
 

 

11/10/12 

 ג"תשע, ה בתשרי"כ

 

 4' סיכום ישיבה מס- וועדת תקנון 

 

.  בחדר מועצת האגודה שבבניין בית הסטודנט10/10/2012הישיבה התקיימה בתאריך 

 . 21:00: זמן סיום,  20:00: זמן תחילת הישיבה

 

: נוכחים

. חן כהן, אפרת הולצמן, עדיאל אשרוב: חברי הוועדה

. קסם סיימון: חברי מועצה

. מור צורן- חברת וועדת ביקורת 

 

: עיקרי תוכן הישיבה

: הנושאים הבאים נידונו בישיבה 

 .3.9סעיף - שינוי הגדרת יום לימודים  .1

 .20.4 מול 28.2.7.2סעיפים - הגדרת ישיבה סגורה  .2

 .28.2.3.2 מול 25.3.2-  פרסום זימול לישיבה  .3

 . ותיקוף וועדה לכל קלפי"תת וועדה"שינוי תקנוני מקיף וביטול המוסד - וועדת בחירות וקלפי  .4

: השינויים התקנוניים של סעיפים אלו אושרו כדלהלן

 

סתיו או סמסטר אביב של  יום בו מתקיימים לימודים סדירים באוניברסיטה במהלך סמסטר- יום לימודים  9.3
 . למעט ימי שישי,שנת לימודים אקדמאית

 

:  תפקידי המזכירות.25.3

.  כינוס המועצה.25.3.1

לציבור לפחות שלושה ימי לימודים לפני כינוסה בשני  28.2.3.2 לפי סעיףפרסום דבר כינוס המועצה . 25.3.2
אמצעי פרסום   

. חברי המועצה יזומנו באופן אישי,                לפחות

.  ניהול מושבי המועצה וניהול פרוטוקול.25.3.3

 ימי לימודים מראש בשני אמצעי 15תדאג להוצאתם ולפרסומם של בחירות בפורום מועצה לפחות . 25.3.4
. פרסום לפחות

.  תפרסם את החלטות המועצה תוך חמישה ימי לימודים.25.3.5



 

 

, חוק העמותות, תדאג להגיש לחברי המועצה בישיבתה הראשונה העתק של תקנוני העמותה וחברות הבת. 25.3.6
. חות ביקורת מהשנתיים האחרונות"החלטות וועד ודו, החלטות הנהלה

. חבר מזכירות יפוטר ברוב מיוחס. 25.4

 

:  ישיבות מועצה.28.2

. י מזכירות המועצה" הישיבות ינוהלו ע.28.2.1

י אחד מיושבי ראש הוועדות הקבועות לפי "תנוהל הישיבה ע, במקרה שמזכירות המועצה אינה נוכחת. 28.2.2

. 26.1הסדר המופיע בסעיף 

:  ישיבות שמן המניין.28.2.3

.  ימי לימודים20- המזכירות תכנס את המועצה לפחות פעם ב.28.2.3.1

לחברי ההנהלה ולחברי ועדת ביקורת ,   תישלח לחברי המועצהמפורטת הכוללת סדר יוםהזמנה . 28.2.3.2
. לפחות חמישה ימי לימודים לפני המועד שנקבע לישיבה מן המניין ותפורסם במקביל בשני אמצעי פרסום לפחות

: ישיבות שלא מן המניין. 28.2.4
 ...

 

 

בכל ישיבה סגורה . דרישה של מחצית מחברי המועצה המכהנים .20.4סעיף   ישיבה סגורה תתקיים לפי  2.7.2.82
חלה על כל הנוכחים באותה ישיבה חובת שמירת סודיות באשר לתוכן הישיבה והחלטות המוסד שינתנו 

פרסום ההחלטה או הפרוטוקול או חלק מהם יעשה רק לאחר שנתקבל אישור לכך . בסופה או במהלכה
 .מהמועצה 

 

 

.  ישירות וחשאיות, אישיות, אזוריות, הבחירות למועצת הסטודנטים הינן בלתי מפלגתיות .33

לא מוקדם מחמישה שבועות ולא מאוחר משמונה שבועות ' הבחירות למועצה תתקיימנה בסמסטר א .1.33
אשר , סעיף זה הינו סעיף יסודי בתקנון. מתחילת שנת הלימודים ובמועד שיקבע על ידי ועדת הבחירות

