
 

1 

 

 

 דו"ח ביקורת

2014 

 סמסטר א'

 אגודת הסטודנטים

 גוריון-אוניברסיטת בן
 

 

 ועדת ביקורת:

 הגר מזרחי –יו"ר הועדה 

 וריה אוסטרובסקי, אור קרן, שירן מאורשגיב בן יעקב,  –חברי הועדה 



 

2 

 תוכן עניינים

 3.....................................................................................................2014דוח בחירות למועצה 

 9 .................................................................................................................. מדור אקדמיה

 11 ................................................................................................................ מדור מעורבות

 12 .................................................................................................................. קולנוע נגטיב

 41 ................................................................................................................... קופה קטנה

 16......................................................................................................נוהל רכב...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 2014בחירות למועצה  –דוח ביקורת 

 מבוא

לתקנון אגודת הסטודנטים, ובכפוף לתוכנית העבודה של ועדת ביקורת, אנו מתכבדים להגיש  8מתוקף פרק 

, המרכז את עיקרי הנושאים שנבדקו סביב אירועי הבחירות 2014בפניכם את דוח ביקורת על בחירות תשע"ה 

   2014דצמבר -בין החודשים אוקטובר

 

 מטרת הביקורת 

גדרות תפקידה של ועדת ביקורת, על האחרונה לפקח אחר מהלך הבחירות בכפוף לתקנון, ובהתאם לה

למועצת הסטודנטים ועל התנהלות עבודתה של ועדת הבחירות. מטרת הביקורת להבטיח שמירה על סעיפים 

שונים בתקנון האגודה ונהלים משלימים הדנים בבחירות למועצה. כמו כן, מטרת ועדת ביקורת לשמור 

על הגינותן של הבחירות למועצה והיותן בהתאם לחוק, הנוהל והתקנון. בנוסף, ישנו  ולהבטיח ככל הניתן

 צורך מתמיד בהפקת לקחים ומסקנות להמשך ממהלך הבחירות והתנהלות ועדת הבחירות.

 

לצורך יישום מטרות אלו, הוגדרו מספר מטרות משנה אופרטיביות לביצוע ביקורת על מהלך הבחירות 

 :למועצת הסטודנטים

 בחינת תקינות העבודה של ועדת בחירות אל מול תקנון האגודה והחלטות מועצה בעבר 

 ועדת הבחירות-בחינת התנהלות העבודה של ועדת הבחירות אל מול תת 

 בחינת יישום המלצות דוח ביקורת בחירות למועצה תשע"ד  

 בחינת בעיות אשר עלו בעת עבודת ועדת הבחירות ואופן ההתמודדות עמן 

 הוגנות והגינות הבחירות למועצה בקלפיות, חלוקת אזורי הבחירה והמנדטים בחינה של 

 

 שיטת הביקורת

 הביקורת על מהלך הבחירות למועצה נעשתה בכמה אפיקי פעולה:

  הקצאת חבר ועד ביקורת שינהל את הביקורת על מהלך הבחירות למועצה, יהיה נוכח בישיבות ועדת

הבחירות, יפקח על ההחלטות השונות של הוועדה, ויהווה איש קשר ישיר ליו"ר ועדת בחירות בפרט, 

 והועדה בכלל. 

  ,מזכירות המועצה עריכת שיחות עבודה עם יו"ר וחברי ועדת הבחירות, עם תת ועדת הבחירות

 ומדורי האגודה הנוגעים למהלך הבחירות למועצה.

  עריכה של לפחות שתי ביקורות יומיות על כל אחת מהקלפיות וביקורת שוטפת של ועדת ביקורת על

 עבודתה של ועדת הבחירות והקלפי במהלך ימי הבחירות.

 .פיקוח על תהליך ספירת הקולות וחלוקת קולות נודדים 

 

להמשך התנהלות עבודתה של ממצאי הביקורת וכן את מסקנות והמלצות ועדת ביקורת את ציג דו"ח זה י

 ועדת הבחירות, תת ועדת הבחירות ומהלך הבחירות למועצה. 
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 ועדת בחירות-היחסים בין ועדת בחירות לתת

 בהתאם לתקנון ונהלי האגודה, על ועדת הבחירות הנבחרת לפעול בצמוד ובשיתוף פעולה עם תת ועדת

בחירות, שחבריה הם חברי מועצה. בעוד שיו"ר ועדת בחירות החלה לפעול כבר בחודש אוגוסט, בעיות בהרכב 

וזמינות תת ועדת בחירות הביאו לכדי כך ששיתוף הפעולה בין שני הגופים החל בשלב מאוחר יותר, 

 כחודשיים לפני הבחירות עצמן. 

 

וביצוע חפיפה של היו"ר, הכוונה, מתן דגשים וביצוע  הנושא גרם לבעיות לא מעטות, החל בליווי, חניכה

בקרה, וכלה ביחסים רעועים עד לכדי חוסר תקשורת ופניה של יו"ר ועדת הבחירות לגורמים שונים שאינם 

בהכרח ברי סמכות בנושא. סוגיה זו אף הובאה לפתחו של הועד המנהל שדן בעניין, וכן לפתחה של ועדת 

בין שני הגופים. כמו כן, ניכר היה כי בעוד יו"ר ועדת בחירות מעדכנת באופן  ביקורת, שמצאה עצמה מגשרת

שוטף את המזכ"ל, פרטים רבים לא הועברו ושוקפו למועצה. בעיה זו, גרמה אף היא לחיכוכים רבים 

 ולאווירה עכורה.

