
 

 

 

24/6/2018 

 #5 מס' ועד מנהלסיכום ישיבת 

 .חדר מזכ"לב 17/6/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 17:30זמן סיום:  15:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 , עידן קנר, שי שביטכרם סעדי, לני ציפוריי ועדות: ר"יו

 משקיפים:

 מזכ"לית  -אלונה חובב מזכירות במועצה: 

 יו"ר האגודה –עדי אהרוני אגודה: הנהלת ה

 היו"ר הנכנסת –היו"ר היוצאת, מילי קנר  –לירון ברורמן ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 ערן בן שלום, יוסף ג'בריו"רי הועדות: 

 עיקרי הישיבה

 

 עדכוני יו"רים  .1

 6/7מעורבות  .א

 בישיבתה האחרונה קבעה הועדה את מטרות המדור לשנת העבודה הבאה. •

 יו"ר הועדה תיפגש השבוע עם המדור ותציג את המטרות. •

 5/7הסברה  .ב

 בישיבתה האחרונה קבעה הועדה את מטרות המדור לשנת העבודה הבאה. •

 יו"ר הועדה הציג בשבוע שעבר את המטרות למדור. •

 6/7מעורבות  .ג

 ( להצביע על מטרות המדור לשנת הפעילות הבאה.18/06/18)הועדה תיפגש מחר  •

 הועדה תדון על תפקיד פרויקטור בינאו"מ שהועבר למדור. •

 הועדה תדון בתקן פרויקטור של מלווה מקצועי לסטודיו פוזיטב. •

 7/7כספים  .ד

 (.18/6/18הועדה תפגש מחר ) •

 הועדה תדון בהמלצות דו"ח שכר. •

 גע לשינוי תקן הגרפיקאי במשרד גרפיקה.בנוהועדה תדון בבקשת ועדת תפעול  •

 4/7תקנון  .ה

 (19/7/18הועדה תתכנס מחרתיים ) •

הועדה לא תדון בישיבתה הקרובה בשינוי נוהל הטבות תעודת פעיל בכדי לאפשר לאגודה  •

 להתכונן לדיון.

 הועדה תדון בהמלצות דו"ח בחירת יו"ר. •

 



 

 

 עדכוני מזכ"ל .2

 מכתבי הבוחרים יצאו במהלך היום. .א

 יום יתקיים המכרז לבחירת חברי ועדת ביקורת.בהמשך ה .ב

 מודעת יו"ר ועדת בחירות נמצאת בשלבי הכנה מתקדמים ותפורסם במהלך תקופת הבחינות. .ג

 עדכוני יו"ר האגודה .3

 והסיו"ר.יו"ר הבתקופה הקרובה תתעסק ההתאחדות בתהליך החלפת  -התאחדות הסטודנטים .א

האגודה שואפת להשתתף בהפסדי חברת  -הסטודנטהאגודה מתעסקת כרגע בסיכומים של יום  .ב

יגיע מסעיפי מדור ₪  10,000וסכום נוסף של  ₪( 50,000ההפקה, עיקר הסכום יגיע מהנשיאה )

 תרבות שלא מומשו, הדבר יעלה לאישור ועדת כספים.

 ישנם שלושה מתמודדים איתם נפגשה יו"ר האגודה. -החל הליך בחירת הרקטור .ג

 של מרכז הספורט. במהלך הקיץ יחל שיפוץ .ד

האגודה נמצאת במקום טוב, אבל עדין יש מקום לתיקונים קטנים בכדי  –פגישת ניהול ידע  .ה

 להשתפר.

, עיקר הפגיעה במענה בסקר הייתה בעקבות פרשת השעונים. 30%היה מענה של  -סקר ההוראה .ו

 העמותה שנבחרה היא "באר שבע אוהבת חיות".

בימים אלו דיונים עם האוניברסיטה בנושא, נעדכן כאשר נעשים  -חדר הלימוד בבית הסטודנט .ז

 יהיה שינוי.

