
 

 

 01ישיבה מס' סיכום  - עד מנהלו
 

 שבבניין בית הסטודנט.במשרד המועצה  280/602/13הישיבה התקיימה בתאריך 

 . //:23,  זמן סיום:  //:19זמן תחילת הישיבה: 

 נוכחים:

  ,יועד סספורטהשי סלעליאור ירוס, ערן לדור , 

 משקיפים:

  אלינור זגורי –מזכ"ל המועצה 

 יאור לויןמתן רווה, ל –המועצה  יחבר 

 אבי בן הלל  - יו"ר האגודה 

 איתי בן יאיר – חבר ועדת ביקורת 

 חסרים:

  ,דנה גל, סטס גורבוביצקיקטיה אברבוך 

 

 עיקר תוכן הישיבה:

 '(אנספח ) עדכונים .0

 לקראת ישיבת המועצה .2

a. ('תיק נהלים )נספח א 

b. )'ניטרליות מגדרית בפרסומי האגודה )נספח ב 

c. (ג)נספח  שינויים תקנונים' 

 

 : שהתקבלו חלטותה

 .ועדת ביקורת יו"ר, איתי בן יאירנכח  ותהצבעבבכל 

 הועד המנהל ממליץ למועצה לקבל את הנהלים כפי שהוצגו בישיבת הועדה. .0

 פה אחד מהנוכחים. –בעד 

לישיבת בדבר ניטרליות בפרסומי האגודה הועד המנהל מאשר את העלאת החלטתו של ח"מ ליאור לוין  .2

 -המועצה

 ור.ערן לד -בעד

 יועד, ליאור, שי. -נגד

 אין צורך להעלות הצעות החלטה שעברו אישור בוועדות גם בישיבות המועצה.  –הנימוק 

 הועד המנהל ממליץ למועצה לקבל את השינוי התקנוני לגבי שיטת העסקת עורך העיתון. .3

 פה אחד מהנוכחים. -בעד



 

 

גדרי הולם בוועדות לבחירת בעלי מ ייצוג בדברשל ח"מ לירז יפה  השינוי התקנוני העלאת הצעת  .4

תקנון ההצעה לא תעלה  עדתוומשום שההצעה איננה עלתה ב –לישיבת המועצה תפקידים באגודה 

 לישיבת המועצה.

  -ישיבת המועצה בדבר שינוי הליך ההסתייגות ליואב גולן העלאת הצעת השינוי התקנוני של ח"מ  .5

  פה אחד מהנוכחים. -נגד

עד ההצעה הסעיפים התקנוניים אותם רוצים להוסיף ולעדכן, ועל כן מחזיר הולא ברור מלשון  -נימוק

 המנהל את ההצעה לוועדת תקנון ולמציע ההצעה.

 -"מ קטיה אברבוך בדבר שינוי הועדה למינוי מחדשהעלאת הצעת השינוי התקנוני של ח .6

 .מהנוכחים פה אחד –בעד 

 -לקמןל מחליט שסדר יום המועצה יהיה כדהועד המנה .7

 עדת ביקורת.ובחירות לו א.

 ב. עדכוני ועדות והנהלה.

ניטרליות מגדרית בפרסומי האגודה על ידי חבר מועצה  ג. הצגה נרחבת של החלטת ועדת הסברה בדבר

 ליאור לוין.

 ד. אישור קובץ נהלים.

 ה. אשרור החלטות מועצה ישנות )נספח ד'(

   ו. שינויים תקנוניים.

 פה אחד מהנוכחים –בעד 

 בברכה,
 יועד סספורטה

 עד המנהלהויו"ר 
 

 



 

 

 
 

 'אנספח 
 עדכונים

 כלליים

 הפקת יום הסטודנט. –שלבים אחרונים בבחירת מפיקי הנופש לאילת, חסויות ארצי, בקרוב  .1

 הוזמנו מתנות פתיחת שנה. .2

 סמינר הנהלה. -בתחילת אוגוסט .3

 תפעול

 שיווק .1

 פרסום הסוכנים השבוע התחילו לפנות לראשונה ללקוחות למכירת אפיקי 

 .הסוכנים התחילו לעבוד על פנקס הקופונים לקראת פתיחת שנה 

 נגטיב .2

  לאחר בדיקת מעמיקה של ייתכנות פתיחת את הנגטיב בקיץ, הוחלט שלא לעשות זאת, יכנס

 לתוכנית העבודה של השנה הבאה.

 תפעול .3

 מחליפים את הדלקן ברכב 

 מחליפים את הרכב בעוד חודש 

 רווחה .4

 נכנס שבוע שעבר לתפקיד 

 הפנינג פתיחת שנה, מעונות, בניית הגדרת התפקיד שלוזמן הקרובמתמקד ב : 

 הסברה

 ערב מדור עם מנהלי המדור בו הוצגו יעדי המדור .1

 ונגטיב חוגים  - ת מיתוגוישיבנערכו  .2

 ערב משרד הסברה בו התגבשנו כמשרד .3

 ידיעון לסטודנט החדש בשלבי סיום לקראת הוצאה .4

  התחלת עבודה. -עבודה תתכניו .5

 ספיםכ

לאחר ביקורת של רשות המיסים, הועלתה כלפי האגודה טענה כי שהיא חורגת מהגדרתה  .1

. האגודה מתייעצת עם הגורמים ודרישה להתחיל לשלם מס כחברה מסחרית ר"כמלכ

  .המקצועיים הרלוונטיים על מנת לפתור את הנושא

 .ח"ד רו, הדוחות הועברו למשר2/12המדור עובד על הכנת הדוחות הכספיים לשנת  .2

 

 תרבות 

 בדיקת ייתכנות לקיחת תפעול האקסייטינג על עצמנו. .0



 

 

 'בנספח 
 נהלים משלימים

 
 

 נוהל בחירות חברות חיצוניות
 רקע

הליך בחירת חברות חיצוניות אינו מוסדר ואינו אחיד בבחירות השונות.  נוהל זה בא להסדיר את ההליך ולישר קו בדרך 

 בחירת חברה חיצונית.