 .יקוים גם אם הדבר כרוך בהפרת הוראות אחרות בתקנון

.  הבחירות תתקיימנה במשך לפחות שלושה ועד חמישה ימי לימודים רצופים .2.33

 : בעלי זכות בחירה .3.33

 .כל חבר אגודה רשום רשאי להצביע למועמד אחד באזור הבחירה שבו הוא רשום .1.3.33

 .חבר אגודה הרשום ביותר מאזור בחירה אחד יצביע באחד מאזורי הבחירה לפי רצונו .2.3.33

וועדת בחירות  תנפיק בעזרת עובדי המחשוב של האגודה רשימות של בעלי זכות הצבעה כפי שתידרש  .3.3.33
 .י וועדת הבחירות"ע

 .למען הסר ספק כל חברי וועדת הבחירות וחברי וועדת הביקורת רשאים להשתתף בבחירות ולהצביע .4.3.33

 

 

 



 

 

וועדת קלפי  .63

שאינם מועמדים לבחירה , לכל היותר לכל קלפי חברים 6 5 תמנה אשרקלפי ה וועדת לכל קלפי תמונה .1.63
. למועצה

: וועדת הקלפי תמונה על ידי .2.63

 מנהל הדיון- ר וועדת בחירות "יו .1.2.63

 חבר וועדת בחירות נוסף אחד או יותר .2.2.63

 .כצופהחבר וועדת ביקורת אחד או יותר  שני חברי וועדת ביקורת או יותר .3.2.63

 .וועדת הבחירות תקבע את נוהל הבחירות ותעבירם מראש למשתתפים .3.63

 .למען הסר ספק כל חברי וועדת הבחירות וחברי וועדת הביקורת רשאים להשתתף בבחירות ולהצביע .4.63

. ר ושני חברים נוספים בכל תת וועדה בכל עת"יו, י ועדת הבחירות לתת ועדות"ועדת קלפי תחולק ע .5.63

 .וועדת הבחירות תמנה בכל וועדת קלפי שני בעלי תפקידים שיוגדרו כאחראי קלפי .6.63

 :תפקידי וועדת קלפי .7.63

.  ועדה תהיה אחראית על קלפי אחת במשך כל ימי הבחירותכל תת .1.7.63

 אחראי קלפי ושני ר תת הועדה ושני חברים נוספים"יובכל קלפי יהיו נוכחים במשך כל זמן פתיחתם  .2.7.63
. חברי וועדת קלפי נוספים

. הקלפי תפתח רק בנוכחות חבר ועדת בחירות .3.7.63

לפחות יומיים לפני מועד ,  להגיש לועדת הבחירותעל אחראי הקלפי ר תת הועדה אחראי"יו .4.7.63
. סידור עבודה מלא והוגן למשך כל זמן פתיחת הקלפי, הבחירות

. ועדת קלפי תהיה אחראית לפתיחת וסגירת הקלפיות במועד שיקבע על ידי ועדת בחירות .5.7.63

. ועדת קלפי תהיה אחראית לביצוע נוהל ההצבעה .6.7.63

או , ר ועדת הבחירות"מחלוקת או תקרית אחרת יפנו חברי ועדת הקלפי אל יו, בכל מקרה של ספק .7.7.63
 .הוראות ועדת הבחירות יחייבו את ועדת הקלפי. ממלא מקומו לשם קבלת הוראות והבהרות

 :אחסון הקלפיות .8.7.63

מיד לאחר סיום ההצבעה וסגירת הקלפי בסוף כל יום תדאג ועדת הקלפי לאחסון ארגזי הקלפי  .1.8.7.63
שבהם טפסי ההצבעה המלאים ורשימת המצביעים בחדר הכספות של מחלקת הביטחון או במקום 

 . בטוח אחר אם הדבר אינו אפשרי

כל . בעת הכנסת והוצאת הקלפיות ממקום האחסון יוכלו המועמדים או נציג מטעמם להשקיף .2.8.7.63
. חבר וועדת בחירות וחבר עמותה נוסף, כניסה לחדר האחסון תיעשה בנוכחות חבר וועדת ביקורת

תיפסל הקלפי כולה וועדת , 36.7.8.2נכנס אדם כלשהו לחדר האחסון בניגוד להוראות סעיף  .3.8.7.63
. הבחירות תורה על עריכת בחירות חוזרות בקלפי זו

 

 



 

 

 

: החלטות שהתקבלו

. וועדת תקנון ממליצה למועצת אגודת הסטודנטים לאשר את השינויים התקנוניים כפי שהוצגו בישיבה

. פה אחד מהנוכחים: בעד

 

 

: נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו

. אין

 

 

, בברכה

מ חן כהן                       "ח
 .ר וועדת תקנון"יו

 


