
 

 

 

6/11/2017 

 #8מס'  ועד מנהלסיכום ישיבת 

 .יו"ר אגודהמשרד ב 6/11/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 00:30זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 , תרבות-, כרם סעדיכספים-ים אנטרמעורבות,  -ציפורי , לניאקדמיה -דיין שמעון ,הסברה-י ועדות: נועה אלמןר"יו

 יו"ר תפעול. -נאור דרעי

 משקיפים:

 יו"ר אגודה -אופיר נפתלי 

 מזכ"לית המועצה -אור קרייף

 יו"ר ועדת ביקורת- ברורמן לירון

 יו"ר ועדת בחירות-פילברגגל 

 סטודנט-יואב גולן

  חסרים:

 תקנון -נועה מירון

 הישיבהעיקרי 

 עדכונים: .1

 :מנהל יו"ר ועד

 1.12.17-יקורת ולשלוח לח"מ עד החות הב"אקסל של דוהקובץ למלא את יש  -ישנים דוחות ביקורת .א

 )מעורבות, הסברה ותקנון(

 בועדת תקנון. יש להציג בועדשני דו"חות הביקורת שנדונו ואושרו במליאה ידונו  -דוחות ביקורת חדשים .ב

  10.12.17המנהל את ההמלצות לא יאוחר מהתאריך 

 11.1715.יש לשלוח את ההתייחסות לתיקי החפיפה עד לתאריך  -תיקי חפיפה .ג

מצופה מכל חברי הועד המנהל לעקוב אחר ההנחיות ולבצען במועד שניתן בעת  -התנהלות בועד המנהל .ד

. ניתנו מס' הנחיות בישיבות לפעילות האגודה הישיבה וזו ע"מ שנוכל לעבוד בצורה תקינה ורלוונטית

 (1)נספח מצורף קובץ המאגד את כולן.-האחרונות ולצורך הנוחות

כלל האירועים עברו בצורה טובה מאוד וללא תקלות. יישר כח ענק לעובדי ומנהלי  -אירועי פתיחת שנה .ה

 האגודה!

 
 יו"רי ועדות:

 איוש ועדות: ח"מ מכהנים. 26

 הסברה תפעול תקנון כספים מעורבות תרבות אקדמיה ועדה

 6/7 6/7 4/7 4/7 6/7 3/7 6/7 חברי מועצה

 

 

 

 



 

 

 

 :אקדמיה ❖

 19:00בשעה  8.11 -ירביעיום ב ישיבה קרובה  .1

 החדש יעלה לדיון בועדה לצורך מתן התייחסות לקראת דיון עם המזכירות האקדמית.  נוהל הבחינות .2

 המאבק האקדמי ושיפור איכות ההוראה.הועדה תתקף את יעדי המדור בדבר בישיבה הקרובה  .3

  :תרבות ❖

 14:00בשעה  7.11 -ישיבה קרובה .1

 המשך יבוא. -)אפטר ופוזיטיב( עיסוק נרחב בתקנים בתוך המדור .2

  :מעורבות ❖

 .15:00בשעה  7.11 -ישיבה קרובה .1

התקבלו. מרבית הדרישות שעלו ממנו כנציגי הסטודנטים נועה אלמן: עדכון על נושא ההטרדות המיניות:  .2

 ישנו שת"פ טוב עם הגורמים באוני'. בזמן הקרוב מאוד הנוהל צפוי להיכנס לתוקף.

 :תפעול ❖

 ותתקיים עוד אחת בהמשך החודש.  16.10הישיבה בוצעה בתחילת שנה  .1

 תקנון: ❖

 עוד לא נקבעה. ישיבת הועדה הקרובה .1

 :הסברה ❖

 20:00-בבשעה  13.11 :ישיבת ועדה קרובה .1

 קבוצת פייסבוק "התקבלתי" -על הפרק: קבלת החלטות במדור

 :כספים ❖

 20:00בשעה  12.11 -ישיבת ועדה קרובה .1

 

 מזכ"ל:

 חברי מועצה מכהנים. 25 -הסיכום יום כתיבתנכון ל .א

ברגע שיאושר במועצה, ישלח לרשם  -עד יום רביעי נסיים את כל הטופסולוגיה -תקנון העמותה החדש .ב

 העמותות.

