
 

 

28/11/2017 

 8 מס' תקנוןועדת סיכום ישיבת 

 .חדר מזכ"לב 19/11/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 22:30זמן סיום:  20:30זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

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

 משקיפים:

 :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 גל דורוןחבר ועדת ביקורת: 

 יו"ר האגודה: אופיר נפתלי

 חסרים: 

- 

 עיקרי הישיבה

 וחות ביקורתד (1

  מספרן ע"פ תצומלול בהאת הטיפ תהוהפנ החליטה על חלוקת האחריות, הוועדה דנה בדוחות הביקורת

 באופן הבא: שוניםם הלגורמי

 "ח בחירת יו"רוד .א

כי ה בדהעו את פסי המידע של המועמדיםטריות מזכ"ל המועצה להוסיף לבאח  .1

ינתן זכות גש כי למעמד לא תיוד .יאה והוועדותיות נוכחים בישיבות המללהבאפשרותם 

 .נצלו פלטפורמה זו לקידום בחירתםמחשש שי וזאת מליאה/הבוועד הדיבור

 המועצה למכרז. באחריות מזכ"ל כחלק מהכנת .2

 המזכ"לניהול הדיבייט ע"י  בזמן -ברי יריביועל ד דכל מתמודתן אפשרות תגובה למ .3

 המזכ"לניהול הדיבייט ע"י בזמן  -רישום שאלות מהקהל .4

 המזכ"לניהול הדיבייט ע"י בזמן  -ותקיצור זמני הרעיונ .5

לא בהכרח מוכוון למחלקה  -רסום אקטיבי יותרבאחריותו של המזכ"ל לוודא כי ישנו פ .6

 מת.יימסו

לצתנו על הפורום המנהל את בחירת היו"ר לכלול את להמ -תשע"ח תקנוןעדת ולדיון בו .7

 .ביקורת"ר ועדת מזכ"ל, יו"ר הועד המנהל ויוה

 עניין לוגיסטי. -המזכ"ל באחריות .8

 דו"ח מכרזים .ב

 תשע"ח.לדיון בוועדת תקנון תפקיד המשקיפים במכרזים  .1

 ע"ח.תש לדיון בוועדת תקנוןהוספת האופציה להכנסת "הצבעה חשאית"  .2

 כהכנה לתקופת מכרזים -מנהל כוח אדם/ מזכל/ יור אגודה .3

ן גיל, יש לשנות את הרובריקה מין ולטיפול מנהלת כוח אדם. יש להוריד את הבקשה לצי .4

 .אירה ריקהפשר להשולא למגדר

אדם/ יור אגודה. ניתן לשקול לשלב רכזת שוויון מגדרי להעביר למזכל/ מנהל כוח  .5

בתהליך ההכנה לתקופת המכרזים. *את המשפט המודגש יש להעביר לדיון בוועדת 

 2.4.3בתיק הנהלים המשלימים: אופן עריכת בחירות לתפקידים בעמותה  –תקנון 



 

 

 לדיון בוועדת תקנון .6

 כהכנה לתקופת המכרזים. -להמלצת ההנהלה והמזכ"ל .7

 לטיפול וועדת תקנון )יש להכניס כנוהל משלים( -"למזכ .8

 "לבחירות והמזכטיפול וועדת ל -דו"ח בחירות למועצה .ג

המועצה בשנה עבודת ום כ"ח לישיבה הבאה כחלק מסיהוחלט על העברת הדיון בדו -ח תקנוןדו" .ד

 מועצה הבאה.יה ללצותוהמולפת הח

 

 תידו של התיק? באיזה אופן עלינו לבנותו?מה ע -יון בנושא תיק הנהלים המשלימיםד (2

הוחלט כי לתקנון החדש לא יהיה תיק נהלים משלימים במסגרתה  בעקבות עבודת הועדה בשנה החולפת

בנחיצותו של וועדה דנה ה, התקנון(ם )משלים את נהלי התקנון ומחייב כחלק מפי שהוא מוגדר כיוכ

נהלים אשר ף את התיק הקיים ולהוציא מתוכו את הכי בראש ובראשונה יש לתקהתיק. הועדה הסכימה 

 או להוסיף אליו. וציא ממנולה יהיה הוכנסו לתקנון החדש ורק לאחר מכן יהיה ניתן להחליט מה ניתן

כיוון ואופיו החלטה בנושא זה לא התקבלה  -אשר יאשר את הנהלים בתיקגוף בנוסף לכך דנה הוועדה ב

 של התיק אינו ברור.

 

 העמותה"יקיר "אות קבלת ריונים ליטקביעת קר (3

 :דה החליטה על הקריטריונים הבאיםעוהו

 .ונהבשנה האחר היה עובד אגודה או חבר מועצהלא  מועמדה .א

יסוקו על חיי הסטודנטים יע בעאו השפ האוניברסיטה נו חבר עמותה או איש סגלהמועמד הי .ב

 בקמפוס וסביבתו.

קטים חברתיים או אקדמיים בקמפוס או בסביבתו המשפיעים על חיי המועמד עסק בקידום פרוי .ג

 הסטודנטים )חברי העמותה(.

גם יודגש כי יוכל להמליץ  יה באות.זכיעמד למוכל חבר עמותה )חבר אגודה( רשאי להמליץ על  .ד

 על עצמו.

 .לא זכה בעבר באות יקיר העמותה המועמד  .ה

את הקריטריונים  לתקנון העמותה להכניסעדת תקנון תשע"ח תשקול וף לכך המליצה הועדה כי בנוס

 .פרסמם ללא שינוילהחליטה במידה ו

 

 החלפת יו"ר הועדה  (4

 גל מאיר.חבר הועדה נועה מירון הוחלפה ב כחי"ר הנו. היוהוועדה הצביעה על החלפת יו"ר הועדה

 צעת החלטה:ה

 החלפת יו"ר ועדת תקנון הנושא:
עברת תפקיד היו"ר מצביעה על הנוסח ההצעה: ועדת תקנון 

 ועה מירון לגל מאירמנ

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 -הערות: 

 

 



 

 

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

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 .המועצה יתהצגת תקן אחראי שימור ידע ע"י מזכ"ל .1

 והמלצות הועדה לוועדה החדשה. תולפסיכום פעילות הוועדה בשנה הח .2

 

 גל מאיר

 וןועדת תקנ יו"ר



 דו"ח   בחירות   ליו"ר   אגודה   2017
 רקע:

  בתאריך   ה25.04.2017   התקיימו   בחירות   ליו"ר   אגודת   הסטודנטים   של   בן   גוריון.
 דו"ח   זה   בוחן   את   תהליך   הבחירות,   את   רמת   ההגינות   כלפי   המתמודדים   ויידוע   חברי   המועצה,   הבוחרים,   בנוגע

 לתהליך.   התגובות   שנבחרו   עבור   דו"ח   זה   הן   תגובות   שהתקבלו   במובהקות   גבוהה,   ולכן   מקבלות   התייחסות   וציון
 מיוחד.   כלל   התגובות   מצורפות   בנספחים.

