
 

 

21/12/2017 

 10 מס' תקנוןועדת סיכום ישיבת 

 .חדר מזכ"לב 20/12/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 22:00זמן סיום:  19:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

  ערן בן שלוםגל מאיר, דוד עזורי,  חברי הוועדה:

 משקיפים:

 רוט אבישייו"ר הוועדה,  -לירון ברורמןחבר ועדת ביקורת: 

 יו"ר האגודה -האגודה: אופיר נפתלי הנהלת

 חסרים: 

- 

 עיקרי הישיבה

 סינון מועמדים לאות יקיר העמותה (1

 חברי הועדה עברו על כלל המועמדים לאות ובחרו חמישה מועמדים סופיים אשר יועלו לבחירה במועצה.

במליאת המועצה יינתן האות למועמד רק אם יקבל רוב מכלל חברי המועצה, כל חבר מועצה יודגש כי 

יוכל לבחור עד שלושה מועמדים לזכייה באות ולכן ייבחרו עד שלושה זוכים. לשיקול מזכ"ל המועצה 

 להחליט האם לבצע את הבחירה באופן חסוי.

 להלן המועמדים הסופיים:

 קידום פעילות חברתית בקרב הסטודנטים.על  'ון שמואלביץסיואשר המליצה עליה  יעל רומני .א

על קידום פעילות חברתית ועשיה למען  'דנה כהן אשר המליצה עליה סיוון שמואלביץ .ב

 סטודנטים.

 .על פעילותה לשיפור איכות ההוראה אשר המליצה עליה זיו דגן ג'סיקה צימרמן .ג

 .על פעילות בתחום האקדמי חן מוסקוביץ' אשר המליץ עליו רוני גיליס .ד

 .על פעילות בתחום האקדמי זאב )ולדימיר( סלובדקין אשר המליצה עליו חן שגב .ה

 

 מענה תקנוני לגמול ועד מנהל  (2

לחברי הועד המנהל" בפני ועדת תקנון. הסיבה לכך לבקשתו של יו"ר הועד המנהל הועלה נושא "גמול 

היא חששו שכאשר יקבלו חברי הועד המנהל גמול על עבודתם הסיכוי כי יוותרו על התפקיד בוועד המנהל 

במידה והוא מעמיס עליהם קטן יותר ולכן יעדיפו לבצעו בצורה לקויה עד לא כלל. חשש זה הינו מקובל 

 הגמול.ולכן יש להיערך תקנונית לקבלת 

 

( פיטוריו של חבר ועד 16/8/2011-כיום ע"פ התקנון )התקנון הנוכחי אשר אושר ע"י רשם העמותות ב

 27.1מנהל אפשרי בשני מצבים: התפטרותו/פיטוריו ע"י הועדה מראשות הועדה בה הוא עומד )ע"פ סעיף 

 27.8ועצה )סעיף לתקנון( ופיטרו כחבר הועד המנהל ויו"ר הועדה בראשה הוא עומד ע"י מליאת המ

לתקנון(. מצב זה אינו מותיר לחברי הועד המנהל מקום להמליץ על האמור למעט כהיותם חברי מועצה 

מן המניין. לפיכך לדעתי יש להוסיף את האפשרות לחברי הועד להמליץ על פיטוריו של חבר ועד מנהל 

הועד המנהל ועבודתו כיו"ר  מהועד המנהל במידה ואינו עומד בדרישות ביצוע התפקיד )הגעה לישיבות

-ועדה אל מול ההנהלה ו/או המזכ"ל(. נציין כי בתקנון העמותה החדש כפי שאושר במליאת המועצה ב



 

 

 .לתקנון החדש( 5.4.7נשמרות במלואן האפשרויות הנ"ל )סעיף  27/11/2017

 

 לאור מצב זה ממליצה ועדת תקנון את שתי ההמלצות הבאות:

 גמול ועד מנהל הנושא:

ועדת תקנון ממליצה למליאת המועצה לקבל את  נוסח ההצעה:

מועצת אגודת  הצעת ההחלטה הבאה ע"פ הניסוח:"

הסטודנטים מותירה ליו"ר הועד המנהל להמליץ לועד המנהל על 

ומתפקידו כיו"ר  המנהל פיטוריו של חבר הועד המנהל מן הועד

מד ועדה. על יו"ר הועד המנהל להראות כי החבר הנ"ל אינו עו

הועד המנהל  במילוי תפקידו כיו"ר ועדה ו/או כחבר ועד מנהל.

