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 ב"אדר תשע בג"י
  

  2' מסתקנון סיכום ישיבת וועדת 

  

  .שבבניין בית הסטודנטבחדר מועצת האגודה   06/03/20112בתאריך הישיבה התקיימה 

   .22:00: זמן סיום ,  18:20: זמן תחילת הישיבה

  

  :נוכחים

  .)19:00-החל מ(נורית רודיך , חן כהן, אפרת הולצמן, עדיאל אשרוב: חברי הוועדה

  ).6- ו5נכחו בדיונים בנושאים 19:30-החל מ(אוריה ברונשוויג , רועי שבתאי: חברי מועצה

  . יוחאי זוהר-ר וועדת ביקורת "יו

  

  :עיקר תוכן הישיבה

 :תיק נהלים .1

  קובץ הנהלים המשלימים לתקנון הוצג כצירוף כל הנהלי עבודה באגודה ובמועצה שאינם

ם חוצי המדורים והרוחביים שעניינם יותר המטרה היא שכל הנהלי. מופיעים בתקנון

 .ולא מאוגדים במקום כלשהוא יאוגדו לקובץ זה, ממדור אחד

 לחברי המועצה ולהמליץ  ההנחיות המוסריותהוחלט לקבל אתו התקיים דיון והצבעה 

  .ראשוני לקוד אתיאותו כמתווה לאשר למועצה 

אפרת , עדיאל אשרוב -) בזמן הצגת הנושא(בעד מהנוכחים ההחלטה עברה פה אחד 

 .חן כהן, הולצמן

  הוחלט לאשר את נוהל השתתפות חברי מועצה ועובדי אגודה והתקיים דיון והצבעה

 . הנוהל הסופי מופיע בנספח- המופיעים בגוף הנוהל לאחר תיקונים, בהגרלות
אפרת , עדיאל אשרוב -) בזמן הצגת הנושא(ההחלטה עברה פה אחד בעד מהנוכחים 

 .הןחן כ, הולצמן

 :עדכון נוהל רכש .2
במיוחד לאור העובדה שהתהליך השתנה בתקופה , עדכון נוהל הרכש הוא תהליך חשוב ומבורך

 ).כמו תפקידי וועדת ביקורת(האחרונה יחד עם שינויים ארגוניים 
חברי הוועדה התבקשו גם הם להעיר ודבריהם , ר וועדת ביקורת"ניתנו הערות בעיקר של יו

 :ההערות שניתנו עד כה. ה בהמשךיועברו להנהלת האגוד
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וועדת ביקורת תהיה : מעורבות וועדת ביקורת בנוהל רכש ובהתנהלות רכש בעצמה  .א

 הצעות 3במקרים בהם נדרשות (מעורבות בתהליך במקרה של הצעת מחיר אחת בלבד 

 . קבלת נהלי הרכש בדיעבד-ובסוף התהליך , )מחיר כמובן

 ).12סעיף (חירים החדש יש לקבל פירוט על פי מה נקבע מדרג המ  .ב

 . נדרש להוסיף לקופות קטנות את הקופה בשדה בוקר-קופות קטנות   .ג

 יש להכניס נושא זה לנוהל ולהתאימו -התייחסות לנושא ביצוע עסקאות בכרטסי אשראי   .ד

 .למסמך ניהול תיקון של רשם העמותות

 

 :המלצה להמשך התקשרות עם היועץ המשפטי לאגודה .3
ש לאגודה נדרשת המועצה לאשר מינוי היועץ המשפטי מדי "ת עם היועמעל מנת להמשיך התקשרו

  ). בתקנון האגודה77סעיף (ולפניכן וועדת תקנון נדרשת להמליץ על מינויו או החלפתו , שנה

הוחלט להמליץ על , ר האגודה והוצג בישיבה"ר הוועדה מיו"לאור המסמך המלצה שנמסר ליו

  .למתן שירותי ייעוץ משפטי לאגודה" 'ערב ושות, אל-בר, כהן"ך ההתקשרות עם משרד המש

  .חן כהן ונורית רודיך, אפרת הולצמן,  עדיאל אשרוב-ההחלטה עברה פה אחד מהנוכחים 

  

 :הרחבת הסיבות המוצדקות להעדרות מישיבות המועצה - ה תקנונית"ה .4
שחרור חד , ספירת שעות לפני מבחן(התקיים דיון בנושא זה והובהרו הסיבות להרחבת הסיבות 

