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 הסטודנטיםבדבר ניהול ומעקב אחר עמידה ביעדים באגודת ביקורת 

 

  מטרת הביקורת

 האגודה בכל הנוגע לעמידה ביעדים הארגוניים.בחינת אופן התנהלותה של 

 

  מתודולוגיית הביקורת

 עובדי אגודה, חברי מועצה ומעקב אחר פרוטוקולים רלוונטיים.שיחות עם 

 

 ממצאי הביקורת

לא תמיד ישנם באגודת הסטודנטים , עולה כי לצד ביקורות שוטפות אחרות מבדיקה שנעשתה .1

כמו כן, . ורציףנראה כי לא אחת הם לא נמדדים באופן מהימן  –, ובמידה ויש מדידיםיעדים 

אירוע זה מהווה יעדים רבים שנקבעים, אינם מנוסחים כראוי וחלקם לא מהווים יעד של ממש. 

בוודאות באילו מן היעדים הם בהכרח בעיה ארגונית, שכן הגורמים השונים אינם יודעים לומר 

ופוגעת  עומדים ובאיזה אופן. נקודה זו, מקשה על איתור פערים, מונעת מודעות לאותם הפערים

 .בתהליכי התייעלות ובקרה

לארגון אין מופעים קבועים בהם מוצגים תכני העשייה וסיכומי ביניים למול התכנון. ארגון  .2

תקציבים על בסיס תוכניות שנתיות וכו' מחוייב דינאמי, העוסק בכספי ציבור, מנתב תקנים ו

 לביצוע מופעים מסוג זה.

לא אחת, חברי המועצה, המהווים גורם מתווה מדיניות בתור נבחרי ציבור, ממודרים מתהליכים  .3

פנים מדוריים )בין היתר נושאי תקציב ותקני כוח אדם( ולא מקיימים בעצמם תהליכי בקרה 

אחראיים בכל הקשור לעמידה ביעדים בצורה נכונה, יעילה ומדידה על המדורים עליהם הם 

ושוטפת. אירוע זה מתרחש, בין היתר, נוכח חוסר הגדרות מסודרות וברורות באשר לזכויותיהם 

של חברי המועצה וחובותיהם של עובדי האגודה בתחום וכן לאור העדר נהלים, אשר היו יכולים 

 ים ביחד ולחוד.להביא לטיוב העבודה המשותפת של שני הגורמ

 

 ות:מסקנות והמלצ

ועדת ביקורת ממליצה כי לצד בניית תוכנית העבודה, כל ועדה תגדיר לה יעדים שוטפים )ארוכי  .1

טווח וקצרי טווח( וכן תמנה את הדרכים, הכלים והזמנים באמצעותם ניתן יהיה לעקוב אחר 

 מימוש היעדים. 

כמו כן, ממליצה הועדה להגדיר שני מופעים בשנה בהם תבחן העמידה ביעדי הארגון  בנוכחות  .2

יו"ר האגודה, חברי ועדה רלוונטיים וחברי מדור רלוונטים. במופע זה יוצגו היעדים שהוגדרו לפרק 

הזמן שעבר, המשאבים שהוקצו לכך, אופן העמידה ביעדים, פערים באשר למימוש היעד, המלצות 

 קנות להמשך. ומס
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ועדת ביקורת ממליצה לעגן בנהלים את תחומי האחריות והגזרה של ועדה למול מדור, לצד  .3

הבהרת הזכויות והחובות של כל צד. בתוך כך, ראוי לוודא כי חברי הועדה הרלוונטיים זוכים 

להחשף להתנהלות הכלכלית השוטפת של המדור וניצול המשאבים כראוי )בתוך כך, מקומות 

 , תקני כ"א, ציוד וכו'(.עבודה

ניכר כי בישיבות המדור והועדות השונות נקבעות משימות רבות, אך לא נעשית בקרה שוטפת אחר  .4

מימושם. ועדת ביקורת ממליצה להגדיר פורמט מסודר של סיכום ישיבה ומשימות, וכן להנחות 

הקודמת, בדגש  את כלל מנהלי הישיבות להתחיל כל ישיבה בסקירת הצעדים שנעשו מאז הישיבה

 על התקדמות במשימות שהוגדרו.

על משאבים ואירועים , אשר יהיה אחראי ארגונימדור בחון הקמה של ועדת ביקורת ממליצה ל .5

 חוצי אגודה, כגון כ"א, מערכות מידע, מעקב אחר תוכניות עבודה, ייעוץ ארגוני וכו'.

