
 

 

 

26/8/2018 

 #6 מס' ועד מנהלסיכום ישיבת 

 .חדר מזכ"לב 20/8/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 : 19:00 זמן סיום 15:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 מ"מ יו"ר ועדת מעורבות -רובינוביץ, דורין ערן בן שלום ,, שי שביטיוסף ג'אברכרם סעדי, י ועדות: ר"יו

 משקיפים:

 לרוןסתיו  -מועצהחברי 

 מזכ"לית  -אלונה חובב מזכירות במועצה: 

 יו"ר האגודה –עדי אהרוני אגודה: הנהלת ה

 היו"ר הנכנסת –מילי קנר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

  עידן קנריו"רי הועדות: 

 עיקרי הישיבה

 

 עדכוני יו"רים  .1

 לרוןנמסר ע"י חבר המועצה סתיו עדכון  – 7/5 תרבות .א

  לשנת הפעילות הקרובה  של המדור דה בתוכניות העבודהדנה הועבישיבתה האחרונה

 .ואישרה אותן

  ה אליהם התייחסורת האחרונים אשר הועברו במליאה ודוחות הביקדנה בהועדה

 העבודה. תכניותרת במסג

 5/7הסברה  .ב

 .הועדה דנה בישיבה שלא מן המניין בתוכניות העבודה ואישרה אתן בהצבעה מרחוק 

  נמצאת בשלבי תכנון של תוכנית רחבה בתחום ההסברה של המועצה אותה תציג הועדה

 פה הקרובה.ובתק

 6/7מעורבות  .ג

 העבודה של המדור לשנת נעבדה הקרובה ואישרה אותן בהצבעה ניות כהועדה דנה בתו

 מרחוק.

 ן בתקופה הקרובה בנושא שילוב סטודנטים דתיים בקמפוס.עדה תדוהו 

 7/7כספים  .ד

  והמליצה לועד לאשר את הדוחות הכספיים נפגשה מוקדם יותר היוםהועדה. 

 נויי תקנים לבקשת הועדות השונות )פירוט ניתן למצוא בסיכום הועדה דנה במספר שי

 ישיבת הועדה(.

 טודנט.לחברת ההפקה של יום הס ₪ 15,000סכום של שלא לאשר  חליטה שלהועדה ה 

  בנושא הדוחות הכספיים. נה בנושאדהועדה 



 

 

 4/7תקנון  .ה

 עקב מחויבות פחותה של חברי הועדה. יש בעיה בכינוס הועדה 

  במידה ולא תצליח הועדה להתכנס ולקדם את ענייני התקנון אעלה את שינויי התקנון

 כהצעת החלטה אישית.

 5/7אקדמיה  .ו

  לשנת הפעילות הקרובה.אישרה את תוכניות העבודה של המדור הועדה 

 חות הביקורת האחרונים.דודה לחסה הועיבמסגרת תוכניות העבודה התי" 

 עובדים על הרמת ח"מ וה יחד עם יו"ר הועדה שטייןחברת המועצה נועה מיל -מערכת זיגי

 .השרת למערכת

 

 דכוני מזכ"לע .2

 חברי מועצה מכהנים. 27ישנם  .א

 .17:00בשעה  6.9.2018-ישיבת המליאה תתקיים ביום חמישי ה .ב

 .2018יהיו בשבוע הראשון של דצמבר  2019מועצת הבחירות ל .ג

 

 עדכוני יו"ר האגודה .3

הצביע הועד המנהל של האוניברסיטה על  14/812018בתאריך ה –בחירות נשיא אוניברסיטה  .א

 שנים. 4של  בחירתו של פרופ' דניאל חיימוביץ לכהן כנשיא האוניברסיטה לקדנציה

 , היה סמינר מעשיר ומוצלח8-9/8הנהלת האגודה השתתפה בסמינר התאחדות בתאריכים  .ב

 6/8ים והעובדות בתאריך ההתקיימה סדנת אגודה לכלל העובד .ג

יש מועמד אחד ליו"ר ההתאחדות, רם שפע היו"ר  2/9עתידות להתקיים בחירות בהתאחדות ב .ד

 וליל שהייתה יו"ר בפתוחה המכהן, ושני מועמדים לסיו"ר ההתאחדות, שלומי שהיה יו"ר העברית

  ההתאחדות העבירה שני חוקים חדשים שנוגעים לסטודנטים: .ה

 "הנחיות החוק עתידות להיקבע  –ז למעורבות חברתית ומילואים האחד חוק מתן נק

 22/10ולהיות מאושרות בסנאט ב 14/10בועדה המרכזת של האוניברסיטה ב

  החוק יחל מהתקופת  –השני חוק שמאפשר זכאות למועדי ב' לסטודנטים לתואר שני

 מבחנים הקרובה של תשע"ט.

