
 

 

 

16/12/2018 

 #8 מס' ועד מנהלסיכום ישיבת 

 .חדר מזכ"לב 10/12/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

  22:30 :זמן סיום 19:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 ציפורי, לני עידן קנר, ערן בן שלום, , שי שביטיוסף ג'אברי ועדות: ר"יו

 משקיפים:

 יקיר ציזר :2018ת חברי מועצ

 : טל גולן2019חברי מועצת 

 מזכ"לית  -אלונה חובב מזכירות במועצה: 

 יו"ר האגודה –עדי אהרוני אגודה: הנהלת ה

 היו"ר הנכנסת –מילי קנר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 כרם סעדייו"רי הועדות: 

 עיקרי הישיבה

 

 עדכוני יו"רים  .1

לא יתכנסו יותר עדכנו היו"רים נושאים פתוחים אשר נסגרו לאחרונה או יועברו  2018כיוון וועדות מועצת 

 .2019לטיפול ועדות מועצת 

 -תרבות .א

הצבעה מרחוק של המועצה על התקן התקיימה  – תקן מלווה מקצועי לסטודיו פוזיטיב •

 במקביל לישיבה.

  -הסברה .ב

•   

 -מעורבות .ג

הועדה אישרה לאגודה להשתתף במצעד האווה בעיר, הנושא יועבר גם לועדת מועצת   •

 והיא תדון בו ע"פ צורך. 2019

 -כספים .ד

 .2019הנושא יועבר לועדת מועצת  –מודל שכר עבור עובדים ותיקים  •

 .2019הנושר יועבר לועדת מועצת  –כספים ע"פ בקשת ועדת אקדמיה  העבורת •

 -תקנון .ה

 ההענקות לזוכים הושלמו. –הענקת אות יקיר האגודה  •

 בכדי שתעלה את הנושא למליאה. 2019יועבר לועדת מועצת  –הטבות תעודת פעיל  •

 -אקדמיה .ו

 הועברה בקשה לועדת כספים להעברות בין סעיפים בתוך המדור. •



 

 

 יחל פרסום על המערכת החל מחודש ינואר. –מערכת זיגי  •

 .2019הנושא יועבר לועדת מועצת  –תקנון הבחינות  •

 -תפעול .ז

 .2019הנושא יועבר לועדת מועצת  –מעונות ג' בסופר  •

 

 עדכוני יו"ר ביקורת .2

 -יו"ר ועדת ביקורת עדכנה לגבי הדיונים על ערעורים אשר הוגשו על תוצאות הבחירות

 -העברת מנדטיםאופן  .א

נדחתה לאחר רק לאחר ספירת הקולות בעקבות תקלה של חברי  ההצבעה על אופן העברת מנדטים

 הועדה.

 -התאגדות מועמדים .ב

 אל ועדת בחירות הגיעו מספר עדויות על התאגדות של מועמדים האסורה ע"פ התקנון. 

וכן לבצע העברה של  ר התאגדוועדת בחירות דנה בערעורים ולבסוף החליטה שלא לפסול את המועמדים אש

 מנדטים וזאת בניגוד להחלטה הראשונית.

 

 עדכוני מזכ"ל .3

 .2019יו"ר ועדת בחירות החל בכתיבת הדו"ח על הבחירות למועצת  .א

 הצבעה מרחוק של המועצה מתקיימת במקביל לישיבה. –תקן מלווה מקצועי לסטודיו פוזיטיב  .ב

 .19:30( בשעה 11/12/2018יתקיים מחר ) 2018ערב סיום למועצת  .ג

מזכ"ל המועצה ביקשה כי כל החזרים כספיים נוספים אשר חברי הועד צריכים לקבל יש לסגור  .ד

 בהקדם האפשרי.

 -(13-14/12/2018יתקיים בימים חמישי ושישי ) 2019סמינר הכשרה למועצת  .ה

 לצורך הצגת הועדות. 18:45-ל 17:30חברי הועד נדרשים להגיע ביום חמישי בין  •

 בסמינר: 2019נוכחות חברי מועצת  •

 שלא יגיעו כלל. 2-מאחרים ו 5 -יוחם חמישי .1

 שלא יגיעו כלל. 6 -יום שישי .2

 הסטודנט.בלובי בית  18/12/2018תהיה ביום שלישי  2019הישיבה הראשונה של מועצת  .ו

 

 עדכוני יו"ר האגודה .4

 העסקת עובדת ותיקה .א

 העסקת עובדת ותיקההנושא: 
 ותיקההועד המנהל מצביע על נושא העסקת עובדת נוסח ההצעה: 

 כחסוי

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 הערות: 

 א.מ.ל

 



 

 

  

   

   

 

 

יו"ר האגודה עדכנה כי התקבלו לאחרונה תרומות מנשיאת האוניברסיטה ומנכ"ל  –נוהל תרומות  .ב

 125אש"ח, מנכ"ל  50נשיאה  –האוניברסיטה לטובת אירועי יום הסטודנט. סכום התרומות 

 אש"ח.