 לישיבת המועצה הקרובה:סדר יום  .ג

 עדכוניםסבב  .1

 מועצההבחירות כרז חברי ועדת מ .2

 האגודה תקציב רור ההחלטה בדבראיש .3

 איוש ועדות .4

 

 יו"ר אגודה:

  מכינה, קמפוס גדול וקמפוס מדעי הבריאות. -מקומות 3-מתנות ב 12,000חולקו  -פתיחת שנה במספרים .א

 מהכרטיסים נמכרו באינטרנט.  50%סטודנטים וסטודנטיות.  6100 -מופע פתיחת שנה .ב

סטודנטים לתורים אצל גורמי  2000-הבאת כלל הגורמים לקמפוס, עד כה נרשמו כ -חודש הבירוקרטיה .ג

 המקצוע.



 

 

נוסף חדר נוסף לפעילות אפטר/פוזיטיב בקומה התחתונה בבית הסטודנט במקום שהייתה  -חדר אפטר .ד

 הספריית השאלה.

ה אמור לעלות בראשון שעבר למרכזת, לא שותפנו בתהליך והנושא הורד מסדר היום עד  הי -הבחינות נוהל .ה

 לאחר ישיבה איתנו.

סטודנטים. לומדים את הנושאים הבעייתים ונפיק  400-בוצע בפעם הראשונה וענו עליו כ-סקר מדעי הבריאות .ו

 את הלקחים המתאימים מהם.

 .החדשבקרוב יכנס הנוהל  -הטרדות מיניות .ז

 .2012החברה פדתה את שארית הסכום אותו הייתה חייבת לאגודה על פי הסכם המכירה מ -חברת שע"ל .ח

אושר לטובת הגדלת בנק השעות הנוספות שנועדו לכסות את חריגות  שקלים( 3400) הסכום - בצ"מ הנהלה .ט

  .השעות של בעלי תפקידים רוחביים )הסברה, מחשוב וגרפיקה( עקב עומס העבודה בפתיחת השנה

 הוגשו הטפסים לקבלת ניהול תקין לשנת העבודה הקרובה, לא צפויים בעיות. -יהול תקיןנ .י

 התקיימה פגישה עם נציגות הסטודנטים בקמפוס וצפויים לשת"פ איתם בהמשך השנה. -שדה בוקר .יא

 שלושה נושאים חסויים: .יב

הצבעה על הפיכת הישיבה לסגורה עקב העלאת הנושא: 

 עדכונים רגישים-נושאים 3

 

הועד המנהל מאשר את הפיכת הישיבה לסגורה נוסח ההצעה: 

 לצורך דיון בנושא רגיש 

 ---נמנעים:  ---קולות נגד:  פה אחד קולות בעד:

 ☒נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  התקבלהדין ההצבעה: 

 הערות: 

 מפורט בסיכום המורחב.. חסוי
 

 

 בדבר אי שקיפות ואי סדרים בהתנהלות המועצה. תלונה .2

תלונה שהוגשה לחברי המועצה בדבר אי הנושא: 

בהתנהלות המועצה באישור  שקיפות ואי סדרים

 .סטודנט לדוקטורט-ע"י יואב גולןהתקציב והתקנון 

 

מנחה את מזכ"לית המועצה להכניס  הועד המנהלנוסח ההצעה: 

, את תקציב ותקנון בכפוף לתקנוןלסדר היום, במליאה הקרובה 

וזו עקב תקלה שהתגלתה  ל המועצההעמותה לאשרור מחדש ש

  . בפרסום הזימון וביצוע הישיבה בניגוד לנהלים

 ---נמנעים:  ---קולות נגד:  פה אחד קולות בעד:

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  התקבלהדין ההצבעה: 

 הערות: 

 התבצע דיון מקיף על מהות התלונה כמפורט בתמלול הישיבה. .1

הוחלט להחזיר את הדיון וההחלטה בדבר התקציב ותקנון העמותה למועצה פעם נוספת וזאת ע"מ לעמוד בתקנון  .2

 העמותה, אליו אנו מחויבים. 

