
 

 

 

19/3/2018 

 #2 מס' ועד מנהלסיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 18/3/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 23:45זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 את גוריאל, ערן בן שלום, שי שביט.-יוסף ג'בר, כרם סעדי, לני ציפורי, ליי ועדות: ר"יו

 משקיפים:

  מזכ"לית  -אלונה חובב מזכירות במועצה: 

 יו"ר האגודה -האגודה: אופיר נפתלי נהלת ה

 יו"ר ביקורת -לירון ברורמן ועדת ביקורת: 

  חסרים:

- 

 עיקרי הישיבה

 עדכונים: .1

 :מנהל יו"ר ועד .א

 אנחנו בפתחה של התקופה -מכרזים 

 לאור מספר המועמדים ביום הסגירה יתכן ונשנה את מבנה ואופן הדיבייט. -מכרז יו"ר 

 

 יו"רי ועדות: .ב

 18.2.18 . הועדה התכנסה בתאריךח"מ 7/7 -אקדמיה 

פועלים לקיום  -ם"קיים פער ביישום תכניות העבודה בנוגע ל"אמנת הסטודנטי .1

 שולחנות עגולים עם סטודנטים.

 הועדה הצביעה על שינויי תקנים )מפורט בהמשך המסמך( .2

 14.3.18הועדה התכנסה בתאריך  .ח"מ 6/7 -תרבות. 

פועלים להעברת הרישום לחוגי האפטר באופן ממוחשב בדומה לנעשה בפוזיטיב  .1

 ולא דרך משרד שירותי האגודה.

לאור  -נעשה בירור לגבי הפעלת הפוזיטיב במוצאי שבת לפני יציאת השבת .2

 לות חוקיות )דרישת אישור שר הפנים( לא יתקימו שיעורים לפני צאת השבת.מגב

 לאור פופולריות הנושא. GAMINGמתחילים בדיון על פעילות  .3

 18.3.18ח"מ. הועדה התכנסה בתאריך  7/7 -מעורבות. 

הועדה דנה בשינוי מבנה המדור לאור המלצת ועדת הסברה להעברת משרד  .1

 למדור מעורבות. קש"ח

 צפויה לדון בנושאים הבאים בחודשים הקרובים:הועדה  .2

a. לאור תכניות האוניברסיטה לפתוח מסלולים  -ב סטודנטים חרדים שילו

 לציבור זה.

b.  תדון בהמשך הפרויקט, ומקומו באגודה.  -עושים רחוב 



 

 

c.  כחלק מהעברת משרד קש"ח למדור עברה גם אחריות על  -משלחות

ן על הנושא יעשה לקראת תחום המשלחות, תגלית ומשלחת לפולין, דיו

 חודש יוני.

 11.3.18ח"מ. הועדה התכנסה בתאריך  7/7  -תפעול. 

 הועדה דנה בשינויי תקנים במשרדים השונים. .1

הועדה בחרה שלא לצמצם כרגע את פעילות הנגטיב ותבחן את הנושא בחודשים  .2

 הקרובים.

 ח"מ. העדה לא התכנסה 4/7 -תקנון. 

, נשקלת פניה בעזרת היועץ המשפטי במידה הערות רשם העמותות טרם הגיעו .1

 חג הפסח.ולא יגיעו לפני 

 8.3.18ח"מ. הועדה התכנסה בתאריך  5/7 -הסברה. 

 הועדה דנה בשינוי בשנוי מבנה המדור ובעיקרו פיצול תקן הדובר. .1

ריות על אירועי חבר משרד קש"ח למעט האחהעברת הועדה המליצה על  .2

  הנאמנים.

קבוע בהסברת המועצה כחלק מהדיונים השותפים של הועדה בחרה לדון באופן  .3

 הועדה.

 22.3.18הועדה תתכנס בתאריך ח"מ.  7/7 -כספים. 

אישור ותיאום התקציבים לאור בקשות השינויים של סדר היום של הועדה על  .1

 הועדות השונות.