 

 ממליצה ועדת ביקורתלאור האמור לעיל ועל מנת למנוע את הישנות המקרה, 

  בכל פגישה של ועדת בחירות תהיה נציגות של תת ועדת בחירות, וכן כי כלל העשייה באשר כי

 תי ומקצועי ע"י מזכ"ל המועצה לכלל חברי המועצה במסגרת נוהל מחייב.עלבחירות תשוקף באופן 

  סגן או ממלא מקום לראש תת ועדת בחירות, שימלא את תפקידו של ראש תת הועדה כי ימונה

יהיה פורש מתפקידו או אינו מתפקד מסיבות שונות. בנוסף, יש למנות גורם אשר  במידה והאחרון

אחראי על פעילותה של תת הועדה והקשר בינה לוועדת בחירות. מומלץ כי גורם זה יהיה המזכ"ל. 

מעל לכל, ישנה חשיבות מכרעת בליווי, חניכה וחפיפה של יו"ר ועדת הבחירות וצריך לוודא שיהיה 

 בים מורכבים או בלתי צפויים. לכך מענה במצ
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 תוכנית העבודה של ועדת בחירות 

ועדת הבחירות הגישה תוכנית עבודה מפורטת ומעמיקה אשר התייחסה לבעיות שעלו מדוחות ביקורת 

ליעדים תובא התייחסות , של הדו"ח ן ליעדים של המועצה. בחלק זהכקודמים על הבחירות למועצה ו

 נה והתייחסות נוספת )מעבר למפורט בדוח וועדת הבחירות(. רשים בחיוהד

 

 יצירת עניין ומודעות לתפקידי המועצה בקרב הסטודנטים 

, מהם ועדת הבחירות פעלה בכמה אפיקים להגברת המודעות לתפקידי המועצה והבחירות בקרב הסטודנטים

על אף זאת, עד ניתן למנות את השקת הקמפיין המוקדמת, הפעילות במיילים ובפייסבוק, הצבת דוכן ועוד. 

ירידה של  –מועמדויות  48וגשו לשלב מאוחר של ההרשמה לא נרשמו מספיק מועמדים. בסופו של דבר ה

למועצה ניכרת ירידה כמו כן, גם בבחינה של כמות המצביעים שתי מועמדויות בהשוואה לשנה שעברה. 

 4269עוד שבשנה שעברה הצביעו סטודנטים חברי עמותה, ב 3285-השנה הצביעו כ –במספר המצביעים 

 סטודנטים. 

 

 וועדת ביקורת ממליצהלאור האמור לעיל, 

  לערוך דיון במועצה אודות הדרכים להגברת המודעות לבחירות במועצה בקרב הסטודנטים או

רחיב . במידה וקיים הצורך, יש להוק שתדון בדרכים להגברת המודעותה-לחלופין להקים ועדת אד

 את המשאבים העומדים בפני וועדת הבחירות לפרסום ותעמולה.

 הכנת המועמדים

במסגרת תפקידה של ועדת הבחירות, אמונים חברי הועדה על הכנת המועמדים לתהליך ולמתן מענה על כל 

, התקיים יום זרקור יעודי, אליו הגיעו מספר מועט של שאלה ובעיה. במהלך תקופת הכנת המועמדים

מתמודדים. מחד, ברור כי יום זה חשוב וחיוני לכלל המתמודדים, אך מנגד, הנוכחות הדלילה עשויה להצביע 

רלוונטיות של יום הזרקור. במקביל, ראוי להדגיש שבימים אלו עמדה יו"ר -על פערים, בעיות ואולי אף על אי

שר ישיר ורציף עם כלל הגורמים שהביעו עניין או רצו לשאול שאלות, אפילו בשעות שמחוץ ועדת בחירות בק

 לשעות העבודה. 

 

 :ממליצה ועדת ביקורתלאור האמור לעיל, 

   .להגדיר את יום זרקור כיום בעל נוכחות חובה לגורמים המעוניינים לקחת חלק בבחירות 

  תהיינה שעות קבלה מוגדרות עבור המתמודדים, להגדיר מספר ימים בשבוע שלפני הבחירות בהם

שם יינתן להם מענה מעמיק לצרכים ולשאלות באופן פרטני. לא מן הנמנע כי שעות אלו יתווספו 

לסל השעות אליו מחויב בעל התפקיד הנבחר. בנוסף, ממליצה הועדה לצייד את יו"ר ועדת בחירות 

 בטלפון נייד על מנת להבטיח ולשמר זמינות.
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 עובדים ומכרז לוועדת קלפיגיוס 

ת לעובדי ראיונונדרשים לערוך  ,בנוכחות של שני נציגי ביקורת ,בכפוף לתקנון האגודה, וועדת הבחירות

, לא הגיעו מספיק תפקידעל אף פרסום מבעוד מועד )שבועיים לאחר תחילת הלימודים( על הות. קלפיה

תשע"ג על קיום המכרז לוועדת הקלפי כשבועיים מתמודדים למשרה. בנוסף, לא יושמו המלצות דוח ביקורת 

 ,על מנת לאפשר מרחב תמרון במידה ולא ייגשו מספיק מתמודדים למשרה זו. בפועל ,עד שלוש טרם הבחירות