 קובץ התלונה. 2נספח מצורף כ .3

 

 :בחירות למועצה התשע"ח -הצגת תוכנית העבודה .3

 של חברי המועצה בתהליך.הודגשה החשיבות במעורבותם ה בפני הועד המנהל ותוכנית העבודה הוצג

 



 

 

 .ףי, אור קרימועלה ע"י מזכ"לית המועצה-"אחראי שימור ידע"-הכנסת בעל תפקיד חדש למועצה .4

ההצעה לתקן החדש סיבה בגללה הוא הועלה כאופציה. בנוסף, מהות בעל התפקיד והעל  דיון מעמיק התבצע

' במועצה לפני מספר חודשים. ישנה עבודת מטה שימור ידע'הועלתה בעקבות התכנסות קבוצת חשיבה בנושא 

אך הכיוון הכללי הוא בעל תפקיד מקצועי, שאינו חבר מועצה, אשר יתמנה שהמזכ"לית מובילה לאיפיון התפקיד 

מטרת התקן היא מחד לקדם את תחום שימור  שתורכב במיוחד למינו זה ויעבוד תחת המזכ"ל. לתפקיד בועדה

הידע במועצה ובו מעקב אחר הצעות החלטה והכוונת גורמים למסמכים רלוונטיים, ומאידך לפנות את מזכ"ל 

בנושאי ליבה כמו הכוונת חברי ולא פחות חשוב מכך, להתפנות לעיסוק  יומי המשרדי-היום המועצה לעיסוק

לאיפיון  הוחלט כי הנושא יקודם דרך ועדת תקנון ת נוספות למועצה וכו'.המועצה בהצעות החלטה, העברת הכשרו

  ומשם למליאת המועצה. מלא

 מועלה ע"י יו"ר ועדת כספים, ים אנטר -הסדרת מענקים לחברי הועד המנהל .5

. הוחלט כי הנושא יקודם דרך ועדת תקנון ומשם למליאת התבצע דיון וסבב התייחסויות להצעת ההחלטה

 המועצה.

 ויות באירועי אגודה: חס .6

טוריה הארגונית בנושא החסויות לכלל חברי המועצה והנושא מזכ"לית המועצה תשלח קובץ המאגד את ההיס

יעלה לדיון בהקדם האפשרי בישיבות הועדה הרלוונטיות כהכנה לדיון/הצבעה בישיבה המליאה בכפוף להחלטת 

 .1.12.17הקובץ ישלח עד  הועד המנהל.

כרגע ישנה הנחיה של ועדת מעורבות שאין לבצע התקשרות עם חברות טבק לצורך פרסום, ועל  -למען הסר ספק

הנושא לדיון במליאת להעלות את  -מנת לבטל החלטה זו, יש להתכנס בועדת מעורבות ולבטל את ההצבעה או

 רי המועצה.   בחמ 10%המועצה בעזרת 

 אישור סדר יום: .7

 8ישיבת מועצה -סדר יוםהנושא: 
הועד המנהל מאשר את סדר היום לישיבת המועצה נוסח ההצעה: 

  המועצה. יתכפי שהוצג בישיבה ע"י מזכ"ל השמינית

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחד.קולות בעד: 

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

 א.מ.להערות: 

 

 החלטות:קבלת תהליך  .8

לאחר סיום הישיבה התקיים דיון בדבר קבלת החלטות באגודה ובועד המנהל אותו יזם יו"ר ועדת תרבות כרם 

העלאת דמי הרווחה בחודש יולי וקבוצת הפייסבוק "התקבלתי לבן גוריון". לא  -שני האירועים שעלו הם  סעדי.

 התקבלו החלטות או הועלו הצעות החלטה במהלך הדיון. 