יחד ולצד , )חופשת לידה/עדכון זכויות נשים בהריון, אירועי חובה בקורסים/פעמי מנוכחות

  . החשיבות של תפקוד חבר מועצה פעיל כך שלא יחסיר יתר על המידה משנת הפעילות והכהונה

 יש לציין את הערתו של עדיאל שטען כי שחרור מישיבות מועצה בגין קורסים בהם יש נוכחות חובה

  .אינו מספיק כחד פעמי) סיורים למיניהם(או אירועי חובה 

  .ה זו ולהמליץ למועצה לאשר אותה"הוחלט לקבל את ה

  .נורית רודיך, אפרת הולצמן, חן כהן: בעד

  .עדיאל אשרוב: נגד

 

 : בחירת חברי מועצה מצטיינים- ה תקנונית"ה .5
הדעות היו . ד ההצטיינותנושא זה העלה דיון רחב וארוך לעומקם של דברים ולמשמעות מוס

  .אך כן לדון בו בהקדם, שלא להמליץ על נוסח מסוים למועצהחלוקות מאוד ולכן הוועדה החליטה 

כי יש לעדכן את התקנון בנושא זה מפאת רגישותו ומשום שהינו חוזר על עצמו מספר הוסכם , בנוסף

  .פעמים בשנה ולא מעוגן כך בתקנון

  :הסוגיות בהן דנה הוועדה
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  השפעתו על חברי המועצה בהיבט השאיפה למצוינות, ההצטיינות ומשמעותומוסד .

ר "להוריד את יו? מה אחוז המצטיינים מכלל חברי המועצה הראוי שיהיה, בהמשך לכך

היום .  חברי מועצה31יכולים להיבחר מצטיינים מתוך , הוועד המנהל ומזכירת המועצה

 ועד שני חברי )ה" בה22.7.2סעיף  (םבתקנון מופיע ההיתר לבחור עד חמישה מצטייני

  מדובר בכמות גדולה מדי) כותב ויוזם ההצעה-גילוי נאות (לדעתי . מועצה ראויים לשבח

טענות . שמוזילה את מוסד ההצטיינות ויש לצמצם לפחות את מספר המצטיינים לשלושה

וניתן , האינו מגביל במידה ובאמת מגיע ליותר משלוש" עד חמישה"ניתנו ש, אחרות מנגד

 . ולא חובה לתת לחמישה)לדוגמא (הרי גם לתת רק לשניים

 ראויים לשבח"נקודה נוספת בהתאם לשאלות העולות מהנקודה הקודמת היא נושא ה "

 ...).או שיש מצטיינים או שלא( מה מקום תעודת הערכה זו -) ה" בה22.7.4סעיף (

  שני חברי המועצה הראויים לשבח תבחר מליאת  עלתה הצעה שאת-בנוסף בנושא זה 

ר " שיו-בניגוד למצב הקיים היום בתקנון , המועצה בישיבתה האחרונה בהצבעה חצי גלויה

 .הוועד המנהל והמזכירות בוחרים גם אותם

 

 סוגיית הרצת מועמדים למועצה לשם -ב "ח וועדת ביקורת על הבחירות למועצת האגודה תשע"דו .6

 :הר אגוד"בחירת יו
  .נושא זה גם הוא העלה שאלות רבות והדיון היה ארוך וסוער

  מעניק לגיטימציה הקייםחשוב לציין בראשית הדברים כי הוועדה מכירה בכך שהמצב 

שלא יעשה כך סיכוייו ר אגודה "ליושכן מועמד , במידה מסוימת לתופעת הרצת מועמדים

ובטח , מורים פחות וחמורים יותר כמובן שיש מקרים ח.אגודהר ה"יומכרז לאפסיים לזכות ב

ואת זאת , רים למועצה משיקולים אישיים בלבדר אגודה להריץ חב"שלא מצופה ממועמד ליו

  .יש לגנות

 הפעילות והפרודקטיביות שלה, אנו מבינים גם שתופעה זו מעקרת את רלוונטיות המועצה.  