 
 מתודולוגיה:

 התקיימה   שיחה   עם   המועמדים   ליו"ר   האגודה      אופיר   נפתלי   ורגב   דאודי.1.

 נעשו   שיחות   עם   מזכ"לית   האגודה,   אור   קרייף.2.

 התבצע   פ"ע   עם   יו"ר   האגודה   היוצא,   אורי   רט.3.

 התבצע   פ"י   עם   סיו"ר   האגודה   היוצא,   דניאל   איטח.4.

 התבצעה   שיחה   עם   עידו   מרוז,   מנהל   תפעול   היוצא.5.

 נשלח   שאלון   אנונימי   לחברי   מועצה   בנוגע   לתהליך   הבחירות   ליו"ר.   השאלות   נידונו   על   ספקטרום   שבין6.
 17   ועליו   ענו   19   חברי   מועצה.

 חברי   מועצה   הוזמנו   לשיחות   עם   יו"ר   ועדת   ביקורת   והתבצעו   7   שיחות   עם   חברי   מעוצה   בנוגע   לתהליך7.
  הבחירות.   רוב   חברי   המועצה   בחרו   להשאר   אנונימיים.

 
 ממצאים:

 
 פירוט   התהליך:

 תהליך   הבחירות   החל   בתאריך   15.03,   עם   פרסום   תפקיד   היו"ר   באתר   ועמוד   הפייסבוק   של   האגודה,   125.
 ימים   לפני   מועד   הבחירות,   10   ימים   מעל   הנדרש   בתקנון.

 20.03   התקיימה   ישיבה   של   מזכ"לית   המועצה   עם   יו"ר   ביקורת   ליישור   קו   וליווי   תהליך   הבחירות   ליו"ר2.
 האגודה.

 18.04   התקיימה   ישיבת   ועד   מנהל   שאישרה   את   סדר   היום   לבחירות   יו"ר   האגודה.3.

 19.04   התקיים   דיבייט   בין   המועמדים   ליו"ר   בפורום   מועצה,   בישיבה   שלא   מן   המניין.4.

 25.04   התקיימו   הבחירות   ליו"ר   אגודת   הסטונדטים.5.

 התקיימו   מפגשי   הכנה   ע"י   מזכירות   המועצה   והועד   המנהל   עבור   חברי   המועצה   שהבהירו   את   אופי   תהליך6.
 הבחירות,   טיבו   וחשיבותו.

 נכתב   ונשלח   נוהל   בחירות   לתפקיד   יו"ר   האגודה   למועמדים   לתפקיד   ולחברי   המועצה   המפרט   את   הפרטי7.
 תהליך   הבחירות   ואת   הזכויות   העומדות   בפני   המועמדים.

 
 ממצאים   כלליים:

 בבחירות   ליו"ר   האגודה   התמודדו   שני   מועמדים:   אופיר   נפתלי   ורגב   דאודי.1.

 התהליך   לווה   באופן   צמוד   ע"י   ביקורת.2.

 נעשו   הכנות   לוגיסטיות   לקראת   הדיבייט   והמכרז.   הדרישה   לתמיכתם   של   תפעול   בצורת   אספקת   מצלמות3.
 ועזרה   בסידור   אזור   ההתכנסות   התקבלה   שבוע   לפני   לפני   הדיבייט,   ועל   פניו,   עמד   בקריטריונים   לדרישות
 של   תפעול.   אך   חג   שני   של   פסח,   שהתחבר   לסוף   שבוע   ארוך   הביא   ליומיים   עבודה   של   תפעול,   שהקשו   על
 אספקת   השרותים   שנדרשו.   יחד   עם   זאת      מזכירות   האגודה   ותפעול   הגיעו   להבנה,   והקושי   לא   פגע   באופי

 ואיכות   האירוע.
 דיבייט   השוואתי   בין   המועמדים   ארך   שעתיים,   ובמהלכו   המועמדים   נשאלו:4.



.I.שאלות   כלליות   שהיו   ידועות   מראש   עלידי   המועמדים   והוכנו   עלידי   מזכות   המועצה   ויו"ר   הועד   המנהל 

.II.שאלות   של   חברי   מועצה   שהוכנו   מראש   אך   לא   היו   ידועים   למועמדים 

.IIIשאלות   מהקהל   שהתקבלו   תוך   כדי   הדיבייט   וסוננו   עלידי   ביקורת   ויו"ר   הועד   המנהל.   במסגרת   זו 
 המועמדים   קיבלו   הזדמנות   להגיב   לתשובות   אחד   של   השני.

 הדיבייט   צולם   והועלה   לערוץ   היוטיוב   של   האגודה.5.

 מכרז   יו"ר   ארך   4.5   שעות.6.

 המועמד   רגב   דאודי   קיבל   כשעה   להצגה   עצמית   ומענה   לשאלות.7.

 המועמד   אופיר   נפתלי   קיבל   כארבעי   וחמש   דקות   להצגה   עצמי   ומענה   לשאלות.8.

 ההבדל   בזמני   הבמה   נבע   משאלות   קהל   שהצטמצמו   לקראת   הראיון   השני   שנערך   כמעט   שעתיים   אחרי9.
 הראשון.

 
 תגובות   המועמדים:

 התהליך   הוסבר   באופן   מובן   ולווה   בתחושת   וודאות   בנוגע   לכל   האירועים   המתנהלים   ברמה   הפורמלית.1.

 במהלך   הדיבייט   השאלות   וזמני   התגובה   היו   הוגנים.2.

 עלפי   התקנון,   מרגע   הגשת   המועמדות   לתפקיד   יו"ר   האגודה,   חל   איסור   על   מתמודדים   להיכנס   למשרדי3.
 האגודה.   יחד   עם   זאת,   אם   מתנהלת   ישיבה   ע"י   עובדי   אגודה   או   ע"י   חברי   מועצה   מחוץ   למשרדים,   יש

  אפשרות   להיכנס   לישיבות   אלו.   פרט   זה   לא   היה   ברור   למתמודדים   ולא   נוצל   ע"י   אף   אחד   מהם.
 

 תגובות   מועצה:
 כ   מחצית   מחברי   המועצה   ציינו   כי   הבנתם   את   התהליך   הייתה   גבוהה   מאוד,   ולוותה   בתחושת   שקיפות1.

