
 

 

 

20/5/2018 

 #4 מס' ועד מנהלסיכום ישיבת 

 .חדר ישיבות דקלב 17/5/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 16:00זמן סיום:  14:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 .)הגיעה באיחור( , ערן בן שלום, שי שביטסעדי, לני ציפוריוסף ג'בר )הגיעה באיחור(, כרם יי ועדות: ר"יו

 משקיפים:

 מזכ"לית  -אלונה חובב מועצה: מזכירות ה

 חברי מועצה: עידן קנר

 יו"ר האגודה –עדי אהרוני אגודה: הנהלת ה

 )הגיעה באיחור( יו"ר ביקורת -לירון ברורמן ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 את גוריאל-יו"רי הועדות: לי

 עיקרי הישיבה

 הישיבה נפתחה ללא חבר ועדת ביקורת ולכן חברי הועד הצביעו על כך:

פתיחת הישיבה ללא חבר ועדת הנושא: 

 ביקורת

פותח את הישיבה ללא חבר ועדת הועד המנהל נוסח ההצעה: 

 ביקורת

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 הערות: 

 בהצבעה זו לא נכחו יוסף ג'בר ושי שביט אשר הגיעו באיחור.

 

 הצבעה על מטרות העל של האגודה לשנת תשע"ט .1

תשע"ח. הועד הסכים כי יש להמשיך את הקו של יעדי תשע"ח אך יש  העל של בתחילת הדיון הוצגו יעדי

להתאימם לטרמינולוגיה החדשה המבדילה בין מטרות העל ומטרות המדורים המוגדרים ע"י הועדות ויעדים 

  (.המוגדרים ע"י הרמ"דים. בנוסף לכך הוצגו מטרות אשר הוצעו ע"י חברי המועצה )מצויים בנספח

 

כיוון והיא מדברת על  לא התקבלה ע"י חברי הועד )שי לא נכח בשלב זה של הדיון( של שי שביט הצעתו

ואינה מציגה מצב עתידי רצוי. כמו כן, את האיזון בין תוכן חדש לשימור העשייה הקיימת תעשה  אסטרטגיה

 אישור תכניות העבודה.כל ועדה בשלב 

 

 הוצגו:לבסוף להלן עיקרי הדיון ע"פ סדר המטרות כפי ש

 

עד התלבט האם לשים דגש על אוכלוסיות ספציפיות כחלק מהדיון וזאת עקב הצורך לתת מענה הו

 לאוכלוסיות רבות בשירותי האגודה. לבסוף התכנס הועד סביב שני נוסחים עליהם התקיימה הצבעה:

 



 

 

 

 

 

 

 

 נוסח מטרההנושא: 

המשכת תהליכים קיימים מצביע בין "הועד המנהל נוסח ההצעה: 

אוכלוסיות ופיתוח מענה עבור אוכלוסיית שהאגודה לא פונה עם 

המשכת תהליכים קיימים עם " )נוסח א'( לבין "אליהם כיום

אוכלוסיות ופיתוח מענה נוסף עבור סטודנטים לתארים מתקדמים, 

" ה הערבית וסטודנטים עם מוגבלויותסטודנטים מהאוכלוסיי

 )נוסח ב'(

לני ציפורי, : נוסח א' קולות בעד

 ערן בן שלום

כרם סעדי, שי : קולות בעד נוסח ב'

 שביט, יוסף ג'אבר וגל מאיר
 -נמנעים: 

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

 הערות: 

 הינו תעדוף העבודה מול האוכלוסיות. הבנוסח ב' סדר קבוצות האוכלוסיי

 

זאת בהמשך להצעת ועדת מעורבות. , הדיונים על קירוב הסטודנטים לעשיית האגודההועד שם דגש במהלך 

העוד מצא לנכון לשנות את המיקוד שנעשה בשנה שעברה על רווחה וזאת עקב כך שבשנה האחרונה נעשה 

שינוי גודל בפעילות המשרד וישנו צורך בייצוב המשרד לפני הרחבה נוספת בו. הועד החליט שבעקבות 

המתמשך בין הסנאט והועד המנהל של האוניברסיטה שלא לשים את הפעילות בתחום האקדמי הסכסוך 

 במרכז עשיית האגודה וזאת לפחות עד תום הסכסוך.

 

הועד ראה לנכון לשנות את ניסוח המטרה אשר הצעתי כתחליף ליעד השלישי מיעדי תשע"ט. הועד מצא כי 

הוסרה. כמו כן הוסר המיקוד מ"צווארי בקבוק" עקב כך  האמירה של "ביטחון תעסוקתי" בעייתית ולכן היא

 שהוא טריוויאלי כאשר שמים במוקד העשייה את התהליכים הקורים בארגון.

 

 העל לשנת העבודה תשע"ט. -הנוסח הסופי של מטרות אתהועד  אישר הדיוןלאחר 

 הנוסח עליו הצביעה הועד:

  נוסף עבור סטודנטים לתארים מתקדמים, המשך תהליכים קיימים עם אוכלוסיות ופיתוח מענה

 סטודנטים מהאוכלוסייה הערבית וסטודנטים עם מוגבלויות.

 .חיבור וקידום השתתפות פעילה של הסטודנטים בפעילות האגודה 

 .חיזוק המבנה הארגוני של האגודה תוך מתן דגש על תהליכים ונהלים פנים אירגוניים 

 

 

 

 



 

 

 מצביע על מטרות העמותה כפי שהוצגוהועד המנהל נוסח ההצעה:  מטרות העל לשנת תשע"טהנושא: 

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 הערות: 

 א.מ.ל

 

  יעד: נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי .2

בהמשך לדיון  –בדיקה של אמצעים לקידום מוטיבציה של חברי המועצה במדורים השונים  .א

 .3שנעשה בסוף ישיבה 

  הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות: .3

 המשך דיון במוטיבציה של חברי מועצה. .א

 

 

 בברכה,

 גל מאיר

 יו"ר ועד מנהל

  



 

 

 על תשע"ח-יעדי -נספח א'

 סטודנטים מהאוכלוסייה הערבית, סטודנטים לתארים  -אוכלוסיות בקמפוס ובהן האגודה תחתור לשילוב

 מתקדמים וסטודנטים עם מוגבלויות.

 .אגודת הסטודנטים תחתור לשיפור מתמיד עבור הסטודנטים בענייני רווחה ואקדמיה 

  ארגוניים.אגודת הסטודנטים תחתור לשיפור מתמיד בעבודתה הפנים ארגונית ותייעל תהליכים פנים וחוץ 

 

 

 הצעות ליעדי תשע"ט -'בנספח 

  חיזוק המבנה הארגוני של האגודה תוך מתן דגש על תהליכים ונהלים פנים אירגוניים בדגש על צווארי

 הוצע ע"י גל מאיר – בקבוק.

  המצאת פונקציות חדשות עבור הסטודנטים, בדגש על שירותים העונים על צרכי הסטודנטים בחיי

 הוצע ע"י שי שביט – הקמפוס.

 הוצע ע"י לני ציפורי בשם ועדת מעורבות – עידוד מעורבות סטודנטיאלית במגוון תחומים 

 

 