מערכת במטרה לתרום הועדה מבקשת להזכיר כי בסופו של יום, כלל הגורמים נמצאים ב .6

 ולהשפיע. אין תחליף לכבוד הדדי ולתחושת מחוייבות משותפת של כלל הצדדים.
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 דו"ח ביקורת אודות תקופת המכרזים באגודת הסטודנטים

 מטרת הביקורת

במהלך פרק זמן קצר יחסית, מתקיימת תקופת המכרזים לבחירת בעלי תפקידים באגודה אשר במהלכה 
נרחב מבעלי התפקידים מתחלף. תקופה זו הינה בעלת משקל גבוה וחשיבות רבה על המשכיות חלק 

פעילותה וערכיה של אגודת הסטודנטים ועל כן נדרשת בחינה מעמיקה ומחודשת על התנהלותה. מעבר 
 לאמור לעיל, שיקולים נוספים הובילו לעריכת ביקורת זו, ביניהם ניתן למנות את השיקולים הבאים:

 ינת יישום מסקנות דו"ח ביקורת תשע"ד סמס' ב', אשר עסק בהתייעלות בבחירת עובדים בח
 לאגודה. 

  בחינת החלטת המועצה אשר קבעה שיש לתת עדיפות נוכחות במכרזים לחברי מועצה אשר חברים
בועדה האחראית על בעל התפקיד הנבחר, מתוך שיקולים של מקצועיות ומתן תקדים בקביעת 

המועצה. דוח זה יבחן האם יישומה של החלטתה זו הובילה לשיפור ניכר בהתנהלות  מדיניות לחברי
 המכרזים.

  .ריבוי מקרים חריגים בהתנהלות תקופת המכרזים הנוכחית 

 דוח זה יחולק לחמישה חלקים:

 כללי .1

 תפקוד חברי המועצה במכרזים ובחינת מבנה ועדת הבחירה .2

 ייצוג מגדרי במכרזים .3

 אירועים חריגים .4

 ם של גורמי מעטפת )ביקורת ותפעול( ועובדי האגודה בתקופת המכרזיםעבודת .5

 

 מתודולוגיה 

במהלך תקופה של כחודש וחצי, החל מתחילת תקופת המכרזים ועד לעת כתיבת דוח זה, נכחו חברי ועדת 
ביקורת במכרזים השונים לבעלי התפקידים באגודה. במהלך המכרזים הונחו חברי הועדה לבחון את 

המכרז, טיב השאלות, התנהגות המראיינים )חברי מועצה ואגודה כאחד( וכן דיווח על אירועים  התנהלות
 חריגים. דוח זה מציג לפניכם את עיקרי הממצאים והמסקנות.

 

 כללי   -חלק א' 

 לאורך תקופת המכרזים אותרו מספר פערים וליקויים אשר חזרו על עצמם מספר פעמים:

 במכרזים רבים חברי המועצה והאגודה הגיעו בלבוש מרושל או חושפני. פעמים רבות  – קוד לבוש
איון ואת הרלבוש זה אינו מכבד את מעמד המרואיינים הגיעו בלבוש מכובד יותר מחברי המכרז. 

 .אף עשוי להיחשב כפוגעני בעייני אוכלוסיות מסויימות, והאגודה כארגון

 חברי המועצה והאגודה ישבו ברישול על הכיסאות )רגליים  היו מכרזים בהם – נראות בעת המכרז
 על הכיסא, הישענות אחורה ועוד( או הפגינו חוסר עניין בראיון. 

  במכרזים רבים חברי המכרז שאלו שאלות מעורפלות, אשר הקשו על המרואיינים  – שאלותניסוח
ללא קשר לתפקיד הרלוונטי במתן תשובות ענייניות. במקרים אחרים, שאלו שאלות גנריות וכלליות 
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. יתרה 1או שאלות שקשה להבין כיצד הם מקדמות את חברי המכרז לכדי קבלת החלטה נבונה יותר
 מכך, לעיתים נשאלו שאלות שנוסחו באופן אשר מכוון לתשובה הנכונה לדעתו של המראיין. 

 בכל המכרזים, ללא יוצא מן הכלל, ניכר חוסר עקביות בסוג השאלות  – עקביות בשאלות-אי
שנשאלו המרואיינים. מצב זה עלול להוות פגיעה בהגינות ושיווין ההזדמנויות בין המתמודדים 

 כאשר לא כל המתמודדים זכו לענות על אותן שאלות. 

  קיפים. לפי התקנון התקנון אינו מגדיר באופן ברור את מקומם של המש –מקומם של המשקיפים
למשקיפים אין זכות דיבור אלא אם יו"ר המכרז מאשר להם לדבר. סביב חוסר בהירות זו נוצר מצב 
שבו היו אי הסכמות בין ועדת ביקורת ליו"ר המכרז על תפקידם של המשקיפים ומה מקומם בדיון 

 לאחר שהותר להם לדבר. 

 מה של מועמדים אשר הגיעו לשלב הראיון מכרזים עקב חוסר התא 3-השנה נפלו כ – סינון קו"ח
ומכרז אחד שבעלת התפקיד התפטרה לאחר זמן קצר. יתרה מכך, אין שום נוהל או סעיף בתקנון 

 אשר מגדיר לפי אילו קריטריונים יש לערוך סינון קו"ח.

