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מבוא
מתוקף פרק  8לתקנון אגודת הסטודנטים ,הדן בוועדת ביקורת ,אנו מתכבדים להגיש בפניכם את
דו"ח ועדת ביקורת על הפעילות באגודה בסמסטר א' תשע"ד .עם תחילתה של פעילות ועדת ביקורת,
קבענו לעצמנו מספר נושאים לבחינה במהלך סמסטר זה ,כאשר לנגד עיננו עמדה טובת הסטודנטים
וזכותם לניהול תקין של אגודת הסטודנטים  .מתוכם נבחרו מספר נושאים ,אשר מרכיבים את הדו"ח
המוגש לפניכם:
בחירות למועצת הסטודנטים,
ועדת ביקורת שמה לעצמה מספר מטרות בתהליך כתיבת הדו"ח:
 .1בדיקת הפעילות של גופים שונים באגודה ,הצגת ליקויים ,אם קיימים ,והעלאת הצעות לשיפור.
 .2עדכון המועצה בדבר נושאים אשר הובאו לידיעת הועדה.
 .3ניסוחם של נהלים משלימים לתקנון לטובת שיפור התנהלות האגודה והמועצה.
 .4בדיקה מקיפה של תהליך הבחירות למועצת הסטודנטים.
הדו"ח מחולק לארבעה פרקים ,כאשר כל אחד מהם מציג את מטרת הביקורת שבוצעה ,שיטת
כתיבת הפרק והממצאים ,המסקנות וההמלצות ,אם קיימים .דרכי הפעולה של ועדת ביקורת לביצוע
הביקורת היו על ידי איסוף נתונים ומסמכים ,עריכת שיחות עבודה עם בעלי תפקידים ,ביקורת
אקטיבית בשטח אשר כללה ביקורות סמויות ,ניתוח המידע שנאסף והעלאת מסקנות והמלצות.
בשלב זה נציין כי המלצותינו ,כשמן כן הן ,המלצות בלבד .אנו מקווים כי המועצה תדון בדו"ח
ובמסקנות העולות ממנו ותחליט מהן הדרכים אשר היא מוצאת מתאימות לטיפול בנושאים השונים.
ההמלצות שאנו מעלים מציגות סוג אחד של אפשרויות ומטרתן להתחיל דיון רחב יותר אשר ראוי
שיבוצע על ידי המועצה.
אנו מנחים את מועצת הסטודנטים להעלות דו"ח זה לדיון ,לקבל את ממצאיו ולקדם טיפול ותיקון של
הליקויים השונים לטובת מועצה ואגודה מוצלחות ותקינות יותר.

בברכה,
ועדת ביקורת
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בחירות למועצת הסטודנטים תשע"ד
מטרת הביקורת
בהתאם להגדרות תפקידה של ועדת ביקורת ,עלינו לפקח על מהלך הבחירות למועצת הסטודנטים
ועל עבודתה של ועדת הבחירות .הבחירות למועצה מפורטים בתקנון האגודה ולכן ישנו צורך שוטף
בפיקוח על יישומן ובפירוש סעיפים שונים .באמצעות ביקורת זו ניתן להבטיח ככל הניתן את הגינותן
של הבחירות ואת היותן חוקיות וקבילות .נוסף על כך ,קיים צורך מתמיד בהפקת לקחים להמשך
והסקת מסקנות על אופי הועדה ופעילותה .הוגדרו מספר מטרות קונקרטיות לביצוע הביקורת על
התנהלות הבחירות:
 בחינת תקינות העבודה אל מול תקנון האגודה והחלטות מועצה בעבר.
 בחינת בעיות אשר עלו בעת עבודת ועדת בחירות ואופן ההתמודדות עמן.
 בחינת תלונות שנשלחו לוועדת ביקורת וועדת בחירות בתקופת הבחירות.
 בחינת שיתוף הפעולה עם המדורים השונים באגודה ,עם ועדת ביקורת ועם המועצה.
שיטת הביקורת
הביקורת נעשתה במספר מישורי עבודה:
 נוכחות בישיבות ועדת בחירות ופיקוח על החלטות שונות אשר התקבלו על ידי הועדה.
 עריכת ביקורות יומיות על כל אחת מהקלפיות וביקורת שוטפת של ועדת ביקורת על עבודתה
של ועדת בחירות במהלך ימי הבחירות.
 פיקוח על תהליך ספירת הקולות.

