
 
  

 

 
28.4.15 

 5מס'  ועדת תקנוןסיכום ישיבת 
 אשר במשרדי אגודת הסטודנטים. לשכת המועצהב 27.4.15הישיבה התקיימה בתאריך 

 .23:00זמן סיום:  20:10זמן התחלה: 

 נוכחים:

 , עמיחי הרן, תום לבהר, צליל יוגב, מאיה נורידורפסמן, יואב גולן חביארחברי הוועדה:  •

 משקיפים:

 (חלק מהישיבה) , חברת מועצה דורון מידרוניוריה אוסטרובסקי -חבר ועדת ביקורת •
  חסרים:

 עידו לישה •

 

 עיקרי הישיבה:

 נושאים: •

 תום -דיון בנושא שינוי נוהל "בחירות ליו"ר האגודה"  .1

סדר הדוברים בשלב הדיונים כפי שמופיע בנוהל "בחירות ליו"ר האגודה, כך עלתה הצעה לשנות את 

ששלב הדיון ייפתח בקהל, ולאחר מכן חברי המועצה, ולא להיפך. יואב ציין שנוהל הבחירות ליו"ר לא 

מופיע בתיק הנהלים המשלימים על אף שאושר, וכי ישנו סעיף בתיק הנהלים החדש אשר חופף לסעיף 

ליו"ר ועל כן יש לשנות את כלל הסעיפים, על מנת שלא להשאיר ספק, ולבצע עריכה  בנוהל הבחירות

בהמשך. הוסכם על כולם כי מהות ההצעה מתקבלת, וכן כי השינויים יבוצעו בכל המקומות הרלוונטים. 

 יצויין כי בתקנון הישן ישנו חפיפה ואף סתירה, אך בתקנון החדש אין בעיה כזו.

 השינויים המוצעים:

 והל "בחירות ליו"ר האגודה":בנ

 3.5סעיף 
במקום :  " בתום הצגות כל המועמדים ייערך סבב התייחסות בסדר הבא: חברי המועצה ורק לאחר מכן 

 הקהל".
ייכתב: " בתום הצגת כל המועמדים ייערך סבב התייחסות במליאה בסדר הבא: ראשית, חברי העמותה 

 והקהל, ולאחר מכן חברי המועצה".
 ":עמותהבחירות לתפקידים באופן עריכת בנוהל "

 (תחת "בחירות בפורום מועצה") 1.3.4סעיף 

 "יערך סבב שאלות למועמד ע"י הקהל וחברי המועצה. .1.3.4 במקום: "

 "חברי המועצה.לאחר מכן ו ,יערך סבב שאלות למועמד ע"י הקהל .1.3.4 ייכתב: "

 1.3.6סעיף 

 "המועמדים יערך סבב דיון ולאחריו הצבעה.בתום שמיעת כל  .1.3.6במקום: " 

, ראשית על ידי הקהל ולאחר מכן חברי בתום שמיעת כל המועמדים יערך סבב דיון .1.3.6 ייכתב: "

 "הצבעה.ו המועצה,

 : פה אחדהשינוייםבעד 

 



 
  

 

 חביאר -נוהל עריכת הגרלות בעמותה .2
נוהל זה, בניסוחו המקורי, מצורף  הוצג הנוהל שחביאר ערך בהתאם להחלטת הוועדה בישיבתה האחרונה.

לסיכום זה כנספח. הוועדה עברה על הנוהל ודנה בנקודות שונות בה. עלה כי אין צורך להפריד בין מצבים 

בהם כלל חברי העמותה זכאים לזכות, או רק חלקם. התנהל דיון אודות אופן פרסום התוצאות. ניתנו 

אר יתקן אותם בטרם הבאת הנוהל למליאה. הובן כי הנוהל הערות על נושאים נוספים בנוהל, והובן כי חבי

 בשל, לאחר התיקונים, להעלות למליאה להצבעה. בהתאם לכך הוועדה הצביעה על ההמלצה:
 .הצעת ההחלטה: "ועדת תקנון ממליצה למועצת האגודה לקבל את 'נוהל עריכת הגרלות באגודה'"

 בעד: יואב, חביאר, תום, עמיחי, צליל

 (לא נכחה בעת ההצבעה) נמנע: מאיה

 ההצעה התקבלה.

 

 תום -דיון בנושא נוהל התנהלות האגודה בחירום .3
תום הציג את הנוהל שכתב בפני הוועדה. בטרם הישיבה חברי ועדה, חברי מועצה אחרים, וחברי הנהלה 

ו הגישו לתום הערות, אותם הציג גם כן. התנהלו דיונים סביב כמה נושאים, כאשר עיקר הדיונים עסק

סביב המתח שבין יעילות לבין מעמדו של נציג ציבור (לצורך העניין, מניעת חברי מועצה שלא נבחרו לפורום 

החירום להגיע לישיבותיו, מה שמקטין את יכולת ההשפעה שלו, אך תורם להתנהלות יעילה יותר של 

 הפורום שיש בו פחות אנשים). בין היתר, עלו דיונים על:

לאחר דיון בו עלו הצעות שונות לגבי סמכויות  -פורום והחלפתו בחבר חדשהתנאים להוצאת חבר מה •

הפורום וחבירה, הובן כי דרך מאוזנת לפתרון הבעיה היא חיוב הפורום לדון בהוצאת חבר לאחר שזה 

 החסיר שתי ישיבות רצופות.

