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 2ישיבת תקנון  סיכום

 

 אגודת הסטודנטים. קומתאשר בהמועצה  משרדב 4..4.0הישיבה התקיימה בתאריך 

  0:49.זמן התחלה:

 1.:.4זמן סיום: 

 

 נוכחים:

 משה לוי, איילת קרפ, מתן רווה, חביאר דורפסמן.יואב גולן, חברי הוועדה: 

 משקיפים:

 רותם פאר –ביקורת  חבר

 אורחים:

 גל פינסלר –מזכ"ל המועצה 

 נטלי עוז

  חסרים:

 ברת הועדה אתי סרורח

 

 עיקרי הישיבה:

 :נושאים שנדונו 

נטלי עוז, חברת  –נוהל לקבלת דו"ח בחירות מיו"ר ועדת בחירות בתום מילוי התפקיד  –ה"ה  ..

 מועצה לשעבר.

 נוהל כפי שהוצג לוועדה.ועדת תקנון מאשרת את ה

 .(חביאר)קטיה, יואב, משה,  4 –בעד 

 .()מתן . –נגד 

הפורמט הקיים היום לכתיבת הדו"ח הוא ארוך, ישן ואינו מחייב. בפועל, השנה,  נימוקים בעד:

 הוצג דו"ח ללא התייחסות לפורמט במלואו. 

ועדת בחירות פועלת ברוב הזמן באופן עצמאי וללא חפיפה או ליווי של ועדה פורמלית. כתוצאה 

מכך, עשויים להיווצר פערים בין ציפיות המועצה מהוועדה )ומהתחקיר המבוצע לאחר סיום 

תקופת הבחירות( לבין התוצר שמוצג על ידי ועדת בחירות בפועל. קיום פורמט מסודר ומחייב 

בחירות בכתיבת סגרתו( תהווה הן כלי עזר לוועדת ניתן להוסיף מעבר לנדרש במ –ל )אך לא מגבי

 הדו"ח, והן רפרנס אחיד לכלל הדו"חות משנים קודמות. 

כיו"ר בחירות, על מנת  בעבר שכיהן שהועלה בוועדה הצורך לשתף בתוכן הנוהל מי נימוקים נגד:

 לקבל חוות דעת נוספת.

במסגרתה תוצג חוות הדעת הנוספת,  –אישור הועד המנהל הצגת הנוהל ל משימות להמשך:

 הצגת הנוהל לאישור המועצה.

 .דיון בנושא התנעת פרויקטור לכתיבת התקנון .4



 

  

 

ו"סיעור מוחות" בנוגע לצורת עבודת הוועדה  מטרת הדיון היא התנעת תהליך העסקת פרויקטור

מולו. הנושאים אליהם התייחסנו: קריטריונים רלוונטיים לכניסה לתפקיד, תאריכי יעד של 

 תחילת עבודה והצגת תוצר מוגמר למועצה ושיטת העבודה מול הוועדה. עיקרי הדברים:

 .יש לצאת למכרז בטווח החודש הקרוב 

 משמעותי למועמד, הדבר יחסוך זמן וכמו כן התוצר יהיה  היכרות עם הארגון מקנה יתרון

 יותר מתאים ונכון.

 .גם היכרות עם תקנוני עמותות מקנה יתרון למועמד 

  מאפשר הצגה מלאה )או פיצול הצגות לשתי ישיבות( 49.4סיום הפרויקט עד סוף אוגוסט ,

 .שלא בלחץ זמן, אפשרות לתיקונים, ופיקוח על תקשורת מול רשם העמותות

  כדאי לבדוק האם ניתן להגדיל את השכר שהוקצב לפרויקט כדי למשוך  –עלה נושא השכר

 אנשי מקצוע למילוי התפקיד.

  עלה הצורך בתקשורת צמודה עם הפרויקטור, עדכונים בנוגע לפרקים שנערכו, אפשרות

 לתקשורת גם בין הישיבות. 

 עדה קראו את השינויים בישיבות יוצגו הדברים לאישור הוועדה, לאחר שכל חברי הוו

אחרת, לא אפקטיבי! הוועדה לוקחת בחשבון ישיבות תכופות  –והגיעו מוכנים לישיבה 

 וארוכות בסמוך לתום הפרויקט.

 .יש להזמין חברי מועצה מחוץ לוועדה להשתתף בדיונים 

 

 נושאים לטיפול להמשך:

  מול רכזת משאבי אנוש גל וקטיה –פרסום התפקיד וקביעת מועד ריאיון 

  גל פינסלר –בדיקת אפשרויות העסקה 

  רותם פאר –בחינת נושא שכר 

  רותם פאר –בחינת הרכב הפורום לבחירת תפקידים בפרויקטור מסוג זה. 

 

 

 

 

 בברכה,     

 

 קטיה אברבוך

 תקנון ועדת"ר יו

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 