 מדי שנה ללא קשר לדמי הרווחה.₪  10 ההתאחדות הפכה לארגון יציג ותגבה מכל סטודנט .ו

ולהשילח לאישור ועדת כספים ולאחר מכן  23/08תקציב האגודה עתיד להיסגר בחמישי הקרוב .ז

 למליאה.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 אישור הדוחות הכספיים לשנת הפעילות תשע"ז .4

והביא בפני הועד את המלצת ועדת כספים לאשר את  הציג את הדוחות הכספיים לועד יו"ר ועדת כספים

 . ו"חותהד

 יעו על קבלת הדוחות:חברי הועד הצב

 כספיים לשנת תשע"זדוחות הנושא: 
משאר את הדוחות הכספיים לשנת הועד המנהל נוסח ההצעה: 

 הפעילות תשע"ז.

 -נמנעים:  -ולות נגד: ק פה אחד: דקולות בע

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

 הערות: 

 א.מ.ל

 

 טאישור תוכניות העבודה לשנת תשע" .5

יחס הוצגו בתוכניות העבודה לבקשת חברי הועד, הוצגו ע"י יו"ר האגודה.  של המדורים תוכניות העבודה

מצא לנכון להמשיך את אופן הצגה זה הועד של הועד.  4בישיבה מספר רו שר אושמטרות העל של האגודה אל

 להציג את תוכניות העבודה וסיכומי החציון באופן זה.גם בעתיד ומוצא לנכון להמשיך 

 בהתאם למטרות העל של האגודה לשנת הפעילות תשע"ט: חסויות הועדילהלן התי

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

יחסות יועד מצאו כי יש התחברי ה -ה הערבית וסטודנטים עם מוגבלויותסטודנטים מהאוכלוסיי

 ה.וכניות העבודבתרבה לנושא 

גודה חברי הועד המליצו לא -ילה של הסטודנטים בפעילות האגודהחיבור וקידום השתתפות פע .ב

עקב מטרה זו דידת הועד כי ישנה בעייתיות במ חברינו ים בנושא זה. בנוסף צילבחון את המדדי

 חוסר השליטה" בסטודנטים וברצונותיהם."

הועד מצא  -ל תהליכים ונהלים פנים אירגונייםחיזוק המבנה הארגוני של האגודה תוך מתן דגש ע .ג

הבעייתי. הועד ביקש ה יה וזאת עקב אופיות העבודמועטה למטרה זו בתוכנית חסויכי ישנה התי

 מההנהלה להציג במסגרת החציון את נושא זה באופן פרטני.

מזכ"ל המועצה את תוכניות העבודה של מזכירות המועצה  הציגההצגת תוכניות העבודה של האגודה  לאחר

 ינואר.-ודשים דצמברעל החלפת המזכ"ל שתיעשה בחלש ת תשע"ט תוך מתן דגש 

 בסופה של ההצגה הצביעה הועד המנהל:

 תוכניות עבודה תשע"טהנושא: 
תוכניות העבודה לשנת משאר את הועד המנהל נוסח ההצעה: 

 .הפעילות תשע"ט

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 הערות: 

 א.מ.ל

 

 

 



 

 

 גמול חברי ועד מנהל .6

. בהתאם להחלטת כחיוהנ הועדכהונת  לךמהבר ועדת תרבות צג ע"י הח"מ בעקבות החלפת יו"הנושא הו

נושאים עליהם  נספח(ההחלטה מצורפת כהמקנה גמול לחברי הועד המנהל ) 11ישיבה מספר מ 2017מועצת 

 על הועד המנהל לדון:

האם מועד קבלת  -לועד לאחר התכנסותו הראשוניתרף ועד אשר הצטמועד קבלת הגמול של חבר  .א

