
 

  

 

 

25.6.15 

 7מס'  ועדת תקנוןסיכום ישיבת 

 

 אשר במשרדי אגודת הסטודנטים. לשכת המועצהב 20.5.15הישיבה התקיימה בתאריך 

 21:30זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 :יואב גולן, עידו לישה, תום לבהר)באופן חלקי( עמיחי הרן חברי הוועדה , 

 משקיפים:

 ר האגודה אורי רט )באופן חלקי(, מ"ח דורון מידרוני, יו"וריה אוסטרובסקי -חבר ועדת ביקורת 

  חסרים:

 חביאר דורפסמן, צליל יוגב 

 

 עיקרי הישיבה:

 עיקרי הישיבה על פי סדר:
 יואב -לתקנון העמותה החדשעדכונים ודיון בנושא תגובת רשם העמותות  .1

 עודכן שמתקיים תהליך ביורוקרטי בעייתי מול הרשם שמנסים לפתור.-
 עידו -נוהל רכב .2

 הועדה קיבלה את השינויים שעידו הכניס לנוהל והמליצה למועצה לקבל אותה.- 
 תום -שינויים בנוהל חירום .3

 לאור אירועי שביתת הסגל הזוטרלא הוצעו שינויים, היה דיון על בעיות אפשריות בנוהל - 
 תום -שינוי נוהל שימוש בלוגו האגודה במכרזים .4

 הוחלט להמליץ על קבלת שינוי תקנוני שיאסור על השימוש בלוגו האגודה בהגשת מסמכים למכרז.- 
 תום -שינוי נוהל אות יקיר העמותה .5

 נעשו שינויים בהצעה המקורית, תום יערוך מחדש בהתאם.- 
 יואב -ראשוני במיסוד תפקידים שנבחרים בפורום מועצהדיון  .6

עלה דיון על דרכים לבקר על פעילות המזכ"ל, יו"ר ועדת ביקורת, יו"ר ועדת בחירות ויו"ר האגודה. -
 עמיחי יכין מסמך המלצות.

 
 סיכום הישיבה: 

 עדכונים ודיון בנושא תגובת רשם העמותות לתקנון העמותה החדש

שרשם העמותות החזיר בתגובה למכתב שנשלח אליהם לא מספק, הרבה מהסעיפים יואב עדכן שהתשובה 

שרשמו אינם רלוונטים או הזויים. ישנם סעיפים שאפשר "להבליג עליהם" גם אם איננו מסכימים על מנת 

להעביר את התקנון, וישנם סעיפים קריטיים שאי אפשר. מכיוון שלוקח כל כך הרבה זמן לרשם להחזיר 

כל מכתב, יואב עדכן שהוא עתיד להיפגש עם היועץ המשפטי שעובד מול הרשם ביחד עם תשובה על 

למשל להגיע למשרדים של הרשם ולנהל  -הסיו"ר, ולנסות לראות איך ניתן לקדם את העניין יותר ביעילות

 ישיבה פרונטאלית. המכתב מרשם העמותות נשלח לחברי הוועדה לאחר הישיבה.

 

 נוהל רכב

השינוי שעשה בנוהל רכב לאחר בדיקה שערך, בהמשך לישיבה הקודמת. הסעיף החדש מפרט  עידו הציג את

נקודות. חבר הנהלה יכול  8כי על נהג להצהיר כי לא עבר בשנתיים האחרונות עבירת תנועה שדינה לפחות 

כוללות  נקודות 8לאשר חריגה מסעיף זה. עידו הבהיר כי בדק את דיני עבירות התנועה, ומצא שעבירות של 



 

  

 

חציית רמזור אדום, נהיגה בפרעות, נהיגה ללא רישיון וכולי, כאשר חציית רמזור אדום הוא העבירה 

 .הרצויהה"קלה" יותר מבין כל העבירות ברשימה. הועדה הסכימה כי אלה הגבלות רלוונטיות למטרה 

 :הצעת ההחלטה שעלתה

 "ועדת תקנון ממליצה למועצה לקבל את נוהל רכב"