בדו"ח זה נציג את ממצאי עבודתנו ומספר מסקנות והמלצות לגבי המשך עבודתה של ועדת בחירות.
נוסף על כך ,יוצגו תלונות של סטודנטים שהוגשו לשתי הועדות ואת אופן הטיפול בהן.
סקירת הממצאים ומסקנות
 .2כניסת בעלי התפקידים לוועדה
כניסת יו"ר הועדה לתפקיד:
במהלך כניסת יו"ר הועדה לתפקיד חלה אי הבנה בין מזכ"ל המועצה ורמ"ד כספים לגבי מספר
השעות וצורת העבודה במהלך הבחירות .אנו ממליצים לבאר תהליך זה למזכ"ל הנכנס\ת .על
מנת למנוע אי הבנות שכאלו בעתיד.
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בכדי לבצע בחירת יו"ר ועדה בצורה המיטבית ביותר אנו ממליצים כי חברי המועצה יקראו
את דוחות הועדות ,ביקורת ובחירות בנושא זה לפני בחירת יו"ר הועדה ,זאת משום שאין את
בעל התפקיד בעת הבחירה.
בנוסף כיום ,לא קיים קובץ כולל ומפורט או תיק חפיפה מקיף המכילים את כל הידע המקצועי
והתהליכים במהלך הבחירות שעל הועדה לדעת וכן לא קיימת חפיפה אנושית עם חברי הועדה
היוצאת .אנו מוצאים כי החפיפה המקצועית ,מתנהלת בצורה חלקית ביותר אשר מכילה פערים
מהותיים לביצוע התפקיד.
כניסת חברי הוועדה
לאחר מינוי יו"ר ועדת בחירות נבחרו עוד חבר וחברת ועדה בחודש נובמבר .חברי הוועדה
נבחרו מספר שבועות טרם הבחירות בישיבה מול המועצה בהתאם להוראות התקנון .ליו"ר
ועדת בחירות אין סמכות להצביע או להביע את עמדתו בישיבה והוא מתפקד בו כמשקיף
בלבד .אנו ממליצים כי כהכנה לישיבה לבחירת חברי הועדה יו"ר הועדה יציג את דעתו לגבי
הדרישות לגבי חברי הועדה ,יוכל לשאול שאלות לאחר שאלות חברי המועצה במהלך הישיבה
אך לא להביע את דעתו בנוגע למתמודדים .בישיבה מסוג זה עולות שתי בעיות עיקריות:
הראשונה ,בחירה במעמד המועצה מרתיעה מועמדים מלגשת מלכתחילה לישיבה או להציג את
עצמם כראוי לכשהגיעו למעמד .השנה ,חוסר יכולתו של יו"ר ועדת בחירות לשאול שאלות
עלולה להעמיד אותו בבעיה כאשר יצטרך לעבוד עם המועמדים הנבחרים ,ואינו יוכל לקבל
תשובות לשאלות אשר הוא מרגיש שהן החשובות ביותר.
יתרונה של ישיבת המועצה ,בה למועצה מתאפשר להתוות מדיניות ולבחור באלו אשר יוציאו
לפועל מדיניות זו ,לא מקבל ביטוי בישיבה וייתכן כי אף אין בה צורך.
 .1תפעול ועדת בחירות
א .מספר המצביעים בבחירות אלו היה נמוך מהשנים קודמות ,איננו בטוחים מה הסיבה לכך
אך אנו מעריכים כי פרסום הבחירות יכול היה להיעשות בשלב מוקדם יותר ובעוצמה גדולה
יותר.
ב .בכדי להסביר ולשקף את הנעשה במועצה לאורך כל השנה ובכך להגביר את המודעות
לחשיבות המועצה ומשמעותה אנו ממליצים כי לאורך כל השנה יפורסמו ישיבות המועצה
והועדות באתר האגודה ובשאר אמצעי הפרסום של האגודה .זאת במיקום בולט ושחברי
המועצה יעדכנו את בוחריהם באופן תדיר יותר וישתפו אותם בנעשה במועצה.
ג .אנו ממליצים לחזק את הקשר בין ועדת ביקורת וועדת בחירות בשלבי תפעול והקמת
הבחירות זאת לצורך יצירת סינרגיה ושיתוף הידע בין שתי הועדות.
 .3תלונות ואופן טיפולן:
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א .תלונת המועמדת גל פינסלר–המועמדת מטעם הלימודים הרב תחומיים התלוננה כי ישנן
בוחרות ובוחרים אשר אינם יכולים להצביע לאזור בחירה זה משום שחברי ועדת הקלפי
אינם ידעו מי רשאי להצביע באזור זה בשל שונות האזור.
ב .תלונת המועמדת מאיה נורי -המועמדת מטעם המחלקה לאנתרופולוגיה סוציולוגיה דיווחה
כי שתי סטודנטיות שלומדות תואר דו חוגי במחלקות לאנתרופולוגיה וסוציולוגיה ,וחינוך
נאמר להן כי הן אינן יכולות להצביע לאזור הבחירה של אנתרופולוגיה וסוציולוגיה.
שתי התלונות הועברו לוועדת בחירות מיד עם קבלתם בוועדת ביקורת .מטעמנו נערך בירור
בעניין זה עם ועדת בחירות והועבר המסר לחידוד הנהלים בנושא זה.
 .4ממצאים כלליים:
א .ועדת ביקורת ביצעה ביקורת יזומה בכל הקלפיות ,על פי לוח זמנים שנקבע מראש ,כאשר
כל קלפי עברה ביקורת לפחות פעם ביום .במהלך הביקורות מספר פעמים נמצא כי לא
הייתה רשימה נפרדת לבוחרים תחת נוהל הצבעה חריג.
ב .על פי התכנון המקורי של ועדת בחירות ,הבחירות יועדו להתקיים בין התאריכים ה 2-עד
ה 4-לדצמבר במהלך השבוע השביעי לשנת הלימודים .אנו ממליצים על קיום בחירות
במועד זה .זאת בהתאם להיערכות להשבתות לימודים מסיבות שונות.
ג .אנו מברכים על שיפור משמעותי בעניין יידוע המועמדים בנהלי הבחירות סעיף 34.4.3
בתקנון האגודה מציין כי "וועדת הבחירות תיידע את המועמד בנוהלי הבחירות עם הגשת
המועמדות".
 .5המלצות:
א .ועדת ביקורת ממליצה על חידוד נהלים בפני חברי ועדת הקלפי בכל יום מימי הבחירות
והבהרת חשיבותם .זאת בשל אי הבנת הנהלים במספר קלפיות ובפרט נוהל הצבעה
חריגה .בפרט אנו ממליצים לחדד את נהלי ההצבעה בנוגע לאזור הבחירה של הלימודים
הרב תחומיים עקב תלונה באזור זה .והחרגתו מנהלי אחוז החסימה האזורי הקיים היום
בשל גודלו.
ב .אנו ממליצים לבחון כיצד יש לספור את הקולות של אנשים הלומדים תואר דו חוגי או
לימודים רב תחומיים ,כאשר הצבעה לאזור אחד תסיר את האדם ממצבת בעלי זכות
ההצבעה בתחום לימודו השני.
ג .אנו מדגישים כי על פי סעיף  3..2.1בתקנון יש ליצור רשימות נפרדות לאלו המצביעים
בנוהל הצבעה חריגה .יש לחדד נוהל זה ,במיוחד לאור המעבר לספר בוחרים ממוחשב,
בכל יום בו מתקיימות הבחירות על מנת למנוע טעויות כפי שצוינו במהלך הדו"ח.
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ד .בהמשך להמלצת ועדת ביקורת בנושא תשע"ג אנו מליצים על ביצוע שינוי תקנוני בנושא
בחירת חברי ועדת הבחירות והחלפת מכרז המועצה במכרז במתכונת מצומצמת יותר.
ועד לשינוי תקנוני זה אנו ממליצים מתן זמן שאלות ליו"ר ועדת בחירות במהלך הליך
הבחירה לחברי ועדת הבחירות .למרות אלו אנו ממליצים כי לאחר העלאת השאלות
החשובות ליו"ר הועדה הוא לא ייתן את דעתו בקשר למתמודדים.
ה .ועדת ביקורת ממליצה לחתור ליישום הצבעה ממוחשבת ,אשר צפויה להגדיל באופן
ניכר את אחוזי ההצבעה ולייעל את תהליך ההצבעה.
ו .בהמשך לסעיף קודם אנו מברכים על שימוש באייפדים מסונכרנים בנושא ספר הבוחרים
משתי סיבות עיקריות הראשונה היא אי ההדפסה של ספרי בוחרים ובשל כך שמירה טובה
יותר על הסביבה והשנייה היא תפעול ספר הבוחרים בצורה טובה יותר ,ניכר שיפור
משמעותי מהשנה הקודמת.
ז .על אף השיפור בידוע המתמודדים את נהלי הבחירות אנו ממליצים לשלוח מייל נוסף עם
הגשת המועמדות המכיל עלון המבהיר את כל נהלי הבחירות על מנת למנוע מצבים
עתידיים של חוסר ידיעת הנהלים.
ח .הכנת תיק חפיפה מסודר ,מלא ומקיף לעבודת ועדת הבחירות .בנוסף ,יש לשקול
אפשרות של חפיפה ליו"ר הנכנס על ידי יו"ר הועדה היוצא או חבר הועדה .כיום לא קיימת
כל חפיפה מסודרת וניכר כי ליקויים רבים יכולים היו להימנע על ידי תיק חפיפה מסודר או
חפיפה על ידי היו"ר הקודם.
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מדור תרבות – "סטודיו פוזיטיב"
מטרת הביקורת:
לאור החלטת האגודה להפעיל עצמאית את מתחם ה"אקסייטינג" לשעבר ולהפוך אותו ול"סטודיו
פוזיטיב"

מצאנו

לנכון

לבצע

בדיקה

לפרויקט

כולו,

החל

מהקמתו

ועד

לתפעולו.