 ותמיכה.   רוב   המוחלט   מחברי   המועצה   שנענו   שאלון   הרגישו   מוכנים   לקבל   החלטה   במעמד   הבחירות   עצמן.
 הדיבייט   עצמו   לא   נתן   את   הבמה   להשוואה   מספקת   בין   המתמודדים,   ובעיקר   סיפק   מידע   כללי   על2.

 המתמודדים   בגלל   אופי   השאלות.
 במעמד   המכרז   ניתן   זמן   זהה   למענה   של   שני   המתמודדים,   אך   נוצרה   תחושה   כי   מועמד   אחד   נשאל   שאלות3.

 קשות   ומכשילות   יותר   בהשוואה   למועמד   השני.
 נוצרה   תחושה   של   חד   צדדיות   מצד   האגודה,   שבמהלך   הפניות   לגורמים   אגודתיים   עם   שאלות   בנוגע4.

  לתפקיד   יו"ר,   התשובות   שניתנו   שיקפו   תמיכה   במועד   אחד   על   פני   השני.
 חברי   המועצה   העידו   כי   לא   כלל   אופציות   הבחירה   היו   ברורות.   בעוד   שתהליך   הבחירה   בין   שני   מועמדים5.

 היה   ברור,   אפשרות   דחיית   שני   המועמדים   לא   קיבלה   במה   ולגיטמציה   מספקת.
 מכרז   יו"ר   התארך   ומנע   דיון   אפקטיבי   בגלל   אורך   הראיון   עם   כל   מועמד,   השעות   המאוחרות   והתייחסויות6.

 לא   רלוונטיות   מחברי   מועצה.
 

 מסקנות
 תהליך   הבחירות   לתפקיד   יו"ר   אגודת   הסטודנטים   התנהל   באווירה   של   שקיפות   וילווי   וחניכה   צמודה   של1.

 חברי   מועצה.
 נוהל   בחירות   ליו"ר   אגודה   הנשלח   למועמדים   הבהיר   והבטיח   שוויון   רב   במידע   שהיה   לשני   המועמדים.2.
 נוהל   הבחירות   לא   התייחס   לזכות   המועמד   להיות   נוכח   בישיבות   שלא   התנהלו   במשרדי   האגודה.3.
 במצטבר,   דיבייט   ומכרז   יו"ר   נתנו   כ4   שעות   זמן   במה   למועמדים   להביע   את   עצמם   וכשעתיים   לדיון   של4.

 חברי   המועצה.
 אופציית   הפלת   המכרז   לא   הייתה   ברורה   כלגיטמית   לחברי   המועצה.5.
 הדיבייט   נתן   רקע   ותפיסה   כללית   של   המועמדים,   אך   לא   נתן   מספיק   כלים   להשוואה   בין   המתמודדים.6.
 חלק   משאלות   הקהל   מנעו   שוויון   בין   המתמודדים   במעמד   המכרז   עקב   אי   שאלתם   את   המתמודד   השני.7.



 תהליך   תיאום   הדיבייט   מול   תפעול   התקבל   מאוחר   מידי   על   מנת   לייצר   את   התמיכה   הטובה   ביותר   מצד8.
 תפעול.

 על   אף   פרסום   תפקיד   יו"ר   10   ימים   מעבר   למה   שנדרש   עלפי   התקנון   למכרז   ניגשו   רק   שני   מועמדים.9.
 

 המלצות
 ועדת   ביקורת   ממליצה   להעביר   את   נוהל   בחירות   ליו"ר   לועדת   תקנון   ולשקול   הוספת   סעיף   המתייחס1.

 לכניסת   מועמדים   לישיבות   מועצה   שלא   במשרדי   אגודה.
 ועדת   ביקורת   ממליצה      להבהיר   במעמד   המכרז      את   אופציית   הפלת   המכרז   כאפשרות   סבירה   ומקובלת2.

 המקבילה   בלגיטימיות   שלה   לבחירה   כל   אחד   מהמתמודדים.   יחד   עם   זאת      יש   להסביר   את   משקל
 ומשמעויות   ההחלטה   שעלולות   להשפיע   על   ניהול   התקין   של   העמותה.

 ועדת   ביקורת   ממליצה   לאפשר   יותר   הזדמנויות   להתייחסויות   של   המועמדים   לתגובות   אחד   של   השני3.
 במעמד   הדיבייט   על   מנת   לאפשר   לחברי   המועצה   להשוות   בין   המועמדים.

 ועדת   ביקורת   ממליצה   לשקול   את   רישום   שאלות   הקהל   והצפתם   בפני   מועמדים   אחרים,   כדי   שהמועמדים4.
 שהעומדים   בפני   המועצה   בשעה   מאוחרת   יותר   יוכלו   לקבל   הזדמנות   להתמודד   איתם   ללא   קשר   לנוכחות

  הקהל.
 ועדת   ביקורת   ממליצה   לקצר   את   זמני   הראיונות   בשלב   המכרז   ולשים   יותר   דגש   על   דיון   בין   המתמודדים.5.
 ועדת   ביקורת   ממליצה   לפרסם   את   תפקיד   יו"ר   כחודשיים   לפני   הבחירות   כדי   לאפשר   יותר   הגשות6.

 מועמדויות   עלידי   יותר   סטודנטים.   בנוסף,   יש   לשקול   על   פרסום   אקטיבי   יותר   של   תפקיד   יו"ר   עם   הכוונה
 לאוכלוסיות   שבסבירות   גבוהה   יתעניינו   בתפקיד   (לדוג'   סטודנטים   לניהול,   סטודנטים   לתואר   שני   וכו').

 ועדת   ביקורת   ממליצה   לערב   את   תפעול   ואת   מנהל   תפעול   בתהליכי   הכנה   לאירועי   בחירות   יו"ר   עלמנת7.
 לאפשר   שיתוף   פעולה   מיטבי   בין   מזכירות   המועצה   לתפעול   בהכנות   הלוגיסטיות   לקראת   האירועים.

 
 
  



 נספח   א'

 







 



 מכרזים לבעלי תפקידים באגודת הסטודנטיםדו"ח ביקורת בנושא 

 מבוא

החל מסוף חודש אפריל ועד לסוף חודש יוני, נערכים מכרזים לבעלי תפקידים באגודה. מכרזים 

אלו כוללים את מגוון התפקידים באגודה ונעים מטווח של יו"ר וסיו"ר האגודה, דרך רמ"דים ועד 

 לרכזים ולמנהלים. 

