
 

 

 
17/1/2016 

  #1 מס' תקנוןועדת סיכום ישיבת 

 .לשכת המועצהב 13/1/2016הישיבה התקיימה בתאריך 
 19:30זמן סיום:  18:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:
 ברק הלפרן,  ליאור מאיקשירז מאירסון, דניאל ירקוני,  חברי הוועדה:

 יו"ר הוועדה היוצא: יואב גולן

 משקיפים:
 אורי רט (נכח חלקית), חברת עמותה דורון מדרוני (נכחה חלקית) -יו"ר האגודה

 וריה אוסטרובסקיחבר ועדת ביקורת: 
  חסרים:

 בנימין חסון

 

 עיקרי הישיבה

 הצעות החלטה:

 בחירת יו"ר ועדההנושא: 
"ועדת תקנון בוחרת את שירז להיות יו"ר ועדת נוסח ההצעה: 

 תקנון"

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
 מידע בטחוניחלק קצר מהדיון (הצגה עצמית) התנהל ללא פרוטוקול משיקולי הערות: 

 

 אישור סמכויות הוועדההנושא: 
"ועדת תקנון מאשרת את סמכויותיה כפי שהוצגו נוסח ההצעה: 

 בישיבה"

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
 הוועדה מופיעות בנספח א'.סמכויות הערות: 

 

 מועד בחירת יו"ר וסיו"רהנושא: 

כך  45.1.1ועדת תקנון מפרשת את סעיף נוסח ההצעה: 

שהבחירות ליו"ר האגודה תתקיימנה השנה במהלך חודש 

 אפריל"

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
 פירוט בנספח ב'.הערות: 

 

 



 

 

 נושאים לדיון:

 הצגת פעילות הוועדה בשנה החולפתהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 פעילות הוועדה מצורפת בנספח ג'.הערות: 

 

 

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

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 מיסוד מועד בחירת יו"ר האגודה, שינויים תקנונים לקראת קבלת התקנון החדש.

 

 

 בברכה,
 יואב גולן

 תקנוןיו"ר ועדת 

  



 

 

 סמכויות הוועדה כפי שאושרו בישיבה -נספח א'

 

 כללי

המועצה יקבעו יעדים למשרדים שתחת אחריותן, ויאשרו את תוכנית העבודה של המשרדים שנכתבה . ועדות 1

 לפיהם.

 . ועדות המועצה יבקרו את העמידה בתכנית העבודה של המשרדים שתחת אחריותן.2

 . ועדות המועצה ינחו את המשרדים שתחת אחריותן בפעילותם.3

בנה המשרדים שתחת אחריותן, שינויים בהם ובתקנים לעובדים . ועדות המועצה יהוו הסמכות בכל הנוגע למ4

 במשרדים.

 

 ועדת תקנון

 להלן סמכויות הוועדה:

. תהווה הסמכות המקצועית הרשמית בנושאי תקנון האגודה, לפיכך במקרים של חילוקי דעות בסוגיות של 1

תקנון והיא תגיש את המלצותיה פירוש התקנון בין מוסדות האגודה לבין ועדת ביקורת יובאו הדברים לוועדת 

 למליאת המועצה.

. כל הצעות ההחלטה לשינויים תקנוניים ו/או מיסוד נהלים ויישומם במועצת הסטודנטים טרם העלאתן 2

במליאת המועצה, תועלנה לדיון בוועדת תקנון והיא תגיש למועצה את חוות דעתה בהתאם לתחומי אחריותה 

 ועדה.וומהות ה

  



 

 

 בחירת יו"ר וסיו"ר האגודהמועד  -נספח ב'

 

 עלה כי קיים פער מעשי במועד בחירת יו"ר האגודה השנה.

 ), על הבחירות להתקיים בין חופש פסח לבין סוף שנת הלימודים.45.1.1לפי התקנון (סעיף 

מאחר ותשע"ו הינה שנה מעוברת, חופשת הפסח מתקיימת מאוחר מהרגיל, כך שלכל המוקדם ניתן לקיים את 

ליו"ר האגודה בתחילת מאי. מצב זה בעייתי מכיוון שבחירת יו"ר האגודה הינה צעד מקדים לבחירת הבחירות 

יתר בעלי התפקידים באגודה, ותיווצר מצב בו עובדים מועסקים יותר משנה (למרות שחתומים בחוזים לשנה), 

ל חפיפה ראויה וקיום והבחירות לבעלי תפקידים באגודה יהיו בשיאן בזמן יום הסטודנט, מה שיקשה מאוד ע

 תקין של יום הסטודנט.

 עלה כי ככל הנראה מדובר בפער שלא "כוונת המשורר".

 עלה כי יש צורך למסד את סעיף זה בצורה טובה יותר, כך ששנה מעוברת לא תשפיע כך בעתיד.

חופשת הפסח)  עלה כי כפתרון זמני, ניתן להבין כי קיום הבחירות בחודש אפריל (אשר במחציתה השנייה תתקיים

 תעמוד ברוח התקנון, ותאפשר התנהלות תקינה של העמותה.

