28/2/2019

סיכום ישיבת ועדת תפעול מס' #2
כללי
הישיבה התקיימה בתאריך  25/2/2019במשרד סיו"ר האגודה.
זמן התחלה18:00 :

זמן סיום.20:00 :

נוכחים:
חברי הוועדה :גיל בן יוסף (הצטרף ב , )18:30טל אדיב ,טל גולן ,יוסף ג'בר ,תימור ביבאר.
משקיפים:
חברי מועצה :חן שרה מרדכי – מזכ"ל המועצה.
הנהלת האגודה :ירון קליין  -סיו"ר האגודה .עדי אהרוני – יו"ר האגודה (בחלק מהישיבה)
ועדת ביקורת :גל דורון – חברת ועדת ביקורת.
חסרים:
חברי מועצה :מתן דביר ,משי קורן.

עדכונים
עדכוני יו"ר ועדה:
 .1בתקופה האחרונה יש בחינה מחודשת של מבנה האגודה ,שינוים נדרשים יעלו במליאה ובמידת הצורך גם
בוועדות.
 .2צפוי להגיע לישיבת ועדה הבאה תוכניתי אסטרטגית לנגטיב.
 .3בתקופת מכרזם הקרובה נצטרך התגייסות של חברי הועדה ולכן חשוב שכולם יענו על הדודל.
עדכוני סיו"ר:
 .1במשרד מחשוב צפויים להשלים קנייה חדשה של מחשבים בהתאם לתוכנית העבודה.
 .2במשרד תפעול עובדם על הוצאת רישוי עסק למסיבת פורים הקרובה.
 .3הוצאת רישוי עסק לבית הסטודנט בתהליך מול הגורמים הרלוונטיים בשלב זה יש עיקוב.
 .4בתחילת הסמסטר יצא גיליון חדש של הצ'ופצ'יק והפעם הוא מוקדש למסיבת פורים ועוד נושאים.
 .5בנגטיב צפויים מספר גדול של אירועים בחודש מרץ ,אירועים אלו נעשים בתקווה למשוך מספר קהלים
חדש.
 .6עובדים על שיתוף פעול מול אפליקציה הפונה לגיל השלישי ותציע את קולנוע נגטיב כבית עסק בתוכה,
המטרה להכניס קהלים חדשים.

דיונים
נכח חבר ועדת ביקורת
הנושא :הצגת חציון לשנת העבודה תשע"ט

במהלך הדיון☒ :

נושא חסוי☐ :

תוכן הדיון:
הוצג על ידי ירון הסיו"ר הפעילות בתוך משרדי הסיו"ר מתחילת שנתת הלמודים ועד היום (סטטוס) פעולה.
•

משרד מחשוב :עובדים על שידרוג והחלפת מחשבים מחשבים ובניית מערכת עבודה SPICEWORKS

•

משרד רווחה :הפעילות בשנה גדלה רכז דיור שעובד בנושא התנהלות כלכלית ומנהלת רווחה שאחראית
על תחום תארים מתקדמים.

•

משרד תפעול :כבר בסמסטר א הפעילו מספר אירועים ועובדים היום

•

צ'ופצ'יק :מספר הגיליונות עד עכשיו עומד על  3יהיה עוד גיליונות במהלך סמסטר ב'.

•

נגטיב :יש התייעלות בנגטיב ובנוסף הוגדל מספר אירועי השת"פים.

•

משרד שיווק :ההכנסות ממשרד שיווק עומדים על ,עוד צפוי מכירות לקראת יום הסטודנט.
* מצ"ב מצגת מסכמת

נכח חבר ועדת ביקורת
הנושא :תחזוקת כיתות

במהלך הדיון☒ :

נושא חסוי☐ :

תוכן הדיון:
•

תחזוקת הכיתות והחדרים ברחבי האוניברסיטה באחריות וסמכות האוניברסיטה ,חובת האוניברסיטה
לדאוג לכיתות לתחזוקה.

•

לאגודה אין תקציב לתחזק את הכיתות אך יכולה לדרוש מהאוניברסיטה לשים לב לתקלות הקיימות
ולפעול בכדי ללחוץ על ביצוע התיקונים.

•

האגודה תבדוק את אפשרות הפעיל קמפיין המופנה לסטודנטים בכדי שישמרו על הציוד ברחבי
הקמפוס.

•

יש מספר ליקוים בקמפוס המכינה בביתה האייס ,הועבר לטיפול הסיו"ר מול האוניברסיטה.

•

בניינים רבים ברחבי הקמפוס יש בעיה של כיסאות שבורים.

•

בבניינים  90וחלק מסדרת ה 30 -אין שקעים בכיתות והדבר מקשה על סטודנטים.

•

האוניברסיטה מקדמת תוכנית לשיפוץ בית הסטודנט בקיץ הקרוב.

•

בנוסף יש מספר תקלות בקמפוס האייס (המכינה).

•

הועדה תרכז במהלך רשימת תקלות כרוניות שצריכות טיפול ותעביר אותם לסיו"ר להמשך טיפול.

•

כמו כן לצרף את רשימת הנגישות שהכינה אחראית הנגישות.