 –הועד המנהל הצביע על קבלת התרומות  2018ע"פ הנוהל אשר אושר במליאת מועצת 

"ל קבלת תרומות מנשיאת ומנכהנושא: 

האוניברסיטה לטובת אירועי יום 

 2019הסטודנט 

 125-אש"ח מהנשיאה ו 50הועד המנהל מאשר קבלת נוסח ההצעה: 

 אש"ח מהמנכל לטובת אירועי יום הסטודנט.

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 הערות: 

 א.מ.ל

 

 יו"ר האגודה עדכנה על אירועי המדורים השונים אשר יערכו בתקופה הקרובה, בינהם: .ג

 פאנל ראשי שב"כ •

 אירועי פתיחת שנה לסטודנטים בינלאומיים. •

 פורום ראשי תאים וארגונים בקוביית רוטשילד. •

 ועדים.ערב תקנון לחברי  •

 קנס מודל האו"ם  •

 אותי זה מעניין ואירוע ילדים ראשון. –נגטיב  •

נמצא ליקוי באשר לקיום ספר רכב  10/12/2018–ביקורת של ביטוח לאומי אשר נערכה בתאריך  .ד

 של האגודה וכן בנוגע לתקציב גיבוש עובדים. יעודכן בהמשך במידת הצורך.ברכב 

 (.12/12/2018רביעי )מכרז לנציב קבילות סטודנטים יערך ביום  .ה

 בשבועות הקרובים יעברו כל נותני השירות באגודה סדנת נגישות. .ו

ת והשתתפ –אני שובטת" שנערכה בקמפוס  –עובדי אגודה רבים השתתפו בהפגנת "אני אישה  .ז

 האגודה באירוע היתה מורגשת.

 הנשיא החדש של האוניברסיטה, פרופ' דניאל חיימוביץ, החל שיחות עם סטודנטים. .ח

דנטים והסטודנטיות החלה בתהליך לפתיחת מועדון הטבות לסטודנטים, נבדק ותאחדות הסטה .ט

 כרגע אופן ההשפעה של המהלך על האגודה בעיקר בתחום השיווק.

 

 -מבנה מזכירות המועצה .5



 

 

 מישיבתה האחרונה דן הועד המנהל בהמשך קיומו של התקן. 2017בהמשך להחלטת מועצת 

מזכ"ל המועצה הציגה כי ממלא התקן הנוכחי נעדר בתקופה האחרונה ,עקב סיבות אישיות, ולכן נותרו 

 פערים בהשלמת תוכנית העבודה אשר הוצבה לשנה הנוכחית.

יש להשלים את אשר היה  חברי הועד המנהל היו תמימי דעים באשר לכך שטרם הדיון על הפיכת התקן לקבוע

 -התקן הנוכחי. לשם צורך עניין זה הועלו שתי אפשרויות אשר הועלו להצבעהאמור להיות מבוצע במסגרת 

אופן הערכת תקן אחראי שימור הנושא: 

 ידע

שעות חודשיות  20ביע בין "תקן של צהועד המנהל מנוסח ההצעה: 

שעות  40")אופציה א'( לבין "תקן של  2019עד לחודש ספטמבר 

 '(")אופציה ב 2019חודשיות עד לחודש מאי 

 -נמנעים:  פה אחדקולות אופציה ב':  -קולות בעד אופציה א': 

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

 הערות: 

 א.מ.ל

 

באשר לאופן המשך קיום  2019המנהל של מועצת  לאחר מכן התקיים דיון באשר להמלצת הועד המנהל  לועד

 התקן. הועלו שני רעיונות באשר להמשך קיום התקן:

מלווה אשר יהיה אמון על שימור הידע של ועדות המועצה אשר  –לועדות המועצה מלווה מקצועי  .א

יפיק תוצרי שימור ידע נוספים על פורמט הסיכום הקיים וכן יהיה אחראי על הפקת סיכומי 

 הועדות בפורמט הקיימים במקום יו"רי הועדות.