הביקורתמכילהבדיקההאםהאגודהנהגהבשקילותבנושאוהאםכברעכשיוניתןלראותכיהציפיותשהיומתח
ילותלהתממש.
שיטת הביקורת:


המצאות בוועדת תרבות במהלך הקיץ.



הגעה פיזית למתחם ה"סטודיו פוזיטיב" לפני ואחרי השיפוץ.



עריכת שיחות עם יו"ר האגודה ,רמ"ד כספים ,רמ"ד תרבות והמנהל הלוגיסטי של הסטודיו.



מעבר על פרוטוקולי ועדות לבחירת בעלי תפקידים לעובדי ה"סטודיו פוזיטיב".

סקירת ממצאי הביקורת ומסקנות:
 .1מעבר על פרוטוקולי הועדות:
המכרזים לבעלי התפקידים לפוזיטיב היו תקינים בהתנהלותם הפורמלית .אך לדעתנו במכרז
של המנהל הלוגיסטי של הפוזיטיב היו מספר כשלים .לאחר בחינה של פרוטוקול זה ניתן
לראות כי ההליך הפורמלי של הועדה לבחירת בעלי התפקידים היה תקין .כל מתמודד נשאל
שאלות דומות ,לכל מתמודד ניתנה ההזדמנות לומר את דבריו ונראה כי הזמן חולק בצורה
שיוונית .למרות זאת אנו חשים כי בתהליך הבחירה נמצאו מספר ליקויים.
אלעד הרשקוביץ מונה לתפקיד מנהל השיפוץ בסטודיו ,במטרה לבדוק את עלויות הפרויקט,
במסגרת קבלת האחריות המקובלות במשרד תפעול ,כנדרש לאירועים מסוג זה .הליך זה
אינו הליך בחירה כמקובל למינוי רכז או מנהל באגודה ,אשר כולל את הועדה לבחירת בעלי
תפקידים.
באגודה הוחלט ,לאחר יציאה כנדרש להזמנה להציע הצעות ,ואי קבלת הצעה מתאימה ,כי
היא זו שתפעיל באופן עצמאי את מתחם הפוזיטיב ,ליאור ,המנהלת המקצועית של המתחם
תחת הבעלים הקודם נתנה את חוות דעתה כי אלעד הוא האדם המתאים בשל היכרותו עם
המקום .אנו מוצאים כי הליך זה ,של מינוי לתפקיד זמני ,והתמודדות אותו אדם לתפקיד אחר
במקום ,מאפשר יתרון משמעותי למקבל האחריות.

.

אנו מוצאים כי בעקבות כך אלעד קיבל יתרון משמעותי אשר בהליך בחירה מסוג זה ,מחשבה
זו נובעת ממספר סיבות:
א .לקראת שלב ההחלטה ,נאמר באופן מפורש כי העובדה שאלעד ביצע את תפקיד מנהל
השיפוץ זמן מה הוא הגורם המשמעותי שבגללו אלעד צריך לקבל את התפקיד ,ובשל
הכרתו את המקום .דבר זה נאמר בפרוטוקול הועדה .בתחילת שלבי הדיון.
ב .בנוסף נטען כי המתחם חייב להיפתח עד לתחילת שנת הלימודים ואין זמן לחפיפה
בתפקיד .דבר זה נאמר ע"י מספר חברי הועדה ( 4פעמים)  .אנו חושבים כי גם עיכוב של
שבועיים בפתיחת הסטודיו היה מתקבל בצורה סבירה על ידי המתאמנים לאור שיפור
משמעותי בנראות המקום.
ג .בתחילת הליך הבחירה הוגדר כי מנהל המקום חייב להיות בעל נסיון ניהולי .אך לפי
קורות החיים ,והנאמר בפרוטוקול הועדה כי אלעד צומח מלמטה ואינו בעל נסיון ניהולי.
אנו מאמינים כי המינוי המוקדם שהפך להיות הגורם המכריע שבזכותו אלעד קיבל את משרת
המנהל הלוגיסטי .מקריאת הפרוטוקול נוצר הרושם כי הליך הבחירה נטה לכיוונו של אלעד
מההתחלה ובעקבות כך למתמודדים האחרים לא היה סיכוי ממשי לקבל את התפקיד ,זאת
בשל העובדה שנושא היכרות עם המקום וחוסר הזמן לחפיפה היה השיקול המשמעותי
ביותר ,אל מול שיקולים רלוונטיים אחרים שהיו חזקים אצל המתמודד האחר.
לסיכום ,אנו מוצאים כי ההליך הפורמלי של הועדה לבחירת בעלי תפקידים היה תקין ,אך
ברצף האירועים שהוביל להליך הזה נמצאו מספר כשלים מהותיים.
למען הסר הספק ,אנו חושבים כי אלעד הוא מוכשר לתפקיד ,החברים בוועדה לבחירת בעלי
תפקידים אינם נגועים בשיקולים שאינם רלוונטים .הם בחרו באלעד משיקולים רלוונטיים
ומקצועיים ואין אנו מטילים ספק באמינותם.
 .2ביקור במתחם הפוזיטיב:
כחלק מהביקורת ערכנו סיור בסטודיו פוזיטיב (בבניין  .)72את הסיור ערכנו עם המנהל
הלוגיסטי ,אלעד הרשקוביץ .הסיור נעשה ברחבה הראשית ,חדר חוגים  1וחדר הספינינג.
ניתן היה להבחין כי הרצפה ברחבה ובחדר חוגים  1הוחלפה לרצפה חדשה לגמרי .בחדר
הספינינג ריצפת הפרקט שופצה ונראית כחדשה .בכל המתחם התקרה הוחלפה לחדשה
לגמרי ונראית טוב יותר בהשוואה למצב שהיה לפני השיפוץ .הכניסה לפוזיטיב שונתה לדלת
הראשית ,דלת גדולה יותר ,אשר מזמינה ואנשים יכולים לראות מרחוק את הפוזיטיב .בכל
המתחם מותקנים גלאי עשן על פי התקן .לסיכום ,מתחם הסטודיו פוזיטיב לאחר השיפוץ
נראה טוב יותר ומזמין יותר לעומת המתחם שהיה לפני השיפוץ.
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 .3ממצאים משיחה עם יו"ר האגודה ,רמ"ד תרבות רמ"ד כספים והמנהל הלוגיסטי של הסטודיו:
א .בחירת בעלי המקצוע -נעשתה עבודה יסודית בבחירת בעלי המקצוע .ניתן לראות
זאת גם בכך שהסטודיו נפתח בזמן שהיה מתוכנן להיפתח (תחילת שנת הלימודים)
וברמת השיפוץ הגבוהה שנעשתה בסטודיו.
ב .הליך השיפוץ :במהלך ימי השיפוץ הוחלט על העסקת עובדי תפעול לטובת השיפוץ,
העסקתם כללה הוצאת ציוד צביעה וסידור מחדש של הסטודיו .לפי דעתנו ההחלטה
הייתה נכונה מכיוון שהיא גם חסכה כסף לאגודה וגם יצרה עוד תעסוקה לסטודנטים.
בנוסף ,העסקת עובדי התפעול זירזה את השיפוץ מכיוון שעובדי תפעול הרבה יותר
גמישים בשעות העבודה מקבלנים חיצוניים.
ג .רכישת ציוד חדש :רוב התקציב לרכישת הציוד לסטודיו הוא עבור ציוד הגברה חדש
ואופני ספינינג .נעשה סקר שוק מקיף והתייעצויות רבות לפני הרכישה ,דבר המעיד
על מקצועיות וחשיבה נכונה .סך ההשקעה על הציוד עמדה על כ.₪ 91,111-
ד .צפי הכנסות ומנויים :על פי התחזיות לפני השיפוץ ,היה נראה כי הסטודיו יחזיר את
ההשקעה בתוך כ  3שנים .אך חודש לאחר הפתיחה הסתמן כי זה יקרה מהר יותר.
כרגע ,הכנסות הסטודיו עומדות על מעל ל ,₪ 121,111 -שזהו הסכום שהאגודה
קיבלה מהזכיין על כל השנה שעברה .מספר המנויים בסטודיו עומד על כ 61-מנויים
שנתיים וכ 25-מנויים סמסטריאליים.
מצב הקופה בסטודיו (כניסות חד פעמיות) עומד בממוצע על  ₪ 1251שמהווה עליה
של כ  27%לעומת שנה שעברה(.)₪ 951
לסטודיו יש הוצאות קבועות בכל חודש של כ( ₪ 19,111כ ₪ 4111-בחודש לצוות
הניהול וכ ₪ 15,111 -למדריכים).
בנוסף ,סך כל השיפוץ עלה כ.₪ 2.1,111-
על פי התחזית עכשיו ,נראה כי הסטודיו יוכל להחזיר את השקעתו בתוך פחות מ3-
שנים.