 מזכ"ל: .ג

 תאריכים חשובים: 

 ישיבת המליאה השנייה. – 26.3.18 .1

 סדנת מכרזים והכשרת מועצה. – 29.3.18 .2

  דרושה הירתמות של כלל המועצה בדגש על הועד המנהל בתקופה זו. –מכרזים 

  נעשו מספר פניות לרשם בימים האחרונים והתקבלו תשובות על בעיות  –רשם העמותות

 בטענות שונות אצלם, נשקלת פניה באמצעות היועמ"ש של העמותה בנושא.

 יו"ר אגודה: .ד

 האירוע היה מוצלח ואף זכה לשבחים גם מנשיאת האוניברסיטה. -מסיבת פורים  

  המשלחת חזרה, התקבל פידבק חיובי מהסטודנטים ומהסגל  –משלחת האגודה לפולין

 שהשתתפו. השאיפה היא להתחיל לעבוד על המשלחת של שנה הבאה בהקדם.

 הנשיאה התארחה במסגרת שת"פ עם אסר"ן לאירוע בו הוקרן  -אה בנגטיבאירוח הנשי

האירוע פרק של הסדרה "האוס" ולאחריו הרצה על התופעה הרפואית אשר הוצגה בפרק. 

 היה מוצלח מאוד.

 לטובת האירוע. רשימת האומנים ₪  20,000-הנשיאה העבירה עוד כ -יום הסטודנט

 .27.3.18-תתפרסם ב



 

 

 נבחרות האוניברסיטה נמצאות השבוע בטורניר באילת, רכזת  -לתטורניר א.ס.א באי

 ספורט ורמ"ד תרבות יצטרפו אליהם בהמשך השבוע.

 HackBGU- 150 22-23.3.18-סטודנטים נרשמו, האירוע יתקיים ב. 

 'כרגע לא נמצאו ליקויים. -מתקיימת ביקורת על הסופר במעונות ג 

 .נבחרו רכז מענות ודיור ונציג שדה בוקר 

 חלף מנכ"ל חברת התSCOPUS .חברת החסויות של האגודה , 

 BGU confessions –  בעקבות העולה בעמוד תתקיים פגישה עם הדיקנט ושירות

 הפסיכולוגי של האוניברסיטה במטרה לתת מענה בנושאים הללו.

 .החלה היערכות לקראת חבר הנאמנים 

 להעברת חפיפה ונגישות.העובדים עוברים סדנאות  -היערכות האגודה לתקופת המכרזים 

 .האגודה נערכת לחציון 

  תצא להדממה של ארבעה ימים במהלך חג הפסח.האגודה 

  הסגל הזוטר שמנהל מאבק עם על תנאי העסקתו פנה לאגודה בכדי  -הסגל הזוטרמאבק

. על 10:00-12:00בין השעות  20.3.18שתעזור בפרסום שביתת אזהרה אשר תתקיים ב 

רבים. מחד, כיוון נרחב וזאת מכיוון והסגל הזוטר מכיל סטודנטים  עדכון זה התקיים דיון

שהמאבק מציב בקדמת המאבק את המרצים והסגל שאינם סטודנטים ישנה בעיה 

בהצטרפות למאבק. מאידך, מרביתו של הגל הזותר הם סטודנטים ולכן רלוונטי כי 

 האגודה תעזור להם. לאור חילוקי דעות בנושא נעשתה הצבעה בנושא:

 

 מאבק הסגל הזוטרהנושא: 

הועד המנהל מנחה את האגודה לפרסם את הפרסום נוסח ההצעה: 

של מאבק הסגל הזוטר, הנושא יעלה בהמשך למליאת המועצה 

 לדיון מעמיק.

 את, לני-לינמנעים:  גלקולות נגד:  שי, כרם, יוסף וערןקולות בעד: 

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

 התקיימו שתי הצבעות על הנוסח כיוון של הייתה הכרעה בהצבעה הראשונה.הערות: 

  

 פער בהגדרת תקן אחראי שימור ידע .2

מהות התפקיד היא לייצר ארכיון מתעדכן למסמכי המועצה השונים,  התקן והתפקיד הוצגו ע"י המזכ"ל.

