
  

 

 

 

 2019 בספטמבר 18-הלכבוד:                                                                                                            

 חברי המועצה                            

 כלל חברי העמותה

 

 מינית שהנדון: סיכום סדר יום מישיבת המועצה ה

 , ישיבה שמן המניין.8-לישיבתה ה ט, התכנסה מועצת תשע" 2019ספטמבר ל 18-', הדביום  •

 .17:00-21:20בין השעות  באולם רותם הישיבה התקיימה  •

 מצ"ב סיכום הישיבה. •

 

 וכחים:נ

יוסף ג'בר, חן שרה מרדכי, גיל בן יוסף, גליה קלר, סתיו לרון, טל אדיב, יקיר ציזר, אור ליליאן, 

, עידן קנר, טטיאנה גולדווארג, שי מילר, מתן רפאל דביר, עומר אנה גיל, משי קורן, חיה כהן 

 חברי מועצה(. 18). זעירא, אייל סגל, טל גולן

  

חסרים: ענבר פרוורמן, אור כהן, בת חן כהן, תימור ביבאר, גל בלומנפלד, מוריה אדרי, ניצן לביא, 
 שי שביט, יותם מדמון, זואי שוורץ, יובל אלון, בן שדה, עומר חבד.

חברי מועצה(. 31)   
 

 

 משקיפים:

 יו״ר ועדת ביקורת : נתנאל קלוטקר .1

 יו"ר אגודת הסטודנטים: עדי אהרוני .2

 אביב סגרוןסיו"ר:  .3

 נציגי הנהלת האגודה:  .4

 אור ארזרמ"ד הסברה:  .1

 רמ"ד רווחה: שיר כהן .2

 משא"ן: דורין רובינוביץ' .3

 שיר צדוקרמ"ד אקדמיה:  .4

 רמ"ד כספים: אושרת גולן .5

 נציגים. 3 קלדנות: .5

 

  מהלך הישיבה: 

 עדכוני מזכ"ל/ יו"ר ועד מנהל/ יו"רי ועדות •

 הכרזה על מצטייני החודש! •

 2018אישור דוחות כספיים לשנת  •

 

 



  

 

 

 אישור תקן קריירה וזוגיות •

 מינוי יועץ משפטי. •

 אישור תקציב העמותה לשנה הקרובה. •

 

 

 עדכוני מזכ"ל: .1

a. גליה קלר, גיל בן יוסף.  החודש: ימצטיינ  

 

 אישור דוחות כספיים: .2

a.  :מדי שנה יש צורך באישור של הדו"חות הכספיים המסכמים שנת רקע

עבודה של העמותה. הדוח על הפעילות מסכם את העילות לאותה שנת מס 

ומספק הזדמנות לחברי המועצה לבחון את התנהלות העמותה במשך השנה.  

הדוחות עברו את האישור והביקורת של רואה חשבון ומכילים את חוות 

 ת חריגות השנה. דעתו. לא היו הערו

b. הדוחות הכספיים והדו"ח המילולי מופיע באתר העמותה 

c.  אישור הדוחות הכספייםנעשתה הצבעה גלויה על: 

אישור הדוחות   הנושא:

 תשע"טהכספיים לשנת 

מועצת תשע"ט מאשרת את הדוחות הכספיים נוסח ההצעה: 

 והמילוליים לשנת תשע"ח כפי שהוצגו במליאה.

 

עידן, טל, קולות בעד: 

אנה, חיה, סתיו, טל, אור, 

טטיאנה, עומר, משי, גיל , 

 (.13יוסף וחן )

(.4גליה, יקיר, שי ואייל )נמנעים:   .0קולות נגד:  

 

דין ההצבעה: ההצעה 

 התקבלה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒ בהצבעה: 

 ☐נושא חסוי: 

 Xהערות: 

 

 הצבעה: מינוי יועץ משפטי .3

a. :בתקנון העמותה, יש צורך למנות יועץ משפטי 78.3בהתאם לסעיף  רקע\ 
להאריך את כהונתו כל שנה מחדש.  כיום משרד עורכי הדין כהן ערב ושות' 
מכהן כמשרד עורכי הדין אשר מספק ייעוץ משפטי לאגודה. האגודה פועלת 

מול עו"ד קבוע במשרד, דן כהן, אשר מלווה את האגודה באופן שוטף וצמוד. 
, המשרד מספק לאגודה עורכי דין בעלי התמחות כאשר המציאות דורשת

בנושאים ספציפיים )נזיקין, דיני עבודה וכו'( ואף את אחד מהשותפים 
במליאה הקודמת הוחלט לא  .הבכירים של המשרד אשר מנהלים אותו

לקיים הצבעה על מינוי היועץ בשל חוסר מידע ונתונים שסופקו למליאת 
משלמים ליועץ המשפטי, הומלץ  הסטודנטים. בשל הסכום הגבוה אותו