ניהול התקציב :תקציב השיפוץ שהוחלט היה  .₪ 2.4,111השיפוץ וחידוש הסטודיו
עלה בפועל  .₪ 27.,345שאר הסכום מיועד למימון שעות עובדים .התקציב נלקח
מהעודפים שיש לאגודה לפרויקטים מיוחדים.

נראה כי יו"ר האגודה ,רמ"ד תרבות והמנהל הלוגיסטי של הסטודיו מאד מרוצים
מתוצאות השיפוץ .וניכר שגם עובדי ומתאמני הסטודיו מרוצים.
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מסקנות והמלצות:
א .לגבי המכרז למנהל הלוגיסטי של הסטודיו-אנו רואים בעייתיות במהלך הבחירה שנערכה במכרז.
אנו ממליצים לבחון כל מקרה לגופו ,במידה והדבר הוא פרויקט גדול ומתמשך אנו ממליצים
לצאת להליך בחירת עובדים הקיים היום באגודה.
ב .בנוגע לשיפור שירותי ורווחיות הסטודיו אנו ממליצים על שני שינויים נוספים:
 oאנו מציעים לבדוק אופציות לשלטי חסויות שניתן לתלות בסטודיו ,כאמצעי שיווק נוסף,
כולל עמדת מכירת מוצרים ממותגת וכד'.
 oאנו ממליצים לחשוב על דרך לבנות מקלחות במקום.
ג .אנו ממליצים לקבל החלטה על הגדרתהפוזיטיב ,האם מוגדר כגורםשמטרתו לסיים את שנת
העבודהבצורה מאוזנת או כמוסד המיועד להיות בגרעון מובנה ,באופן דומה שהנגטיב מוגדר
כרגע.
ד .אנו ממליצים לבצע בדיקה תקופתית של הכנסות וכדאיות החזקת הסטודיו בידי האגודה.
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רכב אגודה
במסגרת חוזה חכירה עם חברת "פריים ליס" ,חוכרת האגודה רכב תפעולי מסוג פיג'ו פרטנר
לתקופה של  36חודשים .הממונה בפועל על אחזקת הרכב מטעם האגודה ,הינו מנהל תפעול (להלן:
מנת"ל) .השימוש ברכב נסמך על "נוהל שימוש ברכב אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן-גוריון".
הנוהל מגדיר את השימוש ברכב לצרכי עבודה בלבד.
מטרות הביקורת


בחינת היתכנות צמצום הוצאות נלוות לרכב :דלק ,תשלומי אגרת כבישים ודוחות.



בחינת תקינות השימוש ברכב האגודה תוך בחינת ייעול השימושים.



בחינת יישום המלצות דוחות ביקורת קודמים.

שיטת הביקורת


שיחות עם בעלי תפקידים באגודה :יו"ר ,סיו"ר ,מנת"ל ,רמ"ד כספים ,מנהלת חשבונות ורכז
תפעול.



בחינת פוליסת ביטוח ,חוזי החכירה עם "פריים ליס" והסכם ההתקשרות עם חברות סונול ו-
.TEN



מעקב אחר הימצאות הרכב בחנייה בסוף יום עבודה -בדגש על סופי שבוע.



פנייה לביטחון האוניברסיטה בבקשה לקבלת רישומי כניסה ויציאה של רכבים בסופי שבוע.



בחינת השימושים ברכב לפי לו"ז הרכב לחודשי אוקטובר-דצמבר .2113



ניתוח הוצאות כספיות עבור דלק בהתאם לכרטסת החשבונות של שנים .2112-2113

ממצאי ביקורת
נוהל רכב


נוהל הרכב הקיים אינו מעודכן ,יתרה מזאת הנוהל לא מתייחס לסוגיות רחבות הקשורות
לרכב ולנהיגה.



לפי נוהל הרכב ,סעיף " :3.9.1על פי חוזה העסקה כל נזק אשר נגרם לרכבים בזמן השימוש
בכלל זה תאונות ,הוא באחריות הנהג ,ועליו לכסות את עלות ההשתתפות העצמית בסכום
של עד  .₪ .11בנוסף ,על כך עברות התנועה אשר מבוצעות בזמן השימוש ברכב ע"י הנהג
ישולמו במלואן ע"י הנהג" –הסעיף לא קיים בחוזה העסקת עובדים.
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לו"ז רכב


רישום לו"ז לרכב האגודה מתבצע ב .OUTLOOK-השימוש בלו"ז הנוכחי מאפשר שינוי של
פרטי נסיעה בדיעבד.