  במהלך תקופת המכרזים מצאה עצמה ועדת ביקורת מבטלת את השתתפותם או זכות  –גילוי נאות
של מספר מראיינים הן בעת ביצוע ההגרלה לנוכחות במכרז והן בעת המכרז עצמו. לא  הצבעתם

אחת ידעו המראיינים כי הם עתידים לפגוש מתמודדים המוכרים להם, אך סברו כי יוכלו להצביע 
בפעמים אחרות, המראיינים הנבחרים לא הסתכלו מבעוד מועד על רשימת  באופן שקול ואחראי.

 לא היו ערים לכך שעתידה להיווצר בעיה. המתמודדים ועל כן

 מסקנות והמלצות:

  נוהל משלים לתקנון שיעסוק במכרזים. על הנוהל להגדיר ועדת ביקורת ממליצה לנסח בהקדם
ועדת ביקורת ממליצה שהפורום שינסח באופן ברור את קוד הלבוש, ההתנהגות והנראות במכרז. 

די האגודה )עדיפות לחברי ועד מנהל(, ועדת תקנון ובאת הנוהל יורכב מרכז/ת משא"ן, נציג/ה מע
ונציגות של ועדת ביקורת. פורום רחב מסוג זה יוכל לספק זווית רחבה ומעמיקה על התנהלות 

 המכרזים באגודה. 

  ועדת ביקורת ממליצה לכתוב סעיף בתקנון אשר יגדיר בפירוט את מקומם של המשקיפים לאחר
קורת ממליצה שהמשקיפים יוכלו לענות רק על שאלות שהותרה להם זכות הדיבור. ועדת בי

הקשורות לאופי התפקיד. אין מקומם של המשקיפים לתת דעתם על מועמדים ספציפיים והתאמתם 
 לתפקיד. 

  בנוסף, ראוי  יש להוסיף לנוהל המשלים סעיף המגדיר כיצד יש לערוך סינון קו"ח. –סינון קו"ח
שלפני תקופת המכרזים, ירכז הרמ"ד טופס המפרט את התכונות והרקע הנדרש לשם מילוי 

ועדה התפקידים השונים בהצלחה, שיהווה מסמך עזר לסינון הקו"ח. כמו כן, ראוי לבחון הקמה של 
   של חברי מועצה וחברי ועדת ביקורת אשר יהיו נוכחים בסינוני קורות החיים. ייעודית

 דת ביקורת ממליצה לבחון מחדש את הליך הסמכת חברי המועצה לנוכחות במכרזים, ולהוסיף וע
 תכנים רלוונטיים לאור העולה מדו"ח הביקורת.

 
 תפקוד חברי המועצה במכרזים ובחינת מבנה ועדת הבחירה -חלק ב' 

פות חברי בחלק זה נתמקד בהתנהלות חברי המועצה במכרזים תוך התכתבות עם החלטת המועצה לעדי
 ועדה במכרזים. 

 לאורך תקופת המכרזים ניכר היה שחברי המועצה אינם מגיעים מוכנים למכרז:

                                                           
 חשוב לציין שנקודה זו עלתה גם בדוח ביקורת תשע"ד 1
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 דק'  30של עד עיכוב מספר פעמים חברי המועצה איחרו באופן משמעותי, מצב אשר הוביל ל - איחורים
כרז ללא במכרזים. אירוע חריג במיוחד היה במכרז רכז הסברה כאשר חבר מועצה כלל לא הגיע למ

  . הודעה מוקדמת

  על אף החלטת המועצה אשר העניקה עדיפות לחברי הועדה הרלוונטית, ניכר  –העדר הכנה לתפקיד
חוסר הכנה משמעותי למכרז. פעמים רבות חברי המועצה כלל לא הכירו את התפקיד אליו נתבקשו 

מיותר לציין שהדבר הבסיסי . 2לבחור מועמד ראוי ואם הכירו את התפקיד היה זה באופן שטחי ביותר
  3ביותר בהליך קבלת החלטות הינו הבנה של הסוגיה הנידונה )במקרה הזה התפקיד(.

 כפי שנאמר בחלק א' הכללי, פעמים רבות נשאלו שאלות כלליות שאינן רלוונטיות לתפקיד  – שאלות
ד. בנוסף, נשאלו הספציפי או שאלות מיותרות שאינן עוזרות לקבל החלטה מושכלת על המועמד לתפקי

שאלות שאינן מנוסחות באופן ראוי. ניתן להניח שמצב זה קשור לחוסר ההכנה למכרז וההבנה של 
 הגדרות התפקיד. 

  פעמים רבות )רלוונטי בעיקר לחברי מועצה במכרז הראשון שלהם(, לא הייתה  –חוסר הכנה למכרז
שיחה עם רכזת משא"ן(. מצב זה פגע הכנה ולו המינימלית ביותר למכרז )לדוגמא קריאת התקנון או 

 לא אחת בהתנהלות המקצועית של המכרז והוביל לחריגה בזמנים. 

 
 מסקנות והמלצות

ועדת ביקורת רואה בממצאים אלו )בנוסף לממצאים אשר עלו בחלק א'( פגיעה משמעותית  בהתנהלות 
 האגודה ומעמד המכרז אשר מהווה ראיון עבודה לכל דבר ועניין.  