 מטרת הנוהל

 להסדיר את הליך בחירת חברות חיצוניות לפרויקטים באגודת הסטודנטים

 

 ליך בחירת חברות חיצוניות לפרויקטים באגודת הסטודנטיםה

 שלב הזמנה להציע הצעות .1

 יפורסם תאריך אחרון להצעת הצעות לפרויקט  .1.1

 ההזמנה להציע הצעות תפורסם לפחות באמצעי פרסום אחד ארצי .1.1

 תאריך התכנסות הוועדה המסננתשעות לפני  12ניתן לקבל הצעות עד   .1.1

 סינון מגישי ההצעות .2

 .ימי לימודים לפני ישיבת הסינון 5הועדה המסננת תזומן לפחות  .1.1

 שמות החברות המתמודדות ישלחו למזכ"ל המועצה לפחות שני ימי לימודים לפני ישיבת הסינון .1.1.1

 נילמען הסר ספק לא יתקבלו הצעות נוספות לאחר סינון ההצעות הראשו .1.1.1

 פורום הועדה המסננת  יכלול .1.1

 בעלי זכות ההצבעה .1.1.1

 בעדיפות לרמ"ד רלוונטי -שני חברי הנהלה .1.1.1.1

 עדיפות ליו"ר ועדת מועצה רלוונטי או מזכ"ל -חבר ועד מנהל .1.1.1.1

 חבר מועצה .1.1.1.1

 ללא זכות הצבעה .1.1.1

 במידה ונדרש גורמים מקצועיים .1.1.1

 נציג ועדת ביקורת .1.1.2

לוועדת ביקורת בו יפורטו הסיבות לחוסר המשך  בסוף הליך הסינון ישלח סיכום ישיבת הוועדה המסננת .1.1

 ההתקשרות עם החברה.

 הצעות לא יתבצע סינון 1למען הסר ספק במידה ומתקבלות פחות מ .1.2

 הליך הפרזנטציה .3

 ימי לימודים לפני הפרזנטציות 5הוועדה תזומן לפחות  .1.1



 

 

 ייקבע זמן הצגה מראש לכל חברה .1.1

 ודים לפני הצגת ההצעות מסמך המכיל:יפורסם לחברי הוועדה הבוחרת לפחות שני ימי לימ .1.1

 קריטריוני סף אשר החברות נדרשות לעמוד בהם .1.1.1

 דגשים מקצועיים .1.1.1

 החברות המתחרות .1.1.1

 פורום הועדה יכלול: .3.3

 בעלי זכות הצבעה .1.2.1

 שני חברי הנהלה .1.2.1.1

 יו"ר הוועדה הרלוונטית או חבר מועצה )בעדיפות על פי הסדר הנ"ל( יו"ר ועד מנהל או .1.2.1.1

  סינון ההצעות במידה והתקיים סינון כזהנכח באינו ש –חבר מועצה  .1.2.1.1

 ללא זכות הצבעה .1.2.1

 ת הליך ההצעות\מתעד .1.2.1.1

 ת ועדת ביקורת\נציג .1.2.1.1

 גורמים מקצועיים במידת הצורך .1.2.1.1

 התנהלות הצגת ההצעות .3.3

 הצגת הנוכחים .1.5.1

 הקראת סעיפי ההזמנה להציע הצעות )נספח א'( .1.5.1

 הצגת ההצעה על ידי החברה המציעה .1.5.1

 מתן זמן לשאלות הנוכחים .1.5.2

 ת לדגשי החברה המציעה לפני תום הזמןמתן אפשרו .1.5.5

בסיום הצגת כל ההצעות יערך סבב התייחסות אשר יגע בכל אחת מהחברות המתמודדות וכל נציג יציג את  .1.3

 החברות העדיפות על פי שיקול דעתו

 בתום סבב ההתייחסויות יערך דיון השוואתי בין החברות הרלוונטיות .1.3

 .חברות לשלב המשא ומתןבתום הדיון ההשוואתי תיערך הצבעה למעבר  .1.3

 .המשא ומתן ינכחו הגורמים המקצועיים הרלוונטיים ונציג ועדת ביקורת פגישותב .3

לאחר מיצוי המשא ומתן פורום הועדה אשר נכח בפרזנטציה תזומן לטובת בחירת החברה לפחות חמישה ימי  .3

 לימודים לפני מועד הישיבה.

 

 



 

 

 

 סעיפי ההזמנה להציע הצעות

 
 ית לבחור בהצעה המתאימה ביותר לצרכיה ומכל מקום אינה מחויבת לבחור בהצעה הזולה האגודה תהיה רשא

 ביותר או הצעה כלשהי.

  אין האגודה מתחייבת לניהול מו"מ מול כל מגישי ההצעות, אך האגודה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  ,ליתן למציע הזדמנות לתקן פגמים טכניים ו/או לא מהותיים האגודה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי

 ככל שנפלו בהצעתו ואין הדבר ייחשב כעומד בניגוד לעקרון השוויון.

  בחירת ההצעה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של האגודה, והאגודה תהיה פטורה ממתן הסבר או נימוק לקבלה או

 דחייה של הצעה כלשהי.

