
 

 

30/3/2017 

  2 מס' תקנוןועדת סיכום ישיבת 

 .חדר מזכ"לב 28/3/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 23:15זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 גל מאיר, יצחק מנדל, ערן בן שלום, ערבה אשכנזי, נועה מירון חברי הוועדה:

 משקיפים:

 :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 יובל ווסרמןחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 איתי דרייר

 

 עיקרי הישיבה

: הצגת הרקע לשינוי הנוהל על אישור נוהל מכירת כרטיסים אינטרנטי חדש בתיק הנהלים המשלימים (1

ועדת תרבות. מכירת הכרטיסים באינטרנט יעילה מאוד לאגודה ולכן יש לחולל שינוי בנוהל ידי יו"ר 

 שמגביל את פעילותה של האגודה ומעקב אותה.

 אופן הפעולה: מעבר על כל סעיף בנוהל תוך השוואה בין הנוהל הישן לנוהל החדש. 

 .ולא בתוכנם 9ו  7ם בניסוח סעיפים יישינו נעשו

. "החרגת אירוע מהנוהל תהיה בידי רמ"ד רלוונטי ויידוע הועדה 12סעיף מספר  -ת*סעיף לבדיקה חוזר

לא דובר על היכולת של הוועדה להתנגד. ההתנגדות לניסוח נובעת מכך  -הרלוונטית" )דיון בנוגע ליידוע

 שיש חופש פעולה רחב מדיי לרמ"ד תרבות ולא ברור מה היא היכולת של הוועדה להתנגד להחלטתו( 

 

 ת החלטה:הצע

אישור נוהל מכירת כרטיסים הנושא: 

 חדש

נוסח ההצעה: ועדת תקנון ממליצה לישיבת המליאה לקבל את 

נוהל מכירת הכרטיסים החדש כפי שהוצג על ידי יו"ר ועדת 

על ידי חבר ועדת  12תרבות, תוך בדיקה חוזרת של סעיף מספר 

 הביקורת שנכח בישיבה.

ערן, יצחק,  -פה אחדקולות בעד: 

 גל, ערבה, נועה
 איןנמנעים:  איןקולות נגד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 יוצא הנוהל החדש לאישור במליאת המועצה 12לאחר בדיקת סעיף מספר הערות: 

 

אופן הפעולה: קריאת דו"ח  הבחירות:מעבר על דו"ח ביקורת בחירות ליו"ר אגודה וחידוש נוהל  (2

חידוש הנוהל הקיים מבקש להשיג שלוש  הביקורת וניתוח מסקנותיו לצד מעבר על נוהל הבחירות הקיים.

 שלא זוכות להתייחסות ראויה בנוהל הקיים: להלן נקודות עיקריות



 

 

בין אם היו  -קיום נוהל בחירות הוגן ושוויוני אשר יעניק לכלל המועמדים הזדמנות שווה הבטחת 1.2

 . עובדי אגודה ובין אם לאו

 .הכנה יעילה של חברי המועצה לקראת קיום המכרז ומספיק זמן מראש 2.2

  הגברת האכיפה על קיום הנהלים והתנהלות המכרז על ידי ליווי חבר ביקורת מוגדר. 2.2

 שעלו לדיון נקודות נוספות

הינו סעיף המצריך בדיקה נוספת שכן הנוגע לזמן העברת המידע הרלוונטי למועמדים  5סעיף מספר   4.2

מחד ראוי שהמידע יישלח מספיק זמן מראש למועמדים ומאידך אין חברי הוועדה מעוניינים שיגביל את 

 התנהלותו של מנהל המכרז.

במהלך העבודה על הנוהל החדש הועלו שתי נקודות חשובות שבשלב זה עוד לא זוכות להתייחסות  5.2 

 בתקנון:

הבחירות על ידי חברת ועדת ביקורת. בהסתמך על דו"ח הביקורת המציג חיסרון זה ליווי נוהל  -1

חברי הוועדה ממליצים על  אחרים, תכמסקנה שיש להתייחס אליה ובעקבות הנוהל המתקיים במקומו

  הגדרת חבר ביקורת שילווה את תהליך הבחירות ויבטיח בחירות הוגנות ושוויוניות לכל אורכן. 

 

  הצעת החלטה:

ליווי מכרז בחירות ליו"ר אגודה הנושא: 

 על ידי חבר וועדת ביקורת מוגדר

וועדת תקנון ממליצה על הגדרת חבר וועדת צעה: נוסח הה

 ביקורת שילווה את ניהולו של המכרז ויפקח עליו. 

גל, ערבה,  -פה אחדקולות בעד: 

ערן, נועה )ללא יצחק שנאלץ 

 לעזוב(

 איןנמנעים:  איןקולות נגד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 יש להעביר את הנושא לדיון בוועדת כספים במידה ויאושרהערות: 

 

בנוהל הנוכחי, בעלי זכות ההצבעה הינם כל חברי המועצה ללא יוצא מן הכלל. לדעת הוועדה, מן  -2 

הראוי שמנהל המכרז, אשר אמור להוות דמות ניטרלית לחלוטין ולהבטיח מכרז הגון, לא יהיה רשאי להצביע. 

ות בעייתי כאשר מנהל חשוב להדגיש כי הנוהל  הנוכחי נותן למנהל המכרז חופש פעולה נרחב, דבר שעשוי להי

מנגד, שלילת זכות הצבעה הינה צעד משמעותי ועל כן אנו רוצים להעלות המכרז הוא לא מקצועי, הגון או מסודר. 