 עלה כי היועץ המשפטי של האגודה סובר כי לקביעה זו מספיקה החלטה של ועדת תקנון.

 בהתאם לכל אלה התקלבה ההחלטה לקיים את הבחירות ליו"ר האגודה בחודש אפריל.

  



 

 

 פעילות הוועדה בשנה החולפת -נספח ג'

 
 2015ועדת תקנון  עילותסיכום פ

 
 מפגשיםתדירות קיום 

 נפגשה שמונה פעמים. 2014ועדת תקנון נפגשה תשע פעמים. לצורך ההשוואה, ועדת תקנון לשנת 
 

 הנושאים העיקריים בהם עסקה הוועדה השנה
 נהלי עבודה פנימיים של המועצה •
 נהלי עבודה של האגודה •
 הכנסת התקנון החדש לתוקף •

 
 במפגשים ההחלטות שהתקבלו

 :1ישיבה 
 בחירת יו"ר ועדה •
 אישור סמכויות הוועדה •

 
 :2ישיבה 
 נושאים תקנונים/נהלים הקשורים בדו"ח ועדת ביקורת על הבחירות •

o בכל פגישה של ועדת בחירות יהיה נוכח חבר מועצה 
o  בוועדה לבחירת עובדי קלפי2תידרש נוכחות של חבר ועדת ביקורת אחד (במקום ( 
o ה ספרון המציג את מצעי המתמודדיםבכל עמדת קלפי יהי 
o (שינוי תקנוני) חלוקת המנדטים תתרחש פעם בשלוש שנים, לכל היותר 

הכרה במבחנים של האוניברסיטה, משרד החינוך והמרכז הארצי לבחינות והערכה כמבחנים המצדיקים היעדרות  •
 מישיבות מועצה (שינוי תקנוני)

נות למועמדים לתפקידים רוחביים באגודה בקביעת קריטריונים שינוי סמכויות הוועדות כך שאינן יכולות לפ •
 לתפקיד (התקבלה החלטה אחרת במועצה בפועל)

 
 :3ישיבה 
 ימי לימודים) 30קביעת זמן מקסימלי בין ישיבות וועדה ( •
 קביעת נוסח אחיד לסמכויות הוועדות •
 הוועדה הרלוונטית)שינוי בהרכב הוועדות לבחירת בעלי תפקידים באגודה (עדיפות לחברי  •

 
 :4ישיבה 
 ניסוח מסמך ציפיות מיו"ר האגודה •
 הכרה בשירות מילואים פעיל או כל זימון צבאי אחר כסיבה מוצדקת להיעדרות מישיבת מועצה (שינוי תקנוני) •
 הכרה בטיפולי פוריות ושמירת הריון כסיבות מוצדקות להיעדרות מישיבת מועצה (שינוי תקנוני) •
 היררכיית פירוש התקנון החלטה עקרונית על •

 
 :5ישיבה 
 שינוי בסדר הדוברים בבחירות לבעלי תפקידים בפורום מועצה (קודם קהל, אח"כ חברי מועצה) •
 קבלת נוהל הגרלות בעמותה •
 קבלת נוהל התנהלות האגודה בחירום •
 הכרה במבחנים באוניברסיטאות אחרות כמבחנים המצדיקים היעדרות מישיבת מועצה (שינוי תקנוני) •

 
 :6ישיבה 
 שינוי עקרוני של נוהל רכש (קצובי זמן) •
 דיונים ראשוניים על הנושאים: •



 

 

o (העדפת עסקים מהדרום) שינוי בנוהל רכש 
o השימוש בנייר באגודה ובמועצה 
o העסקה של סטודנטים מהפקולטה להנדסה באגודה 

 
 :7ישיבה 
 במכרזים האגודה בלוגו שימוש בנוהל דיון •
 שינויים בנוהל רכש •
 מועצה בפורום שנבחרים תפקידים במיסוד ראשוני דיון •

 
 :8ישיבה 
 נוהל קמפיינים •
 נוהל מכירת כרטיסים באינטרנט •
 דיון בנושא אשרור פרוטוקולי ישיבות, החלטה על שיטה חדשה לתיעוד ישיבות ועדה •

 
 :9ישיבה 
 שינויים בנהלי העסקת עובדים •
 דיון על אשרור המועצה את תיק הנהלים •

 
 
 

 שהוועדה לא הספיקה למצות, ועל הוועדה הבאה להמשיךנושאים 
 קבלת התקנון החדש •
 העלאת כלל המלצות הוועדה לשינויים תקנוניים להצבעה במועצה והכנסתם לתקנון החדש •
 מיסוד התפקידים שנבחרים בפורום מועצה •
 מעבר על דו"חות ביקורת רלוונטים •

 
 רעיונות חדשים לבחינת הוועדה הנכנסת

 מבקר המדינה, או דרכים אחרות לזירוז תהליך קבלת התקנוןפנייה למשרד  •
 התעסקות בנהלי עבודה של ועדת ביקורת •
 מיסוד תקופות המעבר במועצה •

 
 
 

 בברכה,
 יואב גולן

 יו"ר ועדת תקנון, יו"ר הוועד המנהל
 