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

 .ובנספחים כמפורט בתחילת הישיבה-יו"ר ועדות, דד ליין -ונהלי עבודה דוחות ביקורת, תיקי חפיפה .א

 1.12.17 -מזכ"ל המועצה עד ל -מסמך היסטוריה ארגונית -חסויות באירועי אגודה .ב

 

 

 

 

 



 

 

  הקרובות:הנושאים הצפויים להעלות בישיבות 

 ומי שנה ועוד.נהל, תיקי חפיפה, העברת מקל, סיכמעקב אחר דוחות ביקורת, החלטות ועד מ

 ברכה,ב

 

 שמעון דיין

 יו"ר ועד מנהל

  



 

 

 ועד מנהל-נורמות עבודה -1 נספח

 

ע"מ שנעמוד במטרות שלנו ובמחויבויות שלנו במועצה כועד מנהל, איגדתי במסמך אחד את כלל ההנחיות שניתנו 

 בישיבות האחרונות.הסעיפים הללו לא חדשים ואני מצפה מכם להקפיד על ביצועם.

 

                         יש לעבוד אך ורק מהמייל הארגוני.  -יש חשיבות עליונה לתיעוד ושימור הזיכרון הארגוני ועל כן .1

ולא להתבסס רק  יש להקליטבישיבות ועדה בהן נדון נושא מהותי ובכללם שינויי תקינה בדרך של הצעת החלטה  .2

 על הסיכום שמוציא יו"ר הועדה. את ההקלטה יש לשלוח למזכ"ל המועצה.

 נושאים חסויים:פורמט ישיבות בעת דיון על  -שימור ידע .3

כלל הנושאים שעולים לדיון בועדות ובמליאה מתועדים לצורכי ביקורת וזיכרון ארגוני. שמנו לב כי בישיבות בהם 

מתקיימים דיונים על נושאים חסויים, לא נרשמים כלל הפרטים וכך מידע חיוני וחשוב הולך לאיבוד. הוחלט כי 

 לישיבות מן אלו,  יוצאו שני סיכומים:

 תפוצה מצומצמת"-חסוי  XXXישיבה "סיכום : ייקרא  הנושא החסוי  פירוט מלא על עםסיכום  .1

 יופץ לועד מנהל. -במידה והדיון התקיים בועד מנהל •

 יופץ לכלל חברי המועצה.  -במידה והדיון התקיים בועדות •

 תפוצת סטודנטים"-  XXXישיבה "סיכום  -פירוט על הנושא החסוי ללאסיכום מלא  .2

 .המועצהיופץ באתר האינטרנט ולחברי  •

 בעת שליחת המייל עם הסיכום ישיבה יש לכתב את מזכ"ל המועצה ולהוסיף את שני הקבצים. ❖

 

  



 

 

 תלונה-2נספח 

 

15.10.17 

 לחברי המועצה שלום,

 שמי יואב, ואני סטודנט להנדסת מכונות באב"ג. ברצוני להפנות את תשומת ליבכם לעניין חשוב בעיני.

 מליאה, ובה בין היתר אושר תקציב האגודה.התקיימה ישיבת  24.9.17בתאריך 

ישנה שורה ארוכה של ליקויים מנהלתיים שהביאו לכך שההחלטה על התקציב נעשתה בצורה שאיננה שקופה לציבור 

 הסטודנטים, ואינה עומדת בסטנדרטים של עמותה תקינה בכלל ואגודת הסטודנטים באב"ג בפרט.

 

 הליקויים המרכזיים הן כדלקמן:

זימון לישיבת הוועד המנהל+ועדת כספים, בה יש דיון מעמיק על התקציב. משמעות הדבר שלסטודנטים לא ניתנה  לא פורסם

 הזדמנות לשמוע הסבר מעמיק על החלוקה התקציבית.