 
כיום התקנון מחייב נוכחות של חברי מועצה במכרזים ובעלי תפקידים באגודה אשר יתחלפו בכל מכרז. 
מעבר לכל הנאמר, מודל תקנוני זה מוביל למצב בו אין עקביות במכרזים דבר אשר פוגע מקצועית בהתנהלות 

 המכרזים. 
 

 היתרונות העיקריים של מודל זה הינם:

על אף יתרון זה, יש לזכור שבעלי  – בבחירת בעלי התפקידים לאגודהייצוגיות לחברי המועצה  .1
התפקידים במועצה הינם בירוקרטים אשר צריכים לפעול לפי התווית המדיניות של חברי המועצה 
)הדרג הנבחר(. חברי המועצה בוחרים את יו"ר האגודה אשר חייב להם דין וחשבון על התנהלות 

 האגודה. 

על אף יתרון זה, ועדת ביקורת נוכחת  – קטינה את הסיכוי לניגודי ענייניםהגרלת הועדה הבוחרת מ .2
 במכרזים לצורך בחינת ניגודי עניינים ובסמכותה לפסול מכרז במידה ויש חשד לאי תקינות.

  
ועדת מכרזים מקצועית אשר תמנה חברי בצורת לאור הנאמר לעיל, ועדת ביקורת ממליצה לבחון מודל אחר, 

. ועדה זו תתכונן ותתמקצע בניהול מכרז וניסוח שאלות. יתרה מכך, ועדה זו תוכל על ידו הנוועד מנהל ותמ
לבחון היבטים רחבים יותר כגון שיווין מגדרי בבעלי התפקידים באגודה, פילוח נכון של בעלי תפקידים 

 מפקולטות שונות וכו'; שיקולים אשר קשה לשים אליהם לב במודל הנוכחי של ועדה מתחלפת. 
חשוב לציין, שברוב המגזר הציבורי בארץ זהו המודל הקיים, בו אין עירוב של גורמים פוליטיים )דרג  

 נבחר( בבחירת מנהלים )למעט משרות אמון(. 
מודל זה מיושם באגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית. לפי המודל שלהם, הוועד המנהל בוחר את  

שה עומד יו"ר. אפשר להזמין למכרז משקיפים ללא זכות הצבעה חברים, וברא 5ועדת המכרזים, אשר מונה 
אך עם זכות דיבור )כגון רמ"ד נכנס( ובכך להכניס שיקולים נוספים לדיון. החיסרון העיקרי של מודל זה הינו 
העומס על הועדה המקצועית. אף על פי כן, מודל זה יעיל ומקצועי יותר ומוריד עומס מיתר בעלי התפקידים 

   באגודה.
 

                                                           
  היחיד הזמין היה דף בו מפורטים בקווים כלליים בלבד עיקרי התפקיד.המידע  2
 יש לציין שהיה מספר מצומצם של חברי מועצה שערכו הכנה משמעותית טרום המכרז. 3
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על מנת להתמודד עם העומס שמודל זה מציב על בעלי התפקידים בועדת המכרזים המקצועית, להלן מספר 
 מודלים אפשריים: 

 
זהו המודל אשר מתקיים באגודת הסטודנטים בירושלים  – ועדה מקצועית לכלל תפקידי האגודה – 1מודל 

למשך זמן של שבועיים. החיסרון  כאשר הדרך שלהם להתמודד עם העומס היא לדחוס את כל המכרזים
העיקרי של מודל זה הוא החלפה של כלל התפקידים בפרק זמן ממש קצר דבר אשר יכול להחליש משמעותית 

 את הארגון.
 

לפי מודל זה, ועדת המכרזים המקצועית תבחר רק את  – ועדה מקצועית לתפקידים בדרג מנהלים – 2מודל 
ם וכו'(. יתר בעלי התפקידים יבחרו לפי מודל הועדה המתחלפת כאשר הדרג המנהלי )סיו"ר, רמ"דים, מנהלי

יוקדש זמן משמעותי לפני כל מכרז בו יוצג התפקיד באופן מפורט לחברי הועדה המתחלפת. חיסרון עיקרי 
של מודל זה הינו שעדיין בעלי תפקידים משמעותיים )דרג רכזים( נבחרים על ידי ועדה מתחלפת ופחות 

 מקצועית.
 

לפי מודל זה, יבחרו בועד המנהל שני  – ועדה מקצועית לדרג מנהלים + ועדה מקצועית לדרג רכזים – 3ל מוד
ועדות מכרזים מקצועיות, האחת לדרג המנהלים והשנייה לדרג הרכזים )שבראשה יעמוד כל פעם הרמ"ד 

זהו ים עכשיו. לדעתנו הרלוונטי(. יתר תפקידי האגודה הזוטרים יבחרו על ידי ועדה מתחלפת לפי המודל הקי
מכיוון שהוא מצליח להתמודד עם העומס על בעלי התפקידים, ובמקביל מותיר את  המודל המוצלח ביותר

 רוב תפקידי המטה והתפקידים הרוחביים בידי בחירה של ועדה מקצועית. 
 

