -אור קרייף

 יו"ר ועדת ביקורת- ברורמן לירון

 יו"ר ועדת בחירות -גל פילברג

  חסרים:

 עיקרי הישיבה

 הצגת עקרי דו"ח ועדת בחירות  .1

ע"מ לסגור את תהליך הבחירות מצד המועצה היוצאת, הוזמנה יור" הועדה לסיכום כל הליך הבחירות. בסיכום, 

למועצה החדשה ושמעה את התייחסותם של חברי הועד המנהל.  יוצגהועדה הציגה את עקרי הדו"ח שיו"ר 

יש לפנות אל יו"ר ועדת ביקורת למתן  -כל המעוניין-תהליךייצא דו"ח של ועדת ביקורת על כל ה -בהקשר לכך

 התייחסות. 

  

 עדכונים: .2

 :מנהל יו"ר ועד

 לינואר( ובחפיפת בע"ת שיחליפו אותנו. 4-5מעורבותנו חשובה בסמינר ההכשרה ) -חפיפה המועצה החדשה .א

  -הראשונות ועדההישיבות  .ב

  .17.1-הועד  12.1-יש לקיים את הישיבות הראשונות החל מה .1

 .8.1.18את הקישור לדודל יש לשלוח למזכ"לית עד התאריך  .2

 .בשעות הערב 18.1.18-ישיבת ועד מנהל ראשונה תתקיים ב .ג

 :לישיבה הראשונה דגשים .ד

 עד שעתיים •

 סדר היום בישיבה יהיה:  •

 היכרות של הועדה .1

 קצת על הועדה, עקריי העשייה ותיאום ציפיות. -פתיחה של היו"ר על הועדה .2

 רמ"ד.-' על תוכנית העבודה השנתית והדברים שעומדים על הפרק'בריפ .3

 בהובלתכם ובהובלת חבר ועדת ביקורת שבועדה. -בחירות ליו"ר .4

 

 



 

 

 יו"רי ועדות:

 נשארים לשנה נוספת.  7שסיימו את הקדנציה, מתוכם,  ח"מ מכהנים 23כיום ישנם 

 :אקדמיה ❖

 21:00בשעה  6.1.18-האחרונה תתקיים במוצאי שבת, הישיבה ה

 המאבק האקדמי ושיפור איכות ההוראה. נושאהועדה תתקף את יעדי המדור בבישיבה 

  :תרבות ❖

. מכיוון שהתהליך הפנים אגודתי לא נעשה תקן רכזת אפטרשבוע שעבר נפגשנו לישיבת סיכום, בנוסף דנו והצבענו על 

 הבאה לכשיושלם התהליך. כהלכה, החלטת הועדה אינה תקפה ותועבר כהמלצה לועדה

  :מעורבות ❖

 התקיימה ישיבת סיכום.

 :תפעול ❖

 .3%-שעות מכל עובד והופחתו המענקים ב 15בוצע שינוי במודל השכר שלהם, קוצצו  -עובדי שיווק .1

פועלים ע"מ למסד את התקן. עבר את אישור הועדה ואת ועדת כספים. מבקש  -"רכז מעונות ודיור" .2

 קדנציה הנוכחית.להצבעה מרחוק עוד בשיעלה 

 תקנון: ❖

 התקיימה ישיבת סיכום. .1

 לינואר. 7-צריכים לקבל התייחסות מרשם העמותות עד ה -תקנון חדש .2

 :הסברה ❖

 התקיימה ישיבת סיכום. .1

בשדה בוקר. כחלק מהמענה של האגודה לתארים מתקדמים, קטור פרויי -בישיבה אושר תקן חדש במדור .2

מסטודנטים בתארים שניים ושלישיים. חלקם ישראלים ישנה שלוחה של שדה בוקר המורכבת בעיקר 

לאפשר לאגודה להיות  -וחלקם בינ"ל. התקן הנ"ל נועד לתת מענה לאותם סטודנטים מחד, ומאידך

 שקלים( 10,000-במעקב אחרי התקציב שיושקע שם. )כ

 :כספים ❖

 ישיבות 2בשבוע האחרון התקיימו  .1

 ובינהן: בישיבה האחרונה התקבלו מספר החלטות .2

הסיכום והמודל המפורט יישלחו לחברי הועד  -הסדרת מודל שכר לחמשת העובדות הקבועות באגודה .א

חסוי ואין להעביר את הקבצים לאף אחד. נא להקפיד שהוא נשאר רגיש ונושא זה הינו המנהל. 