ובו אושר תקציב האגודה. איני יודע את תאריך פרסום  17.10.17באתר האגודה מופיע סיכום של ועדת כספים מתאריך ה

בתקנון העמותה, לפיה  27.9.6י סיכום הישיבה, משתמע כי הועד המנהל לא נכח בישיבה. זאת בסתירה לתקנה הסיכום. לפ

הוועד המנהל יעביר את המלצותיו למועצה בטרם אישורו בישיבת המליאה. סיכום הישיבה לא כוללת את התקציב עצמו, ולא 

לכך שהוא "מורכב". לאור העובדה שהתקציב לא צורף  ניתן להסיק מהכתוב בסיכום מידע רלוונטי אודות התקציב מעבר

 לסיכום הישיבה, הקלטת הישיבה )אם הייתה( הופכת כמעט ללא רלוונטית.

 ישיבת המליאה לא פורסמה כראוי מהסיבות הבאות:

הפרה . מדובר ב12:05ביום הישיבה. מיקום הישיבה עודכן שוב בשעה  10:35מיקום ומועד הישיבה פורסמו בפייסבוק בשעה 

שעות לפני מועד  7:25, לפיה זימון לישיבת מליאה תפורסם חמישה ימים בטרם הישיבה )בפועל פורסם 28.2.3.2של תקנה 

הישיבה(. כאנקדוטה אישית, אני רציתי להגיע לישיבת המועצה על מנת לשמוע על התקציב. ערב לפני כן קבעתי פגישת עבודה 

ע מתי תתחיל הישיבה, לא הייתי קובע ישיבה בזמן הזה. זו דוגמא בלבד לבעייתיות שהתנגשה עם תחילת הישיבה. לו הייתי יוד

 שבהודעה מאוחרת.

הקובע כי פרסום דבר כינוס המועצה תוצע לציבור לפחות שלושה ימי לימודים  25.3.2הסעיף לעיל מהווה סתירה גם לתקנה 

לכל  17.9יבה, הרי שמדובר בפרסום ביום ראשון הלפני כינוסה בשני אמצעי פרסום לפחות. לאור החגים אשר קדמו ליש

 המאוחר.

, לפיה זימון לישיבת מליאה 28.2.3.2מיקום ומועד הישיבה פורסמו, למיטב ידיעתי, בפייסבוק בלבד. זו הפרה של תקנה 

 תפורסם בשני אמצעי פרסום לפחות. לא לכל סטודנט יש פייסבוק, ולא כל מי שיש לו פותח אותה לעיתים קרובות.

לא פורסם זימון רשמי לישיבה, אלא הודעת פייסבוק שיווקית בלבד, אשר לא כללה את כל הנושאים שבפועל דנו בהם בישיבה. 

אשר קובעת כי "לזימון לישיבה יצורף כל  28.2.5.4מדובר בהפרות מרובות של תקנות הקשורות לישיבות המועצה, וביניהם 

כו'(, או לחלופין יצוין בהזמנה על קיום המסמך במשרדי העמותה". מיותר לציין , מאזן ותקציבמסמך המוגש לאישור המועצה )

 שהתקציב המוצע לא צורף בפוסט בפייסבוק.

"לא נשלחו הודעות  , "חוקיות הישיבה"( קובעת מפורשות, ובאופן שלא משתמע לשתי פנים:28.2.6)תחת  28.2.6.4תקנה 

 הישיבה"תידחה  -על כינוס ישיבת מועצה כמפורט בתקנון

אשר קובעת כי יש לפרסם את סיכום  25.3.5לא פורסם סיכום לישיבת המליאה המדוברת עד היום. זאת בסתירה לתקנה 

 הישיבה תוך חמישה ימי לימודים ממועד כינוס הישיבה.

חרון המופיע זאת ועוד, ישנם שורה ארוכה של ליקויים בפרסום זימונים וסיכומים לישיבות ועדות. לצורך הדוגמא, הפריט הא

 .29.6.17באתר תחת קטגוריית "ועד מנהל" הינו סיכום ישיבה מתאריך 

המליאה, אין לסטודנטים סיכוי לדעת מה קורה "מאחורי הקלעים"  בהיעדר זימונים וסיכומים לשיביות הוועדות וישיבול

 באגודה, ורק מי שעובד באגודה או שנבחר כחבר מועצה יזכה ללמוד על תהליכים המתרחשים באגודה.