מבחינת אופן הרישום עולה כי אין אחידות ברישום הנסיעות .לא בכל הרישומים מפורטים
פרטי הנהג ,מטרת הנסיעה ,מיקום וכדומה .יתרה מזאת ,פעמים רבות יש חפיפה בלו"ז
הרכב.



במצב הקיים במקרה של קבלת דו"ח/תאונה/נסיעה פרטית ,לא ניתן לאמת בצורה וודאית את
פרטי הנהג/ת.



בעבר ניהלה האגודה רישום בספר נסיעה ,בו נרשמו הקילומטרים בתחילת נסיעה ובסופה.
כמו כן ,עד שנה שעברה השתמשה האגודה בשבב אלקטרוני לכל מדור שעדכן לגבי השימוש
של המדורים ברכב .כיום אין מעקב אחר כמות הקילומטרים המתבצעת בנסיעות והופסק
השימוש בשבב האלקטרוני.



העדר מעקב אחר קילומטרים הינו הפרה של נוהל הרכב הקיים.



חוזה החכירהעם חברת "פריים ליס" נעשה בהתאם לכמות קילומטרים חודשית .העדר רישום
מעקב ובקרה אחר עמידה בחוזה ,עלול לחייב את האגודה בהוצאה תקציבית עודפת
בעקבות קילומטרים עודפים.



ניכר כי בתחום זה לא חל יישום דו"חות ביקורת קודמים .המצב הקיים מעיד על חוסר
בקרה.

שימושי רכב


נמצא כי חלק מהמדורים עושים שימוש תדיר ברכב למשימות קבועות ,להלן:
סוג נסיעה



יו"ר

התאחדות הסטודנטים

תרבות

הסעה לאמנים

צ'ופצ'יק

הבאת עיתון אחת לשבועיים בימי שישי מראש העין

נגטיב

קניות לרוב ביום שני

כלל ההוצאה התקציבית על רכב ועל התדלוק נעשית מתקציב ייעודי של מדור תפעול.
תחשיבי עלויות הנסיעות הקבועות לא מתוקצבות כחלק מהוצאה של כל מדור.
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הימצאות רכב בחניה
מהביקורת המדגמית שנערכה נמצא כי:


ב .-ביקורות לא נמצא הרכב בחנייה בסוף יום עבודה ובמקביל לא נמצא פירוט בלו"ז הרכב .



ב 4-ביקורות לא נמצא הרכב בחנייה וצוין פירוט בלו"ז הרכב.



בפעם אחת נמצא הרכב בחנייה ,אך בלו"ז הרכב נמצא פירוט לנסיעה לת"א.

ניכר כי הנחיות נוהל הרכב לגבי הימצאות רכב בסוף יום עבודה בחנייה לא מיושמות באופן מלא.
הוצאות על דלק מקופה קטנה


בשנת  2112ניהלה האגודה התקשרות עם חברת TENבעבור שירותי תדלוק .בשנה זו
הוצאות על דלק1לא במסגרת ההתקשרות הסתכמו ב .₪ 117.5-הוצאה זו בוצעה מתקציב
קופה קטנה.



מאוקטובר  2113עברה האגודה לחוזה התקשרות עם חברת סונול והופסק החוזה עם
–TENלא נמצאו העתקים של הסכמי ההתקשרות במשרד כספים.



במהלך חודשים ינואר-יוני ,2113לא היו הוצאות על תדלוק שלא במסגרת הסכם התדלוק.



החל מיולי  1123החלו לעלות ההוצאות על תדלוק שלא במסגרת ההסכם .ההוצאות הגיעו
לסכום מצטבר של  - ₪2,151.11הוצאה זו בוצעה מקופה קטנה.



נעשו תשלומים בעבור תדלוק רכבים שאינם רכב האגודה.



בבדיקה עם חברת התדלוק  TENנמצא כי נשאר כרטיס תדלוק פתוח על שם האגודה.

 1נבקש להבהיר כי לא נעשתה הבחנה בין הוצאה בעבור רכב אגודה או בעבור רכב אחר שתודלק.
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המלצות הוועדה
המלצות הועדה מתחלקות לשלושה נושאים:
א.

שימוש בנוהל הרכב ושינוי הנוהל
 oהוועדה ממליצה על הגדרה מחודשת של נוהל השימוש ברכב אגודה -על הנוהל החדש
להיות מקיף ומפורט יותר.
 oהוועדה ממליצה להכניס את סעיף ההשתתפות העצמית ע"ס  ₪ .11במקרה של נזק של
עובדי האגודה לחוזה ההעסקה .עם זאת ,הוועדה כן רואה לנכון להכניס לחוזה העסקה את
סוגיית הדו"חות על עבירות תנועה כחלק מאחריות אישית וערכית.
 oועדת ביקורת רואה לנכון לחזור לשיטת מעקב רישום טווחי נסיעה בספר{מצ"ב נספח}.
 oהוועדה ממליצה על אישור מראש ובכתב מרמה ממונה לאישור נסיעות בסופי שבוע.
 oהוועדה ממליצה מבחינת המנהל התקין להעביר למדור כספים את הסכמי ההתקשרות עם
חברת  TENוסונול.

ב.

התייעלות וחיסכון
 oבדיקת האפשרות לחיוב הוצאה תקציבית על דלק ,לכל מדור לפי כמות השימוש .ניהול
שכזה יוביל למשמעת תקציבית ולאחריות גבוהה יותר של רמ"דים במטרה לצמצם עלויות.
 oבחינת כדאיות השימוש בתחבורה ציבורית בנסיעות ארוכות בהשוואה לנסיעה ברכב.
 oהוועדה ממליצה לכלול פירוט למטרת הנסיעה ולסיבת התדלוק באישור תשלום לדלק מקופה
קטנה.
 oועדת ביקורת ממליצה לבחון עלות משלוח של עיתון האגודה בדואר שליחים.
 oהוועדה ממליצה לבחון התייעצות ושיתופי פעולה עם ראש מדור התקשרויות של
האוניברסיטה ,עו"ד רחל גרטל ,בנושאי התקשרויות.

ג.

