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חיים דגן, לי יפרח , שי רסולי, שי נקש, יוסי ג'יבלי,דנה קצב, יוסי אוחיון, ליאור פליק, ניצן שחר,נוכחים:
אנסטסיה שרבקוב, טארק חטיב, יוסף דורון, איתי אסמאן, אלכס פאנוב, יוסף נדב , יוכי לוי, ניצן יסעור,

טל אור, שני לוי.

ועדת ביקורת).גיא הדר (מבקר האגודה) , גדליה וייסבורד (יו"רמשקיפים:

בניסיון למציאת פתרון לנושא–קיימנו פגישה נוספת עם ההתאחדותעדכון על ידי יו"ר האגודה

הקיימת.הנוסחאלשינוישונותהצעות2ההתאחדותבפניהעלינוכאשרשלנו,המנדטים

כולי תקווה שנמצא פתרון בנושא ולא נצטרך לעזוב את ההתאחדות.

:2022לשנתהעבודהתוכניתעלמעבר

נעבור על תכנית העבודה לפי המחלקות השונות.

מחלקת אקדמיה ופניות:

הוסבר לחברי המועצה מהם הפרויקטים השונים במחלקה וניתן פירוט לגבי כל פרויקט במחלקה.

משמעת חייב לשלם?: מי שלא משלם דמי רווחה ורוצה לקבל ייעוץ בוועדתיוכי

ליאור: כן השירות של תשלום רווחה חייב להיות כדי לקבל שירותים מהאגודה כולל שירות ייעוץ בוועדות

משמעת.

הרווחה: נושא הרווחה עלה והרצון להעלות את תשלום דמיליאור

מדוע יש צורך להגדיל את תשלום: האם אנחנו נמצאים בבעיה תזרימית של כסף?אלכס פאנוב

הרווחה?

: ממש לא אלא רוצים להגדיל את הפרויקטים של האגודה.ליאור

האגודה:לתקנון.יז.24סעיףשינויאתלאשרכדיהעבודהתכניתעלבדיוןהפסקה

תקנון.לשינויההחלטהעללהצביעאפשרנוכחים,מועצהחברי17ישדנה:



גיא מבקר: ההצעה היא לאשר ליו"ר האגודה להתמודד לבחירות לקדנציה נוספת, כאשר סה"כ יו"ר

ברציפות.קדנציות2עדלכהןיוכלוההנהלהחבריברצף.קדנציות2עדלכהןיכולהאגודה

הוא:לאשרשמבקשים.יז.24סעיףשלהנוסח

"ההנהלה תכהן מיום מינויה על ידי המועצה ועד למינוי הנהלה חדשה תחתיה. חבר הנהלה לא יוכל

לכהן בתפקיד הנהלה ספציפי יותר משתי קדנציות ברציפות"

נשלחהתקנוןשינויהנ"ל.השינויאתמחבריה50%מעלשלברובאישרהכברהמועצה2019במאי

שלאלאחררשום.בדוארהקורונה,שלהסגריםבמהלך,2020באמצערקבאיחור,העמותותלרשם

התקבל מענה מהרשם במשך מספר חודשים, נעשה בירור מולו והתברר שהמסמכים שנשלחו לא

דרךרקאלאבדואר,מסמכיםלרשםלשלוחיותרניתןלא2020ביוני1מה-החלבנוסף,אצלו.התקבלו

המערכת המקוונת. כאשר ניסינו להגיש את המסמכים מחדש דרך המערכת המקוונת נאמר לנו שלא

ניתן להגיש בקשה לשינוי תקנון כאשר השינוי נעשה לפני למעלה משנה. לאחר בירור טלפוני של מבקר

.2019ב-שאושרהשינויאתמחדשלאשררתצטרךשהמועצהלנונאמרהעמותותרשםמולהאגודה

שכר?ללאקדנציות2יכהןשסיו"רלמה:אוחיוןיוסי

נועד לתת הזדמנות למי שרוצה להמשיך: השינוי היה כך בעבר, כאשר היה שכר לתפקיד הסיו"ר.ליאור

ולהתנדב בעצם, כי כיום התפקיד ללא שכר. ייתכן ונבטל את התפקיד בעתיד הקרוב, אך השינוי

שהוחלט הוא לשני התפקידים ובשל טעות מול הרשם וטפסים שלא הגיעו אנחנו צריכים לאשר את

ההחלטה הזאת שוב, למרות אישור של המועצה הקודמת.

: אם ההצעה לא עוברת?אלכס

: אז נחזור למצב הקודם.גיא מבקר

.יז.24סעיףלשינויההצעה.2–נמנע,0נגד-מועצה),חברי32סה"כ(מתוך17–בעדהצבעה:

לתקנון האגודה עברה.

חוזרים לתכנית העבודה:

מחלקת תרבות וספורט:

הוסבר על המחלקה, על כמות המלגאים במחלקה, בנוסף הוסבר על כל פרויקט ופרויקט שיש תחת

המחלקה.



מחלקת חברה ערבית:

המחלקה היא מחלקה נפרדת כיום, הפרויקטים וכלל העבודה במחלקה היא בשיתוף מול כל מחלקות

האגודה.

הודה ראש המחלקה עובדת בשיתוף עם כלל המחלקות ואם מחלקות שונות באגודות סטודנטים

שונים.

חלק נכבד מהפרויקטים הם פרויקטים משותפים שעברו הסבה גם לחברה הערבית כמו סטודנט למען

סטודנט.

מחלקת מלגות ומעורבות חברתית:

המחלקה עוברת שינוי גדול בכל מה שקשור לתחום המלגות ובונים מערכת שלנו שבה כל סטודנט יוכל

למצוא מלגה שמתאימה לו לפי אזור מגורים ולפי פרמטרים נוספים.

מועדון היזמות:

הייטק לסטודנטים. המטרה היא לבנות– מועדון שבעיקר יזמים שרוצים להתקדם, קהילתאלכס פאנוב

האקטונים, לחבר את האנשים לתעשייה ויהיו הרבה פעילויות בשנה הקרובה.

שעלה על ידי חבר המועצה אלכס: יש פניות רבות והרבה נרשמים, מדובר בפרויקט מדהיםליאור

פאנוב והשנה אנו עתידים לקיים אירועים רבים בנושא.

משקיעים משאבים רבים בכל הנושא של– ממשיכים לחזק את כל תחום ההנגשה, אנחנופרויקט סמ"ן

הנגשה ונגישות גם באירועי ובכל פעילות של האגודה.

רבות, בעתיד הקרוב נמשיך להוציא– אנחנו מוציאים משלחות חינוכיות והוצאנו משלחותמשלחות

משלחות אחרי תקופות הקורונה.

מחלקת הסברה:

הוסבר על  המחלקה ועל תפקידה המשמעותי במערך האגודה, הוסבר על עובדי המחלקה ועל

תפקידם.



הוסבר לחברי המועצה על ביצועי המחלקה, על הקמפיינים, הדיוור של האגודה ועל התכנית העתידית

שלנו להגדלת התנועה והפרסום לסטודנטים.

מינהל כללי:

הוסבר על תפקיד המנכ"לית, על תחומי האחריות שלה ועל הפרויקטים השונים שנמצאים תחת

סמכותה ובאחריותה.

אושרה.העבודהתכנית.0נמנע-,0נגד-,13בעד-העבודה:תכניתלאישורהצבעה

הישיבה הסתיימה.

______________________________

חבר הוועדיו"ר הוועד דנה קצב