 אופן שהוא דיני המכרזים. על הצעה זו לא יחולו באיזה 

 .מציע שהצעתו תידחה מוותר מראש על כל טענה שהיא כנגד האגודה, בקשר עם דחיית ההצעה 

  חובות וזכויות משפטיות בין האגודה לבין המציע שהצעתו תתקבל יתגבשו רק לאחר חתימת המציע על הסכם

 בכתב עם האגודה.

 קבלת התנאים המוזכרים בהצעה זו מה מאת המציע בדברעצם הגשת הצעה להפקה ע"י מציע כלשהו מהווה הסכ. 

  בתאריך שיקבע שיעברו את שלב הסינון הראשוני האגודה תקיים מפגשי פרזנטציות עם כל החברות המציעות

 ע"י האגודה. הנוכחות בפרזנטציה חובה על כל חברה המציעה עצמה לנושא הנידון.



 

 

 

 ומטה רכז לעובדי אגודה מדרגת ראיונות נוהל

 

 כל בעבור שיפורט ה )כפי/הישיר ת/המנהל של ה/ומנהלו ה/ישיר /ת/מנהל :תפקידים בעלי שני נוכחים יהיו בראיון .א

 בהמשך(. תפקיד

 ועדת ר"יו אם ביקורת )אלא ועדת וחבר נית/סעיף א'(, קלדן לפי(האגודה  מעובדי שניים נוכחים יהיו ראיון בכל .ב

 .אחרת( הודיע ביקורת

ד מטעם האגודה, שלא מן המראיינים, אשר יכניס את המועמדים לראיון ויבדוק במידת הצורך את לכל ראיון יוגדר עוב .ג

 היותם חברי אגודה.

 לכל שווה זמן ובשאיפה למתן הריאיון מנהל של הדעת לשיקול נתון , דקות עשרה לחמש עשר בין ייערך הריאיון .ד

 .מועמד

 ן"משא רכזת הראיונות בשיתוף לפני יום עד יתבצע הוא, ח"קו בסינון צורך ונוצר גבוה המועמדים ומספר במידה .ה

 ביקורת(. ועדת ר"יו י"ע אחרת יוחלט אם )אלא ביקורת ועדת ונציג

 .ן"משא רכזת י"ע הראיונות לפני יום עד יתבצע לראיונות המועמדים זימון .ו

 .ה/הישיר ת/המנהל ידי על עצמו הריאיון ביום תשובה יקבלו המרואיינים כלל .ז

    : הריאיון חברי תדרוך .ח

 לשים יש -על המרואיין  והן המראיינים צוות על הן . הריאיון בזמן סלולריים במכשירים שימוש איסור חל .1

 רטט(. על שקט )לא על סלולריים מכשירים

 וכדומה(. ספרים ,טלפונים(מיותרים  מאביזרים השולחן ניקוי .1

 מצב צבאי, הריון, מחלות, משפחתי, שירות צבמ -לשאול  איסור חל עליהם הנושאים על המראיין הצוות תדרוך .1

 .גיל מיניות, ההורים, נטיות של משפחתי

 .הצורך במידת נאות גילוי עריכת .2

 :הריאיון  מהלך .ט

 .הפרק על שנמצא והתפקיד הריאיון הצגת .1

 וכו'( ביקורת ועדת ת/חבר ית,/בחדר )מראיינים, קלדן היושבים הצגת .1

 דקות(. 11-15הריאיון ) לצורך התחום הזמן ציון .1

 .)ושאלות הארות הערות, ,דגשים(ת /המועמד של חופשית להתייחסות דקות 2 יינתנו הריאיון בסוף כי לציין יש .2

 .הערב עד תגענה לראיונות שהתשובות להדגיש הריאיון יש בסיום .5

 .ידי המועמדים על שנמסרו המסמכים את יקראו הריאיון חברי האחרון הריאיון סיום לאחר .3

 ולשלילה. לחיוב -המועמדים  כל לש והערכה דיון .3

 .נוסף ראיונות סבב לערוך החלטה או שיועסק המועמד בחירת .3

 והעתק הראיונות עם סיום באגודה אנוש משאבי לרכזת ל"הדוא באמצעות תימסר הנבחר המועמד אודות הודעה .9

 ביקורת. לוועדת יישלח הפרוטוקול



 

 

 הודעה על תוצאות הריאיון: .י

 ים האם נבחרו.מנהל המכרז יודיע למועמד .1

 לאחר ההודעה למועמד הנבחר, יודיע על כך מנהל המכרז לרכזת משאבי אנוש. .1

 המידע על המועמד הנבחר יהיה חסוי לעיני משתתפי ועדת הריאיון בלבד עד ליידוע המועמדים.  .1

 

 סיום יום הראיונות: .יא

 הפרוטוקול יישלח לוועדת ביקורת.  .1

, מסמכים עם הצעות ורעיונות לתפקיד יועברו לוועדת ביקורתיועברו ומסמכים רגישים של מתמודדים קו"ח  .1

 לרמ"ד הרלוונטי לבחינת האפשרות ליישמם.

 



 

 

 

 נוהל פיטורים
 

 למקסם רצון ותוך ישראל מדינת לחוקי בהתאם ,באגודה הפיטורים תהליך את מהסדיר הנוהל

 הנהוג השימוע ךהלי .נפש עוגמת הניתן ככל ולמנוע הסטודנטים אגודת מצד התהליך הוגנות את

 .עבודה לענייני הדין בית של מפסיקה נובע כי אם כלשהו חוק של תוצאה אינו בישראל

 :הסטודנטים באגודת עובד פיטורי הליך

 :הבאים הנהלים לאור ינהג עובד של העסקתו המשך את לשקול מעוניין מעסיק בו במקרה

 .העסקתו המשך את לשקול הכוונה על העובד בפני יצהיר המנהל .א

i. לכך הסיבות מפורטות בו ,לשימוע זימון מכתב לעובד ישלח המנהל. 

ii. השימוע לפני ימים עשרה לפחות עד לעובד יימסר המכתב. 

iii. אנוש משאבי לרכזת יועבר המכתב של העתק. 

