
 

  

 

 

31.8.15 

 8מס'  ועדת תקנוןסיכום ישיבת 

 

 אשר במשרדי אגודת הסטודנטים. לשכת המועצהב 17.8.15הישיבה התקיימה בתאריך 

 18:40זמן סיום:  16:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 :יואב גולן, חביאר דופרסמןלבהראברהם עמיחי הרן, תום  חברי הוועדה , 

 משקיפים:

 "מאיה נורי )באופן דרונידורון מ האגודה אורי רט, רמ"ד הסברה עודד הראל )באופן חלקי(, ח"מר יו ,

 רביע )באופן חלקי(-חלקי(, הנא אבו

  חסרים:

 עידו לישה, חבר ועדת ביקורתצליל יוגב , 

 

 עיקרי הישיבה:

 עיקרי הישיבה על פי סדר:
 בנושא תקנון העמותה החדשעדכון  .1
 דיון בנושא אשרור פרוטוקולי ישיבות .2
 הצגת נוהל קמפיינים .3
 הצגת נוהל מכירת כרטיסים .4

 
 סיכום הישיבה: 

 תקנון העמותה החדשעדכון בנושא 

יואב עדכן בהתקדמות הטיפול בתקנון העמותה החדש. עודכן כי קיים קושי מתמשך בטיפול מול רשם 

 האגודה תבקש מבכירי הייעוץ המשפטי להתערב בתהליך.העמותות, וכי הנהלת 

 

 דיון בנושא אשרור פרוטוקולי ישיבות

נושא זה עלה לדיון ביוזמת יו"ר האגודה. מדובר בהצעה שכל מוסד בעמותה שמנהל ישיבה עם פרוטוקול 

של  יאשר את הפרוטוקול של הישיבה הקודמת בתחילת ישיבה. זאת על מנת שלפרוטוקול תהיה "חתימה"

 כלל חברי המוסד ולא רק עורך הפרוטוקול, אשר יכול לתעד דברים שגויים בטעות או בכוונה.

כי הקניית הרגלי עבודה אחידים היא הדרך האפקטיבית ביותר לשיפור יכולת לאחר דיון בעניין, הובן 

על מנת שימור הידע. הוחלט שיואב ינסח טופס בו ימלאו יו"רי ועדות את סיכום הישיבה המקוצרת. 

להשלים את המידע המפורט, הוועדה ביקשה מדורון שתרכוש שתי רשמקולים שישמשו את הוועדות 

להקלטת הישיבות. ההקלטות יועברו לידי ועדת ביקורת ולידי המזכ"ל. בדרך זו ניתן לשמר את הידע 

ורך באשרור הוסכם כי אישור של חברי הוועדה המייל ממלא את הצ בצורה אובייקטיבית, מלאה, ונגישה.

 הסיכום בתצורה הזאת.

 

 דיון בנוהל קמפיינים



 

  

 

מאיה הציגה את נוהל הקמפיינים בפני הוועדה. הוועדה נתנה את הדעת על סעיפים מסויימים שיש 

 להבהיר או לנסח בצורה אחרת, ואלו יוצגו למועצה כשינויים מההצעה המקורית שנשלח אליהם.

 קצועי התקנוני ולא בהיבט המהותי של ההצעה.יואב הבהיר כי בשיח יש להתמקד בהיבט המ

 לאחר ההצגה נערכה הצבעה על המלצה למועצה. הצעת ההחלטה:

 "ועדת תקנון ממליצה למועצת הסטודנטים לקבל את נוהל הקמפיינים כפי שהוצג"

 בעד: חביאר, עמיחי, תום

 -נגד: 

 נמנע: יואב

 ההצעה התקבלה.

 

 דיון בנוהל כרטיסים

מכירת הכרטיסים בפני הוועדה, וזו נתנה את דעתה על הנוהל. הובהר כי מדובר  הנא הציגה את נוהל

 בהצגה של הנוהל, ולא תיערך הצבעה על המלצה בשלב הזה, שהרי יש עוד עבודה לעשות עליה.

 

 יתר הנושאים נדחו לישיבה הבאה בשל חוסר בזמן.

 

 י יעד:נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכ 

 אין

 

 :בישיבות הקרובותהנושאים הצפויים להעלות 

הצגת ההמלצות למיסוד תפקידים שנבחרים בפורום מועצה, דיון בהמשך ההתקשרות עם היועץ  

 המשפטי.

 

 

 

 בברכה,

 יואב גולן

 יו"ר ועדת תקנון

 יו"ר הועד המנהל


