
 

  

 

 

14.7.1. 

 6ישיבת תקנון  סיכום

 

 אגודת הסטודנטים. קומתאשר בהמועצה  משרדב .1...52הישיבה התקיימה בתאריך 

  0.:11זמן התחלה:

 51:40זמן סיום: 

 

 נוכחים:

 יואב גולן, לירז יפה, ערן לדור, קטיה אברבוך.חברי הוועדה: 

 משקיפים:

 איתי בן יאיר –ביקורת  חבר

 אורחים:

 יו"ר אגודה –אבי בן הלל 

  חסרים:

 , ח"מ משה לויח"מ רומן סונקין

 

 עיקרי הישיבה:

 :נושאים שנדונו 

 ח"מ קטיה אברבוך. – הצעה להמשך העסקתו של היועמ"ש .1

 משרד היועמ"ש. הוועדה נדרשת לאישור זה אחת לשנה.המשך התקשרות עם עיקרי ההצעה: 

אל, ערב ושות'" למטרת -ועדת תקנון מאשרת את המשך ההתקשרות עם המשרד "כהן, בר

 מתן שירות ייעוץ משפטי לאגודה. 

 .4 –פה אחד מהנוכחים  –בעד 

 .0 –נגד 

הוצגה על ידי יו"ר האגודה המלצה להמשך ההתקשרות, מדובר במשרד רציני,  נימוקים בעד:

שכר אמין, ושירותיו ספקו את הדעת בשנים האחרונות. נותן ייעוץ ראשוני חינם לסטודנטים. 

 נמוך ביחס להיצע הקיים בשוק. טרחה שנתי

 ורך בבדיקה מעמיקה יותר של השוק ובחינת אופציות נוספות.צ נימוקים נגד:

 כתיבת תקנון.לפיילוט לפרויקטור ה ה" .5

טור חיצוני של פרויקרחב לגבי עקרונות הפעלתו , בה בוצע סיעור מוחות 2בהמשך לישיבה מס' 

בישיבת ועדת כספים אושרו , הוועדה התמקדה בהחלטה להמשך הדרך. מחודשלכתיבת תקנון 

 ₪(. 440.שעות פרויקטור לעניין )סה"כ  150מתוך בצ"מ מועצה 

, 12, 15הוצגו שינויים שהוצעו על ידי ח"מ יואב גולן בפרקים מטלות מישיבה קודמת, במסגרת 

, והתקבל רושם כי העבודה יכולה להתבצע לפחות באופן חלקי גם על ידי חברי בתקנון 17

 ובצמוד לדיון בפורום הוועדה. הוועדה



 

  

 

עדת ביקורת את , דבר שיש לבדוק מול והאפשרות למינוי ח"מ לטובת הפרויקטלדיון הועלתה 

היתרון המובהק במינוי חבר חועצה/ועדה לטובת העניין הוא בקרבה לוועדה . תקינותו

 והאינטרס המשותף של הוועדה לתוצר טוב.

מישהו מחוץ לארגון, אך בעל עבר וניסיון בו,  הוחלט למנות כפיילוט בתשלוםבסופו של דבר 

יהיה המינוי הפרסונאלי  הוחלט כי .בישיבת הוועדה הבאה לעריכה והצגה של מספר פרקים

  בסמכות יו"ר הוועדה.

פרקים נבחרים מתוך התקנון  .-5עיקרי ההצעה: העסקה של פרויקטור חיצוני, לעריכת 

 בוועדה.להמשך ד להמשך דיון עקרוני הבאה, בצמובישיבה והצגתם , בתשלום

תאושר על ידי יו"ר ועדת תקנון תמנה פרויקטור לעריכת עד שלושה פרקים מהתקנון בעלות ש

 הוועדה ובפיקוח הוועדה.

 .4 –פה אחד מבין הנוכחים  –בעד 

 . 0 –נגד 

וכמו כן  הוועדה לעסוק בכתיבה מחדש של כל התקנון חברי זמינות נמוכה של נימוקים בעד:

יצוני לארגון עשוי להיות בעל טביעת עין מישהו בעל ניסיון אך ח. ספר נהלים משלים בהמשך

ל הפרויקט, יהיה ללכ וונטולי אינטרסים. בהמשך אם יוחלט למנות, לשינויים מהותייםמתאימה 

שאינם . הוועדה תתכנס בתקופה הקרובה בקבועי זמן רובושותף לתחילת התהליך והשיח ב

 על הפרויקט.  מקבל תשלום יכול לעבודה, זמן שבו אדם מיטביים )תקופת מבחנים וחופשת קיץ(

כפי שראינו בישיבה אפשרי לביצוע על ידי חברי הוועדה. מישהו תפקיד הוועדה,  נימוקים נגד:

חיצוני יכול להיות ב"ראש אחר" מהוועדה, ללא מיקוד טוב עשוי להימשך הרבה מעבר לשעות 

 שהוגדרו.

 ח"מ קטיה אברבוך. – אשרור הצעות החלטה לשינויים תקנונים ממועצות קודמותה"ה  ..

שלא  .5011-501מהצעות החלטה לשינויים תקנוניים מהשנים  אשרור חלק עיקרי ההצעה:

בוועדה הוחלט גם שאין  שבועיים מקבלת ההחלטה. -הועברו לרשם העמותות בזמן הנדרש לכך 

 צורך במעבר על תוכן ההצעות, והומלץ לנהוג כך גם בישיבת המליאה.

 שהוצגו בישיבה.כפי  1122ועדת תקנון מאשררת את הצעות ההחלטה שהתקבלו החל משנת   
 

 )קטיה, לירז, יואב(. .  –בעד 

 )ערן(. 1 –נגד 

בלבד, מדובר בהצעות שנדונו ואושרו הן במועצות קודמות והן  הליך בירוקרטי נימוקים בעד:

במועצה המכהנת. אם קיים צורך לערער על הצעה כלשהי, יש לעשות זאת בצורה מסודרת 

כהצעת החלטה לשינוי תקנוני. ישנה בעיה אתית לא לאשר הצעות שעבדו עליהן ואושרו 

 במועצות קודמות. מוריד מערך המועצה.

כל ההצעות הרלוונטיות הועלו בנגלה הנוכחית, חשוב לשים לב שאף הצעה לא  לא נימוקים נגד:

 .תתפספס

 

 :נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה 

 יו"ר הוועדה. –ובחינת צורת תשלום  לתקנון פיילוטמינוי  .1

 יו"ר ועדת ביקורת. – ור לתקנוןפרויקטבחינת היתכנות למינוי ח"מ כ .5

 יו"ר הוועדה מול מזכ"ל המועצה. –הוועדה לאשרורחלטה שטרם הועברו הארגון הצעות ה ..



 

  

 

 

 

 בברכה,     

 

 קטיה אברבוך

 תקנון ועדת"ר יו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