לצאת למכרז בדיקה במהלך המינוי הבא, ולאשר את מינוי היועץ המשפטי 



  

 

במליאת המועצה הבאה בספטמבר לאחר הבנת כלל הנתונים 
 אשר יסופקו על ידי הסיו"ר. -באופן יסודי

b. :הצעות נגד שהושגו על ידי הסיו"ר 
i. כולל מע"מ ולא ₪ לא  10,000 –ליברמן -קימיאגרוב-משרד ותארי

 כולל ביקורי ייעוץ מחוץ למשרדם )בעלות נוספת(.
ii.  מע"מ בעבור היקף שירות זהה  17,500 –שני כהן, משרד עורכי דין +

 למוצע אצל "כהן ערב ושות'"
iii. מע"מ בעבור היקף שירות זהה  15,000 –אלמקייס ושות' -חכמון +

 למוצע אצל "כהן ערב ושות'"
c. :12)מע״מ( * 1.17)שכר טרחה חודשי( *0092 תשלום שנתי ליועץ המשפטי 

 ש״ח לשנה. 129,168)חודשים( = 
d. :סגן יו"ר האגודה, עובד מול היועץ המשפטי, וממליץ  המלצת הסיו"ר

להשאירו. מתוך מכתב ההמלצה :" רמת השירות, המקצועיות, הזמינות 
ובעיקר הרצון האמיתי לפעול לטובת האגודה של משרד כהן ערב ושות' הם 

מעותי עבור הנהלות האגודה מזה שנים. זאת תוך היכרות מעמיקה נכס מש
עם אופי העבודה והמבנה באגודה ובמועצה, והיכרות זו משתקפת בעבודה 

לסיכום,  .וועדת ביקורת-בעת הצורך גם אל מול נציגי מועצת הסטודנטים ו
הנני ממליץ לאשרר את המשך פעילות של משרד עורכי הדין כהן ערב ושות' 

 אשר מספק ייעוץ משפטי לאגודה לשנה נוספת." כמשרד
e. :הצבעה: דחיית המינוי למליאה הבאה  

מינוי יועץ הנושא: 

 משפטי 

מאשרת את המשך העבודה מליאת תשע"ט נוסח ההצעה: 

 2020עם משרד עו"ד "שני כהן עורב ושות'" לשנת 

  .0 נמנע: .0 נגד:קולות  פה אחד. קולות בעד:
ההצעה דין ההצבעה: 

 התקבלה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒ בהצבעה: 

 ☐נושא חסוי: 

 Xהערות: 

 תקן קריירה וזוגיות: .4

a.  :בשנת תשע"ט מדור מעורבות של אגודת הסטודנטים ביצע את "סקר רקע

חיים בנגב" שמטרתו להבין מה צרכי הסטודנטים במהלך הלימודים, 

סעיף החשוב חופשות הסמסטר ובסיום הלימודים. סעיף התעסוקה עלה כ

מהסטודנטים מעידים על כך שהסיבה  90%-ביותר עבור הסטודנטים, כ

המרכזית שבגללה הם לא נשארים בבאר שבע במהלך חופשות הסמסטר 

-ולאחר סיום הלימודים היא המחסור בתעסוקה בעיר באר שבע. בנוסף, כ

מהסטודנטים סימנו כי מחסור בזוגיות היא הסיבה השנייה  60-70%

לא נשארים בבאר שבע במהלך חופשות הסמסטר ולאחר סיום  שבגללה הם

הלימודים. נכון להיום מידת ההתעסקות שלנו בתחום התעסוקה והזוגיות 

קטנה ביותר מכיוון שתחומים אלו הם רק עוד אחד ממספר תחומים רבים 

שבהם מתעסק רכז מעורבות קהילתית. נכון להיום הקשר בין האגודה, 

מרכז סטרטאפ, כיוונים והעירייה מתחיל להתגבש  המרכז לפיתוח קריירה,

סביב עולם התעסוקה אך הוא בחיתוליו. יש צורך בהרחבת פעולות האגודה 

בתחום התעסוקה והזוגיות ובהוספת תקן לרכז קריירה וזוגיות שייתן דגש 

 מהותי לתחום.

b.  :שעות חודשיות. 80ת: /היקף פעילות הרכזתקן המשרה  

i. 40  שמתוקצבות על ידי אגודת הסטודנטים.שעות 



  

 

ii.  Matching    שעות מטעם המרכז לפיתוח קריירה   40של

שיושב תחת דיקנאט הסטודנטים. המרכז לפיתוח קיירה 

והדיקנאט רואים בחשיבות פתיחת תקן באגודת הסטודנטים 

שיעסוק בתחומים הנ"ל וישתף פעולה עם כלל הגורמים. לכן, הם 

 .matchingמוכנים לעשות 

c.  :התקיים דיון מעמיק על ידי חברי המועצה האם יש צורך באותו תקן. דיון

 הדעות המרכזיות:

i.  :הקטע של התעסוקה נראה לי מדהים, חובה. הקטע של עידן קנר"