 כשבוע לפני הבחירות למועצה.  ,8-10.12 -המכרז התקיים ב

שהתבטאה בין היתר בסגירת הורגשה מצוקת כוח אדם, ובימי הבחירות עובדי קלפי  43נבחרו כתוצאה מכך, 

קלפיות לפני הזמן. יודגש כי מועדי סגירת הקלפיות עודכנו ודווחו בכפוף לתקנון בכל המקומות הרלוונטיים 

 ., אך לא מן הנמנע כי סוגייה זו השפיעה על כמות המצביעים הנמוכהלכך )פייסבוק, דף האגודה וכו'(

 

שבכל יתר , בעוד שני נציגי ביקורת במכרז לוועדת הקלפי, התקנון מחייב נוכחות של אמור לעילבנוסף ל

סעיף זה מחייב הקצאה לא יעילה של כוח אדם בוועדת זאת. המכרזים באגודה אין סעיף תקנוני המחייב 

 ב בתקופת הבחירות למועצה. ראשר נמצאת תחת עומס  ,ביקורת

 

 :ועדת ביקורת ממליצהלאור האמור לעיל, 

 המכרז לוועדת הקלפי כשלוש שבועות טרם באשר לקיום תשע"ג  יישום המלצות דוח ביקורת

 .הבחירות

 .ליווי ועבודה מול רכזת כוח אדם לשיפור גיוס עובדים למשרה 

  שני נציגי ביקורת במכרז לוועדת הקלפינוכחותם של שינוי הסעיף התקנוני המחייב. 

 

 ביקורת קלפיות

שוטפות על הקלפיות בהתאם לסעיפי התקנון  במהלך ימי הבחירות חברי ועדת ביקורת ערכו ביקורות

הרלוונטיים להתנהלות הקלפי, ותוך כדי שמירה על עיקרון ההוגנות המועמדים ופרטיות הבוחר. בכל קלפי 

 שתי ביקורות יומיות על ידי חבר ועד ביקורת.  לפחותנערכו 

על אף זאת, נתגלו בביקורת בהתאם לתוכנית העבודה של וועדת בחירות, התקיים יום תדרוך לעובדי הקלפי. 

ת: לא נרשמו בתחילה שנת הבחירות על המעטפות, לא כל הבוחרים חתמו ליד שמם בספר יותקינו-אי

ל הבוחרים, פרגודים שהוצבו במקומות לא חסויים ועוד. עם זאת, באופן כללי, רוב הביקורות היו חיוביות וכ

 ביקורת ויו"ר וועדת הבחירות. בין ועדת וטוב תוקנה במהירות הודות לקשר ישיר תקלה 

 

כמו כן, וועדת הבחירות הצליחה למגר כמעט באופן מוחלט את בעיית ההצבעות הכפולות והורדת המעטפות 

הפסולות והחומות. זאת בזכות עבודה מקצועית של כל הקלפיות מול טופס גוגל דוקס שאפשר לוודא בזמן 

כמה ניסיונות לביצוע הצבעה כפולה ובכולן עובדי הקלפי אמת קיומה של הצבעה כפולה. וועדת ביקורת ערכה 

כמו כן, בזכות החלטתה של וועדת בחירות להנחות את עובדי הקלפי . )בזכות אופי העבודה( איתרו זאת

 להעניק את פתק הבחירה לבוחר, נמנעה פסילה של הצבעות בעלות פתק כפול )בניגוד לבחירות הקודמות(.
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דו עובדי הקלפי  נכבו לעיתים עקב מחסור בסוללה, מצב שיצר קושי במעקב עם זאת, המחשבים שאיתם עב

אחר ההצבעות ביום הראשון של הבחירות. ביום השני לבחירות, וועדת הבחירות דאגה למטענים וכבל 

 מאריך למחשבים.

 

 :וועדת ביקורתלאור האמור לעיל, 

  2014למועצת הסטודנטים מאשרת את הוגנות ההצבעה והשמירה על פרטיות הבוחר בבחירות. 

  ממליצה להמשיך לעבוד בשיטת העבודה הממוחשבת מול טופס גוגל דוקס )או פורמט דומה( שהוכח

 . , תוך הכנה מראש של כלל הציוד הנלווה המתאיםיעיל בשמירה על הוגנות ותקינות ההצבעה

 בחירה יחיד ממליצה להמשיך לעבוד בשיטת העבודה המנחה את עובדי הקלפי להגיש לבוחר פתק, 

 בשמירה על הוגנות ותקינות ההצבעה. הכיעיל השהוכח

 .ממליצה שבנוסף לתקנון האגודה שנמצא בדוכן הקלפי, יהיה גם ספרון המאגד את מצעי המועמדים 

 

 עבודה מול מדור תפעול

לאור ר תפעול בהקמה והצבה של הקלפיות השונות. ועדת בחירות את שירותי מדו רכשהבשנת בחירות זו גם 

פנתה יו"ר בחירות למדור תפעול ושכרה את שירותיהם של נתונים של שנים קודמות באשר לעומס העבודה, 

כי פיזור כלל הקלפיות ייערך בין שעתיים לשלוש. ההערכה הייתה . ₪ 500-בסך של כלפי שעה עובדי תפעול 

עד אשר  ,על הקלפיות הרישמל עלשלם לעובדי קלפי ה האגודה נדרש ,מכיוון שהפיזור התקיים באופן מעגלי

בפועל, ביום הבחירות חברי ועדת הבחירות סייעו הן תפתחנה לקהל הבוחרים. תסתיים פריסת הקלפיות ו

בהקמת הקלפיות והפריסה הסתיימה תוך פחות משעה )כאשר לטענתה של יו"ר בחירות, רוב העבודה נעשתה 

ה לפזר חלנמסר שועדת הבחירות ה ,ה עם מדור תפעולעל ידי חברי הועדה ולא על ידי עובדי התפעול(. מבדיק

מכיוון , ולכן המשימה הושלמה ברובה לפני הגעתם. עם עובדי התפעול האת הקלפיות לפני השעה שנקבע

, קיבלו האחרונים משכורת גם על פרק הזמן שלא שהוזמנו עובדי התפעול, ובהתאם לחוקי ההעסקה באגודה

   עבדו בו. 