" הפיטורים יכנסו לתוקף באישור מליאת המועצה.ו יצביע על כך

 וזאת במידה ותתקבל ההחלטה לתת גמול לועד המנהל.

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 א.מ.להערות: 

 

 גמול וועד מנהל הנושא:
ועדת תקנון תשע"ז ממליצה לועדת תקנון תשע"ח  נוסח ההצעה:

 הועדות.לעסוק בפרקי התקנון הנוגעים למועצה ו

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 א.מ.להערות: 

 

 מעבר על דו"ח ביקורת "סטטוס תקנון חדש לעמותה" (3

 הועדה קראה את הדו"ח והחליטה להתייחס להמלצות והמסקנות בו באופן הבא:

 עיכוב בעדכון התקנון, הנמשך מזה שנתיים, נגרם ברובו בשל התנהלות לקויה בניהול וביצוע .א

 הליך בעל אופי ביורוקרטי, ובשל התנהלות לקויה של רשם העמותות עצמו, ומיעוטו בשל

 -בין אם פנים העמותה או בין העמותה ורשם )מחלוקות מהותיות בנוגע לאופי התקנון 

הועדה מעבירה את נושא ההתנהלות הפנימית למזכ"ל המועצה, התנהלות הרשם  -.(העמותות

 אינה רלוונטית.

 ות ברורה להובלת התהליך ולעיסוק באספקטים השונים במסגרתו הוא אחדהגדרת אחרי .ב

הועדה מעבירה את  -הלקחים המרכזיים בנוגע לעדכון עתידי של התקנון ופרויקטים דומים.

האחריות בתחום לראש הועדה והמזכ"ל בדגש על העברות המקל המתבצעות בחילופי בעלי 

 התפקידים.

 נסויות המועצה נדרש להיות מקצועי כדי שההצבעה הלאהפיקוח על תקינות ההצבעות בהתכ .ג

הועדה מעבירה את הנושא לטיפול  -תקנית של התקנון החדש והעיכוב שבעקבותיה לא יישנו.

 יו"ר ועדת ביקורת והמזכ"ל.

חליטה שנושא זה אינו ההועדה  -יש לדון במועצה על חלוקת האחריות בתהליך אישור התקנון. .ד

 רלוונטי.



 

 

מזה  יה של העמותה בנושא עדכון התקנון הובילה לאי מימוש של התקנון החדשההתנהלות הלקו .ה

 הועדה החליטה שנושא זה אינו רלוונטי. - כשלוש שנים.

 בנוסף לכך סיכמה הועדה את פעילותה בשנת הפעילות הנוכחית, עיקרי הדברים שעלו במהלך הדיון:

 קודמות.צוינה לחיוב ההתכנסות הסדירה של העודה ביחס לשנים  •

-חברי הועדה המליצו לועדה הבאה לשמור על מבנה העבודה אשר נעשה השנה )אישי •

 נושאי(.

הועדה ממליצה לועדה הבאה לקיים מפגשי עבודה משותפת וישיבות סיכום קצרות בהן  •

 מוצגים תוצרים.

הועדה ממליצה כי במידה ולא יתקבל התקנון החדש תפנה הועדה הבאה ליעוץ מקצועי  •

 רצית או אצל הרשם.באגודה הא

 הועדה ממליצה לשמור קשר רציף עם רשם העמותות. •

 לבעלי התפקידים השונים אשר ליוו אותה במהלך השנה:הועדה גם ביקשה להודות 

 נועה מירון, שהייתה ראש הועדה 

 אבישי רוט, חבר ועדת ביקורת המלווה את הועדה 

 אופיר נפתלי, יו"ר האגודה אשר ליווה את הועדה 

 לירון ברורמן, יו"ר ועדת ביקורת 

 אור קריף, מזכ"לית המועצה 

 

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

 - 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

- 

 גל מאיר

 וןיו"ר ועדת תקנ



אות יקיר העמותה

כל המועמדים





הקריטריונים אשר נקבעו בישיבה  
8' מס

המועמד לא היה עובד אגודה או חבר מועצה בשנה  -א
.האחרונה

המועמד הינו חבר עמותה או איש סגל האוניברסיטה או -ב
.השפיע בעיסוקו על חיי הסטודנטים בקמפוס וסביבתו

המועמד עסק בקידום פרויקטים חברתיים או אקדמיים  -ג
חברי  )בקמפוס או בסביבתו המשפיעים על חיי הסטודנטים 

