
 

 

19/6/2017 

 5 מס' תקנוןועדת סיכום ישיבת 

 .חדר מזכ"לב 15/6/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 14:30זמן סיום:  09:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 יצחק מנדל, נועה מירון ערן בן שלום, דוד עזורי, גל מאיר,  חברי הוועדה:

 משקיפים:

 :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 יובל ווסרמןחבר ועדת ביקורת: 

 חסרים: 

Click here to enter text. 

 

 עיקרי הישיבה

 הוגדרו שלוש מטרות מרכזיות לוועדת תקנון. :הגדרת מטרות לוועדה (1

 .אישורו של התקנון החדש של האגודה -1

כתיק נהלים פנימי, רלוונטי ושאינו נוגע בסעיפים הקיימים כבר  המשלימיםתיקוף תיק הנהלים  -2

 בתקנון.

. מאגר זה יכלול את כל החומר הרלוונטי הקשור שימור ידע ויצירת מאגר מידע לוועדת תקנוןתהליך  -3

לתקנון )מכתבים של רשם העמותות, נוהל עבודה לחידוש תקנון, תהליך עבודה על סעיפים( וכולי. 

אגודה הינו נושא שנוגע לכלל האגודה ומן הראוי שגם בתחום זה יתבצע שימור ידע שיאפשר תקנון ה

 לכל וועדה חדשה שנבחרת לעבוד באופן מסודר, נכון ובעיקר יעיל.

 

 של כלל חברי הוועדהסעיפי התקנון  -עבודה על הביקורת של רשם העמותות (2

 אופן העבודה על הסעיפים התבצע באופן הבא:

 הנוכחיהצגת הסעיף  -1

 הצגת הביקורת של רשם העמותות -2

 הגדרת מטרה סופית -3

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

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

 כחות חברי הוועדה סעיפים שלא אושרו יועברו ליועץ המשפטי של האגודה בפגישה שתתקיים בנו

 בכדי לאפשר תקנון נכון ואחראי.

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

 

 

 

 



 

 

 

 בית דין חברים )דוד( -סעיף ראשון

נכון להיום, כלל הסעיפים העוסקים בכינוס בית דין חברים הינם מסורבלים ולוקים בחסר ולכן סעיף זה מצריך 

 ומקיפה, הן מבחינת הניסוח והן מבחינת מהותו של התוכן.עבודה רצינית 

 סוגיות שעלו לאורך הדיון.

 האם יש צורך מבחינה משפטית בבית דין חברים? -

 מה ההבדל בין שימוע לכינוס בית דין חברים? מה הם הקריטריונים להפעלתו? -

מגיב לקול קורא, איזו מן הכשרה \מתחלף, נבחר בהגרלה\ופטים של בית הדין? קבועמה יהיה הרכב הש -

 יקבל הרכב זה? 

 

 המשך בית דין חברים )ערן( -סעיף שני

 התנהלות במקרה של ענישת חברי אגודה. יטופל כחלק מהעבודה על הסעיף הקודם.

 

 )נועה( פירוט אמצעי ההצבעה למועצת הסטודנטים  -סעיף שלישי

רשם העמותות ביקש שלסעיף זה בתקנון יצורף פירוט על אמצעי הצבעה למועצה. נכון להיום, אופן ההצבעה 

נוהל ההצבעה נלקח מתיק הנהלים המשלימים והועבר לתקנון האגודה לאחר שעבר היחידי הינו הצבעה בקלפי. 

 עריכה מחודשת במספר היבטים.

  הצבעה אינטרנטי וכיצד ניתן לתקנן זאת בתקנון בפגישה עם היועץ המשפטי ניוועץ בנוגע להליך

 .מבחינה משפטית

 

 הצעת החלטה:

פירוט אמצעי הצבעה למועצת הנושא: 

 הסטודנטים

למליאת המועצה לאשר את  נוסח ההצעה: ועדת תקנון ממליצה

 חידושו של נוהל אמצעי ההצבעה למועצת הסטודנטים.

