
 

  

 

 

27.3.15 

 4מס'  ועדת תקנוןסיכום ישיבת 

 אשר במשרדי אגודת הסטודנטים. לשכת המועצהב 25.3.15הישיבה התקיימה בתאריך 

 19:45זמן סיום:  18:10זמן התחלה: 

 נוכחים:

  :צליל יוגב, מאיה נורידורפסמן, יואב גולן חביארחברי הוועדה , 

 משקיפים:

 חברת מועצה דורון מידרוניוריה אוסטרובסקי -חבר ועדת ביקורת , 

 חברת ועדת הביקורת היגעה לאחר פתיחת הישיבה. בפתיחת הישיבה נערכה הצבעה לקיים את  -הערה

 הישיבה ללא נוכחות חבר ועדת ביקורת. ההצבעה עברה פה אחד.

  חסרים:

 עמיחי הרן, תום לבהרעידו לישה , 

 

 עיקרי הישיבה:

 :נושאים 

 ניסוח מסמך ציפיות לתפקיד יו"ר האגודה .1

גיבשה מסמך ציפיות ליו"ר האגודה, אשר תוצג בהתאם להצעת ההחלטה שהתקבלה במליאה, הוועדה 

 בפני המועמדים לתפקיד זה, ועליו יוכלו לענות בטרם הבחירות לתפקיד זה.

בנושאים החשובים לה מבחינת יו"ר האגודה בעניין התקנון, ובעיניינים הקשורים לתקנון הוועדה דנה 

 )ועדת ביקורת, למשל(, וגיבשה את הנקודות הבאות.

 ציפיות ועדת תקנון מיו"ר אגודת הסטודנטים:

  פעולה למען הגברת המודעות והבקיאות בתקנון העמותה ותיק הנהלים המשלימים בקרב עובדי

 האגודה

 שילוב יו"ר ועדת בחירות כחבר הנהלה מן המניין בזמן כהונתו בתפקיד 

 התייחסות רצינית לביקורת באגודה, ושקילה בכובד ראש את דו"חותיה והמלצותיה 

 סיוע בהליך קבלת התקנון החדש ברשם העמותות 

 

 בעד נוסח המסמך: פה אחד

 

 ת ביקורת על הבחירות למועצה תשע"השינויים בתקנון ובתיק הנהלים המשלימים בכל הנוגע לדו"ח ועד .2

 עלו לאישור הוועדה נוסחים של השינויים שאושרו בוועדה, כפי שהציג חבר הוועדה צליל יוגב.

הוועדה אישה בישיבתה השנייה כי נכון  -נושא צמצום חברי ועדת ביקורת בוועדה לבחירת עובדי קלפי .2.1

(, לאחר חיפוש בתיק הנהלים המשלימים 2)במקום  1לצמצם את מספר חברי ועדת הביקורת בוועדה ל

 החדש, התגלה כי שינוי דומה כבר נעשה. הוחלט לשנות את הסעיף המתוקן על מנת להבהיר.



 

  

 

 בתיק הנהלים המשלימים, בפרק "נוהל בחירות למועצה", תיערך השינוי הבא:

 הישן: חבר ועדת ביקורת אחד או יותר כצופה 4.2.3סעיף 

 ת ביקורת כצופההחדש: חבר ועד 4.2.3סעיף 

הובהר כי עד לקבלת התקנון החדש, מתקיימת סתירה בין התקנון הישן לבין תיק הנהלים, ולכן כל 

שינוי כזה אינו תקף בפועל עד לקבלת התקנון החדש. הובהר גם כן כי כל שינוי בתיק הנהלים או 

 בתקנון דורש את אישור המליאה.

 בעד השינוי: פה אחד

 מועמדיםנושא ספרון מצעי  .2.2

 הוועדה החליטה לקבל את המלצת ועדת ביקורת ולהוסיף ספרון מצעי המועמדים לכל קלפי.

 בתיק הנהלים המשלימים, פרק "נוהל בחירות למועצה" הוחלט להוסיף את תת הסעיף הבא:

. בכל קלפי יימצא מסמך המכיל את תקציר מצעי המועמדים. על התקצירים להיות אחידים על 5.10

 שתקבע ועדת בחירות.פי פורמט 

 בעד התוספת: פה אחד

 נושא זמן מקסימלי בין חלוקת מנדטים .2.3

שנים במקסימום. הוחלט שסעיף זה  3הוועדה החליטה להגביל את הזמן שיעבור בין חלוקת מנדטים ל

יהיה מעוגן בתקנון, מכיוון שהוא נחשב בעיני הוועדה יסודי ואין צורך לאפשר שינוי בקלות של 

 הסעיף.

