
 

  

 

 

02.24..4 

 4ישיבת תקנון  סיכום

 

 אגודת הסטודנטים. קומתאשר בהמועצה  משרדב 4..8.4הישיבה התקיימה בתאריך 

  1:20.זמן התחלה:

 2.:8.זמן סיום: 

 

 נוכחים:

 , קטיה אברבוך.משה לוי, איילת קרפ, מתן רווה, חביאר דורפסמןחברי הוועדה: 

 משקיפים:

 איתי בן יאיר –יו"ר ועדת ביקורת 

 שירן מאור –חבר ועדת ביקורת 

 אורחים:

 גל פינסלר –מזכ"ל המועצה 

 ח"מ רותם אלדאג

  חסרים:

 , יואב גולןאתי סרור :ועדהוה ברח

 

 עיקרי הישיבה:

 :נושאים שנדונו 

 ח"מ רותם אלדאג –נוהל אחוז חסימה  –ה"ה  ..

 כפי שהוצג לוועדה.אחוז החסימה נוהל ועדת תקנון מאשרת את 

 (.0פה אחד מהנוכחים ) –בעד 

 נוהל זה יחליף את נוהל אחוז החסימה האזורי שקיים בתיק נהלים משלימים לתקנון העמותה.

בלבד ואינו מגדיר אחוז הנוהל כפי שקיים היום מתייחס לאחוז חסימה אזורי  נימוקים בעד:

חסימה אישי. כתוצאה מכך, סטודנט יכול להיבחר כנציג למועצת אגודת הסטודנטים גם אם 

בו סטודנטים מאזורי הנחה זו מאפשרת מצב  בחר בו אדם אחד מאזור הבחירה אותו הוא מייצג.

שקיבלו  בחירה אחרים שקיבלו מספר קולות רב משמעותית, לא יוכלו להיכנס למועצה בעוד שמי

שינוי הנוהל יאפשר ייצוג הולם יותר בעיקר בקרב סטודנטים המיוצגים על  קולות בודדים יכנסו.

 בשני אזורי בחירה.

הנוהל החדש עשוי לצמצם בפועל את כמות הנבחרים למועצה. הגבלת נוהל  נימוקים נגד:

 חברי מועצה.  33יכולה ליצור מצב בו לא יבחרו  2%.חסימה אישי ל 

 , הצגת הנוהל לאישור המועצה.עד המנהלווהצגת הנוהל ל להמשך:משימות 

 המשך דיון בנוגע לפרויקטור לכתיבת תקנון. .0

איתי  –תמש בפרויקטור תיקי חפיפה שעובד עם האגודה הובא בפני הוועדה הרעיון להש

בעניין. תחילת  רוגטקה, לשעבר רמ"ד אקדמיה באגודה. הוסכם כי יש להתחיל היתקשרות

יוני, ועד אז הוחלט כי חברי הוועדה ישתתפו בהכנות לכתיבת -העבודה איתו בחודשי מאי



 

  

 

התקנון החדש. מכאן, התבצעה חלוקה של פרקי התקנון, ומכל חברי הוועדה נדרש לבצע את 

 הנ"ל:

 .הכנסת השינויים שעברו אישור מועצה ולא עברו לרשם העמותות לפרקים הרלוונטיים 

 הפרק מבחינת רלוונטיות לתקנון )האם אפשר להוציא לנהלים משלימים?( בחינת 

  כתיבת מסמך המלצות נפרד לגבי שינויים אפשריים. בהמשך יועברו ההמלצות

 לפרויקטור.

 

 :חלוקה לפרקיםה

 4-. –איילת 

 1, 0 –קטיה 

 0., 6 –חביאר 

 9, 8 –משה 

 .., 2. –מתן 

 1.-3. –יואב 

 

 נושאים לטיפול להמשך:

  קטיה אברבוך –העברת קובץ שינויים תקנוניי לוועדה 

  קטיה וגל –קביעת לו"ז עבודה ראשוני עם הפרויקטור 

  מתן רווה. –תכנון יום גיבוש לוועדה 

 

 

 

 

 בברכה,     

 

 קטיה אברבוך

 תקנון ועדת"ר יו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