ועדת ביקורת ממליצה לועד מנהל לערוך דיון על סוגיית המכרזים והמודל האידאלי עבורם על  –לסיכום 
 מנת למנוע הישנות של הממצאים אשר עלו בדוח זה.

 

 ייצוג מגדרי במכרזים –חלק ג' 
 

לאורך תקופת המכרזים ניתן היה לראות כי אין ייצוג מגדרי בכל המכרזים. כך לדוגמא היה מכרז בו כל 
הבוחרים היו גברים ללא ייצוג נשי. מבחינה של הסוגיה, נתגלה שאין התייחסות לכך בתקנון, בנהלים פאנל 

 משלימים וגם לא בהחלטות מועצה. 
 

 :להלן המלצותיהבקשנו מרכזת שיווין מגדרי וטיפול בהטרדות מיניות את דעתה בעניין. 
רוב באוכלוסייה, מודרות באופן כמעט  של מועצת הביטחון של האו"ם, נשים המהוות 1325על פי החלטה "

מוחלט ממוקדי קבלת החלטות על כל גווניהן. כחלק מהיותה של האגודה מייצגת הן סטודנטים והן 
 סטודנטיות, במציאות מסוג זה, קולן של הסטודנטיות יכול להיעלם.

ים. בשנים קודמות, על כן, חשוב מאוד להעלות למודעות השנה את עניין הנציגות הנשית בוועדות של המכרז
לא הייתה הקפדה על כך שתהיה לפחות נציגה אישה אחת במכרזים. בבסיס רעיון זה, ישנו עניין שהוא מעבר 
לנראות החיצונית: ממחקרים רבים שנעשו, עלה כי הנטייה של אנשים בראיונות עבודה היא לבחור אנשים 

נשים   ים שיבחרו בגברים. מעבר לכך, לדעתישדומים להם. לכן, אם יושבים רק גברים במכרז, רוב הסיכוי
מועמדות אשר יגיעו למכרזים, ירגישו יותר בנוח במידה ותהיה אישה נוספת מלבדן אשר תנכח בחדר וגם 

 תשפיע על סיכויי הקבלה.
  

על כן, יש להטמיע נקודת השקפה מגדרית בכל מכרז שמתקיים, מתוך הבנה עמוקה כי לנשים נקודת מבט 
חיונית ובעלת ערך רב, אשר חייבת להישמע בעת קבלת החלטות הנוגעות לציבור הסטודנטים הרחב ייחודית, 

 ולסטודנטיות בפרט.
  

 "לדרוש נוכחות של אישה אחת לפחות בכל מכרז –היא, בתור התחלה  לפי כך המלצתנו
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ד מכל מגדר לאור הנאמר לעיל, ועדת ביקורת ממליצה להוסיף סעיף המחייב נציגות של לפחות אדם אח
נוכחות של נציגת מועצה במכרז  תקנוניתבמכרז בעל רוב מגדרי מסוים. בנפרד, ועדת ביקורת ממליצה לחייב 

 לתפקיד רכזת שוויון מגדרי והטרדות מיניות. 

 
 
 

 אירועים חריגים –חלק ד' 
 

שברצוננו מעבר לאירועים והממצאים שהצגנו עד עתה, במהלך תקופת המכרזים התרחש אירוע חריג 
 להעלות כאן לצורך ביקורת, בחינה והפקת לקחים:

 
לתפקיד רכז/ת הפקות הוגשו שישה קורות חיים של מתמודדים, מהם נבחרו ארבעה מתמודדים לשלב 
המכרז, באמצעות הליך של סינון קו"ח. אף על פי כן, בעת המכרז הועברה לחברי הועדה הבוחרת רשימה של 

המועצה שנכח הן בסינון קו"ח והן במכרז הופתע מכך והעלה את הנושא  כחמישה מועמדים. אחד מחברי
 בפני חברי המכרז. 

רמ"ד תרבות הסבירה שבעת שהתקשרה לעדכן את המתמודדים לתפקיד על כך שלא עברו את הסינון  
קו"ח, אחד המתמודדים החל בניסיונות שכנוע לקבלת הזדמנות נוספת. רמ"ד תרבות ורכזת משא"ן ערכו 

ן ללא נוכחות של נציג ביקורת או מועצה והחליטו לבד )ללא הודעה לגורמים הרלוונטיים: מועצה, דיו
 ביקורת( על ההחלטה להעבירו לשלב הבא. 

בעת המכרז, נציג ועדת ביקורת התערב והבהיר שמהלך שכזה מנוגד לנהלים. לאחר התייעצות עם יו"ר  
להתראיין אלא אם מנהלת המכרז )רמ"ד תרבות( ועדת ביקורת הוחלט שזה לא ראוי לאשר למתמודד 

תתעקש לראיינו. רמ"ד תרבות החליט שיש לראיין אותו כמו יתר המתמודדים. בסופו של דבר, המכרז פוצץ 
 ולא נבחר מתמודד לתפקיד. 