תחילה יש להבין כי מכרזים אלו וניהולם אינם דבר של מה בכך: מדובר באופרציה הדורשת את 

יע להצלחה הנדרשת בהוצאתם לפועל. המערכת במקרה הזה להגהתגייסות כלל המערכת על מנת 

היא: כלל חברי המועצה והאגודה המשתתפים במכרזים, חברי ועדת ביקורת הנוכחים במכרזים 

ותם ועובדי תפעול העוסקים במלאכת קלדנות המכרזים והוצאת הפרוטוקולים ושומרים על תקינ

 של אלו.

ת הבסיס האיתן והיציב להמשך פעילותה התקינה של ילתקופה זו חשיבות עצומה מבחינת התווי

האגודה. בשל כך ומכיוון שמדובר באופרציה גדולה ישנה משמעות גדולה לשיפור ושימור בנושא, 

ביקורת זה. נוסף על כך, חברי מועצה ואגודה העלו מספר פניות במהלך  ולשם כך נכתב דו"ח

 י מועמדות וכו'(.יתקופה זו שדרשו בדיקה בפני עצמה )בנוגע למשקיפים, לטפס

 מטרות הביקורת

אכן הוטמעו, ומהם ת הקודם בנושא המלצות דו"ח ביקורלענות על שתי שאלות מרכזיות: האם 

 וביישומה. הליקויים שעדיין קיימים בשיטה

 מתודולוגיה

)שיחות עם  גיה ששימשה לכתיבת דו"ח זה: מסמכים, עדויותושלושה רבדים מרכזיים למתודול

 חברי מועצה ואגודה( ונוכחות אישית במכרזים.

 מסמכים: .1

a. תקנון ישן 

b.  טיוטה עדכנית של התקנון החדש 

c. נהלים משלימים 

d. ( ב' סמסטר 2015דו"ח ביקורת קודם) 

e.  נוספים לא התקיימו עד יום  3מכרזים שנערכו בתקופה ) 24פרוטוקולים של

 כתיבת דו"ח זה ולכן לא נלקחו בחשבון( 

f. רשימת חברי מועצה מעודכנת לפי וועדות 

 עדויות: .2

a.  חבר מועצהאשד שיחה עם יהל 

b. שיחה עם ירדן רפפורט חברת מועצה 

c. שיחה עם יובל וסרמן חבר ועדת ביקורת 

d.  מועצהמזכ"לית הקרייף שיחה עם אור 

e.  רכזת שיווין מגדריזהר גרשוני שיחה עם 



f. שיחה עם אופיר יו"ר האגודה 

 שעות מכרזים בתקופה הנוכחית 15-נוכחות אישית בכ .3

 ממצאי הביקורת

ת ביקורת בנושא תפקידם של משקיפים במכרזים. משיחה עם חבר הגיעה פנייה לוועד  .1

 המועצה יהל, עלו הדברים הבאים:

יהל נכח במכרז של מנהלת משאבי אנוש, המכרז נערך בהשתתפות: יובל )חבר ועדת ביקורת(, 

מועצה(, עדי )סיו"רית(, מאיה )רמ"דית אקדמיה(, אופיר )יו"ר,  יירדן, יהל ונסטיה )חבר

 משקיף( ושניר )קלדן(. 

ק פעיל אופיר העיד בגילוי נאות שהיכרות קודמת משפיעה על שיקול דעתו ולכן לא ייקח חל

יהל דיווח על תחושת חוסר הוגנות באמירותיו של אופיר בתור משקיף במכרז. יהל במכרז. 

שאם היכרות קודמת משפיעה על ציין, ו ,דיון מוטותמהלך הבשל אופיר הרגיש שאמירותיו 

  . באופן כללי במהלך הדיון יואין מקום לאמירות של אופיר, ייתכן כי שיקול דעתו

על תחושת "חוסר נחיצות" של חברי מועצה במכרזים אלו ועל תגובות יהל המשיך ודיווח 

, שמייתרות את הימצאותם שנכח בהם כרזיםספר ממצד עובדי אגודה כלפי חברי מועצה, במ

של חברי מועצה במכרזים. בנוסף, העיד על הרגשה שלא כל חברי המועצה התגייסו למשימת 

יתר על כן, המכרזים באופן שווה, מה שגרם לחוסר מוטיבציה מצידו לקחת פעיל במכרזים. 

וה יהל הציע לאפשר הצבעה חשאית בכדי להימנע מהשפעות של קונפורמיות וריצוי הדרג הגב

 במהלך ההצבעה.

על מנת לבדוק את הממצאים שהעלה יהל, ביצעתי שיחה עם ירדן חברת מועצה שנכחה 

במכרז של מנהלת משאבי אנוש. ירדן מצידה לא הרגישה שהאמירות של אופיר בתור משקיף 

היו לא במקום. היא ציינה שהיא אינה מרגישה מיותרת במכרז בתור חברת מועצה ושאף 

עם זאת, ירדן  ירדן אינה רואה צורך בהצבעה חשאית. ת ומשפיעה בדיון.הרגישה דומיננטי

שאין מספיק מידע אצל חברי המועצה על מנת להגיע להחלטה, מכיוון שהקריטריונים  העלתה

שמצויים בפרסום לתפקיד אינם מספיקים. היא הציעה שחברי המועצה יקבלו את תוכנית 

, על מנת לדעת מה הרכז עתיד לעשות במהלך העבודה של המדור או בעל התפקיד הרלוונטי

השנה. בנוסף, ציינה שיש במכרזים חברי מועצה שהם לא מאותה ועדה ולכן יש צורך בחומר 

 נוסף כדי לקבל החלטה מושכלת. 

מצידו העיד בהמשך, שוחחתי עם יובל וסרמן, חבר ועדת ביקורת שנוכח במכרז. יובל 

רק חידד שאלות לא ברורות או העיר הערות שהאמירות של אופיר היו במקום, ושהוא 

 ניטרליות. 

מבדיקה שערכתי בתקנון הקיים ובנהלים, ההתייחסות למשקיף, על פי רוב, היא כדלקמן: 

בתקנון  66.4.6"...למשקיפים לא תהיה זכות דיבור אלא אם אישר זאת מנהל הדיון" )סעיף 

 הקיים(. 



הנכנסת(, במכרז בו נכחתי, לגבי הימצאות ומי )רמ"דית אקדמיה עלתה פנייה מצידה של סל .2

הצביעה על כך שאסור לשאול במהלך "מין" ו"גיל" בטופס המועמדים של האגודה. סלומי 

 הדיון על דברים אלו ובכל זאת האגודה מבקשת ממועמדיה לדווח על כך בטפסים.

 

 מספר אירועים אשר קרו במכרזים בהם נכחתי: -התנהגות חברי מועצה במכרזים .3

 
a.  כללה השוואה לחמור( על מנת לתאר  לא ראויהחבר מועצה השתמש באנלוגיה(

ת. יש לציין כי ברור שלא הייתה כוונה רעה לחבר המועצה, עם /התנהגות של מועמד

הבהרתי  זאת, האנלוגיה צרמה לכל הנוכחים בפאנל והייתה לא ראויה לשימוש.

