
 

 

17/1/2018 

 1 מס' תקנוןועדת סיכום ישיבת 

 .חדר מזכ"לב 14/1/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 20:45זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 , מואנס נאגרערן בן שלוםגל מאיר,  חברי הוועדה:

 משקיפים:

 יו"ר הוועדה -לירון ברורמןחבר ועדת ביקורת: 

 יו"ר האגודה -ליהאגודה: אופיר נפת הנהלת

 .מזכ"לית המועצה הנכנסת -מזכירות המועצה: אלונה חובב

 חסרים: 

 גל שומלק חברי הוועדה:

 חבר ועדת ביקורת: אבישי רוט

 עיקרי הישיבה

 הצגת פעילות הועדה בשנה החולפת (1

הוצגה פעילות הועדה בשנה החולפת ובעיקרה התיקונים לתקנון העמותה החדש ותהליך הבחירה של 

התקנון החדש הוגש לרשם העמותות והתקבל בתאריך ם אות יקיר העמותה לשנת תשע"ז. הזוכי

 ונכון לבוקר הישיבה לא נעשתה עבודה בנושא ע"י רשם העמותות. 7.12.2017

בנוסף שם על כך דגש ערן בן שלום, חבר ועדה בשנה האחרונה והן בשנה הנוכחית, על תהליכי העבודה 

 שיך לפעול לפיהם.בשנה החולפת ועל כך שיש להמ

 

 עדכוני ועדת ביקורת (2

יו"ר ועדת ביקורת הציגה את עבודת ועדת ביקורת וכן את הנושאים של הדוחות עליהם עובדת ועדת 

דוחות צפויים להתפרסם לקראת ה, כלל  ונגישותביקורת. הנושאים הם: תהליך הבחירות למועצה, שכר 

דוחות הבאים, ובמידה ויש לחברי הועדה רעיונות כמו כן הועדה מתכוננת לכתיבת ה תחילת סמסטר ב'.

 יכולים להעביר אל יו"ר ועדת ביקורת.לנושאים שלדעתם יש לבדוק הם 

 

 אישור סמכויות הועדה (3

הנוגעות לבחירת אות יקיר העמותה כפי בדיון על סמכויות הועדה הועלה עניין הוספת הסמכויות 

תהליך נעשה בצורה ניסיונית בשנה שעברה, תעשה בחינה מחדש שאושרו בתקנון החדש. לאור כך שה

 נותיו יתבצעו שינויים בהתאם.קלתהליך ולאור מס

 אישור סמכויות הועדה הנושא:
ועדת תקנון תשע"ח מאשרת את סמכויות הועדה  נוסח ההצעה:

 כפי שהן מופיעות בתיק הנהלים המשלימים.

 איןעים: נמנ איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 א.מ.להערות: 

 



 

 

 בחירת יו"ר הועדה (4

 ועדת תקנון ממנה את גל מאיר ליו"ר ועדת תקנון נוסח ההצעה: בחירת י"ר הועדה הנושא:

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 לא היו מתמודדים נוספים.הערות: 

 

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

 לעבור על תקנון העמותה הנוכחי והחדש -כלל חברי הועדה .1

 אל מול רשם העמותות על מצב הפניה לאישור התקנון החדש.בדיקה  -יו"ר הועדה + מזכ"לית המועצה .2

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 תיק הנהלים המשלימים. .1

 נושאי העבודה לשנה הנוכחית .2

 

 

 גל מאיר

 וןיו"ר ועדת תקנ