 
על אף שלבסוף המכרז פוצץ ובכך לא נגרם נזק משמעותי מבחינת שיווין ההזדמנויות והגינות המכרז, זוהי 
חוכמה שבדיעבד. אירוע זה חריג ביותר מבחינת הוגנות הליך סינון קורות החיים. אין זה ראוי שאדם יקבל 
הזדמנות מיוחדת רק בשל התעקשותו, כוח השכנוע שלו או כל סיבה אחרת באשר היא. אירוע זה, מהווה 

סינון קורות החיים עדות לצורך הדחוף ליצירת נוהל משלים שינחה קריטריונים ונהלים ברורים להליך 
 )כאמור ועדת ביקורת ממליצה על ניסוח נוהל שכזה(.

 
 בתקופת המכרזיםשל גורמי מעטפת )ביקורת ותפעול( ועובדי אגודה  םעבודת –חלק ה' 

 
כפי שצויין בתחילת המכרז, תקופת המכרזים הינה תקופה עמוסה במיוחד, שעיקרה נפרשת על פני חודש 

תוך ביצוע חפיפות, המשך הפעילות השוטפת ונוכחות  –ל הדרג הניהולי והרכזים וחצי. בפרק זמן זה מוחלף כ
במכרזים נוספים אחרים. אירוע זה בהכרח פוגע בתפקודה של האגודה, מונע רציפות פעילות, פוגע ביעילות, 
עשוי להביא לחפיפות שאינן נעשות בצורה מיטבית וגורם לכדי כך שפעם בשנה עשרות אנשים מוחלפים 

 חת.בא
לצד האמור לעיל, על פי התקנון, ישנה החובה לנציג מועדת ביקורת בכל מכרז על מנת לשמור על שיווין 
ההזדמנויות והוגנות המכרז, לצד נוכחות קלדן/ית. מצב זה מוביל לעומס רב על חברי ועדת ביקורת אשר 

לעומס על הקלדנים באגודה.  נדרשים להיות נוכחים במכרזים, בסינון קו"ח ולהמשיך בעבודתם הרגילה, וכן
בתקופת מכרזים הנוכחית חברי ועדת ביקורת חרגו ממכסת השעות הנדרשת לתפקיד. כמו כן, העומס על 
הקלדנים הוביל למקרים בהם רכזת משא"ן שימשה כקלדנית על מנת להבטיח קיומו של מכרז בו לא יכלו 

ד שבוע וחצי. מקרים מסוג זה הוביל לכדי לשבץ קלדן/ית, וכן לכדי מצב שחלק מהפרוטוקולים התעכבו ע
מצב שמתמודדים למכרזים, שביקשו לראות את הפרוטוקול שלהם לשם הפקת לקחים לפני מכרז אחר, לא 

 עובדה המווה מעין פגיעה במתמודד. –יכלו לעשות זאת 
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 ועדת ביקורת ממליצה:לאור הנאמר לעיל, 

  מחודשת של תקופת המכרזים לאורך השנה כולה, ליו"ר האגודה וכן לרכזת משא"ן לבחון פרישה
 במטרה לאפשר פעילות תקינה, רציפה ושוטפת.

  .להגדיל את תקן השעות של חברי ועדת ביקורת בתקופת המכרזים 

  לרכזת משא"ן לבחון את האפשרות שבעת המכרז, ייבנה מסמך עבור כל מתמודד שימולא על ידי כלל
לשימור ולשיפור שעלו במהלך הראיון. מסמך זה איננו מחליף את המראיינים, בו ייכתבו הנקודות 

 הפרוטוקול, אך הוא יוכל להיות נגיש למתמודדים ישר לאחר קיום המכרז, אצל רכזת משא"ן.
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 ביצוע הגרלות באגודת הסטודנטים

 

 מטרת הביקורת

במהלך חודש מרץ בוצעה בדיקה מעמיקה באשר לאופן התנהלותן של הגרלות באגודת הסטודנטים, 

 במטרה לבחון מחדש את הנהלים הקיימים.  

 מתודולוגיית הביקורת

 מעבר על קובץ הנהלים בנושא ובחינת אופן התנהלותן של מספר הגרלות שבוצעו לאחרונה.