 חד מהנוכחים )עידו, יואב, תום(בעד: פה א

 

 שינויים בנוהל חירום

לא עלו שינויים לדיון בנוהל חירום. עם זאת, תום העלה את התנהלות הוועד המנהל וחברי מועצה במהלך 

שביתת הסגל הזוטר כנורה אדומה לאפקטיביות של נוהל החירום )אף שלא הופעל(. בפרט, מדובר על כך 

לכלול את הועד המנהל, הייתה היענות נמוכה, או שהגיעו מספר רב של ממלאי שבישיבות שהיו אמורות 

מקום במקום חברי הועד המנהל עצמו. בהתחשב במצב כזה, ייתכן שבזמן הפעלת נוהל חירום יהיה בלתי 

אפשרי לכנס את הפורום הדרוש לפי הנוהל, אשר מורכב בחלקו הגדול מחברי מועצה. עידו העלה כי ייתכן 

הספציפי של שביתת הסגל הזוטר לא הייתה משמעותית מספיק על מנת לייצר עניין ומחוייבות והנושא 

גורמים פרסונאליים, ואין בהם אצל חברי הועד המנהל. יואב הסכים עם טענה זו והוסיף כי מדובר גם ב

 להשליך על בעיה אינהרנטית בנוהל חירום שיכול לפעול בעתיד עם הרכב שונה של אנשים.

 

 נוהל שימוש בלוגו האגודה במכרזים שינוי

תום העלה את השינוי התקנוני שהציע בנוגע לשימוש של מועמדים לתפקידים באגודה בלוגו האגודה בתוך 

מסמכים אותם מגישים במסגרת מועמדותם )מצע...(. הנושא עלה מכיוון שששלושת המועמדים ליו"ר 

לה את החשש כי מועמד שלא היה מגיע מתוך האגודה השתמשו במסמכים כאלה בלוגו העמותה, מה שהע

הארגון עשוי למצוא את עצמו בפער. עלה כי מדובר בעניין עקרוני ומעשי, שכאשר מועמד שם את הלוגו של 

האגודה, זה עשוי לגרור תחושה של אישור האגודה, מה שלא צריך להוות גורם משפיע בהליך הקבלה 

 לעבודה, ואינו נכון בפועל.

באשר לאפקטיביות של שימוש בסמל של האגודה במסמכים, תום הבהיר כי לדעתו זה  עידו העלה ספק

עשוי להשפיע על אנשים, ובכל מקרה מדובר בעניין עקרוני. יואב הסכים עם טענות ההצעה, ורק חידד כי 

 יש למצוא את המספור הנכון לסעיף החדש בתקנון החדש.

 הצעת ההחלטה שעלתה:

 ה לקבל את השינוי התקנוני בנושא השימוש בלוגו העמותה""ועדת תקנון ממליצה למועצ

 בעד: פה אחד מהנוכחים )תום, עידו, יואב(

 

 שינוי נוהל אות יקיר העמותה

 תום העלה מספר שינויים תקנוניים אשר נועדו למסד את עניין יקיר העמותה בצורה טובה יותר.

תה. יואב העלה הסתייגות בנושא, מכיוון השינוי הראשון דיבר על הקריטריונים למועמדים ליקיר העמו

שקשה לצפות את מי נרצה להוקיר, וחבל יהיה להגביל את האפשרות הזאת. עלה כי הרבחת הקריטריונים 

 יתר על המידה אינה משיגה מטרה. הוסכם כי ניתן לוותר על הסעיף.

השינוי השני עסק במועד קביעת יקירי העמותה. עלה דיון בנושא שכלל שיח על היתרונות והחסרונות של 

זה מסדיר את התהליך, ומונע את המצב בו "שוכחים" מהמנגנון הזה  -קביעת מופע בחירה קבוע. מצד אחד

דינמית )לצורך למשך שנים )כפי שקרה בעבר(, ומהצד השני זה מגביל את היכולת להעניק אות בצורה 

העניין, מעט זמן אחרי בחירה שקבועה בתקנון(. עלה גם דיון באשר למועד הרלוונטי לקיום מופע כזה, 



 

  

 

בשיקולים של ייצוגיות )סוף שנת הלימודים(, פרקטיקה של זכויות יקיר העמותה )לפני אירועי יום 

חשוב לקיים אירוע קבוע מדי  הסטודנט, אליהם היקיר זכאי להיכנס בחינם(, ובשלות המועצה. הובן כי

 שנה. נלקח בחשבון שמועד מסירת התעודות קשור גם כן בשיקולים אלה.