(.העמותה
רשאי להמליץ על מועמד ( חבר אגודה)כל חבר עמותה -ד

.יודגש כי יוכל להמליץ גם על עצמו. לזכייה באות
.המועמד לא זכה בעבר באות יקיר העמותה-ה



רפואהתוכנית/מחלקהן"אסרשם

050-205-4481טלפוןAsran.yor@gmail.comמייל

-קשר-שם ממליץ

-טלפון-מייל

איזו פעילות חברתית  

או אקדמית הובלת  

בשנה האחרונה למען  

ים  /הסטודנטיות

באוניברסיטת בן  

?גוריון

עובדת בשיתוף פעולה רב עם  . אגודת הסטודנטים לרפואה ומדעי הבריאות בנגב-ן"אסר

,  לסייע להם אקדמית, אוגדת הסטודנטים של האוניברסיטה על מנת לקדם את הסטודנטים
.לאורך כל הלימודיםרווחתיתלסייע להם במציאת מקום תעסוקה ולתמוך בהם 

מבצעים פעילות חברתית רבה בשיתוף של כל הסטודנטים ובשילוב עם העיר באר ן"אסר

.שבע

ת  /ה חושב/למה את

שמגיע לך לזכות באות  

יקיר אגודת  

?הסטודנטים

.עומדת בכל הקריטריון כארגון המסייע לסטודנטים ותומך בהם בכל צורך נדרשן"אסר

mailto:Asran.yor@gmail.com


מדעי החייםתוכנית/מחלקהיהל אשדשם

052-684-8201טלפוןyaheles@post.bgu.ac.ilמייל

עובדת אגודהקשררכזת טבע-חן שגבשם ממליץ

052-471-3046טלפוןteva@aguda.bgu.ac.ilמייל

איזו פעילות חברתית  

או אקדמית הובלת  

בשנה האחרונה למען  

ים  /הסטודנטיות

באוניברסיטת בן  

?גוריון

הוא  . יהל מתפקד כוועד כיתה זו השנה השנייה ועושה את תפקידו בהשקעה ומסירות רבה

מטפל בבעיות ומקרים הנוגעים לכלל הסטודנטים ואף באופן פרטני מול סטודנט שרוצה  

בשנה שעברה  . הוא ארגן ערב פתיחת שנה לכלל השנתונים של גיאולוגיה, בנוסף. בעזרתו

.הוא גם לקח חלק במועצת הסטודנטים

ת  /ה חושב/למה את

שמגיע לך לזכות באות  

יקיר אגודת  

?הסטודנטים

מהיכרותי עם יהל כנציג ועד לדעתי הוא ראוי לקבל אות יקיר אגודה מאחר שהוא עושה את  

,  תפקיד הוועד נעשה בהתנדבות מלאה. תפקידו ממקום שמעוניין לקדם ולעשות טוב לאחר
.ולטובת המחלקהאיתווזה רק מעצים את פועלו למען הסטודנטים שלומדים 

