
 

 

 

3/12/2015 

  #9 מס' תקנוןועדת סיכום ישיבת 

 .לשכת המועצהב 2/12/2015הישיבה התקיימה בתאריך 

 11:00זמן סיום:  10:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 אברהם לבהריואב גולן, עמיחי הרן, תום  חברי הוועדה:

 משקיפים:

 אין

 וריה אוסטרובסקיחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 אין.

 

 עיקרי הישיבה

 הצעות החלטה:

 שינוי נוהל ישיבות המועצההנושא: 
"ועדת תקנון ממליצה למועצה לקבל את נוסח ההצעה: 

 השינויים בנוהל ישיבות המועצה"

 איןנמנעים:  פה אחדקולות נגד:  איןקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה לא התקבלה.דין ההצבעה: 

 פירוט בנספח א' מדובר בהצעה שלפיה המועצה תאשר את תוקף תיק הנהלים בישיבתה האחרונה.הערות: 

 

 הצעות החלטה:

 -שינוי בנהלים לבחירות עובדיםהנושא: 

 עובד שהתפטר

"ועדת תקנון ממליצה למועצה לקבל את נוסח ההצעה: 

 אופן עריכת בחירות לתפקידים בעמותה"" והלהשינויים בנ

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☒נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 עובד שהתפטר אינו רשאי להגיש את מועמדותו לתפקיד אותו עזב בזה העת. מדובר בשינוי הקובע כיהערות: 

 פירוט בנספח ב'.

 

 הצעות החלטה:

 הצבעה על דיון חסוי חלקיתהנושא: 
"ועדת תקנון מחליטה כי חלק מהדיון יהיה נוסח ההצעה: 

 חסוי"

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

מדובר בשלב דוין בהצעה בנושא שינוי בנהלים לבחירת עובדים. הדיון החסוי עסק סביב אישיויות הערות: 



 

 

 ספציפיות ועל כן הוחלט שלא להכניס את שלב הדיון הזה לפרוטוקול.

 

 הצעות החלטה:

 -הלים לבחירות עובדיםשינוי בנהנושא: 

 מגוון מגדרי בראיונות עבודה

"ועדת תקנון ממליצה למועצה לקבל את נוסח ההצעה: 

השינויים בנהלים "בחירות בוועדה לבחירת מנהלים" ו"בחירות 

 בוועדה לבחירת רכזים".

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 פירוט בנספח ג'הערות: 

 

 נושאים לדיון:

 סיכום והמשך פעילות הוועדההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

המקל יואב הסביר בקצרה מה נעשה עד עתה בנושא התקנון, והשלבים שיקרו לקראת העברת הערות: 

 לוועדה הבאה.

 

 

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

 יואב יערוך מסמך סיכום פעילות הוועדה, העברת מקך

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 אין.

 

 

 בברכה,

 יואב גולן

 תקנוןיו"ר ועדת 

  



 

 

 -נספח א'

 2015באוקטובר,  1                                 לכבוד:                                                                

 מועצת הסטודנטים

 נהלים משלימים תיקוףהנידון: 

 

 -ישיבות המועצה

על מזכיר המועצה לשלוח לכלל חברי המועצה קובץ מתוקף של  -1.2.3.4הוספת סעיף 

 נהלים משלימים ותקנון העמותה לא יאוחר מישיבת המועצה הראשונה. 

 )א( ישיבת מועצה אחרונה1 הוספת סעיף

לקראת ישיבת המועצה האחרונה חברי המועצה יעברו על קובץ הנהלים המשלימים על מנת 

בישיבה עצמה, תדון המועצה בסעיפים בעייתיים או בנהלים לוודא כי תקפים ורלוונטיים. 

 שעבד עליהם הכלח.

שלפני ישיבת מליאה אחרונה, על הפורום לדון בנהלים המשלימים  ותקנון בישיבת ועד מנהל

 .ועצה על תיקופםולהמליץ למ

 

 הצעת החלטה:

וין לפי הנוסח המצ אשרת שינוי נוהל "ישיבות מועצה"הסטודנטים מ אגודת "מועצת

 ."מעלה

 

 פנים אופי ההחלטה:

 אד הוק מתכונת ההחלטה:

עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות 
 המועצה:

 אין

בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח 
 ההחלטה:

 אין

 מיידי לו"ז לביצוע או בניסה לתוקף, אם נדרש:

 מזכ"ל גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:

 אין גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

 מזכ"ל המסיים תפקיד. לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

 

 על החתום,

  ח"מ דורון מדרוני, עבודה סוציאלית

  



 

 

 -נספח ב'

 :כבודל
 מזכירות המועצה

 הנהלת האגודה
 הוספת סעיף "לנוהל אופן עריכת בחירות לתפקידים בעמותה" הנדון: 

 
 :דברי הסבר ורקע

כמענה לבעיה שעלתה מהשטח, קיים צורך למנוע מצב בו עובד אגודה העוזב את תפקידו בטרם עת. לא יוכל 
 להגיש את מועמדותו לתפקיד אותו הוא עזב במכרז שנוצר להחלפתו. 

