
 

 

13/3/2018 

  #2 מס' תפעולועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 11/3/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 22:00זמן סיום:  20:05זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 .דביר בן שמחון, יעל מילר, רמי קנדחורוב, רובינשטייןאדם לב ארי, אייל יוסף ג'בר,  חברי הוועדה:

 משקיפים:

  .האגודה  ר"סיו – עדי אהרוני

  .נגטיב  מנהלת – אילת אתגר

  .סגן מנהל נגטיב – גיא דנצינגר 

 .חברת ועדת ביקורת –הדר  

  חסרים:

   ועדת ביקורת.חברת  –גל  .מזכ"לית המועצה –חבר ועדה, אלונה חביב  –גל שומליק 

 

 עיקרי הישיבה

 עדכוני יו"ר הועדה: (1

לפני יצאיה לתקופת המכרזים  ,י תקנים במשרד הסיו"רלהחליט על שינוהועדה מתכנסת בכדי  ▪

. כל חבר של התקנים הנדרשים לשינוי המלאנוסח ההצעות נמסר לכל חברי הועדה  המתקרבת.

דיון  םהנדרשים בפני חברי הועדה ויתקיי םועדה למד את ההצעות, יוצגו שוב כל השינויי

  המבוקשים. םוהצבעה על כל אחד מהשינויי

עם סיו"ר  תפעילות, הוחלט בהתייעצוהימי ונגטיב  בתקן מנהל בשל רגישות השינוי המוצע ▪

מטרת הזימון היא לתת לחברי הועדה  והסגן שלה לישיבה זו.מנהלת הנגטיב  האגודה לזמן את

לצורך כך יוצג השינוי  , כך יצליחו לגבש עמדה שקולה יותר.נגטיב היוםתמונה כוללת על מצב ה

 השוטף. ומנהלת הנגטיב תסקור בפני הועדה את אופן העבודה ,המוצע על ידי הסיו"ר

 עדכון סיו"ר האגודה: (2

בשבוע הראשון של הסמסטר התקיימה מסיבת פורים המסורתית של האגודה, האירוע היה  ▪

 של הסטודנטים, באירוע נכלל מספר במות. השנה הונגש האירוע מוצלח וזכה להשתתפות רבה

 .ע"י  בר נגיש, וניתן מענה לקהל רחב יותר אוכל טבעוני, במה לקהל הדתי

, בתקופה לצורך מיזם של האגודה עסק תהליך הוצאת רישויהאגודה משלימה את בימים אלו  ▪

 בנושא.  םהאחרונה נעשו מספר צעדים משמעותיי

ונים, שינוי זה הגיע לאחר בחלק מהמוצרים המפוקחים במזנ 5%התקיים עליה של  לפני מספר ▪

קיפאון של מספר שנים, במגביל בוטלה תוספות על חלב סויה. יש דיונים להכנסת מספר נוסף של 

 מוצרים בפיקוח בתקופה הקרובה.  

ויהיה דש ח דלבחירת רכז/ת מעונות ודיור, תפקימכרז ( יתקיים 15.3.18הקרוב ) יום חמישיב ▪

ולדאוג למחיר  כוח לסטודנטיםההתפקיד היא להחזיר את משרד הסיו"ר. מטרתו של במבנה של 

בשבוע  לצורך השלמת המידע יצא סקר לכל הסטודנטיםובמעונות. בעיר הוגן והולם בדיור 

  .האחרון



 

 

 יצא לאור בשבוע האחרון.יק 'ופצ'הצמהדורה חדשה של  ▪

המפעיל  מבקרים הקולנוע והצוותאת באופן ממושך  הטרידמקרה חריג של אדם המנוי לנגטיב  ▪

   .ומעשה זה פתר את הבעיה מאז ק לו המנוייספהוחלט לה לכן בצורה חמורה,

 משרד הסיו"ר.שינוים בתקנים בעל והצבעה  דיון (3

 ת/ועדת תפעול מאשר בעבור בע"ת טכנאי" נוסח ההצעה:
בע"ת שעות חודשיות.  40-ל ומחשוב שינוי בשעות התקן והעלאת

סיו"ר. השינוי תקף החל ימצא בכפיפות ניהולית ישירה ל
 "מתקופת המכרזים הבאה.

   שינוי תקן טכנאי מחשובהנושא: 

יוסף  – פה אחדקולות בעד:  קולות נגד: אין  נמנעים: אין 
ג'בר, אדם לב ארי, אייל 
רובינשטיין, דביר בן שמחון, 

 יעל מילר, רמי קנדחורוב
נושא חסוי: 

☐  

נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: 

☒  

 דין ההצבעה: ההצעה התקבלה. 

נוסח מפורט של ההצעה של חברי הועדה.  תהתייחסויוסבב דיון הכלל  םיקיתההוצג נוסח ההצעה ו הערות:
 . 1כנספח מצורף 

 

 

אשר בעבוד בע"ת רכז/ת זכיינים ועדת תפעול מ"  נוסח ההצעה:
בע"ת ימצא  .שעות חודשיות 35של שינוי בתקן התפקיד לגובה 

ת משרד רווחה. השינוי תקף החל /בכפיפות ניהולית ישירה למנהל
 מתקופת המכרזים הבאה." 

