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אגודת הסטודנטים -המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
פרוטוקול ישיבה נדחית של הוועד מנהל  -2/10/2016פרוטוקול מקוצר

נוכחים (מודגשים):




ניר גולני – יו"ר הועד
בן פרידריך – חבר וועד
עדי קנדינוב – חברת וועד
סה"כ נוכח יו"ר הוועד שהינו  1מחברי ועד – המניין חוקי לפתיחת הישיבה הואיל ומדובר
בישיבה נדחית.

ניר  -פותח את הישיבה.
שלום רב ,אני מקיים את הישיבה הזו היות ומדובר בישיבה נדחית שנדחתה מתאריך הישיבה המקורי
 26/9/2016ולאור העובדה כי חברי הוועד המנהל לא הגיעו אליה.
להלן נושאי הישיבה:
.1בפתח דבריי ברצוני לציין כי בחודשים האחרונים אגודת הסטודנטים נמצאת בפעילות של 75%
מיכולתה וזאת לאור האשמות קשות של חלק מחברי המועצה שגוייסו למטרת שיפור האגודה ובפועל
גורמים לפגיעה בה ובמוסדותיה.
אותם חברי מועצה בחרו לפעול בניגוד גמור למטרות האגודה ומבלי להתייחס לנזק העלול להיגרם
לסטודנטים אותם האגודה משרתת ,ותוך אי כיבוד מוסדות האגודה והחברים בהם ,לרבות וועדת
הביקורת של האגודה.
אני מוצא כי לוועד המנהל משמעות עצומה בכלל ובימים אלו בפרט מכיוון שהוא זה המתווה את מדיניות
האגודה ולפיכך אחראי בין היתר לפעילותה השוטפת.

 .2כיו"ר הוועד המנהל אני מתכוון לפנות לוועדת הביקורת בהקדם האפשרי ,על מנת שיבחנו את הסוגיות
העומדות במחלוקת בין חברי המועצה בדגש על בדיקת קיום הישיבות התקין ובחירת חברי המועצה ואני
מצפה מכל הגורמים לאפשר להם לעשות את עבודתם ללא הפרעות ורעשי רקע שונים.
היות ובצעד חד צדדי ומבלי שנתנו לוועדת הביקורת לבצע את מלאכתה ,תוך זלזול בשאר החברים פנו
מיעוט מחברי המועצה לרשם העמותות ,אני ממליץ שנמתין לקבל תגובתו ונפעל בהתאם להנחיותיו
ולהנחיותיו של היועץ המשפטי של האגודה.
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עם זאת ,אני מבקש להבהיר כי לאחר התייעצות עם שאר חברי המועצה ובחינת ההתנהלותם של חברי
המועצה שפעלו מאחורי גבם ,עולה החשש כי האופן שבו הם פועלים גם בימים אלו אינו משרת את
האגודה ואת הסטודנטים אותם האגודה משרתת באופן כזה הפוגע בתדמית האגודה ,מוסדותיה ובניגוד
גמור לתקנון האגודה ומטרותיה.
בין היתר ,אכזבתי היא מחברי הוועד המנהל וחלק מחברי המועצה שמאז גיוסם על ידי יו"ר האגודה ,לא
באמת עשו את מה שהתחייבו לו.
מר בן פרידריך ,שביקש להיות מעורב בנושא התרבות ופעל גם הוא בניגוד לכל כללי המוסר כשבחר
לתקוף את האגודה מאחורי הגב וזאת מבלי להביא את הדבר כמקובל להנהלת האגודה ווועדת הביקורת,
שתפקידה בין היתר לבחון כל תלונה שמתקבלת .כמו כן ,דווקא בימים אלו לפני תחילת הלימודים ,שוהה
בן בטיול בחו"ל ומן הראוי היה שהיה מבקש להקפיא את מינויו או להחליפו על מנת שהוועד ימשיך
לתפקד ולפעול.
הגב' עדי קנדינוב שהיתה פקידת האגודה ולפני כ 4-חודשים ביקשה להצטרף לוועד המנהל בכדי לסייע
לסטודנטים ,לא עשתה מאז דבר וחצי דבר כחברת וועד .למרות שהוזמנה ונתבקשה ,לא הגיעה לסייע
בבניית תקציב האגודה ,לא מגיעה לישיבות שנקבעות ובאופן כללי לא תורמת כלל..
מר ראובן חן חבר המועצה,אשר קיבל על עצמו את נושא הקפיטריה והמחירים שבו -אציין כי גם נושא
הקפיטריה שהיה אמור להיות בטיפולו נזנח על ידו לאור העובדה כי הוא מתמקד כל הזמן בפעילות נגד
האגודה ונגד יו"ר האגודה.
מר עוז שמחי חבר המועצה שמאז כניסתו לתפקיד ולמרות הצהרותיו הרבות ,לא תרם כלום לאגודה ובכל
הזדמנות שניתנה לו לסייע ,בחר להתחמק בטענות שונות ומשונות וגם הוא אינו מקבל את החלטות
המועצה שמתקבלות כדין וגם באחת הישיבות האחרונות השמיע איום אף כלפיי.
כל החברים האלו שפעלו בניגוד למטרות האגודה ,מביאים אותי למסקנה כי לא תהיה מניעה מלהביאם
בפני מועצת האגודה בטרם הדחתם ,על מנת שזו תתן את הדעת בדבר עתידם באגודה.

.3בהתאם לדוח וועדת הביקורת האחרון ,וכן בהתאם להחלטה שנתקבלה ביום  ,19.9.16הוועד המנהל
שמח על ההחלטה להוצאת כרטיס אשראי לאגודה ,העשוי לסייע למנהל התקין ,וכן מודה ליו"ר האגודה
מר' ערן לוי על הביצוע המהיר והנפקת הכרטיס לאגודה.
 .4טרם סיום הישיבה ,אחדד את אכזבתי בעיקר מחברת הוועדה הגב' עדי קנדינוב שמאז מינוייה בתאריך
 19.6.16לפני כ 4-חודשים ,לא עשתה דבר כחברת וועד ,לא סייע בבניית תקציב האגודה וכן לא מגיעה
לישיבות .לאור כול האמור לעיל קורא לגב' עדי קנדינוב להתחיל לתרום ולסייע ואם אין כך באפשרותה
יכולה להציע את התפטרותה .במידה והגב' עדי תמשיך בדרכה ולא תתרום בועד המנהל אפעל למול
התקנון על מנת להדיחה מלהיות חברה בוועד המנהל.
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.5בברכת שנה טובה ,שנת עשייה מרובה לטובת הסטודנטים ,שנת אחדות ורעיונות יצירתיים .

סיום הישיבה.

חתימות (מקוריות):

יו"ר ועד מנהל 1

שם ______________ ת.ז_____________ .
חתימה _____________________

חבר ועד 2

שם _____________ת.ז______________ .
חתימה_______________________
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