 
 :תוכן ההצעה

 . נהלים נוספים בבחירות בפורום לבחירת מנהלים ובפורום לבחירת רכזים:5
עובד עמותה אשר התפטר מתפקידו בטרם הזמן המוגדר בחוזה העבודה, לא יוכל להגיש מועמדות למכרז . 5.6

 אשר נוצר על מנת להחליפו. מועצת האגודה רשאית לבטל סעיף זה ברוב רגיל.
 
 
 
 
 

 פנים  אופי ההחלטה:
 נוהל  מתכונת ההחלטה:

  המועצה:עבודה מקדימה, אם רלוונטית, בוצעה על ידי מוסדות 
 מיידי לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:

  גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
 רכזת משאבי אנוש גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

 
 
 

 בברכה,
 לבהראברהם חבר המועצה תום 

 נציג המחלקה למזרח תיכון

  



 

 

 -נספח ג'

 :כבודל
 מזכירות המועצה

 הנהלת האגודה
 שינוי נוהל "בחירות בוועדה לבחירת מנהלים" ו"בחירות בוועדה לבחירת רכזים". הנדון: 

 
 :דברי הסבר ורקע

כפי שראינו בשנה האחרונה במועצה ובקרב המגישים מועמדות לתפקידי יו"ר וסיו"ר האגודה, קיים תת ייצוג 
הוא מתקיים ככל שעולים לנשים. ראוי לציין שבקרב כלל העובדים באגודה, לא קיים תת ייצוג לנשים, אך 

 בהיררכיה הארגונית.
 

אתחיל בלהציג שני דוגמאות לבעיות המתרחשות באגודה בהקשר המגדרי.  –: מתוך מכתב הבוחרים ששלחתי 
כחבר מועצה, אני מחויב גם לשבת במכרזים לבעלי התפקידים באגודה. באחד המכרזים בהם השתתפתי, נוכחתי 

בדיון ויושבת בחדר היא הקלדנית, ולא נמצאת אפילו אישה אחת בעלת זכות לגלות שהאישה היחידה שנמצאת 
הצבעה או אפשרות להשתתף בשלב השאלות למתמודדים במכרז. המצב שבו מתמודדת יושבת למול חמישה 

גברים ששואלים אותה שאלות אינו מצב נוח למתמודדת וצריך להשתנות )מי שלא מבין את הסיטואציה מוזמן 
שותפה מהמין החזק(.לשאול חברה/  

נצליח לאפשר סביבה נוחה למתמודדות שבאות להתמודד על תפקידים באגודה, מבנה היושבים במכרז דרך שינוי 
 ואולי בעזרת השם נזכה לראות יושבת ראש אגודת הסטודנטים ולא רק יושב ראש בעתיד הקרוב. 

שישה בעלי תפקידים בדרג מנהלים באגודה הבחירה שש חברות מועצה לפחות לקיים נוהל זה נובע מכך שקיימים 
הסטודנטים, וכך לא נעמיס על חברות המועצה שכן נבחרו )סיו"ר, רמ"ד תרבות, מעורבות, אקדמיה, הסברה, 

 משאבי אנוש(.

 

 
 :תוכן ההצעה

 "בחירות בוועדה לבחירת מנהליםבנוהל "  
 ייכתב:
האגודה או הסיו"ר אינם נשים, אחד מחברי הוועדה במידה ונבחרו מעל לחמישה חברות מועצה ויו"ר  2.4.3.3

 תחויב להיות חברת מועצה שתעלה בהגרלה.
במידה ולאחר שני מועדים שונים לקיום המכרז לא התאפשר לאף אחת מחברות המועצה להשתתף,  2.4.3.4

 יתקיים המכרז בייצוג חסר. כל זאת לאחר עדכון הרכזת לשוויון מגדרי של האגודה. 
 

 חירות בוועדה לבחירת רכזים"בבנוהל " 
 ייכתב:

 במכרז לתפקיד "רכזת לשוויון מגדרי" הרכב הוועדה יכלול לפחות אישה אחת.   3.3.7
 
 
 
 

 פנים  אופי ההחלטה:
 נוהל מתכונת ההחלטה:

  עבודה מקדימה, אם רלוונטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:
 מיידי לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:

 אחראית משאבי אנוש גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:
 יו"ר וועדת ביקורת גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

 
 
 

 בברכה,
 לבהראברהם חבר המועצה תום 

 נציג המחלקה למזרח תיכון
 