אחר
 oהוועדה ממליצה להתקין שלט או מדבקה הנושאים את סמל האגודה משני צדי הרכב.
 oהוועדה ממליצה לפנות לחברת  TENלבירור סוגית הכרטיס הפתוח.
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קופה קטנה
מבוא
קופה קטנה מיודעת לתשלום עבור הוצאות מזעריות (עד  )₪ 2111שאינן על פי הזמנת רכש או ע"פ
הסכם קודם בין האגודה לצד ב' ו/או ג' .מדובר בכסף מזומן הזמין באופן מידי לשימוש למטרות אלו
בלבד :נסיעה בתחבורה ציבורית (למעט מוניות) ,חניה ,כיבוד ,הוצאות משרדיות ,נסיעות ברכב פרטי
למטרת עבודה והוצאות אחרות (מותנה בקבלת אישור הגורמים הרלוונטיים).
ישנן שתי קופות קטנות המנוהלות באגודה -של משרד כספים ושל קולנוע הנגטיב ,כאשר הסכומים
המרביים המאושרים למשיכה לקופות הקטנות הינם  ₪ 2111ו ₪ 1111-בהתאמה.
נוהל הרכש אשר אושר בספטמבר  2113מגדיר הנחיות בדבר משיכת כספים מהקופה הקטנה,
האישורים הרלוונטיים והסכומים המקסימליים למשיכה.
שיטת ההתנהלות ומשיכת המזומנים מהקופה הקטנה הינה כדלקמן:
עובדים המעוניינים לרכוש סחורה באמצעות קופה קטנה רשאים להגיש "טופס קופה קטנה"
ולקבל את הסכום במזומן טרם הרכישה .הטופס יאושר על ידי חבר ההנהלה הממונה על
העובד ועל ידי מנהל הכספים והרוכש יחויב בהעברת חשבונית מס/קבלה למשרד כספים על
סך הרכישה( .נוהל רכש ,סעיף )12.1.5
בעת קבלת החשבונית הרלוונטית -מוזנת ההוצאה במערכת הנהלת החשבונות וטופס
האישור יוצא מהקופה הקטנה.
מטרות הביקורת
הסכומים הקטנים יחסית כמו גם קלות האישור לתשלומים ,מהווים אפשרות למעילות משמעותיות
באופן נסתר באמצעות הקופה הקטנה .הקופה הקטנה "מגלגלת" סכומי כסף רבים ,גם אם סכום דמי
המחזור שלה נמוכים יחסית .שימוש בלתי הולם בנעשה בקופה הקטנה ,עלול להצטבר לסכומים
משמעותיים .מדובר בפריט שהסיכון המובנה שלו הוא מהגבוהים ביותר ,ולפיכך חייבים לוודא
שהנהלים לשימוש בקופה הקטנה והבקרות שמיושמות עליה בהירים ומספקים.
שיטת הביקורת


פגישה עם מנהלת החשבונות – אולגה שפירא ,הבנת אופי העבודה וההתנהלות בנושא
הקופה הקטנה.



ספירת המזומנים והחשבוניות בקופה ,בדיקת התאמה של סך המזומנים וטפסי האישור,
ליתרה המופיעה בכרטסת הנהלת החשבונות.
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בדיקה אקראית של מספר מנות (רישום נתונים בכרטסת הנהלת החשבונות) מהשנה
האחרונים -בבדיקה ידגמו מנות משתי הקופות הקטנות.



בדיקת אופי הקבלות וייעודן.



בדיקת סכומי הקבלות והחריגה בסכומן.



השוואת הסכומים לכרטסת הנהלת החשבונות.

תחום הביקורת והיקפה
הביקורת נערכו ב 14/11/13 -וב27/11/13במשרד הכספים .במסגרתה נערכה שיחה עם מנהלת
החשבונות אשר תארה את אופן ההתנהלות המקובלת באגודה ,שיטת אישור ההוצאות ודרכי
העבודה המקובלות בנושא.
הודפסו כרטסות הנהלת חשבונות של שנת  2112ושנת  2113הן של כרטסת הקופה הקטנה של
הנגטיב והן כרטסת הקופה הקטנה של האגודה .בוצעה השוואה מדגמית של הדיווח בכרטסת אל מול
קבלות /חשבוניות בפועל.
בנוסף ,התבצעה ספירה של המזומן בקופה וכן בוצעה סכמה של כלל טפסי האישור (המהווים שווי
מזומן) ,והתאמת הסכומים למדווח בכרטסת הנהלת החשבונות.
ממצאים
 .1הקופה הקטנה שמורה בכספת במשרד הכספים ,ישנה אזעקה לכספת וכן קוד גישה המצוי
בידיהן של רמ"ד כספים ומנהלת החשבונות בלבד.
 .2מעיון בטפסי אישור התשלום נמצאו  7טפסים להם טרם הומצאה חשבונית .ליקוי אשר
התגלה במהלך הביקורת הינו כי אין נוהל מוסדר בנוגע לטווח הזמנים בו יש להביא חשבונית
ועודף בגין ההוצאה .נמצאו טפסי אישור בני שלושה שבועות (מ 15/11/13-ומ.)16/11/13-
 .3מבדיקה מדגמית אשר נערכה בכרטסת הקופה הקטנה של הנגטיב (נבדקו  3מנות) נמצאה
התאמה מלאה בין המוזן במערכת לסך החשבוניות .מנהל הנגטיב -מתן קורצויל

הינו

האחראי לקופה והוצאותיה .כלל ההוצאות מתועדות על גבי פורמט מובנה ומגובות
בחשבוניות הרלוונטיות .אופי ההוצאות הינו בהתאם לייעוד הקופה הקטנה -הוצאות על מזון
שמיועד לממכר וכן הוצאות משרדיות.
 .4מבדיקה מדגמית אשר נערכה בכרטסת הקופה הקטנה של האגודה (נבדקו  3מנות) נמצאה
התאמה מלאה בין המוזן במערכת לסך החשבוניות.
 .5מנהלת החשבונות אחראית על הקופה הקטנה מאז  ,2111היא זו הרושמת את פקודות
הנהלת החשבונות במערכת ,פודה צ'קים ומנהלת את המזומן והטפסים המצויים בקופה.
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נציין שאולגה מתנהלת ללא דופי אולם יש מקום להפרדת תפקידים ויש צורך בנוהל לכפל
חתימות .הפרדת תפקידים תבטיח שהסיכוי למעילות ואי סדרים יקטן באופן ניכר.
 .6מעיון מדגמי בקלסרים במשרד עולה כי המשרד מתנהל בצורה מסודרת ומאורגנת ,מנהלת
החשבונות עונה על כלל שאלותיי במקצועיות ובידענות.
 .7מהביקורת שנעשתה נמצאו שני תשלומים בעבור דו"חות תנועה על עבירות שבוצעו ב -
 29/13/12באילת ,וב 19/16/12 -בבאר שבע .עולה כי הדוחות נשלחים אל האגודה כעבור
כשנה מיום ביצוע העבירה .דו"ח שנשלח כולל את פרטי האירוע -שעת ביצוע העבירה ,מקום
ותאריך .במדור תפעול צריך להיות תיעוד ומעקב אחר כלל נהגי הרכבים ובאילו שעות נעשה
שימוש בכל רכב .כאשר רכב האגודה מעורב בעבירת תנועה ,יש להצליב את פרטי הדו"ח
עם ספר המעקב של מדור תפעול .לאחר מכן ,יש לחייב את מבצע העבירה בתשלום הקנס.
הדו"חות המדוברים לא ייוחסו לעובד ספציפי עקב חוסר תיעוד במדור תפעול ,וכך יצא שהם
שולמו מתוך כספי הקופה הקטנה באישורו של יו"ר האגודה דאז (נתי חסון) ורמ"ד כספים.
המלצות הועדה
 .1אנו ממליצים לקבוע טווח זמנים בו עובד אגודה צריך להמציא חשבונית /קבלה להוצאה אותה
ביצע וכן להחזיר את יתרת המזומן שנותרה לאחר ההוצאה ולהוסיף זאת בנוהל הרכש הקיים
היום.
 .aאנו ממליצים כי עשרה ימי עבודה הוא טווח הזמנים ,אופן האכיפה יהיה כך כל עוד
העובד לא מחזיר את הקבלה המדור שבו הוא נמצא או הוא עצמו אינם רשאים
למשוך כסף מהקופה הקטנה עד לקבלת החשבונית אלא באישור חריג של כל מורשי
החתימה בארגון או מנהלת החשבונות.
 .2אנו ממליצים לבצע הפרדת תפקידים בין העובד השומר על הקופה ובין העובד הרושם את
פקודות הנהלת החשבונות בגינה ,וכן על נוהל שיצריך חתימה של שני עובדי כספים לצורך
אישור ההוצאות ששולמו ע"י הקופה הקטנה.
 .3אנו ממליצים להוסיף מספר ח.פ לנספח טופס דרישה פנימית על מנת להקל על מנהלת
החשבונות בקבלתה את טופס זה.