 ולשמוע ,העובד כלפי טענות המעסיק את להעלות היא השימוע שיחת מטרת .שימוע שיחת העובד עם יקיים המנהל .ב

 .העובד של דבריו את

i. לתפקיד רלוונטיים שיקולים ומתוך לב בתום יתקיים השימוע. 

ii. נוסף לשימוע אדם עמו להביא זכאי מהצדדים אחד כל וחבר ועדת ביקורת.  העובד, המעסיק ינכחו בשיחה. 

iii. סיכום, על הסיכום צריך להחתים את כל הנוכחים בשימוע.ב לתעד יש השימוע את 

 .השימוע מביצוע היותר לכל שבוע וךת בכתב לעובד יישלחו השימוע תוצאות .ג

 שהעלה לטענות בקצרה יתייחס המנהל במכתב .לעובד פיטורין מכתב המנהל ישלח ,העובד פיטורי על והוחלט במידה .ד

 .השימוע בשיחת העובד

 נוספים: דגשים

 ד"עוול כספים ד"לרמ ,אנוש משאבי לרכזת לפנות ניתן ,פיטורין בנושא לסוגיות הנוגע בכל ,ספק הסר למען. 

 מרביים ורגישות בדיסקרטיות ייעשה ,הרבה רגישותו מפאת ,הפיטורין הליך כי חשוב. 

 לוועדת הביקורת מהתיעוד העתקים העברת ועל ההליך תיעוד על רבה הקפדה להקפיד יש. 

 חודשים 11 מעל אם עבד גם ,שהתפטר עובד .לפיצויים זכאי יהיה ,לפחות עבודה חודשי 11 לאחר שפוטר עובד 

 - .לפיצויים זכאי היהי לא

 ומגיע במידה( זכאי לפיצויים  להיות כלומר ,מפוטר בדין להתפטר יוכל העובד ,לעובד תנאים הרעת של במקרה 

 שהמעסיק ככל .התנאים להרעת יתייחס בו  ,טרם התפטרות התראה מכתב לשלוח העובד על יהיה כך . לשם)לו

 .מפוטר בדין היא ההתפטרות כי עוןולט להתפטר יוכל העובד ,התנאים הרעת את יסיר לא



 

 

DD/MM/YYYY 

 לכבוד:

 הפסקת עבודההנידון:

 
בהמשך לשימוע שנערך לך במשרדי האגודה  בתאריך______________ , הריני להודיעך על סיום עבודתך וזאת מיום 

.___________________ 

 

 העובד בישיבת השימוע. מוצע להתייחס בקצרה לטענות/הסברים שניתנו על ידי –כפי שצוין בנוהל 

 

 .נא ראה בהודעה זו הודעה מוקדמת לפיטורים כנדרש עפ"י חוק

 

לחודש _______ ייערך לך גמר חשבון מסודר, שיכלול את תשלום שכר _________, בצד תקופת  11-בתאריך ה

 ההודעה המוקדמת ופדיון ימי חופשה שלא נוצלו על ידך .

 

 .אחלים  לך הצלחה בהמשך דרכךאנו מודים לך על העבודה באגודה ומ

 

                                                                

 בברכה,                                                                                               

 

                            

                                                                                      _________________ 

 

 מנהל.....................                                                                                                                       

 

 

 

 העתק: משאבי אנוש

 יםמדור כספ          

 יו"ר ועדת ביקורת  



 

 

 

 תאריך: _______________

 לכבוד:______________

 הנדון: זימון לשיחת שימוע

 

הנך מוזמן בזאת לפגישת שימוע בנושא עבודתך באגודה, שתתקיים ביום _____________________בשעה 

.________________ 

 מטעם האגודה.בשיחה זו יהיו נוכחים: _________________________________ 

 נושא השיחה: בירור העניינים המפורטים להלן ובחינת המשך העסקתך באגודה:

 ___________ .א

 _____________ .ב

 _______________ .ג

 

 באפשרותך לצרף לשיחה נציג נוסף מטעמך.

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 העתקים:

 יו"ר האגודה

 רמ"ד כספים

 רכזת משאבי אנוש

 יו"ר ועדת ביקורת



 

 

 הליך קבלת דו"ח ביקורת

 רקע

על התנהלות העמותה ותורם להליך קביעת  ועדת ביקורת מגישה דו"ח ביקורת אחת לחציון. הדו"ח הינו כלי המספק מידע

להפקת  נוהל זה בא לבאר מהן הפעולות הנדרשותבמועצה אחת לחציון. הדו"ח מועבר  . כיוםמדיניות מבוסס ונכון יותר

 הלקחים בצורה הטובה ביותר ולמנוע מקרים בהם הדו"ח לא יקבל את החשיבות הראויה לו.

 

 מטרת הנוהל

 לקבוע נוהל מסודר שיתרום לייעול הפקת הלקחים מדו"ח ביקורת

 

 תהליך קבלת דו"ח ביקורת

 
ם בדו"ח, ישלח לחברי המועצה לפחות ינטיווף התייחסותם של בעלי המקצוע הרלירודו"ח הביקורת החציוני, בצ .1

 חמישה ימי לימודים לפני הצגתו בישיבת המועצה.