 

 :ועדת ביקורת ממליצהלאחר התייעצות עם יו"ר ועדת בחירות ומדור תפעול, לאור האמור לעיל ו

 פיקוחה והובלתה של ועדת ב ,כחלק מתפקידם ,שפיזור הקלפיות יעשה על ידי עובדי הקלפי

  הבחירות, וללא מעורבותם של עובדי תפעול. 

  עגלות, שולחנות הקלפיות עצמן, המעטפת ) יבטיהגורם המסייע בכל המדור תפעול ימשיך להיות

 .(וכו'

 חלוקת מנדטים ואזורי בחירה

התבצעה בישיבה בה נכחו יו"ר ועדת בחירות, חברי וועדת בחירות, שני חברי בשנה זו חלוקת המנדטים 

וועדת הבחירות(. רציונאל החלוקה שהוחלט היה -חברי מועצה )שחלקם חברים בתת 3-וועדת ביקורת, ו

כדלקמן: תחילה, לחלק את מספר המנדטים לפי מספר זכאי הבחירה בכל פקולטה. לאחר שהמנדטים חולקו 

ת, נערכה חלוקת מנדטים בתוך הפקולטה לפי אזורי בחירה. הרציונל לאזורי הבחירה ומספר בין הפקולטו

 המנדטים הייתה בכפוף לעיקרון הייצוגיות וניסתה לאפשר נציגות לכל מחלקה. 
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 :וועדת ביקורתלאור האמור לעיל, 

 ן מאשרת כי חלוקת המנדטים ואזורי הבחירה נעשתה באופן מקצועי תוך שמירה על עיקרו

 הייצוגיות וההוגנות לבוחר ולנבחר. 

  .ממליצה להכניס לתקנון / נוהל משלים הנחיות ועקרונות יסוד לחלוקת אזורי הבחירה והמנדטים

את המנדטים בין בתחילה מחלקים לפיו  ,וועדת ביקורת ממליצה להמשיך בנוהל שהתקיים השנה

 הפקולטות ורק לאחר מכן נקבעים אזורי הבחירה. 

 נוהל "קולות נודדים"קולות וספירת 

בעת ספירת הקולות ובכפוף לתקנון, וועדת ביקורת נכחה ופקחה על הליך הספירה וכן תיעדה במצלמת 

 ווידיאו את הליך הספירה. 

בזמן ספירת הקולות ניתן היה לראות כי לא מעט מתמודדים לא עברו את אחוז החסימה. לאור האמור לעיל, 

קודמות ובכפוף לתקנון ולסמכויותיה של ועדת בחירות, הוחלט כי הבחירה בהתאם להתנהלות בבחירות 

תעשה ע"פ אחוזי הצבעה וכי המנדט יינתן למתמודד בעל אחוז ההצבעה הגבוה ביותר באותו אזור בחירה 

או באותה הפקולטה. בעוד שמנדט עודף נלקח באותה פקולטה לאזור בחירה אחר, באזורי בחירה בהם לא 

 יגות, נבחר המתמודד בעל  אחוז ההצבעות הגבוה ביותר. הייתה כלל נצ

 

 :וועדת ביקורתלאור האמור לעיל, 

 מאשרת כי ספירת הקולות נעשתה באופן מקצועי, הוגן וללא פניות 

  ממליצה להוציא את התנהלות "קולות נודדים" מתיקי החפיפות ולעגן אותה בסעיף בנהלים

המועצה ולהעברת הצעת ההחלטה על פי הנהלים  משלימים של העמותה )כמובן בכפוף לאישור

המחייבים(, זאת על מנת לוודא יישום אחיד לפעולה במצבי "קולות נודדים" בבחירות הבאות 

 למועצה.
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 אקדמיה מדור

 הביקורת מטרת

 של הכללית להתנהלותו - באשר ,האגודה של ביקורת ועדת מטעם ביקורת התקיימה דצמבר נובמבר החודשים בין

 .)'ב סמסטר ד"תשע( למדור שהועבר האחרון הביקורת ח"דו מסקנות יישום בדבר וכן אקדמיה מדור

 האחרון ח"הדו מסקנות עיקרי

 מדעי רכז ,מנגד .פניות 118 -כ ביותר הגדול הפניות עומס תחת עובד וניהול חברה רוח רכז אקדמאי סיוע

 מדעי מרכז יותר 114% -כ עובד וניהול חברה רוח רכז .פניות 55 -כ ביותר הנמוך הפניות עומס תחת עובד הבריאות

 זה מצב .הבריאות מדעי רכז תחת לניהול הפקולטה את להעביר ממליצה ביקורת ועדת זה מצב לאור .הבריאות