1.

מדור הסברה
מטרת הביקורת
מטרת הביקורת הינה לבחון את אופן התנהלותו של מדור הסברה על כל פעולותיו המגוונות .מדובר
במדור המקיף תחומי אחריות רבים ומורכבים -שיווק שרותי האגודה לחבריה דרך אתר האינטרנט,
המייל ,הפייסבוק ,אפליקציית האינסטגרםוכו' ,דוברות ,קשרי חוץ ,מענה לפניות סטודנטים ,מיתוג,
פרסום כנסים ואירועים ,הפצת סקרים לסטודנטים ,יצירת סרטונים וצילום אירועים ועוד .לאור האמור,
אנו רואים לנכון לבחון את הפעילות השוטפת של המדור ולוודא כי העבודה מבוצעת בצורה
אפקטיבית ,תוך שמירה על כללי התקנון.
שיטת הביקורת
תהליך הביקורת הורכב משני שלבים עיקריים
-

הבנת תהליכי העבודה במדור ,סמכויות ,תחומי אחריות ,קיום תכנית שנתית ואופן הדיווח הן
לרמ"ד והן לוועדה.

-

בחינה השוואתית של תכניות עבודה אל מול ביצוע בפועל ,תקנון שעות פעילות אל מול שעות
עבודה בפועל ,תכנון תקציבי אל מול ההוצאות עד כה.

ממצאי הביקורת ומסקנות
נפתח ונאמר כי מצאנו שהמדור עובד בצורה יעילה תוך שימוש בהליכי בקרה פנימיים .העובדים
מקצועיים בתחומם ולויאליים לעבודתם ,לוקחים על עצמם תחומי אחריות ומבצעים אותם על הצד
הטוב ביותר.
תוכנית שנתית:
 .1קיימת תוכנית שנתית המשלבת את הפעילות המתוכננת והתקציב המיועד ,תכנית זו אושרה
ע"י ועדת הסברה .התוכנית דינאמית ומעודכנת באופן קבוע ,אירועים אשר יצאו לפועל
מסומנים בצבע בולט.
 .2בכל שבוע מתקיימת ישיבה מדורית הבוחנת את לו"ז האירועים הצפויים -היערכות נדרשת,
סטאטוס הטיפול ויעדים לביצוע.
עבודה מול מדורים נוספים באגודה:
 .1קיימת תוכנת לניהול אירועים ( )casual.pmאשר מסייעת למדור בעבודתו מול המדורים
האחרים המבצעים דרכה אישורי מלל.
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 .2משיחות עם רמ"דים אחרים באגודה עולה כי בקליטת מערכת הcasual-היו חבלי לידה,
הבקשות המוזנות במערכת לאנבדקו על בסיס יום יומי.
 .3מדור תרבות הגיש בקשה בחודש מאי  2113לפתוח מערכת רישום לחוגים (אחריות -מנהל
תכני אתר אינטרנט) ,נכון לכתיבת שורות אלו ( )12/12/13המערכת לא החלה לעבוד באופן
תקין ועל כן רישום לחוגים מתבצע באופן פיזי במשרד תרבות.
 .4מתקיימות ישיבות קריאטיב בעת הצורך עם המדורים השונים במטרה לגבש תוכניתי לאופן
ביצוע אירוע /פרסום מבוקש .רמ"ד אקדמיה מעידה כי בישיבות נקבעים "דד ליינים" ,חברי
הסברה מייעצים כיצד יש לקיים אירועים מסוימים ,היכן כדאי לבצע אותם ומהי ההיערכות
הראויה לדעתם.
 .5ביצוע סקרים -המדורים השונים באגודה יכולים לפנות בכל עת למדור הסברה בבקשה לבצע
סקר שביעות רצון של הסטודנטים (סקר אומנים ,סקר פתיחת /סוף שנה וכו') .מדור הסברה
יודע לתת מענה הן מבחינת כתיבת ועריכת הסקר והן מבחינת ניתוח הנתונים המתקבלים.
 .6קיום יום הסברה פעם בשנה בו נפרסת "התורה ההסברתית" בפני הרכזים ,העובדים
והרמ"דים באגודה.
שוויון מגדרי:
 .1בוצעה בדיקה מדגמית של פרסומים באתר האינטרנט ובפייסבוק לבחינת הפליות /אי סדרים
הן מבחינת מלל והן מבחינת תמונות וסרטונים
 .2מסקירה של פרסומים בפייסבוק ניתן לראות כי חלק מהפניה לסטודנטים הינה בלשון זכר
רבים ,חלקן מיועדות לנשים ,ובאופן כללי אינה שונה באופן משמעותי ,ניתן לראות פניות לכל
המגדרים ברוב הפעילויות" :אנו מזמינים אתכם" , "...מחכים לכם" ,"...חוגגים אתכם,"...
"מחכים לכן"" ,קורא לסטודנטיות" וכו'.
 .3כנ"ל לגבי פרסומים באתר האגודה" :רוצים להכיר סטודנטים מרחבי הארץ" , "?...רוצים
להצטרף לחוויה , "?...וכו'.
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בקרות פנימיות על אתר האינטרנט:
 .1מתקיימת ישיבה שבועית של הרמ"ד עם מאיה – אחראית אתר האינטרנט -לבחינת
הרלוונטיות של האתר והכתבות הקיימות.
 .2מתקיימת בקרה עקיפה על אתר האינטרנט ע"י המדורים השונים אשר עוקבים אחרי
הפרסומים הרלוונטיים אליהם ופונים בעת הצורך למדור הסברה לביצוע שינויים /עדכונים.
 .3לא קיים פיקוח על אתר האגודה בערבית -לא מתקיימות ישיבות סדירות עם רכזי הסטודנטים
הערבים (העוסקים בפעילותם במסגרת מדור מעורבות) ,לא קיימת דרך לבחינת הרלוונטיות
של האתר לאור מחסום השפה.
תלונות הציבור:
 .1הוטמעה מערכת חדשה המאפשרת לסטודנטים לבחור לאיזה מדור ברצונם לפנות
המאפשרת טיפול רלוונטי לכל פניה ופניה לפי בחירת הסטודנט.
 .2הרמ"ד עוקב באופן קבוע אחרי הפניות ,נותן מענה הולם ובמידת הצורך מפנה את הסטודנט
לגורם הרלוונטי.
 .3אנו רואים את הצורך להפריד בין תלונות הציבור לפניות הציבור ,כחלק מהיותנו גוף המשרת
אוכלוסייה אנו מוצאים כי ישנה אפשרות שגורמי האגודה יכולים שלא בכוונה,