החלטות המועצה, עדכון אתר המועצה, שיפור ושדרוג הפורמטים הקיימים של המליאות מעקב אחר 

 .והועדות

כפי  75%-החתימה על החוזה לא חתם האחראי על נספח לחוזה המורה צמצום התקן בתקופת בחינות לבעת 

אן הרעה שנהוג באגודה וזאת עקב פער בהגדרת התפקיד ע"י מועצת תשע"ז. לאור כך ועקב החשש כי ישנה כ

 בתנאים הנושא ייבדק ע"י יו"ר ועדת ביקורת והמזכ"ל.

 

 



 

 

 סקירה כללית של המהלך האירגוני .3

בארגון. חלק  השהתקיימ לאחר קבלת תו מידות בשנה שעברה נתקבלו הערות הצוות הבדוק בשיחת ייעוץ

לאור ובדים. מרכזי מההערות נגע לתכנון והסתכלות קדימה של האגודה וזאת לאור התחלופה הדחופה של ע

כך החלה האגודה תהליך של ייצוב המדורים לקראת שינוי וחיזוק המבנה הארגוני של האגודה בתקופה 

 הקרובה. כל זאת במטרה לאפשר לאגודה בשנים הבאות להתרחב ע"פ הצרכים שיעלו. 

לשם החיזוק המבנה הארגוני, יתקיימו דיונים במהלך חודשי הקיץ עם גורמים רלוונטיים לכך וזאת במטרה 

וציא לפועל שינויים משמעותיים, עברה האגודה במטרה לה. 2019להוציא לפעול שינויים עד חודש ינואר 

 ייצוב של מדורי האגודה כמפורט להלן:

תקן  תקן חדש תקן ישן מדור/ועדה

 נוכחי

תקן 

 חדש

 שינוי

 תפעול

 +5 40 35 טכנאי מחשוב טכנאי מחשוב

 -5 35 40 רכז/ת זכיינים רכז/ת זכיינים

 -5 60 65 עורכ/ת עיתון צ'ופצ'יק עורכ/ת עיתון צ'ופצ'יק

 -15 35 50 יועץ שיווק יועץ שיווק

 -15 45 60 יריד אומנים-יועץ שיווק יריד אומנים-יועץ שיווק

 הסברה

 -25 75 100 עורכ/ת אתר אתרעורכ/ת 

 -15 40 55 עורכ/ת תוכן אתר עורכ/ת משנה אתר

 +10 30 20 עורכ/ת תוכן אתר אנגלית מידען/ית אנגלית

 +8 30 22 עורכ/ת תוכן אתר ערבית מידען/ית ערבית

 -25 0 25  פרויקטור סקרים

 -15 65 80 אחראי/ת מיתוג וקמפיינים אחראי/ת מיתוג וקמפיינים

 דובר/ת דובר/ת ומנהל/ת ניו מדיה
120 

65 5+ 

 +5 65 מנהל/ת ניו מדיה

 +5 55 50 ארט-צלם/ת ועורכ/ת וידיאו ארט-צלם/ת ועורכ/ת וידיאו

 אקדמיה

 -10 55 60 /ת מיזמים אקדמייםרכז אחראי/ת בחינות וסיכומים

 +10 100 90 מנהל/ת מיזמים אקדמיים מנהל/ת מיזמים אקדמיים

 +10 60 50 רכזת אקדמיה מדעי הבריאות אקדמיה מדעי הבריאות רכזת

 תרבות

 -5 60 65 סגן/ית מנהל/ת פוזיטיב סגן/ית מנהל/ת פוזיטיב

 -5 95 100 רכז/ת ספורט רכז/ת ספורט

 +15 115 100 מנהל/ת פוזיטיב מנהל/ת פוזיטיב

 +10 70 60 רכז/ת אפטר רכז/ת אפטר

 מעורבות

 -10 100 110 מנהל/ת מעורבות מנהל/ת קש"ח

 -7 65 72 רכז/ת סטודנטים בין לאומיים רכז/ת קש"ח

 +5 65 60 רכז/ת סטודנטים ערבים רכז/ת סטודנטים ערבים

 -15 40 55 רכז/ת עושים רחוב רכז/ת עושים רחוב

 -54 סה"כ 

 

