
 

  

 

 

13.01.15 

 1תקנון  ועדת ישיבת סיכום

 

 אגודת הסטודנטים. קומתאשר בהמועצה  משרדב 12.01.15הישיבה התקיימה בתאריך 

 22:30זמן סיום: ; 21:00זמן התחלה:

 

 נוכחים:

 , יואב גולן, מאיה נורי, עידו לישה, עמיחי הרן, צליל יוגב, תום לבהר.חביאר דורפסמןחברי הוועדה: 
 סולומון שדה.ראובן  –מזכ"ל המועצה 

 משקיפים:

 .וריה –ועדת ביקורת חברת 

 קטיה אברבוך. –יו"ר ועד מנהל 

 אורחים:

 צליל פרץ.

  חסרים:

 אין.

 

 עיקרי הישיבה:

 בחירת יו"ר הוועדה: .1

 לפי התקנון בישיבת הוועדה הראשונה, על הוועדה לבחור יו"ר ועדה.

יואב גולן ותום לבהר. בתחילה כל מתמודד דיבר בקצרה , לאחר מכן  –לתפקיד התמודדו שני חברי ועדה 

נערך סבב שאלות עם קדימות לחברי הוועדה ולאחר מכן המשקיפים, לאחר מכן התייחסות חברי הוועדה 

 ממליצי המתמודדים הציגו את ביסוס המלצתם לוועדה. לגבי המתמודדים ולבסוף 

לב ההצבעה נערך סבב גילוי נאות של יתר חברי הוועדה לגבי היכרותם עם המתמודדים. להלן לפני ש

 תשובותיהם:

את יואב גולן מכיר מהשנה החולפת במסגרת המועצה ובעיקר עצם היות חביאר חבר בוועדת  –חביאר 

 אקדמיה ויואב יו"ר ועדת אקדמיה. את תום אינו מכיר מלפני כן.

 מסגרת תא "אופק". את יואב אינו מכיר.את תום מכיר ב -עמיחי

את יואב מכירה במסגרת המועצה כחברי מועצה וכחברים בוועד המנהל בשנה החולפת. את  -מאיה נורי

 תום במסגרת תא "אופק".

 אינו מכיר את יואב. עם תום שוחח לפני התכנסות הישיבה ומלבד זאת אינם מכירים. -עידו לישה

שתוצאותיה הינן שלושה קולות לכל מתמודד ונימנע אחד. נערך סבב  שלבים אלו נערכה הצבעהלאחר 

 התייחסות נוסף , שוב היה תיקו ועקב כך הועלתה הצבעה להצבעה חסויה:

 בעד: מאיה, תום, עמיחי ועידו. נגד: יואב, צליל וחביאר.

 הצבעה חסויה לבחירת יו"ר הוועדה. התקיימה

 יואב גולן נבחר ליו"ר ועדת תקנון. –תוצאות ההצבעה 

 



 

  

 

 בחירת ממלא מקום יו"ר הוועדה: .2

 לתפקיד התמודד תום לבהר.

 -תוכן ההצבעה: מי בעד לבחור את תום לבהר לממלא מקום יו"ר ועדת תקנון

 בעד: פה אחד.

 המלצת הוועדה למליאה לקבל סמכויות הוועדה: .3

לוועדה הוצגו ופורטו במידת הצורך סמכויות הוועדה והועלתה לוועדה הצעת החלטה להמליץ למליאה 

 לקבל את סמכויות ועדת תקנון לשנת תשע"ה.

ו יהיויות שהוצגו בישיבה)נספח א'( הסמכ ת הסטודנטים כיממליצה למועצ תקנוןועדת תוכן ההצבעה: 

 .לשנת תשע"ה תקנוןהשוטפות של ועדת  סמכויותיה

 פה אחד. – בעד

 :הצגת סיכום שנה חולפת .4

בפני חברי הוועדה ואיחלה להם המון  יו"ר הוועדה היוצאת , קטיה אברבוך, סיכמה את השנה )נספח ב'(

 בהצלחה!