 כהונתו בתפקיד או להתכנסות הועד. ל הוא בהתיחס למועד תחילתהגמו

ות את לצה ביקש הח"מ להעת המועבהתאם להחלט -ן לחבר ועד אשר התפטר מן הועדל הניתהגמו .ב

 את גוריאל.-ושא לדיון באשר לגמול אשר תקבל חברת הועד המנהל לשעבר ליהנ

ועד ממניתן החל  כי הגמולהאמור בהחלטת המועצה ביקורת את  ועדת באשר לנושא הראשון, פירשה יו"ר

 לות של אותו חבר ועד.תכנסות הועד המנהל ובאופן יחסי לזמן הפעיה

בהתאם  ברר עם היועמ"ש של האגודה מספר דברים טרם הדיון בנושא אשרושא השני, חברי הועד ביקשו לבנ

 של הועד.באה בנושא בישיבה הדיון אליהם יתקיים 

 

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

 א.מ.ל

  הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות: .8

 משך דיון בנושא גמול חברי הועד המנהלה .א

 

 

 

 בברכה,

 

 

 

 גל מאיר

 יו"ר ועד מנהל

  



 

 

 על מתן גמול לחברי הועד המנהל 2017מועצת החלטת  -1נספח 

 תוכן ההצעה:

 לאחר (חודש יולי)חודשים  6"הגמול יינתן באופן מצטבר בשני מועדים: הראשון לאחר  -(לני ציפורי) 1סייג 

 עד מנהל היוצא. הגמול יוענקהתכנסות הועד המנהל והשני בחודש פברואר לאחר ההתכנסות האחרונה של הו

 מספר החודשים שכיהן. במידה וחבר ועד מנהל לא השלים את תקופת X₪  400לחבר ועד מנהל בגובה של 

 כהונתו:

 הוא לא יקבל גמול עבור כל תקופת כהונתו, אלא אם הועד המנהל יחליטו אחרת. -.עקב פיטורים 1

 כהונתו, אלא אם הועד המנהל יחליט האחרת.הוא יקבל גמול יחסי עבור תקופת  -.עקב התפטרות 2

 החלטה על שינוי במתן/אי מתן גמול מלא או חלקי יעלה לדיון בעקבות בקשה של כל חבר מועצה כאשר רק

 לחברי הועד המנהל תהיה זכות הצבעה בנושא."

 ה טרםבשונה מההצעה הראשונית בה הגמול יינתן מידי חודש וכן לא קיימת התייחסות לנושא סיום הכהונ

 המועד.

 (18מתוך  13)אור, שמעון, ערן, מתן, ירדן, שיר, אנסטסיה, נועה אלמן, נאוה, ערבה, לני, נועה מ, דוד  בעד:

 (18מתוך  5)ים, נאור, גל, אלונה, כרם  נגד:

 - נמנע:

 הסייג התקבל.

 יץ לועד המנהלהוספת: " מועצת אגודת הסטודנטים מותירה ליו"ר הועד המנהל להמל -(ועדת תקנון) 2סייג 

 על פיטוריו של חבר הועד המנהל מן הועד המנהל ומתפקידו כיו"ר ועדה. על יו"ר הועד המנהל להראות כי החבר

 הנ"ל אינו עומד במילוי תפקידו כיו"ר ועדה ו/או כחבר ועד מנהל. הועד המנהל יצביע על כך והפיטורים יכנסו

 לתוקף באישור מליאת המועצה."

 ון, ערן, גל, נאור, אלונה, מתן, שיר, אנסטסיה, נועה אלמן, נאוה, ערבה, לני, כרם, נועהאור, ים, שמע בעד:

 (18מתוך  17)מילשטיין, דוד 

 - נגד:

 (18מתוך  1)ירדן  נמנע:

 הסייג התקבל.

 "טרם העלאת המלצה לפיטורין בועד המנהל, יעביר יו"ר הועד המנהל מכתב אזהרה לחבר -(כרם סעדי) 3סייג 

 ישיבות ועד מנהל טרם העלאת ההמלצה." 2הועד המנהל, ויעשה זאת מינימום 

 (18מתוך  7)אור, אנסטסיה, נאוה, ערבה, לני, כרם, דוד  בעד:

 (18מתוך  9)שמעון, ים, ערן, נאור, גל, אלונה, ירדן, נועה אלמן, נועה מילשטיין נגד: 

 (18מתוך  2)מתן, שיר  נמנע:

 הסייג נדחה.