 לחבר המועצה שזהו לא הסטנדרט המצופה. 

b. א מגיעים עם שאלות מוכנות והרבה פעמים שואלים שאלות לא חברי מועצה ל

מנהלי המכרז בד"כ הגיבו בזמן אמת ותיקנו את מספיק ברורות את המועמדים. 

השאלות ממועמד למועמד, אך המצב אינו שוויוני עבור המועמדים אשר נשאלים 

 שאלה לא ברורה ונאלצים להגיב. 

c.  למכרז והגדיר ש"תוך שעה וחצי אני בגישה מאוד מזלזלת חבר מועצה אשר הגיע

רוצה לצאת מפה". חבר המועצה היה בגישה בעייתית לאורך כל המכרז והביע חוסר 

 שביעות רצון מהימצאותו בפאנל. 

 

 אשר נבדקו מחדש:בעייתיות בדו"ח ביקורת הקודם, עלו מספר נקודות  .4

a. על כתיבת ליץ לא נמצא בעייתי בתקופת המכרזים הנוכחית. הדו"ח המ -קוד לבוש

 סעיף בנושא קוד לבוש בנוהל המשלים, כיום לא קיים סעיף כזה.

b. מנהלי המכרזים לא נמצא בעייתי בתקופת המכרזים הנוכחית.  -נראות בעת המכרז

 .הקפידו להעיר על נראות לא מכבדת של חברי הפאנל

c. נשאר בעייתי, מפורט מעלה -ניסוח שאלות. 

d. יתה אי עקביות אך לא באופן שכיח בחלק מן המכרזים הי -אי עקביות בשאלות

 .ומשמעותי

e. עלה ומפורט מעלה. הדו"ח המליץ על סעיף בתקנון אשר  -מקומם של המשקיפים

קידם. כיום הן בתקנון הקיים והן בנהלים המשלימים ההתייחסות יגדיר את תפ

היחידה למשקיף היא בנוגע לרשות דיבור הניתנת להם ע"י מנהל המכרז, ולא על 

 יוטת התקנון החדש, כרגע, אין התייחסות לנושא. בטתפקידם. 

f. סעיף על סינון כתיבת ים. הדו"ח המליץ על ילא נמצאו בעיית -סינון קו"ח וגילוי נאות

 , כיום יש סעיפים העוסקים בכך.בנוהל המשלים קו"ח

g. דו"ח ביקורת קודם העלה שהכנתם לא הייתה מספיקה -הכנה של חברי מועצה. 

מלבד הכתוב מעלה בסעיפים הקודמים של דו"ח זה, בשיחה עם אור )מזכ"לית 

המועצה( עלה כי חברי המועצה עוברים תדריך לקראת המכרזים וכי מי שלא נוכח 

 בתדריך זה משלים אותו. התרשמותה של אור היא כי התדריך אפקטיבי ויעיל.

h. של אישה אחת לפחות לדרוש נוכחות  הדו"ח הקודם המליץ -ייצוג מגדרי במכרזים

. לנוהל המשלים "אופן עריכת בחירות לתפקידים בעמותה" נכנסו שני בכל מכרז

בפועל  .ולא לבחירת רכזים )נספח א'( , אך רק למכרזי בחירת מנהליםסעיפים בנושא



בנוסף,  שנבדקו, נערכו ללא אישה בפאנל )נספח ב'(. )בדרגת רכזים( מהמכרזים 12%

בדרגת  מגדירים כי במקרה בו לא תהיה נוכחת אישה במכרזהסעיפים שנכנסו לנוהל 

, יש לעדכן את הרכזת לשוויון מגדרי של האגודה ואת משרד ביקורת. מנהלים

 דעה שהיא אמורה להיותהיא לא י -י מול רכזת שוויון מגדרימבדיקה שערכת

 . מעודכנת במקרים כאלה

 

ר החלטת מועצה, הוגדר לתת עדיפות לייצוג של חברי ועדה רלוונטית במכרזים. כתוצאה לאו .5

מכך, אכן הוכנסו לנוהל המשלים "אופן עריכת בחירות לתפקידים בעמותה" סעיפים 

 בפועל, למרות שמזכ"לית המועצה העידה על מאמצים לשבץ בהתאםרלוונטיים )נספח ג'(. 

חבר ועדה רלוונטי )נספח ד'(.  אףהתקיימו ללא נוכחות של המכרזים  רוב, )ויש לשבח על כך(

נספח ד' מציג כמות מכרזים כתלות בחברי מועצה מהוועדה הרלוונטית. ניתן להתרשם 

 . מכרזים התקיימו כאשר כל חברי המכרז אינם מהועדה הרלוונטית 7ולראות כי 

מהמכרזים התקיימו ללא נוכחות של  35% -נספח ה' מציג את כמויות המכרזים באחוזים

 חבר ועדה רלוונטי. 

 

משיחה עם אופיר, יו"ר אגודת הסטודנטים המכהן, עלה כי באחד המכרזים חבר מועצה  .6

. כיום חברי , באופן עצמאיביקש וקיבל פרטי ממליצים של מועמדים וניהל שיחות עמם

 מורים לקבל מידע על המועמדים לפני המכרז.מועצה אינם א

 מסקנות

מהתרשמותי מהממצאים, אופיר )יו"ר האגודה(, פעל כשורה במכרז "מנהלת משאבי אנוש"  .1

כמשקיף. מעבר על הפרוטוקול ועל הערותיו של אופיר חיזקו את העדויות של ירדן )חברת 

יטרליות ונועדו כדי לחדד מועצה שנכחה במכרז( ויובל )חבר ביקורת( בכך שההערות היו נ

נקודות לא ברורות. עם זאת, מכיוון שאנחנו לא יכולים להבטיח שמשקיפים עתידיים ינהגו 

 יש לעגן את תפקידם בנוהל המשלים ובתקנון.כשורה, 

 נראה כי אין הרגשה חד משמעית מחברי הפאנל במכרז. -בנוגע להצבעה חשאית במכרזים .2

יש להכיר בכך שיש חברי מועצה מחויבים יותר ומחויבים פחות, באופן טבעי.  -חברי מועצה .3

עם זאת, אין מקום להתנהגות לא הולמת במהלך מכרזים. התנהגות לא הולמת כוללת: גישה, 

שימוש במילים לא מכבדות כלפי המועמדים )גם אם לא בפניהם( וכו'. אין ספק שתדריך 

ך הוא אינו מספיק. בנוסף, טוב שמנהלי המכרזים לקראת המכרזים עוזר והוא מבורך, א

מעירים על כך בזמן אמת, ומתקנים שאלות לא מובנות. צריך לשמר את המודעות הזאת, אך 

בו בזמן לראות כיצד מעירים באופן שאינו פוגע בחברי המועצה וגורם לירידת מוטיבציה 

  גדולה אף יותר. 

