
 

  

 

 

92.08..4 

 8ישיבת תקנון  סיכום

 

 אגודת הסטודנטים. קומתאשר בהמועצה  משרדב 4..92.8הישיבה התקיימה בתאריך 

 3:50. זמן התחלה:

 0:00.זמן סיום: 

 

 נוכחים:

 קטיה אברבוך. ,, משה לוי, חביאר דורפסמן)נוכחות חלקית( מתן רווהחברי הוועדה: 

 משקיפים:

- 

 אורחים:

 אבי בן הלל –יו"ר האגודה 

  חסרים:

 איילת קרפ, אתי סרור –חברות הוועדה 

 

 עיקרי הישיבה:

 :נושאים שנדונו 

 ח"מ יואב גולן –עדכון נוהל בחירת חברות חיצוניות  ..

הוחלט כי יש צורך לחזק את השפעת חברי המועצה בבחירות ששל חברות חיצוניות להפקת 

אירועים מרכזיים באגודה. הנוהל הנוכחי מגדיר כי בוועדה לבחירת החברה יהיו בעלי זכות 

הצבעה שני חברי הנהלה ושני חברי מועצה, ובנוסף למנהל הדיון )חבר הנהלה( הזכות ל"שבירת 

 העדכון: שיוויון". כוונת 

 הוספת חבר מועצה כבעל זכות בחירה. .א

ביצוע הגרלה בין יו"ר האגודה לסיו"ר האגודה באשר לנוכחותם בפאנל )זכות הצבעה(.  .ב

 נוסף על חבר הנהלה נוסף.

חידוד הדגש למזכיר המועצה על שליחת החומר הרלוונטי לחברי הפאנל לפני מעמד  .ג

 הוועדה.

 כלשונו לאישור הוועדה.בישיבת הוועדה הבאה יוצג הנוהל החדש 

 יו"ר האגודה, יו"ר ועדת תקנון –ה"ה שינוי תקנוני: שינוי מטרות העמותה בתקנון  .9

כחלק משינוי רוחבי שנעשה בתקנון, נראה לנכון לשכתב בצורה המדויקת ביותר את מטרות 

 העמותה. נכון להיום, המטרות שכתובות בתקנון אינן מנוסחות בצורה המייצגת באופן מלא את

  פעילות האגודה, ובעזרת היועמ"ש נוסחו המטרות והוצגו בישיבה.

נוספה לכך מטרה שאושרה במועצת אגודת הסטודנטים בשנת תשע"א שעוסקת בהתיישבות 

 בנגב.



 

  

 

ועדת תקנון מאשרת את שינוי מטרות העמותה בתקנון כפי שהוצגו החלטות שהתקבלו: 

 בישיבה.

 אחד מהנוכחים(. פה – 4משה, קטיה, יואב, חביאר ) –בעד 

 יו"ר ועדת תקנון –אישור המשך התקשרות עם יועמ"ש האגודה  .5

כחלק מהגדרות התקנון, על מועצת אגודת הסטודנטים לאשר אחת לשנה את המשך ההתקשרות 

עם היועמ"ש הנותן שירותים לאגודה. טרם אישור המועצה, האישור מתבצע בוועדת תקנון, 

 ות יו"ר ועדת ביקורת.בצמוד להמלצת יו"ר האגודה ובנוכח

האגודה עובדת זה מספר שנים עם המשרד "כהן, ערב ושות'". יו"ר האגודה הציג סקירה קצרה 

על היקף ואיכות העבודה מול המשרד והביע שביעות רצון רבה. כמו כן, הגיש מכתב המלצה 

רת הדגיש יו"ר ועדת ביקו נוסף על כך, רשמי לוועדה בו ממליץ להמשיך לעבוד עם המשרד הנ"ל.

ירותי את המענה הטוב שמתקבל מהיועמ"ש, הכולל בין היתר זמינות גבוהה. משרד זה גם נותן ש

 ארנונה וייעוץ ראשוני חינם לסטודנטים.

: ועדת תקנון מאשרת את המשך ההתקשרות עם המשרד "כהן, ערב ושות'" החלטות שהתקבלו 

 למטרת מתן שירות ייעוץ משפטי לאגודה.

 (4ה, יואב, חביאר )משה, קטי –בעד 

 (.מתן ) –נמנע 

 מזכירת המועצה –נוהל בחירות ליו"ר אגודה  .4

לפי החלטת ועדת תקנון, מזכירת המועצה הגישה לוועדה נוהל העוסק בהתנהלות הבחירות 

ליו"ר אגודת הסטודנטים. הוחלט לדחות את הדיון בנושא לישיבת הוועדה הבאה, בצמוד לעדכון 

 שהוגש.והוספת שינויים בנוהל 

 

 

 בברכה,     

 

 קטיה אברבוך

 תקנון ועדת"ר יו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


