
 

 199.24.ישיבת מועצה פרוטוקול 

 חברי מועצה 16 :נוכחים

 עדכוני הנהלה

 שמחה שהצטרפו עובדי האגודה אלינו.: ירדן בן צבייו"ר האגודה 

 .של התאחדות הסטודנטים ועד המנהלונבחרתי ל

 יפתח את שנת תש"ף כרגיל. –מל"א אור יהודה 

 נו את הקשר וחידדנו את שיתוף הידע בין כולם.מדוע אנחנו פה, מה הצפיות, חיזק – לעובדים יום הכשרה

 נבדק שת"פ עם נספרסו. עוד אין חדש. –עמדות קפה 

 עובדים על זה. –מבצעי פתיחת שנה בקפיטריות 

 בנובמבר. 3מסיבת פתיחת שנה ברידינג  –תרבות 

 שינוי מחלקתי בין הרכזות. דגש על קיימות תוך צמצום חד"פ. –מעורבות חברתית 

הוא מועדון התנדבויות חד פעמיות עבור אנשים שאין להם זמן להתנדבות מלאה. בימים  הלה: ג'סטה

 הקרובים יישלח לנציגים סקר לשם תיאום ציפיות עם החוגים השונים.

 האם נעשה תיאום מול האוני'? –עידן 

 כן למשל צמצום מבחנים והעברתם אלק'. –ירדן 

נוגע לשינוי מדיניות ברשתות החברתיות. האגודה שמחה להרגיש את הפידבק החיובי מכם ב –הסברה 

התחלנו פינה חדשה )תוכן(. סרטון הבידינג עלה לפני כמה שבועות. סרטון נוסף יעלה בשבוע  –מדייקת 

עברנו את רובם בהצלחה, תגובות  –עבור עדכוני אגודה. כנסי אורנטציה  –הקרוב.  פלטפורמת האגודף 

 מצוינות.

 שות טובות שמבססות את הדרך. טרם היו הנדסה, אומניות, רפואה, ומשפטים.פגי –פגישות עם דיקנים 

 שיפור והתייעלות, תהליך פנימי. –ספרות זולה 

 בשבוע השני ללימודים. – 10-מירוץ האוני' ה

 שאלות מהקהל:

ע לדאוג לחלופות ולזיהום )אוויר ורעש(. "לא קורה כל כך מהר. ישנה פנייה מהאונ' לנת –רכבת קלה 

 גע אין משהו קונקרטי.כר

עד תשע"ט היה הסכם בין האונ' לבין דן שמפעילים נסיעות חינם סביב אונ'. בעקבות  –הסדר אגודן 

 שינויים ארציים הסכם זה התבטל.

 הצעה לשאטלים –קרן 



 האם צריך להודיע לסטו'? –יסכה 

 שוב. קו. נפתח את זה לדיון-האנשים שרלוונטי אליהם זה רק אנשים ללא רב –ירדן 

עד היום היה זכאי כל מי ששילם דמי רווחה. החל משנה זו יהיה ביטוח רפואי.  –ביטוח תאונות אישיות 

 הכל באתר.

 .הביטוח תקף 2019בספטמבר  30-אם התאונה קרתה עד ה –גיא הדר 

 מי מבטח אותי כשאני עושה הכשרה מחוץ לקמפוס? –אור פלד 

 יש לפנות לנגה. –ירדן 

 טוח צד ג' של האונ'.יש בי –גיא הדר 

 פגישה עם סגן הרקטור. –טלי 

 ם בשנים קודמות שהפקולטות התכחשו. אין דבר כזה.יש הרבה סטו' עם בעיות לימודיות. התרחשו מקרי

 יש לפנות אל המזכירות האקדמית או אלי.

 באחריות האונ' גיוס המשכתבים.

טור צריך לתת אישור לכך. על המרצה כשמרצה מחזיר ציונים באיחור סגן הרק –הוראות סגן הרקטור 

 לפרסם זאת.