 תחום שימור הידע במועצה יעבור לחברי הועד –העברת תחום שימור הידע לחברי הועד המנהל  .ב

המנהל והמזכ"ל, כל אחד בתחומים עליו הוא אמון וזאת ע"פ הפורמט ושיטת העבודה אשר 

 הונחלה ע"י פרויקטור שימור הידע במועצה.

 הועד המנהל הצביע בין שתי המלצות אלו:

המנהל  המלצת הועד המנהל לועדהנושא: 

באשר להמשך קיום תקן  2019של מועצת 

 אחראי שימור ידע.

הועד המנהל מביע בין "לאחר חודש מאי יתוקצב נוסח ההצעה: 

התקן מחדש ויעסוק בכל הקשור לסיכומי הועדות 

ותיעודן")אופציה א'( לבין "לאחר חודש מאי תועבר האחריות של 

ע"י בעל התפקיד שימור ידע לועד המנהל תוך חפיפה יסודית שלהם 

 היוצא")אופציה ב'(

 -נמנעים:  גל, עידן, לניקולות אופציה ב':  יוסף, שי, ערןקולות בעד אופציה א': 

 ☒נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  לא התקבלה הכרעה בנושא.דין ההצבעה: 

 הערות: 

 א.מ.ל

 

 

 

 

 

 והועד התכנס להצבעה בשנית:לאחר מכן התקיים דיון נוסף 



 

 

 

 לבסוף הצביע הועד המנהל על הנוסח הסופי של החלטתם:

 

 -חפיפת המועצה והועדת .6

 הדברים הבאים בלבד:הח"מ הנחה את חברי הועד המנהל כי בישיבת הועדה הראשונה יש לבצע את 

 ע"י הרמ"ד. -הצגת המדור .א

 ע"י יו"ר הועדה. -הצגת מטרות המדור לשנת הפעילות הנוכחית  .ב

 ע"י הרמ"ד. -הצגת תוכנית העבודה .ג

 הצבעה על יו"ר והועדה החדש. .ד

 כספים ותקנון במקום סעיפים ב' וג' תתבצע בהתאמה למידה של התקציב או התקנון. בועדות

בנוסף לאמור הדגשי הח"מ את החשיבות של החפיפה בין יו"ר הועדה היוצא לבין זה הנכנס וכי הדבר יעשה 

בתיאום ויחד עם הרמ"ד. בהמשך לאמור הדגיש הח"מ את החשיבות בתמיכה שיש לתת לבעלי התפקיד 

 ם גם בתקופה שלאחר החפיפה.החדשי

יעבירו חברי הועד דודלים לצורך תיאום  2019מזכ"ל המועצה ביקשה כי עד למליאה הראשונה של מועצת 

 . 23/12/2018-3/12/2019בין התאריכים  2019הישיבות הראשונות של ועדות מועצת 

 

 

 

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

המשך קיום תקן אחראי שימור הנושא: 

 ידע

הועד המנהל מביע בין "לאחר חודש מאי יתוקצב נוסח ההצעה: 

התקן מחדש ויעסוק בכל הקשור לסיכומי הועדות 

ותיעודן")אופציה א'( לבין "לאחר חודש מאי תועבר האחריות של 

שימור ידע לועד המנהל תוך חפיפה יסודית שלהם ע"י בעל התפקיד 

 היוצא")אופציה ב'(

 -נמנעים:  ערןגל, עידן, לני, אופציה ב': קולות  יוסף, שיקולות בעד אופציה א': 

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

 הערות: 

 א.מ.ל

המנהל  המלצת הועד המנהל לועדהנושא: 

באשר להמשך קיום תקן  2019של מועצת 

 אחראי שימור ידע.

הועד המנהל מאשר המשך תקן פרויקטור שימור ידע  נוסח ההצעה: 

. הועד המנהל 2019שעות חודשיות עד לחודש מאי  40בהיקף של 

ממליץ כי לאחר חודש מאי תועבר האחריות של שימור ידע לועד 

 "י בעל התפקיד היוצא.המנהל תוך חפיפה יסודית שלהם ע

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 הערות: 

 א.מ.ל



 

 

 כלל חברי הועד. – 2019הגעה לסמינר ההכשרה של מועצת  .א

 כלל חברי הועד.  – 2019דודלים לישיבות הועדות הראשונות של מועצת העברת  .ב

  הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות: .8

 א.מ.ל

 

 

 בברכה,

 

 

  

 גל מאיר

 יו"ר ועד מנהל

 