עלה בנוסף כי חשוב להבהיר כי לא ייתנן אות יקיר העמותה לעובד אגודה על פועלו במסגרת תפקידו, שהרי 

הנהלת נקציה שאחרת מהווה פרצה בעייתית שתפגע במהות האות ותה[וך אותה לפרס עובד מצטיין, פו

 האגודה רשאית לקיים ללא קשר.

 הובן כי תום יערוך את הסעיפים הרלוונטים מחדש.

 

 דיון ראשוני במיסוד תפקידים שנבחרים בפורום מועצה

מזכ"ל המועצה,  -יואב העלה כי ישנם ארבעה תפקידים שנבחרים בפורום מועצה אשר להם אין מנהל ברור

ורת, ויו"ר האגודה. מכיוון שלתפקידים האלה אין מנהל ברור, ישנה יו"ר ועדת בחירות, יו"ר ועדת ביק

בעיה של התנהלות עצמאית לחלוטין ללא אפשרות אמיתית לבקרה או משמעת. רק למועצה כולה יש 

סמכות לנהל תפקידים אלה )משמעת, פיטורין...(, ולכן באופן פרקטי לא מתקיימת התנהלות נורמטיבית 

מנהלים. כדוגמא לכך עלה שגם בעלי תפקידים שהיה נראה שעושים עבודה לא -של ממשק בעלי התפקידים

טובה לא זומנו לבירור, או עלתה הצעה למשמעת/פיטורין מכיוון שלא היה מי שיעלה את ההצעה למליאה, 

ונוצר מצב של "לא נעים" כלפי בעל תפקיד שיש איתו עבודה צמודה. יואב העלה כי יש צורך למסד כל 

באופן פרטני, בצורה שתאפשר את הבקרה על התפקידים בצורה טובה יותר, ותטיל אחריות על תפקיד כזה 

דמויות ידועות לספק דיון וחשבון למועצה על התנהלות בעל התפקיד. הובא כדוגמא שניתן לקבוע כי 

מזכ"ל המועצה יציג לועד המנהל בישיבתו הראשונה את תוכנית העבודה שלו לשנה הקרובה, עם מופע 

עקב באמצע השנה וסיכום בסופה, וכי יו"ר הועד המנהל )שנמצא בעבודה שוטפת מול המזכ"ל( יכול מ

להיות הגורם האחראי להציף בעיות לועד המנהל ולמועצה בדבר התנהלות המזכ"ל. עלה כי לכל בעל 

רבעה תפקיד תידרש התייחסות נפרדת, הרי שלא ניתן להחיל את אותם הדרישות באופן גורף ומעשי על א

תפקידים שונים במהותם ובממשקים שלהם. יואב ביקש מעמיחי שיכין מסמך המלצות למיסוד לגבי בעלי 

 התפקידים השונים, שיהיה ניתן להציג לוועדה ולהתחיל לעבוד ממנה.

 

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

תום, עריכת מסמך המלצות למיסוד בעלי תפקידים  -העמותהעריכת השינויים המוצעים בנושא יקיר 

 עמיחי -שנבחרים בפורום מועצה

 

 :בישיבות הקרובותהנושאים הצפויים להעלות 

דיון ראשוני בנושא נוהל אובדן ציוד יקר ערך באגודה, דיון בנושא שינוי בהרכב הוועדה לבחירת רכז/ת  

 שיוויון מגדרי, שינויים בנוהל חירום.

 

 

 

 בברכה,

 יואב גולן

 יו"ר ועדת תקנון



 

  

 

 יו"ר הועד המנהל