 

 בברכה,     

 

 ראובן סולומון

 מזכיר המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 נספח א' – סמכויות ועדת תקנון
 : רקע

עדותיה השונות. על פי התקנון ועל מנת לאפשר פעילות יעילה והסטודנטים מתבצעת בומרבית עבודתה של מועצת 
ומסונכרנת של הועדות, מגדירה כל ועדה את סמכויותיה לשנת העבודה של המועצה הנבחרת. לאחר מכן 

.מועברות כלל הסמכויות לסנכרון בוועד המנהל. בתום התהליך, מובאות הסמכויות לאישור מועצת הסטודנטים  
 

  

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

דעות בסוגיות של פירוש התקנון בין מוסדות האגודה לבין וועדת ביקורת יובאו הדברים לוועדת 

 תקנון והיא תגיש את המלצותיה למליאת המועצה.

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

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

 לתחומי אחריותה ומהות הועדה.

  



 

  

 

 סיכום השנה ע"י יו"ר יוצא –נספח ב' 

 

 סיכום שנת תשע"ד והעברת מקל

 

 נושאים מרכזיים בהם עסקה הוועדה השנה:

עבודת הכנה מקיפה של הוועדה, ליווי והכוונת הפרויקטור בפן המקצועי של כתיבתו,  –פרויקט תקנון  .א

כתיבת נהלים משלימים בהתאם לשינויים התקנוניים, הצגת התקנון החדש למליאה והעברתו לרשם 

 העמותות. 

 עיבוי קובץ הנהלים המשלימים, הוספת נהלים חדשים.  .ב

 קובץ הנהלים המשלימים. עריכה ו"סידור" הגיוני של .ג

 

 החלטות חשובות שהתקבלו:

 להתאמת הגדרות העמותה ככזו המהווה מוסד ציבורי.שינויים תקנוניים שבוצעו  .א

 פירוש התקנון בנושא כהונת חבר הנהלה. .ב

כלל השינויים התקנוניים במסגרת הפרויקט! )בין היתר שינויי תוכן, תיקון סתירות והגדרות שאינן  .ג

 בשטח, תיקוני ניסוח ושגיאות כתיב וכו'(תואמות מציאות 

 

 נושאים להמשך טיפול בשנה הקרובה:

 בעזרת מזכיר המועצה. –קבלת תגובת רשם העמותות לתקנון החדש וביצוע התאמות אם נדרש  .א

 וידוא הטמעת התקנון החדש בצורה רחבה בארגון )הסברתית, תפעולית...( והפצתו לכל מען דבעי. .ב

 ם המשלימים. סידור ועריכה לפי נושאים.המשך התאמת קובץ הנהלי .ג

הגדרת  –המשך דיון בנושאי מהות שעלו בוועדה היוצאת ולא קיבלו מענה בעקבות קוצר הזמן )דוגמאות  .ד

?, היעדרות מישיבת מליאה בעקבות טיפולי 1-3סמכויות ועדות, הגבלת הכהונה בוועדות הקבועות, 

פוריות/שמירת היריון, הגבלות על הצבעות בקיץ...(. כלל הנושאים יועברו ליו"ר הוועדה הנכנסת 

 בחפיפה.

 

 רעיונות חדשים לבחינת הוועדה הנכנסת:

 בנוגע לשינויים תקנוניים )וגם לכלל הצעות ההחלטה במועצה(. בחינת דרך לשימור ידע מסודר יותר .א

 בחינת דרך להטמעת היכרות התקנון בצורה מעמיקה יותר בקרב חברי המועצה. .ב

 ביצוע היכרות הוועדה עם חוק העמותות ומוסד הרשם. .ג

 בברכה,

 קטיה אברבוך

 יו"ר ועדת תקנון

 