 מילואים משרד .לסטודנט יותר מהיר מענה ומתן יותר יעילה עבודה ויאפשר הרכזים בין הפניות עומס את יאזן

 האקדמי הסיוע רכזי ,לכך בניגוד .לרכז ישירים מיילים בחלופת הסטודנטים פניות מול מתנהל המילואים משרד
 לא שהפנייה הזמן משך על מתריעה והן הפנייה מצב את שמסמנת סטודנטים פניות של הפעלה במערכת משתמשים

 רכזי של הקיימת הפעלה למערכת לצרפם או דומה הפעלה מערכת המילואים למשרד להקים ממליצים אנו .נענתה

 לראש והן לרכזים הן הפניות אחר יותר טוב ולמעקב יותר יעיל מענה למהירות יאפשר זה מצב .האקדמי הסיוע

 .המדור

 הביקורת מתודולוגיית

 .אקדמיה מדור של העובדים עם פרטניות ישיבות

 ממצאים

 את לממש שלא הוחלט אך ,נבחנו האחרון ח"מהדו ההמלצות כלל כי נמצא ,אקדמיה ועד למול מבדיקה ,ככלל 1.

 .מוצדקות מסיבות מרביתן

 ורכז יושמו לא הוועדה - המלצות .גדול פניות מספר תחת לעבוד ממשיך וניהול חברה רוח רכז אקדמאי סיוע 2.

 אקדמיה מדור ראשת עם בשיחות .שעות 70 של תקן על ,תפקיד אותו בחזקת נשאר וחברה ורוח לניהול הפקולטה
 רכזי שאר אצל שמתקבלות לפניות יחסית נמוכה מורכבות ברמת פניות מגיעות וחברה ורוח ניהול של לרכז כי עולה

 .גדולים לא פנייה כל של במענה המושקעים המשאבים ,גדול הפניות שמספר אף על ולכן ,הפקולטות

 כל של לרכז ישירים מיילים – בחלופת הסטודנטים פניות מול להתנהל ממשיך המילואים משרד מילואים משרד 3.

 ,כן על .פניות ממיעוט כתוצאה הפניות את שמרכזת בתוכנה צורך אין ,מילואים משרד מנהלת לטענת .פקולטה

 .יושמו לא הקודם ח"הדו מסקנות

 והבחינות הסיכומים – את מעלה העובדת )הקודם ח"בדו נבחן לא( וסיכומים בחינות ,אקדמאים מיזמים מדור 4.

 ביד מחזיקה ,עליהם נחפפה שהעובדת נהלים פי על נעשית והסיכומים הבחינות העלאת .מסורבלת תוכנות שתי דרך

 כבר והמבחנים הסיכומים לניהול חדשה תוכנה "לדחוף" מנסים העובדת לטענת .פיהם על ועובדת העבודה במהלך

 מהסמסטר מבחנים מעט לא ישנם לא כי נראה ,הבחינות מאגר על ממעבר ,כן כמו .הצלחה ללא אך ,שנים מספר

  .למאגר הוכנסו שטרם האחרון

 מסקנות

 את יישמו לא המילואים ומשרד אקדמאי סיוע כי ניכר ,המדור עובדי עם אישיות בשיחות שנעשתה בדיקה פי על 1.

 .נפגעים אינם הרלוונטי הסטודנטים לקהל והשירות השוטפת הפעילות כי ניכר ,זאת עם .הקודם ח"הדו מסקנות
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 ממליצים אנו .הקבצים בהעלאת יעילה ולא מסורבלת בצורה עובדים וסיכומם בחינות ,אקדמאים מיזמים משרד 2.

 המערכת הטמעת לקידום שיביא ,הרלוונטיים הגורמים ובהשתתפות אקדמיה ד"רמ בהובלת ,בנושא דיון לקיים

 __.יותר מהירים זמן ובקבועי והבחנים המבחנים כלל של העלאתם אחר מסודרת בקרה גם שתאפשר כזו ,החדשה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 מעורבות מדור

 הביקורת מטרת

 של הכללית להתנהלותו - באשר ,האגודה של ביקורת ועדת מטעם ביקורת התקיימה דצמבר נובמבר החודשים בין

 .)'ב סמסטר ד"תשע( למדור שהועבר האחרון הביקורת ח"דו מסקנות יישום בדבר וכן מעורבות מדור

 האחרון ח"הדו מסקנות עיקרי

 זה ידע .והמגוון הדינמי אופיו נוכח בעיקר ,במדור ארגוני זיכרון שימור של פרוצדורה במיסוד צורך ישנו כי עולה . 1
 ביצירת יסייע כן וכמו כאחד וחיצוניים פנימיים גורמים עם בהתקשרותם החדשים התפקידים לבעלי יסייע

 .טווח ארוכי תהליכים

 מיטבי שירות להעניק היכולת זאת עם אך ,הערכה ומעוררות ניכרות המדור אנשי של ושליחותם מחויבותם . 2

 גם שתחייב ברורה מסגרת הצבת דורשת ,האגודה מקצה אותם המשאבים במסגרת ארגונים של גדולה כה לכמות

 ואת לארגונים המדור מעניק אותו הסיוע את יפרוט ,ד"הרמ בהנהגת ,המדור כי ממליצים אנו ,כן על .הארגונים את

 בלתי כמעט הינן כרגע אשר ,המדור שנותן המענה שעות על ובפרט ,הארגונים בפני ויציגם ניתן הוא בהם המגבלות

 .מוגבלות

 מתודולוגיה

 .קבלות תיקיית על ומעבר סטודנטיאלית מעורבות מדור עובדי עם שיחות

 ממצאים

 לקחים והפקת אירוע תיקי להכין הוטל העובדים על ,בנוסף .מסודרים חפיפה תיקי להכין הונחו העובדים 1.