 . במקומו יופיע הסעיף הבא:6.4.3. בתקנון החדש יהפוך להיות סעיף 6.4.2י: סעיף השינו

 . חלוקת המנדטים תיערך לכל הפחות פעם בשלוש שנים.6.4.2

 בעד השינוי: פה אחד

 

 שינויים בתקנון בנושא סיבות מוצדקות להיעדרות מישיבה במועצה .3

 היעדרות בשל זימון צבאי .3.1

עתודה האקדמאית נדרשים להופיע לזימונים צבאיים בדומה חביאר העלה שחיילים בשירות ה

למילואים, אך ההיעדרות לא נחשבת כהיעדרות חוקית. בשל כך מבקש לשנות את הסעיף התקנוני 

 הרלוונטי כך:

 . שירות מילואים פעיל5.6.2.2.3.3.2.1הסעיף המקורי: 

 י אחר. שירות מילואים פעיל או זימון צבא5.6.2.2.3.3.2.1הסעיף החדש: 

 עלה כי הצעה זו מכסה משרתי מילואים, עתודאים, ומשרתי קבע.

 בעד ההצעה: פה אחד

 היעדרות בשל טיפולי פוריות/שמירת הריון .3.2

יואב העלה כי טיפולי פוריות ושמירת הריון הן סיבות מוצדקות מבחינת האוניברסיטה להיעדרות 

הראוי שגם אנחנו נקבל סיבות אלו כסיבות  ממבחן, ומכיוון שאין אנו רוצים לפגוע באכלוסייה כזו, מן

 מוצדקות להיעדרות מישיבה. אי לכך מוצע הסעיף התקנוני הבא:

 . טיפולי פוריות או שמירת הריון5.6.2.2.3.3.2.9

 בעד ההצעה: פה אחד

 היעדרות בשל מבחן .3.3



 

  

 

בישיבת הוועדה השנייה הוסכם כי יש לקבוע כי מבחן הוא מבחן של אוניברסיטת בן גוריון, המרכז 

הארצי לבחינות והערכה או משרד החינוך. אולם, ביקשה מאיה לעתור על ההחלטה, ולכן יואב 

חברים ומאיה  6החליט לדחות את הדיון עד לישיבה בה הפורום רחב יותר )בישיבה השנייה נכחו 

חברים ומאיה בתוכם, לכן ישנה בעייתיות להפוך את ההחלטה של  4ה, בישיבה הרביעית נכחו נעדר

 ישיבה בה נכחו משמעותית יותר חברי ועדה(.

 

 דיון ראשוני בנושא אופן פירוש התקנון .4

יואב העלה כי יש צורך לקבוע כללי יסוד שעל פיהן ניתן לפרש את התקנון. הדבר בא למנוע פירוש מילולי 

 "כוונת המשורר" ברורה, ולמנוע פירוש חופשי מידי. כאשר

 הובהר כי הדיון ראשוני, ואין החלטה מחייבת נכון לישיבה זו.

 על פי הדיון שנערך, מדרג השיקולים על פיהן יש לפרש את התקנון לפי הסדר הבא:

 על פי חוקי המדינה 

 על פי מטרות העמותה 

 על פי החלטות מועצה בעבר 

  מילוליעל פי פירוש 

 יואב יציג גרסא סופית לוועדה בהמשך, וזו תצביע עליה.

 

 :נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד 

 יואב -המצאת הנוסח של ועדת בחירות לנוהל "קולות נודדים" .1

 עידו -הבאת המלצות אודות נוהל רכב .2

 חביאר -נוהל משלים בעניין שמירת פרטי ההגרלות .3

 

 :בישיבות הקרובותהנושאים הצפויים להעלות 

תום, דיון בנוהל משלים בעניין שמירת  -עידו, דיון בנוהל התנהלות האגודה בחירום -דיון בנוהל רכב 

יואב, נושאים נוספים שלא  -דיון במבחן כסיבה מוצדקת להיעדרות מישיבהחביאר,  -פרטי הגרלות

 הספקנו בישיבות ותוכננו.

 

 

 

 בברכה,

 גולןיואב 

 תקנוןועדת "ר יו

  

 