הזוגיות נראה לי קצת תלוש ומוזר. ראינו שהיה בלאגן לרכזים למלא 

ה שתי תפקידים. לכן אני חושב שהזוגיות ישאר בצד , אני חושב שז

צריך להישאר בצד, כדי שהרכז יוכל להתרכז בנושא אחד ולדעתי 

 " הנושא של הזוגיות פחות חשוב.

ii.   :אני רואה את זה בתור תחום שאפשר לפתח, המטרה היא משי קורן

לא ליצור זוגות באוניברסיטה זה לא משרד שידוכים. זוגיות זה אחד 

וגיות הדברים החשובים לסטודנטים לפי הסקר ובגלל שאין להם ז

ותעסוקה הם לא נשארים בנגב. ההבדל בתפיסה הוא שהמטרה היא 

 לא לייצר שידוכים אלא לפתח את התחום.

iii.   :זוגיות חשוב, אין ספק בכלל, עבודה גם חשוב. השאלה שלי שי מילר

היא איך תקן של רכז יטפל בדברים האלה? איך להוסיף תקן של רכז 

אם   את משרות בדרום?באגודת הסטודנטים בבן גוריון ייגורם למצי

לא מצליחים לעשות את זה כל כך הרבה זמן וראש העיר לא מצליח 

אז איך הוספת רכז יעזור לזה? בקשר לזוגיות, האירועים האלה 

פשוטים ואפשר לעשות אותם פשוט כאירועים של האגודה, לא חושב 

 שצריך תקן מיוחד בשביל זה, זה יכול להיות פשוט מטרה של המדור.

d. מועצת תשע"ט מחליטה על נק' בקרה במעורבות יון ארוך, הוצע סייג:  לאחר ד

 .ורווחה בין מרץ למאי ועלייה למליאה בסוף אוקטובר

מועצת תשע"ט מחליטה על נק' בקרה נוסח ההצעה:  הנושא: הצעת סייג

במעורבות ורווחה בין מרץ למאי ועלייה למליאה בסוף 

 אוקטובר. 

טל, אנה, חיה,  קולות בעד:
סתיו, טל גולן, אור, 

טטיאנה, יקיר, עומר, משי, 
גליה ,שי, איל, גיל, חן 

 (.16ויוסף )

 .0קולות נגד: 
 

 עידן קנר. נמנע:

דין ההצבעה: הסייג 

 התקבל

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒ בהצבעה: 

 ☐נושא חסוי: 

 Xהערות: 

 



  

 

e.  תקן זוגיות וקריירהאישור : 

אישור התקן, עם הנושא: 

 הסייג

מועצת תשע"ט מאשרת את תקן זוגיות נוסח ההצעה: 

 .2020וקריירה עד אוקטובר 

טל, סתיו, טל  קולות בעד:
גולן, אור, טטיאנה, יקיר, 

עומר, גליה, אייל, גיל יוסף 
 (12וחן )

 

עידן, שי, קולות בעד סתיו: 
 ( .3) חיה

 .0 נמנע:

דין ההצבעה: ההצעה 

 התקבלה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒ בהצבעה: 

 ☐נושא חסוי: 

 ייבחן התקן שוב בוועדות, ובאוקטובר יעלה למליאה.  -בחודשים מרץ עד מאיהערות: 

 

 :2020אישור תקציב המועצה לשנת  .5

a.  :על פי מספר  התקציב לשנה הקרובההציג את ורמ"ד עלו לועדה  יו"ררקע

  מרכיבים:

i. יו"ר הועדה על התהליך מול הרמ"ד השנה. מטרות המדור ורקע של 

ii.  תקציר של המדיניות הרוחבית של המדור וכיצד היא משתלבת עם

 מטרות המדור. 

iii. הסבר והדגשת פרויקטים חדשים שנוספו לפעילות המדור. 

iv.  הצגת תקציב ולשים דגש על שינויים תקציביים. 

v.  .לאחר כל הצגה נשאלו מס' שאלות 

b.  :לתקציב המלא 

-https://cdn1.bgu4u.co.il/wp

7%D7%A6content/uploads/2018/10/20105248/%D7%AA%D7%A

%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf-%D7%99%D7%91 

 

תקציב העמותה מועצת תשע"ט מאשרת נוסח ההצעה:  התקציבהנושא: אישור 

 . 2020לשנת 

 פה אחד.  קולות בעד:
 

 .0 נמנע: .0נגד: קולות 

דין ההצבעה: ההצעה 

 התקבלה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒ בהצבעה: 

 ☐נושא חסוי: 

 . אין הערות:

 

https://cdn1.bgu4u.co.il/wp-content/uploads/2018/10/20105248/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://cdn1.bgu4u.co.il/wp-content/uploads/2018/10/20105248/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf
https://cdn1.bgu4u.co.il/wp-content/uploads/2018/10/20105248/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98.pdf