 במיילים הארגוניים בלבד.

 המלצה של הועדה לאשר את תקן 'רכז מעונות ודיור' של ועדת תפעול. .ב

 

 ל:מזכ"

 חברי מועצה מכהנים. 23 -הסיכום יום כתיבתנכון ל .א

 מבקשת את עזרתכם בהכנסת המועצה החדשה לעניינים. .ב

 10.1-סיכומי ועדות יש לשלוח עד ה .ג

 יו"ר ביקורת:

 דוחות: נגישות )מחכים לתגובת האגודה( ושכר )עוד בעבודה עליו( 2עדיין נמצאים בעבודה על  .א



 

 

שלומי ליווה את ועדת הבחירות מההתחלה ועל כן הוא זה שיוציא את דו"ח הביקורת. הערות  -דוח בחירות .ב

 אליו.    -והארות

 יו"ר אגודה:

  במעקב אחר ההתפתחויות. כרגע לא צפויים שיבושים עבור קהל הסטודנטים בתק בחינות. -בחירות לנשיאה .א

נפגשים עם יו"רי המכללות שלוקחות חלק  -בוצעו מס' ישיבות עם חברת ההפקה. בשבוע הבא -יום הסטודנט .ב

 גם בפסטיבל. סקר אומנים ייצא בתק' המבחנים. 

 נקבעו פגישות של חברי המועצה החדשים איתי. רוצה לשמוע ולהשמיע. -מועצה חדשה .ג

ע שאותו ציפינו לקבל, אמורה התקיימה פגישת סיכום וייעוץ. לא קיבלנו את התשובות והמיד -מידות .ד

 מוטלת בספק. -להתקיים פגישה נוספת בעתיד

  

 יין בירוקרטי שייפתר בקרוב. . ענ2018א קיבלה ניהול תקין לשנת האגודה עדיין ל -ניהול תקין .ה

ללא  דיין. ע2013רו"ח של האגודה ורמ"ד כספים מתעסקים בעניין שומת המס משנת  -מס הכנסה .ו

 התפתחויות.

ה פגישה בין נציגי תא סל"ע לנציגי האוני'. מחכים לקבלת התקיימ – ישירה של עובדות הניקיוןהעסקה  .ז

 הסיכום. נלמד אותו ונעזור במידת הצורך.

בתחילת השבוע תא לביא שלח מכתב להנהלת האגודה והועד המנהל ובו בא בטענות קשות -מכתב 'תא לביא' .ח

בה יובהר  ו מכותבים חברי ההנהלה וחברי הועד המנהלתצא תגובת אגודה בקרוב בה יהי. למדור מעורבות

התאים ושהאגודה, והמועצה תומכות ביוזמות סטודנטיאליות שלא מתקיימת הפליה בין  -את המובן מאליו

 מכל צד בקשת הפוליטית.

סעיף ה'סוציאליות' בתקציב השנתי מגלם בתוכו חופשות ופידיון ימי חופש. סעיף זה  -'חופשה מרוכזת' .ט

בכמה עשרות אלפי שקלים וניתן להקטין אותו בכך שעובדי האגודה יקחו ימי חופש ולא ישמרו אותם  מוערך

חופשות מרוכזות, הראשונה בת יומיים  2-הוחלט כי האגודה תצא ל -עד סוף התפקיד שלהם. בצעד ניהולי

 ימים. 7 -סך הכלימים.  5 -בחול המועד פסח -יהיבתק' המבחנים והשנ

 

 :מרחוקאישור הצבעה  .2

 אישור הצבעה מרחוקהנושא: 
על ביצוע הצבעה מרחוק על תקן הועד המנהל מאשר נוסח ההצעה: 

  במדור תפעול 'רכז מעונות ודיור' ביום ראשון הקרוב.

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחד.קולות בעד: 

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

 כלל החומרים ישלחו לחברי המועצה עד כניסת השבת כתנאי להצבעה מרחוק ביום ראשוןהערות: 

 

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

--- 

  הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

--- 

 בברכה,

 שמעון דיין

 יו"ר ועד מנהל