 . פרסוםדו"ח הביקורת יפורסם לפחות בשני אמצעי  .1

 דו"ח הביקורת יהיה הנושא הראשון בישיבת המועצה הסמוכה לפרסומו. .1

 קבלתו. אי  \המועצה מחויבת להצביע על קבלתו .2

 אי קבלת הדוח משמעה אי אמון המועצה בדוח, ואין צורך בהמשך דיון על מסקנותיו בוועדות. .2.1

 . על ועדות המועצה להמליץ בתחילת כל חציון על לפחות שני נושאים לבדיקה לוועדת ביקורת .5

 למען הסר ספק, ועדת ביקורת אינה מחויבת לבדוק נושאים אלו. .5.1

 רת נושאים לבדיקה בישיבת מועצה שלאחר קבלת הדו"ח.המועצה רשאית לתת לוועדת ביקו .3

 מהישיבה לנציג ועדת ביקורת בו יעדכן על התקדמות הדו"ח. , יו"ר כל ועדה יקצה זמןבכל ישיבה שנייה של כל ועדה .3

דו"ח הביקורת הועד המנהל יחלק את סעיפי הביקורת לטיפול בוועדות השונות. מזכ"ל המועצה יערוך קבלת לאחר  .3

 עקב על הליך הפקת הלקחים מהדו"ח.מ

 



 

 

 

 נספח ג'

 י"ח באב ה'תשע"ג,

 15.3.1111 

 

 לכבוד

 מזכירות המועצה

 ניטרליות מגדרית בפרסומי האגודה ון:הנד

 

 : רקע

לאגודה אחריות מלאה ושווה על ציבור הסטודנטים והסטודנטיות כאחד. במסגרת הדיון הציבורי והאקדמי הרווח בארצנו 

מלא בין  שוויוןיית נשים בצורותיה השונות, ראוי ונכון לאגודה להצטרף למודעות המגדרית ולקיים ובעולם, על אפל

 לא כל שכן כאשר קבוע בתקנון כי אין להפלות על בסיס מין )מגדר(. המינים.

ע אינו מודגש ואינטגרלי מספיק בהתנהלות האגודה וביסודה. לדוגמא במדגם שנערך בשבו האפליה בשיח,כיום נושא 

באותו שבוע פנו אל ציבור הסטודנטים והסטודנטיות  פרסמההודעות הפייסבוק שהאגודה  רוברנדומלי )מצורף(, התגלה כי 

היוותה מאז ומעולם ראי למקום הנשים בשיח, ומכאן גם בחברה. רבים. התקבעות לשון זכר כלשון רבים -רק בלשון זכר

בלשון זכר גורר אזכור רק של המין הגברי, מציגה לנו התייחסות  דיבורהשפה היא ראי דינאמי של התרבות, ושפה שבה 

  ההשלכות לכך הם רבות ושונות. .לא שווה לשני המינים

 

בהמשך להצעה שעברה במועצה הקודמת, שעזרה לצמצם כמעט כליל את הפרסומים הסקסיסטים של האגודה, הצעה זו 

 ח ובפרסומים של האגודה.היא השלב הבא ותצמצם משמעותית את האפליה המגדרית בשי

 

בפועל, מטרת ההצעה היא לשנות את פרסומי האגודה, מכאלו שמנוסחים בלשון זכר רבים, לכאלו שמנוסחים בלשון 

נטרלית מגדרית. להלן דוגמא )לא מפרסומי האגודה( לסטטוס שמנוסח בלשון זכר, "מצטיין בטניס, בשחייה, בריצה? בוא 

בנבחרות תרצו לקחת חלק ניברסיטה!". פרסום נטרלי מגדרית יראה בערך כך, "וקח חלק בנבחרות הספורט של האו

 " http://bit.ly/sdb : כל הפרטים נמצאים? כנסו ללינק הבא שבו הספורט של אוניברסיטה ולזכות בכושר והנאה יחדיו 

 

כדי הבאת מומחים ובניית על הפרקטיקה ניתן לדון רבות, ואני מתכוון ללוות את מדור הסברה בשינוי מקצועי זה תוך 

החשוב כאן הוא יצירת השוויון בין המינים והפסקת האפליה. הרי כאשר המין  ןמערך הסברה שוויוני יותר. אך העיקרו

הנשי אינו הנמען בפרסומים, אלא המין הגברי, נוצרת אפליה ברורה אך לא תמיד מודעת, מפאת ההרגל. והרי הרגל לדבר 

תקין וחיובי. יש לכך השפעות מרחיקות לכת על נשים ועל החברה, שיוצגו בפני המליאה.  מסוים, לא מבטיח את היותו

כערך עליון. אל לנו להסתפק במודעותם הגבוהה של ראשי  השוויוןכזאת השמה את ערך תחזק את רוח האגודה כהצעה זו 

. סטודנטים משכילים ומודעיםות וסטודנטישאר לטווח ארוך ותייצג אגודה של ימדור ההסברה הנוכחי, אלא לנסח רוח שת

 הזדמנות לשנות את המצב בחצרנו הפרטית והחשובה.בפנינו ה

 

  :תוכן ההצעה
 לסטודנטים ולסטודנטיות מופציםהאגודה אשר  בפרסומיטרליות מגדרית ילשאוף לנ ,המועצה מנחה את מדור הסברה

 )דואר אלקטרוני, פייסבוק, אתר האגודה ועוד( . בפלטפורמות השונות

 
 פנים אופי ההחלטה:

 הוק-תקנה / נוהל / אד מתכונת ההחלטה:

 ועדת הסברה+  מעורבותועדת  עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות המועצה:

 אין בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:

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

 ועדת הסברה טעם המועצה, אם נדרש:גורם אחראי מ

 רמ''ד הסברה גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

 אין לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

 

 בברכה,

 ח"מ ליאור לוין וח''מ לירז יפה



 

 

 'דנספח 

11.3.11 

 לכבוד

 מזכירות המועצה

 

 שיטת העסקת עורך עיתון – 11שינוי תקנוני בפרק  ון:הנד

  

 :רקע

בעבר, היה העיתון גוף המדיה המרכזי )והיחיד( בקשר שבין האגודה לסטודנטים. היום, בעידן האינטרנט והפייסבוק, 

 מרכזיותו של העיתון צומצמה, והוא אחד מאמצעי התקשורת העומדים לרשותנו מול הסטודנטים. 

ה להמשיך לבחור אותו במסגרת ועדה עקב כך, ובנוסף לעובדה כי העורך אינו חלק מהנהלת האגודה בפועל, אין סיב

 למכרז מנהלים, ונכון שיבחר לתפקיד כמו יתר המנהלים הזוטרים, במסגרת ועדה לבחירת רכזים. 

 , לפיו העורך יבחר בפורום ועדה לבחירת מנהלים.31.1.3ההצעה היא למחוק את 
 

  :תוכן ההצעה

 כפי שהוצג בישיבה. ,13.1סעיף , 11אשרת את השינוי התקנוני בפרק מועצת אגודת הסטודנטים מ

 
 חוץ  אופי ההחלטה:

 הוק-אד מתכונת ההחלטה:

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

 אין בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:

 הקדם. יעבור לרשם העמותות במיידי לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:

 תקנון, מזכ"ל המועצהועדת יו"ר  גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:

 אין גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

 אין לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

 

 בברכה,

 ח"מ קטיה אברבוך

 

 

 בחירות בעלי תפקידים באגודה  – 11פרק 
 

 . הבחירות לתפקידים באגודה31

 ת לתפקידים באגודה ייבחרו עובדי האגודה הבאים:. בבחירו31.1 

 בפורום מועצה. -מזכיר המועצה  .31.1.1  

 בפורום מועצה. -יו"ר האגודה/ההנהלה  .31.1.1  

 בפורום מועצה. -יו"ר וחברי וועדת ביקורת  .31.1.1  

 בפורום מועצה. -יו"ר וחברי וועדת בחירות  .31.1.2  

 בפורום מועצה. -ועצות המנהלים של חברות הבת נציגי סטודנטים במ .31.1.5  

 בפורום מועצה. -חברי ועדת משאל  .31.1.3  

   בפורום ועדה  -חברי הנהלה בתפקידי ראשי המדורים השונים וסיו"ר  .31.1.3  

 לבחירת מנהלים.   

 בפורום ועדה לבחירת מנהלים -עורך עיתון  .31.1.3  

 בפורום ועדה לבחירת רכזים. -ברמת רכז מנהלים זוטרים ועובדים  .31.1.9  

 . כל עובד אגודה אחר ייבחר לפי נוהל שתקבע ההנהלה.31.1.11  

  .עובד אגודה יסיים תפקידו כאשר אינו עוד חבר בעמותה, אלא אם קיימת 31.1.11  

 החלטת מועצה שלפיה התפקיד אינו מחייב חברות בעמותה. חבר מזכירות המועצה וחברי    

 לה יהיו חברי עמותה בכל מקרה.ההנה   

  

 



 

 

 

11.3.11 

 לכבוד

 מזכירות המועצה

 

 מבנה הוועדה למינוי מחדש – 11שינוי תקנוני בפרק  ון:הנד

  

 רקע:

במסגרת הוועדה למינוי מחדש, יכולים רכזים ומנהלים זוטרים להמשיך את העסקתם באותו תפקיד לשנה אחת נוספת. 

דה לבחירת רכזים. כיוון שמדובר במכרז שבו נדרשת בחינה מעמיקה של הישגיו של מבנה הוועדה כיום, הוא כמבנה הווע

המועמד בשנה החולפת )דבר הממעט לבוא לידי ביטוי בפועל בוועדה היום(, יש צורך בפורום יותר ביקורתי ופחות "פנים 

 ים של המועמד בשנה החולפת.ארגוני". כיום, חצי מבעלי זכות ההצבעה הם עובדי אגודה, שעשויים להכיר ולהיות עמית

ההצעה היא לשנות את מבנה הוועדה על יושביה, כך שבמקום שני חברי מועצה בעלי זכות הצבעה, יהיו שלושה, כמו 

 בוועדה לבחירת מנהלים.

 

  :תוכן ההצעה

 כפי שהוצג בישיבה. ,11.6, סעיף 11אשרת את השינוי התקנוני בפרק מועצת אגודת הסטודנטים מ

 
 חוץ  טה:אופי ההחל

 הוק-אד מתכונת ההחלטה:

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

 אין בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:

 יעבור לרשם העמותות תוך שבועיים מההצבעה לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:

 מזכ"ל המועצה עצה, אם נדרש:גורם אחראי מטעם המו

 אין גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

 אין לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

 

 בברכה,

 ח"מ קטיה אברבוך

 ועדה למינוי מחדש: 33.3

בעל תפקיד שנבחר בוועדה לבחירת רכזים בלבד ומעוניין בתום שנה להמשיך בתפקידו, יודיע בכתב ליו"ר  33.3.1

 ימי לימודים לפני תום כהונתו על רצונו זה. 11 האגודה לפחות

. חבר מועצה מנהלים רכזיםנושא המשך הכהונה יועלה בוועדה למינוי מחדש שתורכב כמבנה הועדה לבחירת  33.3.1

 שישב בוועדה לבחירת בעל התפקיד, לא ישב בוועדה למינוי מחדש, במידה ותתקיים.