ועמדות של האגודה אינם במקומם ולא עומדים בקשת מידע בנוגע למין וגיל בטפסי הגשת המ .4

 בקנה אחד עם הלך הרוח באגודה.

המצב קיום הוא במגמת שיפור ואציין כי בסופו הייצוג המגדרי אינו מספיק טוב במכרזים.  .5

, ניתן להבין נוסף על כך של יום רוב המכרזים אכן נעשים בשיתוף של נשים וגברים יחד.

מכרזים עם פאנל מעורב. עם  100%מהשיבוצים להגיע ל שיש אילוצים מערכתיים שמונעים



היא השאיפה הנכונה, והאגודה צריכה לשאוף לצמצם את המכרזים  100%זאת, השאיפה ל

  עם מגדר אחד למינימום.

יש שיפור מאז הכנסת הסעיפים הייצוג של חברי ועדה רלוונטיים במכרזים אינו טוב.  .6

זים התקיימו בלי חבר ועדה רלוונטית או עם מהמכר 40%-לנהלים המשלימים, עם זאת, כ

. נתון זה מאוד גבוה, וייצוג של חברי ועדה רלוונטיים אחד מתוך שלושה חברי מועצה נוכחים

 משמעותי להצלחת המכרז כמו גם למחויבות של חברי המועצה אליו.

אין זה תקין כי חבר המועצה קיבל את המידע על הממליצים לפני המכרז. בנוסף, למרות  .7

ההנחה כי שרשרת האירועים קרתה בתום לב מצד כל הגורמים המעורבים, אין זה תקין 

שחבר מועצה מצלצל לממליצים על דעת עצמו וללא נוכחות שאר חברי הפאנל במכרז )וללא 

 יידוע מנהל המכרז(. 

 המלצות

ועדת תקנון צריכה לדון בנוגע לתפקיד המשקיפים במכרזים, ולעגן זאת בתקנון החדש.  .1

בהמשך, יש לעגן זאת גם בנהלים המשלימים. יש צורך בהגדרה ברורה של אופי התפקיד 

ומטרתם של משקיפים במכרז, שכן אם יש ניגוד עניינים שמשפיע על שיקול דעתו של אדם 

ירותיו במכרז תקינות ולהבהיר מה המטרה של משקיף מסוים בהצבעה, צריך לוודא שאמ

 בדיון כזה )בין אם הוא משקיף בגלל ניגוד עניינים או בלי קשר(.

יש לשקול הכנסת סוג של "הצבעה חשאית" כאופציה במכרזים. הצבעה כזו תהיה חשאית  .2

בזמן אמת אך כמובן שתוצאותיה יתועדו בפרוטוקול. המטרה של הצבעה כזו היא למנוע 

שפעה של פחד מדרגים גבוהים בזמן ביצוע ההצבעה עצמה, כך שחברי הפאנל המצביעים לא ה

יושפעו מהצבעתם של החברים האחרים בפאנל. אם שוקלים הכנסת הצבעה כזו, אני ממליצה 

 להשתמש בה אלא להצביע על שימוש בה בכל מכרז, במידת הצורך. לא לחייב

לקראת המכרזים דוגמאות של התנהגות לא אני ממליצה להכניס לתדריך  -חברי מועצה .3

נאותה מתקופת מכרזים קודמת. ניתן ורצוי להיעזר בביקורת לצורך כך. בנוסף, יש לשקול 

 כיצד להגיב כנגד התנהגויות לא הולמות כאלה ולתדרך בהתאמה את מנהלי המכרזים.

העבודה הרלוונטיות או לבקש  בנוסף, אני ממליצה לשקול לשלוח לחברי המועצה את תוכניות

 ממנהלי המכרזים לציין את עקרי תוכנית העבודה לפני תחילת המכרז.

יש לשקול להוריד את בקשת המידע למין ולגיל מטפסי המועמדות. במידה ורוצים דרך לדעת  .4

כיצד לפנות למועמדים, ניתן להחליף את "מין" ל"מגדר" ולהשאיר אופציה של "איני 

 ".ת לדווח/מעוניינ

הייצוג המגדרי צריך להיות בפיקוחה של הרכזת לשוויון מגדרי. מן הראוי שאגודה אשר  .5

לנהלים המשלימים סעיפים  אני ממליצה להוסיףמקדמת שוויון מגדרי תקיים זאת בעצמה. 

לתפקידה של הרכזת פיקוח  , ולהוסיףהמחייבים נוכחות של אישה גם במכרזים ברמת רכזים

 י במכרזים. שוטף של השוויון המגדר

בנוהל נוכחות של  לחייבאני ממליצה . לגדולייצוג חברי הועדה הרלוונטיים במכרזים צריך  .6

 חבר ועדה רלוונטי אחד. יש לשקול כיצד לנהוג במידה וזה לא מתקיים.  לפחות

למרות שלא היו בעיות לבוש במכרזים במהלך התקופה, אני ממליצה לעגן בסעיף בתקנון  .7

 ובנהלים המשלימים קוד לבוש למכרזים. 



יש לחדד בתדריך לחברי המועצה כי אין זה בתחום סמכותם לצלצל לממליצים של  .8

שר המועמדים. בנוסף, יש לשקול להכניס לנוהל המשלים סעיף המגדיר בסמכות מי ליצור ק

  עם הממליצים, ומתי.

 נספחים

 נספח א':

 

 נספח ב':

 

 נספח ג':

 

 

12% 

88% 

 כמות מכרזים כתלות בהרכב הפאנל  

 גברים ונשים-חברי פאנל המכרז מעורבים כלל פאנל המכרז היה מורכב מגברים בלבד



 

 

פרוטוקולים, הוצא המכרז  24מכרזים בלבד. מתוך  20בנספחים ד' וה' ניתוח הנתונים התבצע על 

מכרזים הוצאו מהניתוח כי הפרוטוקול לא כלל  3)מכיוון שאין ועדה רלוונטית(, ועוד  של סיו"ר

 שמות משפחה והקשה על הניתוח. 