לפגוע

בסטודנטים במהלך הטיפול בהם .אנו רואים את הצורך לכתב את ועדת ביקורת כגורם בלתי
תלוי בתלונות הסטודנטים כנגד גורמים באגודה.
יחסי וועדה -מדור ,למועצת שנה"ל תשע"ג
 .1לא מתקיימות ישיבות באופן שוטף -תתכן ישיבה פעם בחודש ,פעם בחודשיים ואף פעם
בחודשיים וחצי( .מדובר על ועדת המועצה הקודמת ,לא המועצה הנוכחית)
 .2לא מתקיים עדכון שוטף של המדור את הוועדה בדבר פעילות המדור.
 .3אי ביצוע החלטות וועדה -ועדת הסברה הנחתה את מדור הסברה לבנות תכנית שיווק
למועצה בה ייבחנו ויוגדרו מחדש דרכי השיווק וההסברה של המועצה .התכנית תכתב על ידי
מדור הסברה בשיתוף ובהתייעצות עם ועדת הסברה .תכנית השיווק תכלול מטרות מדידות
על מנת שהמועצה תוכל לבחון לאורך זמן אם חל שיפור בהסברת המועצה .במסגרת תכנית
ההסברה יקבע גוף או אדם האחראי על הסברת המועצה ויוצג מתווה אופרטיבי לביצוע
ההסברה בפועל .התכנית הייתה צריכה להיכתב עד ה .11.17.13הדבר בוצע באופן חלקי.
תגובתו של רמ"ד הסברה "התכנית בוצעה בצורה חלקית  -מיתוג מחדש לאגודה ,תכנית
פרסום הכוללת אייטם באתר האגודה ,פרסום בפייסבוקובמאס מייל לפי הצורך ותיעוד של
הישיבות לצורך פרסום במידת הצורך .בנוסף ,הבחירות למועצה עצמן מהוות פרסום והסברת
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למועצה ואלו התקיימו בצורה מלאה.המחסור העיקרי היה ,בסופו של דבר ,מעקב ותיאום עם
אחראי מטעם המועצה על ההסברה".

שעות תקן מול שעות עבודה בפועל:
 .1בוצעה בדיקה מדגמית של שלושה חודשי פעילות אקראיים – מרץ ,מאי ואוקטובר .במרץ לא
דווחה חריגה בשעות אך במאי ובאוקטובר נמצאו חריגות משמעותיות מאוד (במאי חריגה של
 171שעות ובאוקטובר  226שעות).
 .2עולה כי ישנם אירועים הדורשים תוספת של שעות תקן -אותם מתקצבים מראש (לעיתים
מתבצע תקצוב בדיעבד) וישנן חריגות שאינן מתוכננות אשר מתוקצבות ע"י היו"ר בעת
הצורך.
 .3הרמ"ד מעיד כי ישנם עובדים הנפגעים בסופו של עניין בשל השקעת שעות עבודה החורגות
מעבר לתקצוב המתוכנן.
תיעוד העבודה ותיק חפיפה:
 .1קיימים מסמכים המתעדים תכנון אירועים ,הפקת לקחים ,אנשי קשר רלוונטיים וכו' .אך לא
קיים תיק חפיפה מסודר המאגד את המידע הקיים.
המלצות
 .1אנו רואים לנכון לשלב את רכזי הסטודנטים הערבים במדור הסברה ,או לחילופין להגדיר תקן
נוסף במדור לעובד דובר ערבית אשר יוכל לבצע את עבודת הפרסום ,המיתוג והעדכון של
הרשתות החברתיות בערבית תוך בקרה מתמדת על עבודתו ע"י רמ"ד הסברה .ישנה
חשיבות גבוהה למעורבותם של הסטודנטים הערבים בפעילויות האגודה וכן יש לאפשר להם
גישה לכתבות ולעדכונים המפורסמים באתר האינטרנט ,וזאת על מנת לצמצם פערים בינם
לבין הסטודנטים היהודים הן מבחינת המידע שהם שואבים מהאתר והן בכדי שיוכלו לקחת
חלק באירועים שאינם מיועדים לדוברי הערבית בלבד.
 .2אנו ממליצים לבחון מחדש את תוכניתי תקצוב השעות ולעדכן אותה בהתאם להיקף העבודה
הרחב של עובדי המדור.
 .3מערכת נהלים בעבודה מול מדורים אחרים הינה חיונית והכרחית ,אך עליה לתת מענה הולם
הן למדור הסברה והן למדורים האחרים המקבלים שירותים ממדור הסברה ..אנו מברכים על
קיום ישיבות המנהלה וממליצים להמשיך קיום מתכונת זו
 .4יום הסברה הינו יום חיוני התורם להבנת המערכת והתנהלותה .אך לפי דעתנו יתכן ויש צורך
לבצע יום הסברה נוסף -מצומצם יותר ,לרמ"דים ולמנהלים בלבד בו יבוצע הסבר משמעותי
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על מערכת ה .casualיש להנחות את הרמ"דים לגבי אופן עריכת המלל והגרפיקה ,המגבלות
הקיימות ,הדרישות שיש להקפיד עליהן ,וכו' .כך ,הרמ"דים ינחו את הרכזים והעובדים
תחתם ,הבקשות לאישור מלל /גרפיקה יהיו "נכונות" יותר ובעקבות כך גם לא יהיה צורך
לאשר פעם אחר פעם כל בקשה.
 .5על מנת לחזק את הקשר ולהגדיל את מידת המעורבות של וועדת ההסברה במדור ,אנו
ממליצים להגדיר נוהל מסודר של ישיבות חודשיות .בנוסף ,ניתן ליצור תיבה שיתופית
(דרופבוקס למשל) הנגישה הן לחברי המדור והן לחברי הועדה על מנת ששני הצדדים יהיו
מעורבים בנעשה ,יתעדכנו בתוכניות ובאופן ביצוען ולא יחזרו על עצמם מקרים בהם הנחיות
מבוצעות באופן חלקי או אינן מבוצעות כלל.
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נספחים

נספחים
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