 



 

 

 

 הצגה והסברה על דו"חות ביקורת –דו"ח ביקורת נגישות  .4

 הועד החדשים על תהליך קבלתם של דוחות ביקורת.בוצע הסבר לחברי 

דו"ח הנגישות הוצג ע"י יו"ר ועדת ביקורת בפורמט החדש של הדוחות בו התגובות לדו"ח משולבות בתוך  

 הדו"ח.

 

 דגשי עבודה יו"ר הועד המנהל .5

 עיקרם:הוצגו דגשים הנוגעים להתנהלות השוטפת של הועד המנהל. הדגשים מופנים לראשי הועדות, להלן 

 זימונים וסיכומים .א

 !זימונים וסיכומים יוצאים בזמן 

  .הצבעה מרחוק מטרתה לתקן טעויות ולא להכשיר שרצים 

  .סיכום שבו נושא חסוי לא ישלח למיילים שאינם ארגוניים 

  .כל דיון ונושא שיעלה בישיבה יכנס לסיכום גם אם לא התקבלו החלטות בנושא 

  ל ההחלטות שהתקבלו בישיבה לא תקפות!סיכום שלא יצא בזמן משמעותו שכ 

 ?למי שולחים זימון 

מזכ"ל, אחראי שימור ידע, יו"ר ועד מנהל, חברי ועד מנהל, יו"ר ביקורת, חבר ועדת 

 ביקורת, הנהלה, חברי ועדה.

 ?למי שולחים סיכום רגיל 

מזכ"ל, אחראי שימור ידע, יו"ר ועד מנהל, חברי ועד מנהל, יו"ר ביקורת, חבר ועדת 

 ביקורת, הנהלה )לפי צורך(, חברי ועדה.

 ?למי שולחים סיכום חסוי 

מזכ"ל, אחראי שימור ידע, יו"ר ועד מנהל, חברי ועד מנהל, יו"ר ביקורת, חבר ועדת 

 ביקורת, יו"ר, סיו"ר ורמ"ד רלוונטי.

 מליאה וועדות .ב

 .אתם מאשרים את התוכן של הישיבה ולכן אתם נשארים עד הסוף 

  צא/ת שם לבד!אלונה/את/ה לא נמ 

   ,תעמדו בזמנים ותהיו חדים.תתכוננותשמשו דוגמא , 

  .תעירו ותמקדו אנשים, תזכרו מה מהות הדיון ומה ההבדל בין האגודה למועצה 

 התנהלות שוטפת .ג

  זה מפתח להתנהלות טובה של הועדה. –)!!( עם הרמ"דים  מאודתשמרו על קשר טוב 

   תגיעו! התחייבתם, -התנהלות מקצועית מול האגודה 

   תחשבו על התוצאה של כל מהלך לפני שיוצאים אליו. –לכל פעולה יש השפעה 

   במאי יש הנהלה  –אתם הזיכרון האירגוני לתקופה הקרובה, תלמדו את המדורים שלכם

 חדשה

  .תעדכנו כשיש בעיות ותהיו שם אחד בשביל השני 



 

 

  .תזכרו שאתם לא הבוסים של עובדי האגודה 

 

 אישור סדר יום: .6

 2ישיבת מועצה מספר -סדר יוםהנושא: 
 עד המנהל מאשר את סדר היום לישיבת המועצההונוסח ההצעה: 

   .מזכ"ל המועצהכפי שהוצג בישיבה ע"י  השנייה

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחד.קולות בעד: 

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

 מצורף למסמך זה הזימון לישיבה המכיל את הלוז אשר אושר.הערות: 

 

 

  נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד: .7

 א.מ.ל

  הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות: .8

 א.מ.ל

 

 בברכה,

 גל מאיר

 יו"ר ועד מנהל