 דים לפני תום כהונתו של בעל התפקיד.ימי לימו 11על הוועדה למינוי מחדש להתכנס לפחות  33.3.1

 בסמכות הועדה להחליט באם ימשיך העובד בתפקידו. 33.3.2

במידה והחליטה הועדה על המשך העסקתו, לא תפורסם הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד זה. במידה והחליטה  33.3.5

 הועדה שלא להאריך את כהונתו, תפורסם הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד.

 נוספת. הארכת הכהונה הינה לשנה 33.3.3

 אין הגבלה על מספר הפעמים שניתן להאריך תפקידו של עובד עפ"י סמכות הועדה למינוי מחדש. 33.3.3

  

 



 

 

 

 

 לכבוד

 מזכירות המועצה

  ייצוג מגדרי הולם בוועדות לבחירת בעלי תפקידים באגודה )מכרזים( ון:הנד

 

 : רקע

ים מספר חוקים במדינת ישראל אשר מטרתם מטרת ההצעה היא לקדם את מימוש חובת הייצוג לנשים. כבר כיום  קיימ

לדוגמת החוק הקובע כי על הממשלה לדאוג לייצוג של נשים בכל משא ומתן מדיני  -היא לדאוג לממש את השוויון המגדרי

 מכל סוג או הצעת חוק המעודדת להרחיב ייצוג נשים בכל דירקטוריון של חברות ציבוריות וממשלתיות. 

חירת בעלי תפקידים באגודה, המצב הוא כזה שאין כלל עדיפות לייצוג נשים, המהוות יותר כיום, בוועדות השונות לב

ממחצית מאוכלוסיית הסטודנטים. אותן וועדות הן בעלות משקל רב מכיוון שהן אלו המכריעות בבחירת בעלי התפקידים 

ודה, יש לשאוף לשוויון בהרכב לאגודה וקובעות את ההרכב שלה. בגלל כוחה הרב של הוועדה, בעיצוב ההרכב של האג

 הוועדה ולדאוג לייצוג מגדרי הולם.  

 

 

  :תוכן ההצעה
מועצת אגודת הסטודנטים מחליטה שבכל פורום לבחירת בעלי תפקידים באגודה מרמת רכז ומעלה יתקיים ייצוג מגדרי, 

 קרי לפחות בעל זכות הצבעה אחד ולפחות בעלת זכות בחירה אחת.

 

 ינוי התקנוני כדלהלן, המפרט את הרכב הוועדות לבחירת בעלי תפקידים באגודה.המועצה מאשרת את הש

 המועצה מנחה את האגודה לפעול בדרך זו החל מקבלת ההחלטה.

 

 )הוספת סעיפים לתקנון(

הוועדה לבחירת מנהלים תורכב בעדיפות כזו כך שלפחות אחד ממנה יהיה גבר ולפחות אחת תהיה אישה. במידה  35.1.3

 האגודה וסיו"ר האגודה הינם גברים, באחריות המועצה לתת עדיפות לייצוג של נשים בוועדה בהתאם להרכב הנ"ל.ויו"ר 

הוועדה לבחירת רכזים תורכב בעדיפות כזו כך שלפחות אחד ממנה יהיה גבר ולפחות אחת תהיה אישה. במידה  33.2.3

ברים, באחריות המועצה לתת עדיפות לייצוג של נשים ( הינם ג33.2.1-וב 33.2.1-ושני עובדי האגודה )כפי שמופיע ב

 בוועדה בהתאם להרכב הנ"ל.

 

 

 
 פנים  אופי ההחלטה:

 הוק-אד מתכונת ההחלטה:

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

 אין. בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח ההחלטה:

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

 וועדת תקנון.יו"ר  גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:

 יו"ר אגודת הסטודנטים גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

 אין. לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

 

 

 בברכה,

 ח"מ לירז יפה
 



 

 

 "שינוי בנוהל הסתייגות בישיבות מועצה" -הצעת החלטה
 

כיום הסתייגויות להצעות החלטה הן כלי חשוב אך חזק מדי לטעמי. הצעת החלטה שאמורה לעבור יכולה 
"ליפול" בגלל הסתייגות שאושרה, בין אם בטעות או במכוון. נאמר שעלתה הצעה לחלוקת סוכריות לסטודנטים, 

ק סוכריות רק לסטודנטים מתנגדים. מהמתנגדים עולה הסתייגות להצעה שאומרת שצריך לחל /1תומכים ו 12
. כעת מתבצעת 7מול  15בשנה ד'. חלק מהתומכים בהצעה המקורית משתכנעים וההסתייגות עוברת ברוב של 

הצבעה על ההצעה החדשה אך זו לא עוברת, משום שחלק ממי שהצביע בעד ההסתייגות לא הצביע בעדה שוב 
ון כדי להפיל את ההצעה המקורית. נוצר מצב שבו כהצעה, בין אם בגלל שהשתכנע מדברים אחרים, ובין אם בזד

 הצעה שהייתה עוברת נפלה בגלל עניין טכני.
מכלל חברי המועצה יכולה להשתנות בהסתייגות לפי רוב רגיל,  203באותו העניין, הצעת החלטה שדורשת רוב של 

כך לא עוברת את הסף כך יכול להיווצר מצב שבו הצעה שהייתה עוברת מקבלת שינוי בהסתייגות, וכתוצאה מ
 הנדרש )כפי שקרה עם הצעת ההחלטה של יועד לגבי סיבות מוצדקות להיעדרות מישיבה(.