 נעשתה פגישה עם העיריה לגבי שיתופי פעולה עתידיים, אין כאלו הנוגעים לתקופה הקרובה. .ח

 שיחה על תפקיד חברי הועד המנהל .4

עד וזאת של הו 2יו"ר הועד המנהל חזר והדגיש בפני חברי המנהל דגשים אשר העלה בפניהם בישיבה מס' 

בעקבות מספר אירועים אשר קרו בתקופה האחרונה. המטרה של השיח הינה שאירועים דוגמת אלו שקרו לא 

 יחזרו שוב. 

 חלוקת דוחות ביקורת .5

  באופן הבא:הועד חילק את דו"חות הביקורת שהוצגו במליאה 

 ועדת תקנון –דו"ח בחירות יו"ר  .א

 ועדת הסברה + מזכ"ל –דו"ח הסברת המועצה  .ב

 ועדת כספים + הנהלה –שכר  דו"ח .ג

 תיאום צפיות בין הועד המנהל ליו"ר ועדת ביקורת הנכנסת .6

 חברי העוד המנהל ביקשו מיו"ר את הדברים הבאים: .א

לתקן ולהנחות אותם ובמידת הצורך גם לעשות את באופן  –להעיר לחברי הועד כשצריך  •

 תקיף.

הקולות נשמעים ובמידת לראות שבכל דיון שנעשה כל  -לוודא שכל הקולות נשמעים •

 הצורך גם להשמיע אותם בצורה אקטיבית.

 לשמור על יחסים טובים בין הועד ליו"ר ועדת ביקורת. •

 יו"ר ועדת ביקורת הנכנסת ביקשה מהועד את הדברים הבאים: .ב

 לשים לב להליכים הפורמליים ושהם קורים כפי שצריך. •

 "ר.לעבוד אל מול חברי הועדה ולא באופן ישיר אל מול היו •

 מעה של המלצות דוחות ביקורת כפי שאושרו ע"י הועדת.טלוודא ה •



 

 

 בחירת ממלא מקום יו"ר הועד המנהל .7

היה היחיד שהציע את עצמו הועד בחר בממלא מקום ליו"ר הועד המנהל. כרם סעדי יו"ר ועדת הסברה 

 לתפקיד.

 מ"מ מקום יו"ר הועד המנהלהנושא: 
סעדי לתפקיד מ"מ יו"ר  ממנה את כרםהועד המנהל נוסח ההצעה: 

 הועד המנהל

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 הערות: 

 א.מ.ל

 המשך דיון על שיפור מחויבות חברי מועצה. .8

 .3הועד המשיך דיון אשר הועד התחיל בישיבה מספר 

 בתחילת הדיון העלו מזכ"ל המועצה ויו"ר ועדת הסברה את פועלם בפרסום פעילות במועצה:

 בקרוב יעלה פוסט על פעילות המועצה. .א

 לקראת שנת הפעילות הבאה יעשה שיפור באתר המועצה. .ב

עידן אשר הצטרף לועד בתקופה האחרונה הציג את התמונה כפי שהיא עבור חברי המועצה שאינם חברים 

 התמונה אשר הציג עידן היא כי חברי המועצה מרגישים מתוסכלים ומרגישים תחושה של חוסר עשייה. בועד.

 חברי הועד הסכימו כי כרגע יש לקדם עשייה פרטנית של חברי הועדות וזאת במסגרת עשייה בועדות.

לת במטרה לקדם נושא זה החל מהישיבה הבאה יוצגו פרויקטים אלו כחלק מהעדכוני היו"רים בתחי

 הישיבה. 

 

  נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד: .9

יש לראות כי ישנו  -בהם יוכלו לפעול חברי המועצה במסגרת פעול של ועדה פרויקטים בדיקת .א

  תיאום מול הרמ"ד בנושא. 

  הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות: .10

 העבודה של האגודה לשנת הפעילות הבאה. תוכניות .א

 

 

 בברכה,

 גל מאיר

 יו"ר ועד מנהל

 

 