 נושא זה לדיון במליאה תוך הצגת היתרונות והחסרונות של מהלך זה.

 הצעת החלטה: 

 זכות ההצבעה של מנהל המכרזהנושא: 
בדבר זכות מליאת המועצה לדון הוועדה ממליצה לנוסח ההצעה: 

 ההצבעה של מנהל המכרז

גל, ערבה,  -פה אחדקולות בעד: 

ערן, נועה )ללא יצחק שנאלץ 

 לעזוב(

 איןנמנעים:  איןקולות נגד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 .Click here to enter textהערות: 

 



 

 

 

 

 

 הצעת החלטה: 

אישור נוהל חדש לבחירות יו"ר הנושא: 

 אגודה 

נוסח ההצעה: וועדת תקנון ממליצה למליאת המועצה לקבל את 

 נוהל הבחירות החדש.

גל, ערבה,  -פה אחדקולות בעד: 

ערן, נועה )ללא יצחק שנאלץ 

 לעזוב(

 איןנמנעים:  איןקולות נגד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  התקבלה.ההצעה דין ההצבעה: 

 .Click here to enter textהערות: 

 

דוח הביקורת לבחירות יו"ר אגודה הוצג במליאה לפני כשבועיים ולא מותיר זמן ליישם את הפקת   6.2

בתחילת השנה בכדי הלקחים במכרז הנוכחי. יש לדאוג כי דו"ח הביקורת לבחירות ליו"ר אגודה יצא 

בנוסף, בכדי  לאפשר לחברי הוועדות הרלוונטיות ליישם את הפקת הלקחים ולחולל שינוי במידת הצורך.

לנסות ולהשפיע על נוהל בחירות זה, אנו ממליצים למנהל המכרז הנוכחי להיצמד עד כמה שניתן לנוהל 

 זה.

 הצעת החלטה: 

המלצה למנהל המכרז להיצמד הנושא: 

 רות החדש בבחירות הנוכחיות לנוהל הבחי

 לעבוד על פי נוסח ההצעה: וועדת תקנון ממליצה למנהל המכרז 

 הפנימי של מועצת הסטודנטים כפי שמנוסחנוהל הבחירות 

גל, ערבה,  -פה אחדקולות בעד: 

ערן, נועה )ללא יצחק שנאלץ 

 לעזוב(

 איןנמנעים:  איןקולות נגד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 .Click here to enter textהערות: 

 

 דיון בסטטוס התקנון החדש ובניית תכנית עבודה בהתאם לתגובתו של רשם העמותות (2

אופן הפעולה: הסבר כללי על השתלשלות האירועים מרגע יציאתו של התקנון החדש ועד קבלת הביקורת 

האחרונה מרשם העמותות. לאחר מכן, ניתנה התייחסות לדוח הביקורת על אישור התקנון שנכתב על ידי 

אין טעם הקו המחנה הינו עבודה מהירה אך יעילה שכן יובל, חבר וועדת הביקורת בישיבה הוועדה. 

בנוסף, דנו בכך שעל לשלוח את התקנון החדש לאישור בעוד חודש ולקבל עליו הרבה ריג'קטים בחזרה. 

התקנון להיות תמציתי ויעיל ולכלול בתוכו את הנקודות הקריטיות שכרגע נמצאות בתיק הנהלים 

 המשלימים )כאשר יש לבטל את האזכור של תיק הנהלים המשלימים בתקנון החדש(. 

 נקודות מרכזיות שעלו במהלך הדיון:

העבודה על התקנון החדש יש לדבר עם עורך הדין של האגודה ולראות האם הוא יכול לסייע במהלך  1.3

 ולהקנות מידע רלוונטי שיסייע לחברי הוועדה לבצע עבודה יסודית ומוצלחת.



 

 

כל שינוי בסעיף חברי הוועדה מזהים בעיה בשימור הידע בתחום זה. לכן, החליטה הוועדה שמעתה  2.3

ילווה בהסבר קצר על המניעים שליוו את התהליך ובכך יסייע בשימור הידע בשנים הבאות וימנע 

 מהעבודה להתחיל משלב אפס.

התקנון יחולק לחלקים וכל זוג חברי ועדה יקבלו מספר סעיפים לעבוד  -העבודה תתבצע באופן הבא 3.3

ומהות וחלקן נוגעים בניסוח. חברי הועדה יבצעו עבודת עליהם בין ישיבה לישיבה, חלקם נוגעים לתוכן 

שטח וידברו עם האנשים הרלוונטיים ויגיעו לישיבת הוועדה הבאה עם סעיפים מתוקנים עליהם נעבור 

 יחד. החלק הנבחר הראשון בהמשך לתיקוף נוהל בחירת היו"ר הינו פרק המכרזים.

 

 

 ו, כולל תאריכי יעד:נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולק

 חלוקת מספר ריג'קטים לכל צמד וכתיבת נהלים ברורים לעבודה על קובץ משותף. -נועה

 פתיחת קובץ משותף שיאפשר לחברי הועדה לעבוד על התקנון ולהיות בבקרה על השינויים שנעשים. -גל

לאחר שתיקן את הסעיפים אותם *כאשר נסיים לבנות את תכנית החלוקה, על כל צמד להגיע מוכן לישיבה הבאה 

 קיבל.

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 עבודה על התקנון החדש

 

 

 בברכה,

 נועה מירון

 תקנוןיו"ר ועדת 


