
 

 

3/6/2017 

 4 מס' תקנוןועדת סיכום ישיבת 

 .חדר מזכ"לב 28/5/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 22:45זמן סיום:  21:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 נועה מירוןערן בן שלום, דוד עזורי, גל מאיר,  חברי הוועדה:

 משקיפים:

 :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 יובל ווסרמןחבר ועדת ביקורת: 

 יו"ר אגודת הסטודנטים: אופיר נפתלי

 חסרים: 

 יצחק מנדל, איתי דרייר

 

 עיקרי הישיבה

האגודה מעוניינת לחדש את החוזה של היועמ"ש  :הצבעה בדבר חידוש החוזה עם היועמ"ש הנוכחי (1

הנוכחי בטענה כי העבודה אתו מוצלחת ואיכותית. ישנה תקשורת שותפת, סיוע בכל נושא, זמינות 

 מרבית ונכונות לעבודה וסיוע.  

 הצעת החלטה:

 חידוש חוזה יועמ"ש נוכחיהנושא: 
למליאת המועצה לאשר את  נוסח ההצעה: ועדת תקנון ממליצה

 מינויו המחודש של היועמ"ש הנוכחי. 

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 איןהערות: 

 

הוועדה גל "יקיר העמותה" ו "הטבות סעיפי התקנון של חבר  -עבודה על הביקורת של רשם העמותות (2

 .לעובדי אגודה

 אופן העבודה על הסעיפים התבצע באופן הבא:

 הצגת הסעיף הנוכחי -1

 הצגת הביקורת של רשם העמותות -2

 הגדרת מטרה סופית -3

 הצגת הסעיף המחודש תוך התייחסות לתהליך העבודה והחומר שנאסף במהלכו -4

 שינויים רלוונטיים עד לאישורו של הסעיףדיון של חברי הוועדה בסעיף תוך ביצוע  -5

 .במהלך העבודה על הסעיפים עלו מספר שאילתות לבירור עד לישיבה הבאה 

  בכדי לאפשר מצב של שימור ידע ארגוני.כל תהליך העבודה מתועד 

 

 



 

 

 

 

 יקיר העמותה -סעיף ראשון

/ חובות עמותה )שלא עמותהתשלום חברות בור מטליו"ר האגודה : "יקיר העמותה יהיה פ -1שאילתה מספר 

 ".קשורות לאוניברסיטה(

 מה הן חובות העמותה? -

 האם ניתן לפתור חבר עמותה מתשלום דמי רווחה? אם כן, כיצד יתבצע התהליך? -

 האם ניתן לפתור חבר עמותה מתשלום החברות? אם כן, כיצד יתבצע ההליך? -

 תור מתשלום דמי רווחה".אופציה לשינוי בניסוח. במקום "פתור מחובות עמותה" לכתוב "פ 

 

 לגל חבר הועדה: מה הוא הסד"פ לבחירת יקיר העמותה?  -2שאילתה מספר 

 יש לשאוף לסדר את תתי הסעיפים בהתאם לסדר הכרונולוגי הנכון. -

 

 הטבות חברי עמותה -סעיף שני

תפקידים  מה ההגדרה המשפטית לעובד קבוע ולעובד בתקן גלובאלי? אילוליו"ר אגודה:  -1שאילתה מספר 

 תקנים אלו כוללים?

 

ליו"ר אגודה: בהתאם להגדרות התפקיד הנוכחיות, יש לחלק את בעלי התפקידים לקבוצות  -2שאילתה מספר 

 התואמות את הסעיף החדש שגל הציע. 

 כדי להבטיח חלוקה שווה בין כל חברי א לאגד בעלי תפקידים דומים ביחד משמעותן של הקבוצות הי

 ותה רמה העסקה של שכר ושעות. הקבוצה הנמצאים בא

 יש להחליט בנושא במרתון התקנון -של יובל )החיונית( מצרפת את הערתו: 

תחת הסעיף החדש של החלוקה לקבוצות בנוגע להטבות, למעשה לא מוגדר שום דבר לגבי מה צריך לתת 

דבר כמו בעלי למי. כל מה שהסעיף בא להגיד הוא שיש כל מיני בעלי תפקידים שצריכים לקבל אותו 

תפקידים אחרים. על פניו זה נשמע כמו משהו שהגיוני להגדיר, בפועל ראינו שזה מאוד מאוד מסובך ואז 

כבר לא ברור מה הטעם. כלומר, בכל מקרה תחת הסעיף החדש ועדת/משרד כספים כל שנה מחליטים מה 

וותר עליה ולחסוך לתת למי. ההגדרה של הקבוצות כמעט לא מגדירה כלום ורק מסרבלת. אפשר ל

שבירת ראש וכבילה להמשך ופשוט להגדיר שוועדת/משרד כספים יגדירו כל שנה מה כל עובד 

אגודה/מועצה מקבל בהתאם לתפקידו וזה כמעט לא ישנה את המציאות בפועל תחת הסעיף שגל הציע, 

 . ובעיקר יחסוך כאב ראש של הגדרות שלא תורמות

 

 ה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבא

 קביעת תאריך למרתון אישור תקנון )נועה( -

 מענה על שאילתות )גל ואופיר( -

 עבודה על הסעיפים הרלוונטיים אותם קיבל כל חבר ועדה -

 השגת תקציב לקראת הישיבה )נועה( -

 

 



 

 

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

של רשם העמותות, דיון בדבר הסעיפים והכנתם לקראת אישורה הסופי  מעבר על כל הביקורת -מרתון תקנון .1

  של מליאת המועצה.

 הגדרת יעדים שנתיים לוועדה. .2

 

 בברכה,

 נועה מירון

 תקנוןיו"ר ועדת 