 יש להטיל סנקציות על המרצים. יש לבדוק גם שאלון אמריקאי. – רפי

 ייבדק הנוהל בבן גוריון. –נוהל חירום בטחוני 

 סגן הרקטור יוציא עידוד לצילומי קורסים. –צילום קורסים 

 הל הפקולטה וגם מעל.הנושא נמצא בטיפול מול ראש מנ –מזכירות קולנוע וטלוזיה 

 

 2018לשנת והדוח המילולי אישור הדוחות הכספיים המאוחדים של האגודה 

 מציג את הדוחות. Deloitteרו"ח חיים קרשי ממשרד רו"ח 

 שנה אקדמאית.לפי ולא  קלנדריתשנה הכספיים הם לפי הדוחות 

 והדוח המאוחד עם חברות הבת.לבד דוח האגודה  – 2-מאזן האגודה מחולק ל

 חוות הדעת שלנו היא חוות דעת חלקה. זכינו לשיתוף פעולה מלא מצד האגודה בביצוע הביקורת.

 3היחס בין הנכסים השוטפים של האגודה ובין ההתחייבויות השוטפות שלה הוא יחס חיובי של מעל 

 עודף נכסים, והדבר מעיד על איתנות פיננסית של האגודה.₪ מיליון 

 2017-תשלום חד פעמי שהאונ' העבירה בהיא  הסיבה. 2017לעומת  לכאורה מחזור הפעילות ירד

 לשיפוץ של אקסטרא סטודנט.

עומד  - 21%. אחוז הוצאות הנהלה וכלליות הוא 2017הוצאות הנהלה וכלליות נשארו זהות לעומת 

 בדרישות החשכ"ל ורשם העמותות. 



. ועדת ביקורת דנה בדוחות וקיבלה הדוחות הכספיים והדוח המילולי נשלחו לחברי המועצה מראש במייל

 גם היא סקירה של רו"ח קרשי, ויש המלצה שלה למועצה לאשר את הדוחות.

 2018הדוחות הכספיים והדוח המילולי של האגודה לשנת . 0 –, נמנע 0 –, נגד 15 –הצבעה: בעד 

 .אושרו פה אחד

 

 עדכון לגבי ועדת הבחירות למועצה האגודה

בחור את שני נציגי הסטודנטים בוועדה, הבחירות למועצה בדצמבר. בישיבה הבאה תצטרכו ל – הדר גיא

נים י. השנה נוציא קול קורא לסטו' שמעונילצדו של יו"ר ועדת הבחירות פרופ' אייל זיסר )סגן הרקטור(

 יהיה מההנהלה. משלושת חברי הוועדהועדה. בעיניי חשוב שאחד ולהיות ב

ישנה חשיבות לחבר הנהלה  ת לא היה קול קורא. השנה החלטנו לפתוח את זה.בשנים הקודמו –סאלי 

 .בוועדה, שישמש כאיש הקשר בין הוועדה לאגודה

. יכול להיות חבר בוועדה כל חבר אגודה שלא חבר במועצה בתשע"ט ולא יהיה מועמד בתש"ף –גיא הדר 

דיונים  5ינות גבוהה במייל. יהיו זמנדרשת . חברות בוועדה היא התנדבותית לגמרי, ללא כל תמורהה

 ל הבחירות."נוכחות בחמביום הבחירות בערב  6-8 ים. ביום הבחירות זמינות גבוהה מאוד.יפיז

 זה לא דבר טוב.בוועדה אני חושב שחבר הנהלה  – כהן סתו

 .לא קשורים לאגודהזאת המלצה שלי והיא לא חובה. ניתן לקחת שני אנשים ש –גיא 

 להגדיל את מספר חברי הוועדה? האם ניתן –ירדן 

 .ולא נספיק לעשות את זה בזמן לבחירות של השנה הנוכחית שינוי תקנון זה מצריך –גיא 

 האם חבר הנהלה יקבל עדיפות בבחירות? –טלי 

 אין שריון לחבר הנהלה. זו החלטה של המועצה בהצבעה חשאית. –גיא 

 

 צוני של האגודה לשנה הקרובהכרו"ח החי Deloitteאשרור המשך העסקת משרד רו"ח 

הדוחות הכספיים יש לאשר את רואה החשבון  שבה מאשרים אתבישיבה העמותות, לפי חוק  – הדר גיא

שמלווה הרבה שנים בצורה טובה את  Deloitteהיא להמשיך עם משרד כרגע של השנה הבאה. ההצעה 

, ניתן יהיה לשנות את קשרותלבחון מחדש את ההת חשיבה אולי. ישנה האגודה ואת חברות הבת שלה

. מצד אחד ישנו יחס אישי תוך מקצועיות. ההמלצה היא לאשר את ההמשך אך ההחלטה בהמשך השנה

 זה לא מחייב.