 שינוי תקן רכז/ת זכיינים הנושא: 

יוסף  –פה אחד קולות בעד:  קולות נגד: אין  נמנעים: אין 
ג'בר, אדם לב ארי, אייל 
רובינשטיין, דביר בן שמחון, 

 יעל מילר, רמי קנדחורוב
נושא חסוי: 

☐  

נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: 

☒  

 דין ההצבעה: ההצעה התקבלה. 

נוסח מפורט של ההצעה של חברי הועדה.  תסבב התייחסויודיון הכלל  םיקיתההוצג נוסח ההצעה ו הערות:
 . 2מצורף כנספח 

 

ועדת תפעול מאשר בעבור בע"ת עורכת עיתון "  נוסח ההצעה:
בתנאי וכמות  שעות חודשיות 60-שינוי בשעות התקן והפחתתם ל

בע"ת ימצא בכפיפות . גיליונות 6ל תרדוהגיליונות השנתיים י
מתקופת המכרזים סיו"ר. השינוי תקף החל ניהולית ישירה ל

 " הבאה.

שינוי תקן עורכ/ת עיתון  הנושא: 
 העיתון.  תומספר גיליונו הצ'ופצ'יק

יוסף  –פה אחד קולות בעד:  קולות נגד: אין  נמנעים: אין 
ג'בר, אדם לב ארי, אייל 
רובינשטיין, דביר בן שמחון, 

 יעל מילר, רמי קנדחורוב
נושא חסוי: 

☐  

נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: 

☒  

 דין ההצבעה: ההצעה התקבלה. 

נוסח מפורט של ההצעה של חברי הועדה.  תסבב התייחסויודיון הכלל  םיקיתההוצג נוסח ההצעה ו הערות:
 . 3מצורף כנספח 

 

ועדת תפעול מאשר בעבור בע"ת מנהל/ת קולנוע " נוסח ההצעה:
החל  שעות חודשיות 125לוהפחתתם נגטיב שינוי בשעות התקן 

כאשר במהלך מהכניסה לתפקיד  בתנאי  2018מחודש אוגוסט 
בע"ת ימצא הקרנות.  4-5וכמות ההקרנות השבועיות ירד ל

ת קולנוע /תקן מנהלבשינוי  הנושא: 
 ., וימי פעילות קולנוע נגטיבנגטיב



 

 

סיו"ר. השינוי תקף החל מתקופת בכפיפות ניהולית ישירה ל
 " המכרזים הבאה.

יוסף ג'בר, אייל נמנעים: 
רמי  יעל מילר, ,רובינשטיין
 קנדחורוב.

ר בן דבי לב ארי, אדםקולות נגד: 
  .שמחון

 אין קולות בעד:

נושא חסוי: 

☐  

נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: 

☒  

 התקבלה. לא דין ההצבעה: ההצעה 

 אודות בתחילת הישיבה הוצג השינוי המוצע וחברי הועדה קיבלו עדכון ממנהלת הנגטיב וסגן המנהל  הערות:
, בנוסף צוינה עמדתם של את השאלות שלהם לאחר הצגה זו שאלוחברי הועדה מצב היום בקולנוע. תמונה ה

 וק עם יועץ ארגונילבדה במספר המבקרים, והוצעה חלופה זה אינו פתרון הולם ליריד ששינוי הנגטיב מנהלי
עזבו מנהלי הנגטיב את הישיבה עבודת הנגטיב. בסיום סריקה זו  לוייעוד שפר את תפקואיך אפשר למקצועי 

  על כל שאר חלקיה בלי נוכחותם. ההתקיימוהיא 
חברי הועדה  של חברי הועדה. תהתייחסויו בבס םקייתהלקראת דיון הועדה הפנימי  הוצג נוסח ההצעה 

סבורים שיש לבצע שינוי בפעילות הנגטיב, אך סבורים שהחלופה המוצעת ועומדת על הפרק אינה בהכרח 
הצורה הנכונה לשינוי זה. חברי הועדה הציעו ללמוד לעומק את סוגית הנגטיב ולבנות תוכנית עבודה שתיעל את 

 . הפעילות ותשפר את השירות שניתן לסטודנטים במסגרתו
 .4מצורף כנספח  שעמדה להצבעה מפורט של ההצעהנוסח 

 

 שונות (4

לצורך כך יתאם יו"ר הועדה עם סיו"ר האגודה מועד   –בנגטיב חברה הועדה ביקשו לקיים סיור  ▪

    מתאים.  

 

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

 ב.קביעת מועד לסיור בנגטי ▪

 .על דברים נוספים ופה הקרובהבתקיעדכן ה יו"ר הועד ▪

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

   . באוניברסיטה לסטודנטיםמשרד הסיו"ר  שירות שלומתן  תפקודבחינת  ▪

 

 

 בברכה,

 יוסף ג'בר 

 תפעוליו"ר ועדת 