 מצאים והמלצות:מ

לא קטן של פערים. ועדת ביקורת ממליצה לועדת תקנון לבחון את התהליך שבוצע חשף מספר 

 הכנסתם והטמעתם של הנהלים הבאים: 

 יש לוודא כי ההגרלות המבוצעות נעשות על פי מספר תעודת זהות ולא לפי שם הסטודנט. .א

 יש להנחות כי תוצאות ההגרלה יישמרו במדור המגריל עד חצי שנה מיום ההגרלה.  .ב

 ברו מיד בתום ההגרלה ליו"ר ועדת ביקורת.תוצאות ההגרלה יוע .ג

הגברת המודעות לחובה שבנוכחות נציג ועדת ביקורת בביצוע כל הגרלה, המזכה את הזוכה  .ד

 .₪ 50בפרס/גמול העולה על 

 קביעת נוהל אחיד באשר לאחוז מוגרלים "עודפים", על מנת לחסוך מספר רב של הגרלות נוספות.    .ה

 ר האגודה.חובת פרסום רשימת הזוכים באת .ו

הכנת פורמט מסודר לכל הגרלה, שיכלול את תאריך ההגרלה, אופן ההגרלה, הגורמים הנוכחים  .ז

 בהגרלה וכו'.
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 משרד שירותי האגודה

 

 מטרת הביקורת

במהלך חודש אפריל התקיימה ביקורת יזומה ושגרתית למשרד שירותי האגודה. הביקורת נועדה לבדוק 

 את ההתנהלות השוטפת של משרדי האגודה בבית הסטודנט ובפקולטה לבריאות. 

 מתודולוגיית הביקורת

שבעל פה מנהלת המשרד ומנהלת החשבונות, וכן ע"י קיום סקר עם  פגישות הביקורת בוצעה באמצעות 

 למול סטודנטים שקיבלו שירות במשרדים הללו בעת הביקורת.

 ממצאי הביקורת

שנה, מכירה את  20הביקורת העלתה כי מנהלת משרד שירותי האגודה, המשובצת בתפקיד מזה  .א

 ., תוך הצגת תודעת שירות מצוינתהנהלים לעומק ופועלת על פיהם

ים במידת הצורך, באמצעות פתיחת חלון המשרד ערוך לתקופות עמוסות, ומאפשר ויסות עומס .ב

 שירות נוסף. 

המשרד פועל בכפוף לנהלים המקובלים בכל הקשור להתנהלות הכספית, ומבצע מעקב מסודר,  .ג

 יסודי וקפדני בנושא, בשיתוף הנהלת החשבונות של האגודה.

ת משרד השירותים בפקולטה לבריאות פתוח יום בשבוע למספר שעות, בהתאם לביקוש. מביקור .ד

 שנעשתה בעמדה, אכן נצפתה עובדת אגודה הממתינה ללקוחות זמן ממושך.

משאלון שבעל פה, שנעשה למול מספר סטודנטים שקיבלו שירות, עולה כי השירות שניתן הוא  .ה

משביע רצון ומקיף. יחד עם זאת, עלו מספר תלונות באשר למקרים בהם קיימים תורים ארוכים 

המבוקש הוא פשוט )כמו למשל, מספר שאלות( ואינו מצדיק לחלונות השירות, בעוד שהשירות 

 שהייה ממושכת בתור.

 

 מסקנות והמלצות

ועדת ביקורת ממליצה לחלק את חלונות הקבלה של המשרד לנושאים שונים, שיסייעו לווסת  .1

עומסים ולהפנות כל סטודנט לחלון המתאים לצרכיו )לדוגמא, חלון ייעודי למכירת כרטיסים, 

 שיוקצה למתן תשובות לשאלות שונות(.וחלון אחר 

כמו כן, הועדה ממליצה לבחון אפשרות של הצבת מכשיר אוטומטי לרכישת כרטיסים, לצד  .2

 מכירת כרטיסים במשרד שירותי האגודה.

ועדת ביקורת ממליצה לעשות שימוש במכשירים אלקטרוניים ובלוחות מודעות שיציגו  .3

לשאלות נפוצות ללא צורך בנציג שירות. יש  הסברה טובה וממוקדת, ויאפשרו מתן תשובות

 לבחון את יישום ההמלצה גם באתר האגודה.
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מתג מומלץ ליפות את המקום, למשרד שירותי האגודה בפקולטה לבריאות לא נראה מזמין.  .4

לציבור הסטודנטים שלו אותו, לבחון פעם נוספת את שעות פתיחתו ולוודא הנגשה טובה יותר 

 שבפקולטה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

  משרד שיווק

 מבוא

משרד השיווק הינו משרד . , אלא מנהלתללא רמ"דומתפקד הסיו"ר  אחריותו של תחתנמצא  השיווק משרד

המניב כספים ומהווה חלק נכבד מהכנסות האגודה. כמו כן, יריד האמנים, הפנינג פתיחת שנה, אירוע "מדע 

ים בעלי עסקהמשרד פונה באופן יזום ל   על הבר" נמצאים תחת אחריות משרד שיווק. 

שלושה יועצי  נםיש ומוכר אפיקי פרסום שונים ברחבי האוניברסיטה, באתר האגודה ובאירועים השונים.

חברה שיש לה סניף בבאר שבע ולא יותר משלושה סניפים  כלומר כל אמונים על השיווק המקומי, ואלושיווק 

, שנבחרה במכרז חסויות "סקופוס"החברת  התקשרות רציפה עםבנוסף ליועצי השיווק, קיימת בכל הארץ. 