•

במקביל תבדוק מול האוניברסיטה אפשרות להוצאת סקר שביעות רצון מרמת תחזוקת הכיתות
והמבנים באוניברסיטה.

•

אפשר להעלות את הנושא בשיח מול הנשיא בפוריקט BGyoU impact

הנושא :שביל אופניים בקמפוס

נכח חבר ועדת ביקורת
במהלך הדיון☒ :

נושא חסוי☐ :

תוכן הדיון:
•

גודל שטח האוניברסיטה מקשה על ההתנידות בתוכה ומצריך מחלק מסטודנטים להשתמש בכלים דו
גלגלים.

•

יש בעיה ברחבי האוניברסיטה שאין מסלול אופניים מאושר ,האחריות והסמכות לאישור מסלול זה היא
האוניברסיטה.

•

צריך לאפשר ולהבטיח אזורי הליכיה עם הולכי רגל ,אזור הרחבה בין  72ל( 30הגרנוליט) אסור לרכבים
דו גלגלים.

•

בהידברות מול מחלקת בטחון נמנע חלוקה של דוחות במסלולים לא מאושרים ,לאחר הידברות עם
מחלקת הבטחון שהתחיל לאחר שיח ברשתות החברתיות.

•

יש רצון בקיום מקומות אחסון (כוורות) ונקודות חשמל להטענה ברחבי האוניברסיטה ,בהליך מול
האוניברסיטה.

•

האוניברסיטה התחייבה לשנות את השילוט ולהבליט את השילוט מול

•

לקידום הנושא יש להעלות אותו במליאת המועצה ולבדוק את הרצון של המועצה בקידומו.

•

אפשר להעלות את הנושא בשיח מול הנשיא בפוריקט BGyoU impact

הצעות החלטה
הנושא :בקשה לתרומה יעודית
רקע :מועצת  2018נכתב נוהל תרומות ,הנוהל מתנא את הבקשה לתרומות ייעודיות אישור בוועדות רלוונטיות
ולאחר כך צריך שהבקשה תאושר על ידי הועד המנהל.
הרציונל שעומד מאחורי זה לצמצם פגיעה בתוכניות העבודה ולכן יש צורך בבדיקה הבקשה על ידי הועדות.
הדיון בוועדה:
 .1הוצגה הבקשה לתרומה ייעודית מחבר הנאמנים לשנת הפעילות הבאה.
 .2הבקשות מיועדות לנושא הדיור ,הנגישות וקולנוע נגטיב.
 .3עלתה טענה בנוגע לגובה התרומה המבוקש בנושא הפעילות בתחום הנגישות.
 .4התנהל דיון על גובה התרומה המבוקש.
 .5חברי הועדה הגיעו לתחשיב שונה מזה שהוצג בהתחלה ולכן גובה התרומה עודכן.
נוסח ההצעה :ועדת תפעול מאשרת את הבקשה לגיוס תרומה ייעודית על סך  22,250דולר כפי שהוצגה בפניה
ומפורט במסמך הבקשה.
קולות בעד :גיל בן יוסף ,טל אדיב,
טל גולן ,יוסף ג'בר ותימור ביבאר

קולות נגד :אין

דין ההצבעה :ההצעה התקבלה.
הערות:
מצורף מסמך הבקשה המפרט את החלוקה.
ההחלטה עוברת לאישור הועד המנהל.

נמנעים :אין
נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה☒ :

נושא חסוי☐ :

הנושא :העברה תקציביות בתוך משרדי הסיור
רקע :לאחר עדכון חציון העבודה במשרדים ובדיקת הניצול התקציבי מתבקש מועדת תפעול לבדוק לדון במספר
העברות בין המשרדים
הדיון בוועדה:
 .1סיו"ר האגודה הביא לאישור הועדה בקשה לביצוע  3העברות.
 .2הוצג בפני הועדה ההעברות התקציביות הרצוי והוסברה המטרה.
 .3העברה כספית בתוך משרד שיווק לטובת רכישת מערכת ניוזלטר בסך ₪ 3300
 .4שתי העברות במשרד רווחה:
 .aלטובת השלמת פרויקט דיור בסך ₪ 200
 .bלטובת רכישת מתקני מים בסך ₪ 1000
נוסח ההצעה :ועדת תפעול מאשרת את בקשת ההעברות התקציביות בתוך משרדי הסיו"ר כפי שהוצג בפניה
ומפורט במסמך הבקשה
קולות בעד :גיל בן יוסף ,טל אדיב,
טל גולן ,יוסף ג'בר ותימור ביבאר

קולות נגד :אין

דין ההצבעה :ההצעה התקבלה.

נמנעים :אין
נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה☒ :

הערות:
מצורף מסמך הבקשה המפרט את ההעברות כולל מקורות.
ההחלטה תעבור לאישור ועדת כספים.

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

העלאת תקלות בתחזוקת כיתות והצפתם מול הסיו"ר – באחריות גיל בן יוסף.

הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:
•

שינוי תקנים במשרדי הסיור.

בברכה,
יוסף ג'בר
יו"ר ועדת תפעול

נושא חסוי☐ :