הצעת החלטה זו באה לתקן מצב זה תוך שמירה על מהותה של ההסתייגות. לפי נוסח ההצעה כל הסתייגות 
ה וגם קיבלה את מירב תטופל כהצעה בפני עצמה, ותיערך סבב הצבעות על כלל ההצעות ביחד. זו שגם עבר

 הנקודות תתקבל.
 דוגמא:

אחת משנה את נוסח ההחלטה  -עלתה הצעה לחלק סוכריות לכלל הסטודנטים, לאחר דיון עלו שתי הסתייגויות
כך שחלוקת הסוכריות תהיינא רק לסטודנטים בשנה ד', והשנייה משנה את נוסח ההחלטה כך שתהיה חלוקה של 

 סוכריות וגם ארטיקים.
יון על ההצעה המקורית ועל כל אחת מההסתייגויות, ייערכו שלוש הצבעות ברצף, לחברי מועצה מותר לאחר ד

תומכים  8זכתה ל 1מתנגדים, הסתייגות  /1תומכים ו 12להצביע בכל שלושת ההצבעות. ההצעה המקורית זכתה ל
 ם.מתנגדים כי כולם אוהבים ארטיקי 6תומכים ו 18זכתה ל 2מתנגדים, והסתייגות  14ו

ההצעה שהתקבלה תהיה זו עם הנוסח לפי ההסתייגות השנייה, משום שגם עברה את הסף לקבלה )רוב רגיל 
 במקרה הזה(, וגם קיבלה את מירב הקולות.

הצעה זו למעשה שומרת על מטרת ההסתייגות ומבלי לתת לה כוח עודף, כל האפשרויות עומדות בפני חבר 
 ים לפי דעתו.המועצה והוא צריך רק לבחור איזה נכונ

 ההצעה היא לשינוי תקנוני, אך מכיוון שהתקנון לא חד משמעי בנושא היא תיכנס גם כנוהל למימוש מיידי.
 הצעת ההחלטה:

מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את השינויים בתקנון כפי שהוצגו בישיבה. השינויים ייכנסו כנוהל עד אשר 
 יתקבלו באופן רשמי בתקנון מרשם העמותות.

 
 פנים ופי ההחלטה:א

 אד הוק מתכונת ההחלטה:
עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות 

 המועצה:
 אין

בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח 
 ההחלטה:

 אין

יעבור לרשם  -מיידי, שינוי תקנון -נוהל לו"ז לביצוע או בניסה לתוקף, אם נדרש:
 העמותות בהקדם

 מזכירות ראי מטעם המועצה, אם נדרש:גורם אח
 אין גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

 אין לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:
 

 על החתום,
 ח"מ יואב גולן, הנדסת מכונות

 



 

 

 נספח ה'

 אשרור שינויים תקנוניים
 

 (5.3.11)ישיבה בתאריך: 

 -שינוי תקנוני בנושא התיישבות בנגב

 ,5.1.9=<  5.1.3, סעיף 5.1.3=<  5.1.3סעיף 

העמותה תפעל לחיזוק ההתיישבות בנגב ותהווה ממשק בין כלל חבריה למוסדות וארגונים הפועלים למען  -5.1.3סעיף 

 העצמת הפריפריה בדרום.

 

 (13.3.11)ישיבה בתאריך: 

 -שינוי תקנוני להרכב וועדות המכרז לתפקידי ניהול באגודה

 עדיפות לחבר מועצה אחד שיבחר בהגרלה מתוך חברי הועדה הרלוונטית. תינתן - 35.1.1.1סעיף 

 שני חברי המועצה הנותרים יבחרו מכלל חברי המועצה. - 35.1.1.1סעיף 

 

 (1.11.11)ישיבה בתאריך 

 שינוי תקנוני בנושא הכנת התקציב 

 מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את השינוי בתקנון האגודה כדלהלן:  

. הוועד יעביר המלצותיו בנוגע לתקציב העמותה טרם אישורו 13.9.3סמכויות הוועד המנהל: סעיף   13.9. סעיף 1

 בישיבת המועצה.    

 . נוהל הכנת התקציב: 31. סעיף 1

 הוועד המנהל יכין מסמך מדיניות תקציב וייתן המלצותיו בנושא חלוקת התקציב באופן רוחבי. -. 31.1סעיף 

ם תכין מסמך מגבלות תקציב שיכלול מדיניות כלכלית של התקציב לאור סמכותה . וועדת כספי31.1סעיף 

 המקצועית של וועדת כספים בתחום זה. 

 . רמ"ד כספים יכין את הצעת התקציב לשנה הקרובה בשיתוף הנהלת האגודה. 31.1סעיף 

לימודים לפני הדיון על ימי  11. הצעת התקציב הסופית תידון בוועדת כספים ובוועד המנהל, לפחות 31.2סעיף 

 התקציב במועצה.

ימי לימודים לפני הדיון על התקציב  5. התקציב יוגש ע"י יו"ר האגודה ויישלח לחברי המועצה לפחות 31.5סעיף 

 במועצה. 

שעות לפני הישיבה.  12. המועצה תהיה מחויבת לדון בנפרד בכל הסתייגות שתוגש לגבי התקציב עד 31.3סעיף 

 תוכל לקבוע כי יתקיים דיון גם בהסתייגויות שיוגשו תוך כדי הדיון. מזכירות המועצה

 

 

 

 