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 איןהערות: 

 

 נוהל כתיבת דוח בחירות על ידי חברי ועדת ביקורת  -סעיף רביעי

 רשם העמותות ביקש שלסעיף זה בתקנון יצורף הנוהל של כתיבת דוח הבחירות על ידי חברי ועדת ביקורת.

הנוהל הרלוונטי נלקח מתיק הנהלים המשלימים והוכנס לסעיף הרלוונטי לתקנון תוך הוספת דרישה לציון 

 התפלגות המצביעים עלי פי מחלקות, תואר ושנת לימוד.

 

 הצעת החלטה:

נוהל כתיבת דוח בחירות למועצה הנושא: 

 על ידי ועדת ביקורת

לאשר את למליאת המועצה  נוסח ההצעה: ועדת תקנון ממליצה

 חידושו של נוהל כתיבת דוח בחירות למועצה.

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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



 

 

 איןהערות: 

 

 

 תפקידיה של ועדת בחירות  -חמישיסעיף 

לתיק הנהלים המשלימים בדבר נושא זה. לאור העבודה שהדרישה היא לבטל הנוהל הנוכחי בתקנון מפנה 

אזכורים לתיק הנהלים המשלימים, נדרשנו לצרף את הנוהל הרלוונטי כחלק מסעיפי התקנון. הנוהל נלקח 

 מתיק הנהלים המשלימים וצורף לתקנון.

 

 הצעת החלטה:

תפקידיה של ועדת בחירות הנושא: 

 למועצה

למליאת המועצה לאשר את  ועדת תקנון ממליצהנוסח ההצעה: 

 חידושו של נוהל תפקידי ועדת הבחירות למועצת הסטודנטים.

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 איןהערות: 

 

 מועמדות לבחירות למועצת הסטודנטיםהגשת   -שישיסעיף 

רשם העמותות ביקש שלסעיף זה בתקנון נוהל הגשת המועמדות למועצה. הנוהל הרלוונטי נלקח מתיק 

 הנהלים המשלימים והוכנס לסעיף הרלוונטי לתקנון.

 

 הצעת החלטה:

הגשת מועמדות למועצת  הנושא:

 הסטודנטים

למליאת המועצה לאשר את  נוסח ההצעה: ועדת תקנון ממליצה

 חידושו של נוהל הגשת המועמדות למועצת הסטודנטים.

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 איןהערות: 

 

 )יצחק( תהליך הגשה וטיפול בתלונה -סעיף שביעי

רשם העמותות ביקש שלסעיף זה בתקנון נוהל הגשת תביעה והליך הטיפול בה. הנוהל הרלוונטי נלקח מתיק 

ים והוכנס לסעיף הרלוונטי לתקנון תוך הוספת הדרישה להיוועץ ביועץ המשפטי של האגודה הנהלים המשלימ

 לפני שפונים במקרה הצורך ליועץ משפטי נוסף.

 

 הצעת החלטה:

 והל הגשה וטיפול בתלונהנ הנושא:
למליאת המועצה לאשר את  נוסח ההצעה: ועדת תקנון ממליצה

 חידושו של נוהל הגשה וטיפול בתלונה.

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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



 

 

 איןהערות: 

 

 

 

 נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:

במידה ויש שאלות שחשוב שיעלו בפגישה עם דן היועץ המשפטי, עליכם להעביר לי אותן עד יום  -

רביעי, כל אחד בהתאם לנושא עליו הוא עובד. ככל שתחדדו את הנושא בצורה הטובה ביותר, כך 

 ונוכל להתקדם )כולם(.נקבל תשובות ברורות יותר 

 )גל ונועה(.החמישית בניית מצגת להצגת שינויי התקנון בה נשתמש במליאת המועצה  -

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 מעבר על הממצאים מהפגישה של דן .1

 עבודה על סעיפים רלוונטיים שלא אושרו .2

 .שישיתהכנת המצגת עם אותם הסעיפים למליאת המועצה ה .3

 

 ה,בברכ

 נועה מירון

 תקנוןיו"ר ועדת 