 עם הנדרשת האינטראקציה את מהעובדים מרכזת המדור ראשת .והתייעלות למידה לטובת ,אירוע כל של מארגון

 והקשרים הידע שמירת מערכת .מדור כל עם אישי באופן הקשר את ויוצרת ,קבועים בזמנים האחרים המדורים

 .כראוי מאורגנת ואינה אלקטרוני דואר על מבוססת ,לאגודה החיצוניים

 פה בעל המדור עם העבודה נוהל אודות מפורטת בצורה הסבירו בו ,הארגונים כלל עם מפגש יזם המדור 2.

 .העבודה נהלי את המפרטת חוברת ובאמצעות

 מסקנות

 .לפניו שהוצג הביקורת ח"דו למסקנות בהתאם פועל אכן סטודנטיאלית מעורבות מדור כי ניכר 1.

 .ידע ניהול תוכנת בסיס על הארגונים עם הידע שימור לבעיית פתרון יימצא כי רצוי 2.
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 נגטיב קולנוע

 הביקורת מטרת

 הנגטיב של העבודה נהלי בדבר האגודה של ביקורת ועדת מטעם ביקורת התקיימה 2014 נובמבר חודש סוף במהלך

 .הגוף של הכלכלית התנהלותו ואודות ,הסרטים הפצת וחברות המזון ספקי למול

 הביקורת מתודולוגיית

 .הנגטיב ומנהל תפעול ועדת ר"יו ,האגודה ר"סיו עם שיחה ,הנגטיב במתחם סיור באמצעות בוצעה הביקורת

 הביקורת ממצאי

 ההקרנה למקום שמחוץ המתחם .בסרט צפייה כלל אשר ,הנגטיב במתחם סיור נערך 24.11.2014 -ה שני ביום 1.

 באמצעות היתר בין ,הולם לשירות שזכו ,אנשים של נכבדת כמות על להצביע היה ניתן ,כן כמו .ומסודר נקי נראה

 בלוחות עמידה תוך הוקרנו והסרטים טובה הייתה ההקרנה איכות .ובעיות בשאלות לאנשים סייע אשר ,הארגון נציג

 .הזמנים

 :שלהלן הממצאים עלו הנגטיב ומנהל האגודה ר"סיו ,תפעול ועדת ר"יו עם שהתקיימה משיחה 2.

 בחודש הרלוונטיים לידי הסקר הגיע ,השנה .הקיץ בחודשי האגודה לידי מגיע האגודה סקר סיכום ,כנהוג .א

 אין כי עלה ,הנגטיב מנהל של מדבריו .בו מעמיקה הסתכלות בוצעה טרם ,"איתן צוק" מבצע בעקבות אך ,אוגוסט

 בעקבות בלבד מינוריים שינויים בוצעו האחרונות בשנים וכי ,ותוצאותיו הסקר לבחינת הנחוצים הכלים בידיו

 .הסקרים ממצאי

 נדרש שנה שבכל העובדה למעט ,טובים הנגטיב לאולמות הקשור בכל האגודה לבין האוניברסיטה בין היחסים .ב

 .אולמות באותם לשימוש הקשור בכל מחודש תיאום

 מחירים העלאת בדבר החלטה התקבלה ,הרלוונטיים הגורמים כלל של בנוכחותם שהתקיים דיון לאחר ,השנה .ג

 שבשנים כך על להצביע ראוי .ח"אש 80 -ל ח"אש 200 -מ התפעולי הגרעון לצמצום להביא במטרה ,שקלים 20 של

 ,זאת עם יחד .המנויים מחירי של העלאתם לצד ,כרטיסים ממכירת ההכנסות בעליית מתמדת עליה חלה האחרונות

 מהשנה משמעותית נמוכים ה"תשע לשנת מהמנויים ההכנסות ,סופיים אינם שהנתונים אף על כי להדגיש ראוי

 :להלן המובאת בטבלה היטב משתקפים אלו ממצאים .המחירים העלאת )לאור ואולי( למרות ,החולפת

יחיד  –סכום מנוי לנגטיב  סך הכנסות מכרטיסים ] שקלים[ שנת תקציב
 סטודנט

 54k 120 תשע"ב
 100k 120 תשע"ג
 165k 130 תשע"ד
 תשע"ה

 
 הנתונים אינם סופיים

105k 
  נתון זה כולל את הסכום שנכנס

 מהמנויים בלבד

150 

 

 שינויים בוצעו לא שם ,במזנון מהמכירות מקורו הנגטיב של מההכנסות גדול חלק כי יודגש ,לעיל האמור לצד

 .שנים מזה במחירים
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 המקרן קניית .בשוק היום הקיימים החדשים הסרטים את להקרין המסוגל חדש מקרן נקנה כשנתיים לפני .ד

 לאמור בהמשך .ישנים מקרנים עם עובדים אינם הסרטים את משכירים אשר שהמפיצים מכיוון הכרחית הייתה