עם חברות  פרסום על חוזימתפקדת כיועץ שיווק "חיצוני" וחותמת  על ידי היו"ר והסיו"ר. "סקופוס"

 . בעלות היקף גדול חסויותמוכרת ו ארציות, כמו בלו, עלית

 צורת  עבודה

חברת הסיו"ר ו ק, מנהלת המשרד,שיווהיועצי  ושתובעלי רשות עריכה של גוגל דוקס, שחשופים אליוקיים 

, איזה יועץ שיווק סגר איזה מן אפיקי פנוייםה כל אפיקי הפרסום צויניםמ במסמך המקוון ."סקופס"

 . הפרסום ולכמה זמן

 מעקב הכנסות

 מזינה את החוזים המשרד. ברשימה, המנהלת לתנהמ שאליה חשופה רקרשימת אקסל מתנהל בצורת 

ההכנסות  בהתאמה לאפיקי הפרסום. ,מעקב על ההכנסות על פי מי מהיועצים שסגר את החוזיםמנהלת ו

 .שהחברות מספקות מתועדות בקלסר נפרד ועל פי חשבוניות "סקופוסחברת "יריד האמנים וממ

  שכר העובדים

 .על פי מכירה עמלות + שעות 90 תקןמנהלת:  שכר

 מכירה.על פי  עמלות שעות + 50 תקן היועצים:שכר 

 

 מטרות הביקורת

 .הכנסותבדיקת מנהל תקין בנושא הכספים ורישום  .1

אחר אפיקי הפרסום השונים  מעקבו בדגש על שמירת הידע ,בחינת יעילות צורת העבודה הקיימת .2

  ורווחיותם.

 .סקירת נגישות אפיקי הפרסום לבעלי עסקים .3

  בחינת מיצוי פוטנציאל הרווחיות במשרד. .4
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 ביקורתמתודולוגיית ה

 על קלסר השיווק. מעבר משותף 29/4/2015לת משרד השיווק בתאריך מנהו בין נציג ועדת ביקורת פגישה

 בנוסף, מעבר על רשימות האקסל וסקירת יעילות אפיקי הפרסום השונים. .ת חיצוניותולחבר להתקשרויות

 

 ממצאים

 ההכנסות תקינים.החומרים במשרד מתויקים בצורה מסודרת, אופן העבודה ורישום  .1

טלוויזיות מוצבות במספר מקומות באוניברסיטה, אך לא נעשה בהן שימוש פרסומי והן לא נמכרות  .2

 כאפיק פרסומי.

אלו מקשים  מאד נמוכים;ואחוזי ההקלקה עליהם לא נפתחים בפלאפון  האגודה באתר "הבנארים" .3

 על מכירת האפיק.

 .בכמויות גדולות כבעבר, אי לזאת פרסום בו אינו נחשב אטרקטיבי הצ'ופצ'יק לא נקרא .4

 .ים למפרסמים השוניםרלוונטיאינם  כבר ות המודעות השוניםלוח .5

 .בהיקפים יחסית גדוליםנמכר  מחוץ לתאים, השירותיםפרסום בשלטי  .6

 ם.המכרז להצבת שלטי פרסומת בתוך תאי השירותים, קיבל את אישור האוניברסיטה, אך לא קוד .7

בהירות בנוגע למי הם המפרסמים שמופנים אל משרד הפרסום על ידי מדורי האגודה ומי -קיימת אי .8

 מהמפרסמים זכאים לפרסום ללא עלות.

 

 מסקנות והמלצות

ניתן לראות כי על אף העבודה המושקעת ע"י משרד השיווק, ישנם אפיקים רבים אשר ניתן  .א

 המשרד.לקדם ולשפר במטרה להגדיל את הכנסותיו של 

 קמפוסברחבי הנוספים פרסום שטחי  ייצרהאוניברסיטה ל על האגודה לדחוף באופן פעיל את .ב

 בסמוך לכניסות.ו

על האגודה לבחון בהקדם כיצד ניתן לקדם את הפרסום בטלוויזיות, שכבר היום פרוסות ברחבי  .ג

  והיו"ר.הקמפוס, אך לא נעשה בהן שימוש. לטענת מנהלת שיווק התהליך נעצר במשרד מחשוב 

; זאת במטרה להגדיל אחוזי כך שיראה יותר אטרקטיביבאופן מיידי, ר האגודה את דרוגש .ד

 הכניסות לאתר.

 נמוכים צפייהבעל אחוזי שהינו  דרך הניוזלטר רק מייל, ולא-רסומי למאספ הכנסת תוכןלבחון  .ה

 .מאד

רז חדש העונה מכ ולהוציא בתוך תאי השירותים הפרסום לבחון היכן נעצר תהליך הצבת שלטי .ו

 על צורך זה.

הצבת קריטריונים ברורים בנוגע לאילו מפרסמים רצוי שישלמו למשרד שיווק על פרסום ולמי  .ז

 יש הזכות לפרסם בחינם, כחלק משירותי האגודה לסטודנטים.