נספח ד':

 ':נספח ה

0

1

2

3

4

5

6

7

8

כל חברי המועצה 
במכרז מהוועדה  

 הרלוונטית

רוב חברי המועצה 
במכרז מהוועדה  

 הרלוונטית

חצי מחברי המועצה 
במכרז מהוועדה  

 הרלוונטית

שליש מחברי המועצה 
במכרז מהוועדה  

 הרלוונטית

כל חברי המועצה 
במכרז אינם מהוועדה  

 הרלוונטית

 כמות מכרזים כתלות בחברי מועצה מהועדה הרלוונטית
 



 

 

כל חברי המועצה 
במכרז מהוועדה  

 הרלוונטית
20% 

רוב חברי המועצה  
במכרז מהוועדה  

 הרלוונטית
15% 

חצי מחברי המועצה  
במכרז מהוועדה  

 הרלוונטית
25% 

שליש מחברי המועצה  
במכרז מהוועדה  

 הרלוונטית
5% 

כל חברי המועצה 
במכרז אינם מהוועדה  

 הרלוונטית
35% 

פילוח מכרזים לפי הרכב חברי מועצה  
 באחוזים



 בחירות למועצה –דו"ח ביקורת 
 

 מבוא: 
 

לתקנון העמותה הדן על ועדת ביקורת, וכחלק מתוכנית העבודה השנתית של הועדה  8מתוקף פרק 
הוחלט לבקר את מהלך הבחירות. כמו בכל שנה מתקיימות בחירות למועצה ובכל שנה נבחר צוות 

 .2016דצמבר  -בחודשים ספטמבר  אשר בונה ומלווה את תהליך הבחירות למועצה. הביקורת נערכה
 

מטרת הביקורת ה נה להבטיח שמירה על סעיפים שונים בתקנון האגודה ונהלים משלימים הדנים 
בבחירות למועצה. בנוסף, לשמור ולהבטיח ככל הניתן על הגינותן של הבחירות למועצה והיותן 

 בהתאם לחוק, הנוהל והתקנון והצורך להפיק לקחים לבחירות הבאות. 
 

 מתודולוגיה: 
 

ליווי ישיבות ועדת הבחירות והתהליך עצמו )קבלה ומעבר על סיכומי הישיבות ( מרגע הגדרת  •
 היעדים ועד בניית המועצה החדשה.

פיקוח על תהליך הבחירות בשטח בשלושת ימי הבחירות: ביקורת קלפיות ושת"פ בין חברי  •
ורות שטח בכל אחת מהקלפיות בוצעו לפחות שתי ביק לעובדי הקלפיות.  ועדת הבחירות 

 ובתום, ופיקוח על תהליך ספירת הקולות ועל חלוקתם.
בניית שאלון סיכום התהליך עבור חברי ועדת הבחירות מרגע הגדרת היעדים ועד לסופו של  •

 התהליך
בבחירות ,  עבור חברי המועצה החדשים מרגע הגשת מועמדות  בניית שאלון סיכום התהליך  •

 . ניסה לתפקיד של חבר מועצה""סמינר הכועד תום 
 

 הביקורת תיתן דגשים על הנושאים הבאים:
 

בחינת תהליך העבודה ועמידה ביעדי הפרויקט אשר הוגדרו והוצגו ע"י יו"ר ועדת בחירות  •
 מול חבריה

 בחינת תקינות העבודה מול התקנון והחלטות מועצה בעבר. •
 שת"פ בין חברי ועדת בחירות. •
והעבודה של הועדה אל מול עובדי  שלושת ימי הבחירות  תהליך העבודה בשטח בזמן •

 הקלפיות. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 פעילות ועדת בחירות ע"פ תכנית העבודה שהוצגה ע"י היו"ר, מול ההישגים בפועל -פרק ראשון 
 

בפיזור יחסי ככל הניתן בין המחלקות+ מניעת  40 -העלאת מספר המתמודדים הכולל מעל ל .1
 לאזור בחירה: מצב של מתמודד/ת יחיד/ה

 

 
כניסה למחלקות, בדגש על כאלה בהן יש היענות 

 רפואה, מדעי הטבע,הנדסה ומכינות -מועטה 

 בוצע:
מתמודדים מתמודדים מהפקולטה למדעי  3

 הבריאות

 בוצע פרסום ראיון/ כתבה בצ'ופצ'יק + באר שבע. נט 

 בוצע פרסום מוכוון פקולטה )לוחות/ מייל/ ועד כיתה( 

 בוצע הסטודנט )חברי מועצה יוצאים/ ותיקים( דוכן בבית

 בוצע: קמפיין הסברה )שילוב של נשים+ ערבים(
אחד מחמשת הסרטונים שפורסמו ברשתות 

 פנה ספציפית לסטודנטים הערבים. החברתיות 
 

מתמודדות שכולן בסופו  16מתמודדים ערביים,  4
 של דבר נבחרו למועצה.

ומלגות  פרסום בתכניות של מעורבות חברתית
 )פר"ח, קרן משה, פעילי ציבור, עושים רחוב(. 

 בוצע

 סטודנטים שהגישו מועמדות 40 -הגעה ליעד סיכום

 

 מסקנות והמלצות להמשך:
אך בסופו  משאלון סיכום נבחרי המועצה עלה כי קמפיין המיתוג של הועדה אכן בלט לעין,  •

עצמם אלא בשיחות עם של דבר , הגשות המועמדות לא היו תלויות כלל בפרסומים 
מתמודדים, חברי מועצה לשעבר ושיחות עם חברי ועדת בחירות. ע"פ דעת חברי המועצה 

הפרסום וההסברה בכיתות עצמן ופחות  החדשים יש למקד את מרב המאמצים ואמצעי 
במיתוג כללי ברחבי האונ'. יש לשקול להבא שיתוף פעולה עם חברי מועצה קודמים שיגיעו 

 ו על החשיבות שבבחירות למועצת האגודה. לכיתות וידבר
מחברות המועצה החדשה ציינו כי אכן נחשפו לפרסומים המיועדים  78% -פרסום מגדרי •

לסטודנטיות בפרט וכי הייתה להם השפעה ניכרת על הגשת מועמדותן. כמו כן נק' חשובה 
עמדויות , וכי שעלתה היא נושא ההטרדות המיניות באונ' ,דבר שדרבן גם הוא את הגשות המו

 להבא חשוב לעלות את הנושא ואת חשיבותו בהסברה בכיתות.
מהשאלונים עלה כי התקבלה -קבלת אינפורמציה עניינית ומספקת טרם הבחירות עצמן •

חבר המועצה ופעילות המועצה וחשיבותה בקרב  אינפורמציה מאוד כללית על התפקיד של 
ת הודו שלא הגדילו ראש והתעניינו בתוכן מגישי המועמדו יש לציין כי חלק  הסטודנטים. 