 שהתקיימו מהשיחות .המדובר הרכש לאור שהתאפשרה ,בנגטיב הצופים בכמות חדה עלייה על להצביע ניתן ,לעיל

 הקיץ בחודשי הביטחוני והמצב רב זמן מחייב והנוהל מאחר ,חדש רכש נוהל בוצע לא השנה כי עולה ,הנושא סביב

 .לנושא התייחסות איפשר לא

 והמלצות מסקנות

 ממליצה הועדה ,כן כמו .לצמצומו והדרכים הנגטיב של התפעולי הגרעון את מחדש לבחון ממליצה ביקורת ועדת 1.
 את שיוזיל באופן המזון מחירי העלאת של האפשרות את ולבחון המנויים בכרטיסי המחירים העלאת אחר לעקוב

 .עלייתם המשך על ימנע הפחות לכל או הכרטיסים מכירי

 מנהל כי וממליצה האגודה ידי על שנעשה השנה סוף מסקר העולים הפרטים את לעומק לבחון מייעצת הועדה 2.

 .לארגונו הנוגעות השאלות בכתיבת מעורב יהיה הנגטיב

 חירום. בעתות בנושא הנגטיב התנהלות את ולבחון ,רכש נוהלי מימוש על להקפיד ממליצה ביקורת ועדת 3.
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 קטנה קופה ביקורת ח"דו

 :מבוא

 פעוטים סכומים מרישום החשבונות הנהלת ושחרור במזומנים קטנות הוצאות לתשלום מיועדת )ק"ק( קטנה קופה

 ששילמו לעובדים הוצאות החזר ,משרדיות הוצאות ,חוץ גורמי מול לישיבות כיבוד כגון העסק הוצאות של ושוטפים

 .מועצה אישור עבר אשר ק"ק נוהל קיים הסטודנטים באגודת .'וכו תפקידם במסגרת הוצאות על האישי מכספם

 כסף סכומי הוצאת :כדלקמן נעשה ק"בק השימוש אופן .₪ 2,000 על לעמוד צריך ק"הק סכום ,לנוהל בהתאם

 הכסף סכום נתון זמן שבכל כך בקופה מאוכסנות החשבוניות ,האגודה מעובדי המתקבלות חשבוניות כנגד ק"מק

 של נוסף סכום פודה החשבונות מנהלת ,בחשבוניות מלאה הקופה כאשר .₪ 2,000 להיות צריך יחד והקבלות

 בתוך נמצאת והקופה ,אולגה החשבונות מנהלת באחריות ,כספים משרד ידי על מנוהלת ק"ק .במזומן ₪ 2,000

 את השנה במשך להקטין או להגדיל אפשרות ישנה .עת בכל בטוח במקום יישמר שהכסף להבטיח מנת על כספת

 .לנסיבות בהתאם קטנה לקופה שמאושר הסכום גובה

 קבלה להמציא מחויב – הוא ובתומם הכסף משיכת מעת שבועיים עומדים המושך לרשות המושך על הגבלה ישנה*

 .ק"לק חזרה הכסף את או

 :הביקורת מטרות

 קיום ,בכסף נכון שימוש ,הטפסים מילוי מבחינת כיאות מיושמים ק"ק נוהלי כי לוודא במטרה נעשתה הביקורת

 .ב"וכיוצ הרלוונטיים הגורמים - ידי על ההוצאות אישור בדיקת ,ההוצאות החזר ונהלי בקופה נכונים סכומים

 בתקנון מוצג שהוא כפי קטנה קופה לנוהל בהתאם נערכו ,בפועל וביצוע רישומים ,הקטנה הקופה התנהלות בדיקת

 - – )ד ג( 34 סעיף אסורה חלוקה : 1 'ד פרק העמותות לחוק בכפוף וכן האגודה

 וכל ,העמותה למייסד לרבות ,בעקיפין או במישרין ,לחבריה רווחים חלוקת לבצע רשאית אינה עמותה )א( .ג 34 

 .אסורה כחלוקה זה פרק לענין תיחשב ידה על שבוצעה רווחים חלוקת

 היה ולא ידע לא אם זולת ,שקיבל את לעמותה להשיב עמותה חבר על יהיה,אסורה חלוקה עמותה ביצעה )ב(         

 .אסורה שבוצעה החלוקה כי לדעת עליו

 יחולו לא הן וכן ,הענין בנסיבות הנהוג לפי שניתנה וסבירה ערך קטנת מתנה על יחולו לא זה סעיף הוראות )ג(        

 .מטרותיה פי על העמותה משירותי ליהנות הזכאים מציבור כאחד מהעמותה עמותה חבר שקיבל הנאה טובת על

 כלפי חובותיו את בכך שהפר כמי החלוקה במועד ועד חבר שהיה מי כל יראו אסורה חלוקה בעמותה בוצעה .ד 34

 :מאלה אחד הוכיח כן אם אלא ,העמותה

 ;למנעה כדי הסבירים האמצעים כל את ונקט האסורה לחלוקה שהתנגד (1)    

 .האסורה החלוקה על לדעת עליו היה ולא ידע לא ,הענין שבנסיבות (2)    

 :הביקורת מתודולוגית

 -ב כספים במשרד נערכה ,שפירא אולגה ,השכר וחשבת החשבונות מנהלת עם מראש שתואמה ,הביקורת

 התאריך ועד 01/01/2014 מהתאריך החשבונות הנהלת כרטסות הודפסו ,הביקורת במסגרת . 26.01.2015

 לבדיקת במקביל ,ל"הנ התאריכים במסגרת התנועות 322 מתוך אקראית בצורה מנות מספר ונבדקו 22/01/2015

 .וייעודן כשרותן ,הקבלות אופי
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 :ממצאים

 וביצוע לנהלים הצמדות תוך ,הקטנה הקופה אחר והמעקב הניהול סביב מצויינת עבודה עושה שפירא אולגה 'הגב 1.