היות הובן כי לכלל חברי המועצה צריכה ל -היכולת של חברי מועצה להגיע לישיבות כמשקיפים •

האופציה להעלות לפורום הצעות לדיון, גם אם לא באופן אישי (אלא בכתב, מראש). הובן כי יש 

חבר פורום שמייצג פקולטה מחוייב לרכז את הבעיות שעולות מחברי  -חשיבות למתן דגש על ייצוגיות

 המועצה שבפקולטה בכל הקשור אליה.

הובן כי יש צורך לדאוג לייצוג כלל ועדות  -םייצוגיות ועדות המועצה כחלק אינטגרלי מהרכב הפורו •

 המועצה בפורום, וכי צעד זה לא אמור להגדיל את מספר חברי הפורום בפועל.
בסוף הדיונים, לא כל הנקודות היו בעלי הסכמה מלאה. צוין כי אין בהכרח פתרון חד משמעי כאשר מדובר 

עדה מרגיש שלא כל הנקודות בו תואמות במתח בין שני ערכים סותרים. הובן כי הנוהל, גם אם חבר ו

טוב יותר בהרבה מהמצב הנוכחי, ולכן יעלה להצבעה בוועדה הנוהל בשלמותו, מבלי להתמקד  -לדעותיו

 בסעיפים ספציפיים. הנוהל יעלה למועצה כפי שתום רואה לנכון.

 דה בחירום'"הצעת ההחלטה: "ועדת תקנון ממליצה למועצת הסטודנטים לקבל את נוהל 'התנהלות האגו

 בעד: פה אחד
 

 

 

 

 

 



 
  

 

 ן בנושא מבחנים כסיבה מוצדקת להיעדרות מישיבות מועצהדיו .4
נושא זה עלה בישיבתה השנייה של הוועדה, אך לבקשת מאיה עלתה שוב לדיון. הובהר כי עידו לישא, 

נכח בהצבעה בישיבה השנייה, לא נוכח כרגע. לעידו תישמר הזכות לערער על ההחלטה שהתקבלה ש

ולפתוח את הדיון מחדש (הדבר לא צוין באופן מפורש בישיבה). יצויין כי מועצת האגודה טרם קיבלה 

רצי החלטה בעניין. הוועדה החליטה בעבר כי מבחן משמעו מבחן של אוניברסיטת בן גוריון, המרכז הא

לבחינות והערכה, או משרד החינוך. מאיה ביקשה שגם מבחנים של מוסדות אחרים להשכלה גבוהה יכללו 

בהגדרה. מאיה טענה כי ישנם תוכניות רבות ומצבים רבים בהם סטודנטים בבן גוריון לומדים במקביל 

רת כחלק מהתואר. במוסד אחר, החל מביצוע שני תארים במקביל, ועד ביצוע קורס בודד באוניברסיטה אח

מהצד השני נטען כי חבר מועצה בא לייצג את הסטודנטים, ואת הסטודנטים "לא צריך לעניין" 

ההתעסקות של נציגיהם במוסדות אקדמיים אחרים, ואם אין לחבר מועצה את הזמינות לייצג את ציבור 

 הבוחרים שלו הרי שלא צריך להקל על הישארו בתפקיד.

עלה כי את מירב המקרים אנו מקבלים, וכי מעטים מאוד המקרים בהם סטודנט לומד בשני מוסדות 

במקביל. מכיוון שהדיון לא התכנס לכיוון אחד, עלתה ההצעה להצבעה. ההצבעה הינה עקרונית, על הכרה 

. במבחנים של מוסדות אחרות להשכלה גבוהה כמבחנים המזכים בהיעדרות מוצדקת מישיבות מועצה

 בהתאם לתוצאות ינוסח הסעיף המתאים מחדש ויעלה למועצה לאישור בעיתו.

 בעד ההצעה: מאיה, יואב, עמיחי, תום

 נגד ההצעה: חביאר, צליל

 ההצעה התקבלה.

 

 נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד: •
 , עד לישיבה הקרובה של הוועדה.עידו -עריכת המלצות בנוגע לנוהל רכב

 

 :בישיבות הקרובותהנושאים הצפויים להעלות 

נציג מעורבות, נציג תפעול, דיון בנושא חסכון בנייר  -עידו, דיון בנושא נוהל רכש -דיון בנוהל רכב 

 יוסף.דרור בן  -ומחזור באגודה

 

 

 

 בברכה,

 יואב גולן

 תקנוןועדת "ר יו

  
 