חשוב ליזום מפגש הסברה מרוכז עבור הסטודנטים שהגישו מועמדות  התפקיד, לכן להבא 
חשיבות התפקיד, סקירה  -ולדאוג שכולם אכן מבינים את תוכן התפקיד ודרישותיו על בורים



על מנת למנוע   של פעילות המועצה באופן כללי והעבודה השוטפת בוועדות השונות, זאת
 ופערים בין המידע שניתן טרם הבחירות והמידע שהתקבל בסמינר. פרישות מהתפקיד 

לכל אורך  עוד עלה כי על המועצה והאגודה לפרסם וליצור עניין לגבי פעילותן החלטותיהן  •
כות לבחירות עצמן בדצמבר)פירסם מהלכים של חברי ולאו דווקא לח שנת הלימודים 

המועצה, ולהביא את עניין המועצה למודעות במהלך שנת הלימודים עצמה כדי שסטודנטים 
 ירצו להיות חלק כבר מההתחלה(
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  תכנית עבודה ויישומה:

 
ייתה היענות מועטה בשנים קודמות, פרסום שוטף של מצעי כניסה למחלקות בדגש על כאלה בהן ה

חולקו סופגניות/  -מתמודדים ליצירת עניין ואמון לבוחר )נעשה פרסום אחת ליום(,צ'ופר לבוחר 
קרמבואים, חילוק מגנטים עם תמונות בקלפי הראשי ונגישות גבוהה לקלפיות בכל הפקולטות 

 לעין. ובשעות נוחות, מיתוג קלפיות בצורה הנראית
 

 :מסקנות והמלצות להמשך
 

( על מנת 8000ניכר כי ועדת בחירות אכן עשתה כל שביכולתה ובמסגרת התקציב שניתן לה ) •
 לשווק את יום הבחירות עצמו וליצור בז בקרב הפקולטות לפני ובזמן ששלושת ימי הבחירות.

 רוב עמדות הקלפי היו גלויות לעין הסטודנטים. •
 צה לכל אורך תהליך הבחירות וספירת הקולות.עמידה מלאה בתקנון המוע •
על המועצה לשקול שוב את רישום וסימון הבוחרים בקלפיות. לא מעט מעובדי קלפיות  •

וגם סימון בספר הבוחרים.  התלוננו על אופי הרישום שכולל גם עבודה מול הגוגל דוקס 
העובדים ועבור  מדובר בסירבול ו בבזבוז של זמן וחוסר סדר בתהליך הבחירה עצמו עבור

הבוחרים )לא מעט סטודנטים ויתרו על זכות הצבעתם עקב תורים ארוכים בחלק מן 
 הקלפיות.

עלה צורך בעוד עובדי קלפיות למען התארגנות טובה יותר ליום הבחירות עצמו ולתפקוד  •
 הקלפי בזמן תהליך ההצבעה. מראש לא הגיעו מספיק אנשים לראיונות.

נים של חברי משרד תפעול בשני ימי הבחירות האחרונים דבר ונש עלו איחורים חוזרים  •
שהביא לעיכובים מיותרים ולחץ בפתיחת הקלפיות דבר שלא יתכן שיחזור על עצמו כי הוא 

 עולה בלא מעט קולות בוחרים.
 להבא עלתה דרישה לפתוח קבוצת וואצאפ מרוכזת של עובדי הקלפיות בזמן ימי הבחירות. •
תלונות של עובדי הקלפי לגבי נפילות רשת האינטרנט באונ'. לכן אם  במהלך ימי הבחירות עלו •

נעשה שימוש בגוגל דוקס או כל תוכנה אינטרנטית אחרת בעמדות הקלפי יש לדאוג כי כל 
 סטיק ממדור תפעול ) רק חלק מהקלפיות קיבלו(.-קלפי מחזיק בידו נט



 שת"פים -פרק שני
 

 שת"פ בתוך ועדת הבחירות:
 

הביקורת עלה כי אכן התקיים שת"פ מלא בין שלושת חברי הועדה. ניכר כי  במסגרת תהליך •
יהונתן היו"ר ביצע את תפקידו במלוא המסירות והאחריות, וכן בנה תכנית עבודה מסודרת 

הביאו לביצוע מלא של התפקיד  שעמדה ברב יעדיה. ניכר כי חברות הועדה ג'ולייטה וכרמל 
 במסירות רבה.

 
 משך:מסקנות והמלצות לה

במהלך תהליך הביקורת עלה כי הזמן שהוקצב לועדה לבצע את תפקידה היה קצר מדי.  •
חברות הועדה ציינו כי כבר מכניסתן לתפקיד לא היה להן זמן לעלות רעיונות יצירתיים 

פשוט היו צריכות להשתלב בתפקיד ולבצע אותו כהלכה. להבא  שדרשו זמן ומחשבה, וכי 
תר של זמן התארגנות הועדה ליום הבחירות על מנת לאפשר ניתן לשקול פריסה רחבה יו

חופש פעולה מלא ויצירתי יותר לחברי הועדה ולא ליו"ר בלבד ) מה שקרה בפועל היא שהרבה 
פוסטרים, פירסומים  מהמתודיקה של קמפיין הבחירות משנים עברו חזרה על עצמה כגון: 

 ברשתות , חלוקה של קרמבו וסופגניות ועוד(.
רך בסיכומי מפגשים מפורטים של מפגשי הועדה על מנת ליצור יישור קו מלא בין עלה צו •

 חבריה ) ירידה לפרטים לגבי המשימות העתידיות, לא רק בע"פ(.
 

 שת"פ בין ועדת בחירות למדורי האגודה:
 

בתהליך,  הסברה, אקדמי ותפעול,  -שיתוף פעולה מלא בין ועדת הבחירות ומדורי האגודה •
י אנשי המדורים גילו גמישות ותרמו מהידע שלהם בתהליכי בחירות מהדו"ח עלה כ

 שהתקיימו בעבר.
 שיתוף פעולה מלא בין הועדה למזכ"לית אור.  •

 
 מסקנות והמלצות להמשך:

עלה כי מפעם לפעם קיבלו חברי הועדה מסרים סותרים מהמדורים. ולהבא יש לבחור אדם  •
 את המידע לברי הועדה.אחד שיעבוד מול המדורים השונים ויעביר הלאה 

פעולה כלל עם חברי הועדה ) נשלחו מס' מיילים שלא קיבלו  מזכירויות המחלקות לא שיתפו  •
מענה כלל( בקבלת מידע על מס' הסטודנטים בקורסים השונים והתקשרות עם המרצים על 

מנת לקבל אישור להיכנס לשעורים . בסופו של דבר מדור אקדמיה סייע בעניין אך בשלב 
וחר מדי בתהליך. להבא יש לערב את מדור אקדמיה מוקדם יותר בתהליך על מנת לזרז מא

 את עניין הכניסה לכיתות.
 