 Deloitteהוחלט פה אחד לאשר את המשך מינוי משרד רו"ח  .0 -, נמנע 0 –, נגד 16 –הצבעה: בעד 

 כרו"ח החיצוני של האגודה לשנה הקרובה.

 

 א ווטסאפ נציגים/הנהלהדיון בנוש

ההנהלה מרגישה שפלטפורמת הוואטסאפ קצת מרחיקה בין המטה למועצה. נשמח לשמוע את  –ירדן 

 הצרכים ולמה זה עוזר?

 דיון עם אחרים. –עמרי 



 לדעת מי הנציג של מה. –אור 

 התייעצות נציגים –עמרי 

 זמינות –יסכה 

 עדכונים בזמן חם וחיבור חברתי –עמרי 

 והצפה. זריקת אחריות –איילון 

 הזמנה ופרסום אירועים, שייכות –ירדן 

 סטאטוס משימות –עידן 

 ביקורת ויוזמות חדשות –ירדן 

 קריאה לפעילות –איילון 

את שנת הלימודים ודרך הוואטסאפ מרגיש לנו כלפטפורמה שמקשה על התנהלות בקרוב נתחיל  –ירדן 

 ית.ההנהלה. הכוונה לסגור את הקב' במתכונת הנוכח

היה קב'. אני הקמתי לראשונה כי הרגשתי שאין חיבור בין הנציגים. אולם כיום זה לא משרת לא  – 'ורג'ג

 את המטרה. אני ממליץ להנהלה לצאת מהקבוצה.

 ישנו חשש שלא תכירו הכל ותהיו מנותקים. –סתיו 

 כדי שההתנהלות תהיה רצינית יותר אנו חושבים שיש להעביר אותו למייל. –ירדן 

 זהו הצינור היחיד שלנו. אולי יש לשים רק מנהל אחד מההנהלה בקבוצה. –רפי 

 תומכת בהצעת רפי. מציעה טלגרם. –גלי 

 אולי יש לפנות באופן ישיר לרמח או לשים רמח תורן. –קרן 

 האם קב' העדכונים נשארת? –רתם 

 כן –ירדן 

 דרישות הנציגים ואז ישנו שימור ידע.אין שימור ידע. אולי יש לעשות טופס בגוגל פורמס עם  –עידן 

 הייתי מכניס את מרכז השירות. –סתיו 

 קב' שההנהלה לא יכולה להגיב, רק לראות. –איילון 

 הייתה קב' ללא הנהלה והם הרגישו שהם מפספסים משהו. –רוני 

 אין בעיה שתפנו אלי בפרטי. מבורך. –טלי 

 וק.דיווח על מקרים בפייסב –המלצות ההנהלה  –ירדן 

 התייעצות ביניכם. אתם מוזמנים לפתוח קב' ביניכם ונתמוך בה.

 נוחים ועניינים עם הרירכיה. נשמח להעביר לשם.דיונים  –פייסבוק 

 הוספת פרטים לאודות הקב' –גלי 



 לבוא למשרדים פיזית.מוזמנים  –עובדים במרץ על האגודף. ביקורת  –ירדן 

 ולטות.הייתה אפשרות לפתוח קב' אזוריות לפי פק

 מתנגדת. –רתם 

נדון על זה  לאגודה. ביום ההכשרה זה הביא תוצרים טובים.  SWOTנגמר לנו הזמן. יהונתן עשה  –ירדן 

 בישיבה הבאה.

 

 הישיבה הסתיימה.

 

 

_______________      _______________ 

 חבר הוועד ג'ורג' מטר     חברת הוועד רוני כהן ארזי