mailto:yaheles@post.bgu.ac.il
mailto:teva@aguda.bgu.ac.il


הנדסת מכונותתוכנית/מחלקהאור שריקישם

050-760-1339טלפוןorshr@post.bgu.ac.ilמייל

-קשר-שם ממליץ

-טלפון-מייל

איזו פעילות חברתית  

או אקדמית הובלת  

בשנה האחרונה למען  

ים  /הסטודנטיות

באוניברסיטת בן  

?גוריון

הכנה לשירות  , ומבצע מלגה בעמותת אחריי, ימי מילואים במהלך התואר200ביצעתי מעל 

.משמעותי

ת  /ה חושב/למה את

שמגיע לך לזכות באות  

יקיר אגודת  

?הסטודנטים

.תרמתי תרומה משמעותית לחברה ולקהילה

mailto:orshr@post.bgu.ac.il


אומנות ותקשורתתוכנית/מחלקהרומנייעלשם

054-803-1538טלפוןyaelkef@hotmail.comמייל

ית/סטודנטקשרשמואלביץסיוון שם ממליץ

050-583-3214טלפוןsiv231@gmail.comמייל

איזו פעילות חברתית  

או אקדמית הובלת  

בשנה האחרונה למען  

ים  /הסטודנטיות

באוניברסיטת בן  

?גוריון

רתמה  , בקמפוס בצורה עצמאית לחלוטיןהסיגדתכננה והוציאה לפועל דוכן הסברה על חג -

הסטודנטיםובדיקאנטלצורך כך שותפים באגודת הסטודנטים 

תכננה והוציאה לפועל שיח על תשעה באב בבתים בקהילה הסטודנטיאלית-

Stand with usהשתתפה בתכנית ההתמחות של -

מתפקדת כוועד כיתה פעילה במחלקה לאומנות-

של הלל בן גוריון שמפגיש סטודנטים אמנים עם  " מוזה מקומית"בפרוייקטרכזת מתנדבים -

שבעיתהקהילה הבאר 

ת  /ה חושב/למה את

שמגיע לך לזכות באות  

יקיר אגודת  

?הסטודנטים

הייתה לה התלבטות גדולה בבחירת  . ביעל יש שילוב מושלם בין יצירתיות לאקטיביסטיות

.  בין תואר בעיצוב תעשייתי ובין תואר באומנות ותקשורת בבן גוריון, האופק האקדמי שלה
החליטה שהיא עושה את כל מה שהיא יכולה כדי לממש את הצד , ברגע שבחרה בבן גוריון

יצאה  , מפקדת בחיל חינוך)ובשילוב עם האופי האקטיביסטי והחינוכי שלה , היצירתי שלה

"  מטיילים בשביל"יזמה את מיזם , למשלחות מטעם הסוכנות היהודית באתיופיה ובאוסטרליה
סטודנטית יכול לתעל את השנים  לאיךבעיניי היא סמל -( לזכר חללי צוק איתן

.מהן ולתרום מהעושר הפנימי שלהלהנות, הסטודנטיאליות שלה בצורה המשמעותית ביותר

mailto:yaelkef@hotmail.com
mailto:siv231@gmail.com


מ"פותוכנית/מחלקהנעמה כהןשם

054-484-5536טלפוןnaama1@post.bgu.ac.ilמייל

ית/סטודנטקשרמיכל נעמתשם ממליץ

050-993-7776טלפוןnammatmi@post.bgu.ac.ilמייל

איזו פעילות חברתית  

או אקדמית הובלת  

בשנה האחרונה למען  

ים  /הסטודנטיות

באוניברסיטת בן  

?גוריון

גם הייתה פעילה במאבק למען  . בשנה שעברה נעמה השתתפה ועזרה לארגן דברים רבים

גם הייתה אחת מהמארגנות של ההפגנה של , העסקה ישירה של עובדי ועובדות הניקיון

השתתפה והייתה פעילה מאוד במיזם פוליטיקאיות  , בנוסף לזה. ההטרדה מינית בקמפוס

וכיום היא הדוברת  , היא חברת ועד הכיתה שלנו בפוליטיקה וממשל, עוד יותר מזה. צעירות

ארגון אזרחי  , במועצת הנגבאברטההתמחות של תוכניתשל תא אופק וגם מתמחה דרך 

.אקטיבי שפועל למען הנגב

ת  /ה חושב/למה את

שמגיע לך לזכות באות  

יקיר אגודת  

?הסטודנטים

רק לאחרונה עזרה  . עוזרת לכל מי שצריך עזרה בכל מיני תחומים, נעמה היא פעילה חברתית

נעמה פעילה בעיקר בתחום הפוליטי והיא  . עבודה ולהחיות אותותוכניתלתא לביא לבנות 

!אין פעיל חברתי שלא יודע מי זאת נעמה כהן, דומיננטית במרחב הסטודנטיאלי

mailto:naama1@post.bgu.ac.il


מ"פותוכנית/מחלקהנעמה כהןשם

054-484-5536טלפוןnaama1@post.bgu.ac.ilמייל

ית/סטודנטקשרדעבולבר נגה שם ממליץ

-טלפוןbarnoga@post.bgu.ac.ilמייל

איזו פעילות חברתית  

או אקדמית הובלת  

בשנה האחרונה למען  

ים  /הסטודנטיות

באוניברסיטת בן  

?גוריון

המועמדת היא דוברת של תא אופק באוניברסיטה ופעילה בוועד הכיתה זו שנה שניה

ת  /ה חושב/למה את

שמגיע לך לזכות באות  

יקיר אגודת  

?הסטודנטים

.  המועמדת היא בחורה אחראית עם ראיה רחבה על החוויות הסטודנטיאליות אשר אנו חווים
היא ניחנה בכריזמה וברדיפה אחרי צדק