 .ושוטפת צמודה בקרה

 סכום על העומדת "נסיעות החזר" 391 / 19828 מנה מלבד ,כלשהם סדרים אי נמצאו לא שנבדקו המנות בכלל 2.

 הסכומים כי נמצא .ההוצאה על המעורבות ד"מרמ מפורט הסבר אלא ,קבלה אליה הוצמדה לא אשר ,₪ 378 של

 .בהתאמה והחשבוניות המנות את תאמו בכרטסת

 של הולדת ליום כיבוד מלבד ,וייעודן כשרותן ,הקבלות לאופי בנוגע סדרים אי נמצאו לא שנבדקו המנות בכלל 3.

 מנה פי על , ₪ 25 של סכום ק"מהק משכו ,המילואים משרד ומנהלת אקדמיה דית"רמ .המילואים רכזת

 הביקורת לאחר - .הרכזת של ההולדת יום לאירוע קניות לטובת התבצעה המשיכה . 2014 מיוני 480/24410

 :רלוונטיים מסמכים בצירוף ,אושרת ,החשבון רואת תגובת התקבלה

 ושני ד"רמ ידי על חתום קטנה - מקופה תשלום דרישת טופס ישנו .תקינה התנהלות קטנה קופה רישום מבחינת"

 הוצאה ההוצאה ההוצאה מהות לגבי ,שנית .הסטודנטים לאגודת ממוענת לטופס מוצמדת וחשבונית חתימה מורשי

 הולדת יום ציון עבור זו הוצאה אישרה הנכנסת אקדמיה ד"רמ .האגודה עובדי תחלופת של הראשונים - בימים

 ד"רמ ,האגודה ר"יו בישיבה ישבנו ואף בנושא עמדתי את והסברתי ד"לרמ פניתי אלי הגיע שהטופס .לרכזת

 מכיסה תשלם שסטודנטית לנכון ראינו שלא מפני הכסף את לעובדת להחזיר הוחלט .כך על ושוחחנו ואני אקדמיה

 אין ,המקרה מאז ,אכן .בעתיד דומות הוצאות לאשר ולא )במחלוקת הוצאה זו אם גם( האגודה של הוצאה על

 ".הסטודנטים באגודת כאלה הוצאות

 :מסקנות

 יום מימון לטובת ₪, 25 סך על המנה למעט ,לחלוטין תקינות כולן נמצאו המנות ,שנערכה האקראית בבדיקה

 משמעותי ליקוי מהווה אינה העמותות - חוק פי ועל האגודה תקנון פי על אשר ,זו משיכה .באגודה לרכזת הולדת

 .ומהותה קיומה עצם משום בעיה מהווה ,הפעוט הסכום לאור

 :המלצות

 .העובדים כלל בקרב בארגון הקטנה הקופה למטרות באשר נהלים לחדד ממליצה ביקורת ועדת
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 באגודה הרכב נוהל אודות ביקורת

 הביקורת מטרת

 .בתחום רבים ופערים בעיות שהציף ,באגודה הרכב נוהל בנושא ביקורת ביקורת ועדת ידי על נערכה 2014 בשנת

 .האגודה רכב סביב הנוכחית ההתנהלות בחינת היא זו ביקורת מטרת

 הביקורת מתודולוגיית

 .לוגיסטיקה ורכז היוצא תפעול ועדת ר"יו ,האגודה ר"סיו עם שיחות באמצעות בוצעה הביקורת

 הביקורת ממצאי

 הוגדרו ,לכך בהתאם .באגודה חודשים מספר מזה הפועל ,מחודש רכב נוהל כתבו ,אנשיו עם בשיתוף ,האגודה ר"סיו

 לנסיעות מדורי תקציב הוגדר ,הרכב לקבלת מסודר ז"לו הוגדר ,הרכב את לשריין לבקש רשאים אשר התפקיד בעלי

 או בעייתי אוויר במזג ונסיעות ,ברכב לראשונה שימוש עושה אשר גורם כל עבור מסודרת הדרכה מתבצעת ,השונות

 .ר"הסיו מול מאושרות מאוחרות בשעות

 והמלצות מסקנות

 במשאב מדובר שכן ,האגודה של המשלימים הנהלים בתיק החדש הרכב נוהל את לעגן ממליצה ביקורת ועדת 1.

 .שימוש בו העושה הגורם מצד רבה אחריות הדורש וכזה יקר

 על לחתום ברכב שימוש העושים הגורמים את יחייב אשר ,המדובר בנוהל סעיף להוסיף ממליצה ביקורת ועדת 2.

 .רבות/משמעותיות תנועה עבירות להם ואין בתוקף רשיונם לפיה הצהרה

 קיום מועד לאור אך ,האחרונות לשנים בהשוואה ,הדלק בתשלומי הירידה את להציג רצתה ביקורת ועדת 3.

 .כן לעשות שלא הוחלט ,האחרונים בחודשים שחלה המשמעותית המחירים ירידת נוכח וכן הביקורת