 חלט נחוץ למגר  התופעה טבעית ולא ניתן לחסלה במאת האחוזים אך בהחשוב להבין כי

  .ולצמצם אותה ככל האפשר

 ר "והוסכם כי חלוקת כוח ההשפעה על המכרז ליו, ח"דוהנידונו ההצעות של וועדת ביקורת מ

 -למשל (אגודה והורדת אחוז ההשפעה של המועצה רק ייפגע במועצה ולא ימגר את התופעה 

  ). אחוז40הווה  אחוז והחלטת המועצה מ60שאחוז השפעתו במכרז הינו " חבר מושבעים"

 טבעית"התובנה החשובה אליה הגענו בישיבה היא שיש לפעול בדרך עקיפה ויותר , על כן "

  .שיהפכו את הרצת המועמדים ללא שווה ולא משתלמתכך ולתת פתרונות 

 בין אם , פתרון אפשרי בנושא זה הוא הארכת תקופת העבודה של וועדת הבחירות למועצה

ובין אם מינוי ) ח" בדו11כפי שמופיע בהמלצה (דשי הקיץ הקדמת תחילת העבודה שלה לחו
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על , כל זאת .עובדי מועצה לתקופות ארוכות יותר/ ים באגודה של וועדת בחירות /לתפקיד

מנת להגדיל באופן משמעותי את מספר המועמדים למועצה כך שמועמדים מורצים יהיו חסרי 

פתרונות מסוג . מועצה ואת בחירתםסיכוי להיכנס למועצה ולהעצים את איכות המועמדים ל

 .זה ייבחנו על ידי הוועדה ויובאו לשולחנה בישיבות הבאות
  

וועדת תקנון , ב"ח וועדת ביקורת על הבחירות למועצת האגודה תשע"בהמשך לדו, לסיכום

ממליצה למועצת האגודה לגנות את התופעה והלגיטימציה של הרצת מועמדים למועצה 

הוועדה תפעל ככל האפשר ותבחן פתרונות . על כל המשתמע מכךר אגודה "לשם בחירת יו

  .למיגור תופעה זו

  .נורית רודיך, חן כהן, אפרת הולצמן,  עדיאל אשרוב-החלטה זו עברה פה אחד מהנוכחים 

 

 : המלצות רלוונטיות לתקנון-ב "ח וועדת ביקורת על הבחירות למועצת האגודה תשע"דו .7
במידה , ואלו סיכומי הדברים, ח" לתקנון ממצאי והמלצות הדוהוועדה דנה בסעיפים הרלוונטיים

  :ח"והמועצה תקבל את הממצאים והמסקנות של הדו

 קמפוס -הוועדה תבחן את נושא הזכאות לבחירות למועצה בשלוחות האוניברסיטה : 4ממצא 

בהתאם לבדיקה זו אכן יש לעדכן בתקנון את הזכאות להצבעה . ספיר ועוד, שדה בוקר, אילת

  ). בתקנון33.3- ו9.2סעיפים (בבחירות 

, הוועדה דנה בנושא כמות חברי וועדת ביקורת הרלוונטיים בראיונות עבודה לחברי קלפי: 5מסקנה 

אי לכך הוועדה ממליצה למועצת האגודה לאשר את השינוי התקנוני . ח"מסקנת הדווהסכימה עם 

  :להלן

  : וועדת הקלפי תמונה על ידי36.2" 

   מנהל הדיון-וועדת בחירות ר " יו36.2.1

   חבר וועדת בחירות נוסף אחד או יותר36.2.2

   או יותראחד וועדת ביקורת חבר שני חברי 36.2.3

"  

. הוועדה הסכימה עם הגישה כי יש להכליל את אופן ספירת הקולות בתקנון העמותה: 10מסקנה 

  .ה תקנונית בישיבות הבאות"לשם כך הוועדה תגיש ה
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  :לוהחלטות שהתקב

  ".עיקרי הישיבה"בגוף הטקסט בסעיף 

  

  :נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו

 בערב ויועברו להנהלת 11.03.12- הערות נוספות על נוהל הרכש יתקבלו עד ליום ראשון ה-חברי הוועדה 

  .האגודה

  .אגודהר " בחינת פתרונות לתופעת הרצת מועמדים למועצה לשם בחירת יו-ר הוועדה "יו

  .ח וועדת ביקורת" בדו10ה תקנונית בנושא מסקנה " ניסוח ה-ר הוועדה "יו

  

  ,בברכה

מ חן כהן                       "ח

 תקנוןעדת ור ו"יו