 

חוסר השקיפות המובהקת בעניין ישיבות המועצה מהווה סתירה לקוד האתי לחברי המועצה כולם, בה מצויין כי: "חבר מועצה 

על להגברת מודעות הסטודנטים לזכויות ולחובות שלהם, לרבות הפניית תשומת לבם לקיום מידע זה באמצעים נגישים כגון יפ

 אתר האינטרנט של האגודה.".

התקציב, אינה תואמת את  -יתרה מזו, חוסר השקיפות בהחלטות המועצה, הכוללות את ההחלטה שאולי היא חשובה ביותר

 ימרת להיות שקופה.ההתנהלות של עמותה המתי

 

( קיבלתי את תשובתה 15.10.17למען ההבהרה, ביום הישיבה פניתי ללירון, יו"ר ועדת ביקורת, בנוגע לליקויים הנ"ל. היום )

כי לא מצאה מקום לבטל את ישיבת המועצה או את החלטותיה. אני מאמין שהחלטה זו התקבלה מחוסר רצון "לנענע את 



 

 

תקין. לכן, אני פונה אליכם חברי המועצה, וקורא לכם לקבל את ההחלטות הבאות )או מקבילות  הסירה" ולא משיקול ביקורתי

 להן(:

 וכינוס ישיבה חדשה לפי התקנון. 24.9.17ביטול החלטות ישיבת המליאה מתאריך  •

 ביטול החלטות ישיבת ועד מנהל+כספים )באם זו התקיימה(, וכינוס ישיבה חדשה לפי התקנון. •

כל ועדה אשר לא כונסה לפי התקנון בחצי השנה האחרונה, וכינוס ישיבות חדשות בהתאם לצורך ולפי ביטול החלטות  •

 התקנון.

 בחינת אופן קבלת ההחלטות של ועדת הביקורת בנושא זה. •

כחבר עמותה שמחובר אליה באופן אישי, קשה לי לראות התנהלות בעייתית שכזו אשר לא תמצא מענה. לכן, באם לא יטופלו 

ויים בדרך ראויה, איאלץ לפנות לרשם העמותות עם פירוט הליקויים הנ"ל, ופירוט ליקויים נוספים הקשורים לנושא הליק

וסתירותיהם עם חוק העמותות וכללי הניהול התקין. בסופו של דבר רשם העמותות יגיבו, וכאשר זה יקרה אני מאמין שלכל 

לל גם אישור הניהול התקין של העמותה, ועשויות להיות השלכות הפחות יבוטלו ההחלטות הנ"ל, אך בסבירות גבוהה תיש

נוספות. מכיוון שאני אוהב את אגודת הסטודנטים ורוצה בהצלחתה, אני לא הייתי רוצה להגיע למצב הזה, ולכן אני פונה אליכם 

 על מנת לתקן את הליקויים באופן פנימי.

 

התקציב הייתה, לעניות דעתי, לקויה מהיסוד. כל כך היה מגוכך לסיכום, התנהלות המועצה והאגודה בכל הקשור לאישור 

המחשבה שחבר עמותה מן המניין יזכה להגיע לישיבה, שלא סודרו אפילו כיסאות לקהל במיקום כינוס הישיבה. עמותה 

תנהלות שמכבדת את עצמה, ומתיימרת להתנהל בצורה שקופה אל מול הציבור אותה מציגה צריכה לקחת אחריות על אופן הה

הבעייתית. לחברי המועצה אחריות מיוחדת בתור הנציגים הנבחרים של ציבור הסטודנטים, ועליהם לדאוג להתנהלות תקינה של 

 העמותה ושל המועצה בה נמצאים.

 אני מודה לכם על הסבלנות, ומקווה שתיקחו את האמור לעיל לתשומת ליבכם.

 

 בברכה,

 יואב גולן

 סטודנט להנדסת מכונות
 