mailto:naama1@post.bgu.ac.il
mailto:barnoga@post.bgu.ac.il


מ"פותוכנית/מחלקהנעמה כהןשם

054-484-5536טלפוןnaama1@post.bgu.ac.ilמייל

ית/סטודנטקשרגוריאלאת -לישם ממליץ

055-666-0475טלפוןguriel@post.bgu.ac.ilמייל

איזו פעילות חברתית  

או אקדמית הובלת  

בשנה האחרונה למען  

ים  /הסטודנטיות

באוניברסיטת בן  

?גוריון

הייתה  , שנה במ"בפוהיא חברת ועד של המחזור שלה . נעמה פעילה בקמפוס בכמה רבדים

הייתה פעילה במאבק למען העסקה ישירה של  , אחת ממארגנות המחאה נגד הטרדה מינית

היא הדוברת של תא אופק ומועצת הנגב ועכשיו מארגנת פאנל נשים  , עובדות ועובדי הניקיון

.פ תאים פוליטיים נוספים"וקריירה בשת
שנתחכונעמה גם עשתה אומנה מאוד ארוכה בשנה שעברה לכלב שניצול מהתעללות לאחר 

לו האוזניים

ת  /ה חושב/למה את

שמגיע לך לזכות באות  

יקיר אגודת  

?הסטודנטים

פעילה חברתית ופוליטית בעלת הישגים מרשימים

mailto:naama1@post.bgu.ac.il
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מ"פותוכנית/מחלקהנעמה כהןשם

054-484-5536טלפוןnaama1@post.bgu.ac.ilמייל

ית/סטודנטקשריעל רומנישם ממליץ

054-803-1538טלפוןyaelkef@hotmail.comמייל

איזו פעילות חברתית  

או אקדמית הובלת  

בשנה האחרונה למען  

ים  /הסטודנטיות

באוניברסיטת בן  

?גוריון

, שנה במ"בפונעמה חברת ועד של המחזור שלה . נעמה פעילה בקמפוס בכמה רבדים
הייתה פעילה במאבק למען העסקה  , הייתה אחת ממארגנות המחאה נגד הטרדה מינית

היא הדוברת של תא אופק ועכשיו מארגנת פאנל נשים  , ישירה של עובדות ועובדי הניקיון

וקריירה

ת  /ה חושב/למה את

שמגיע לך לזכות באות  

יקיר אגודת  

?הסטודנטים

נעמה לוקחת את סל  . אם יש דבר אחד שאני יכולה להעיד על נעמה זה שהיא אשת מעשים

היא נותנת את מלא . הערכים ואמונות שלה ומוציאה אותם לידי פועל בפרקטיקה ומעשים

ובמחלקות עם יותר  )ם "תשומת הלב לכל פנייה של סטודנט וסטודנטית מהמחלקה של פו

ספציפית בעיית כפילויות  )עבור כל זכות מול האוניברסיטה ונילחנת( נפש יש לא מעט200מ

היא משקיעה בפעילויות של תא אופק ומנסה למשוך אליו (. בקורסים של שיטות מחקר

נעמה בוחרת להשקיע את זמנה בהרמת ופיתוח  . סטודנטים מגוון הקשת הישראלית

פעילותה  . פרויקטים ופעילויות חברתיים אשר מתעסקים בין השאר בשוויון וצמצום פערים

.הרבה משפיעה על סביבתה במתן השראה והמשך עשייה דרך אנשים אחרים

mailto:naama1@post.bgu.ac.il
mailto:yaelkef@hotmail.com


רפואהתוכנית/מחלקהדנה כהןשם

054-222-3513טלפוןdanacw6@gmail.comמייל

ית/סטודנטקשרשמואלביץסיון שם ממליץ

050-583-3214טלפוןsiv231@gmail.comמייל

איזו פעילות חברתית  

או אקדמית הובלת  

בשנה האחרונה למען  

ים  /הסטודנטיות

באוניברסיטת בן  

?גוריון

!דנה היא בכל מקום
דנה , בשנתיים האחרונות בהן הכרתי אותה. דנה לומדת לימודי רפואה זוהי השנה הרביעית

בו הנגישה את הלימודים האקדמיים למגוון  , "אוניברסיטה בעם"בפרוייקטהשתתפה 

רצתה להכניס פעילויות לקבוצה שהן מעבר  , מתוקף היותה מדריכה של קבוצה. אוכלוסיות

לכל הסניפים של אוניברסיטה  " בסלוןזכרון"פרוייקטוכך הביאה את , לתכנית הלימודים

בסלון של באר שבע  זכרוןחיבור זה הביא אותה להיות חברת צוות במובילי הקהילה של . בעם

במקביל דנה החלה להיות פעילה במלגה של המחלקה למעורבות חברתית  . שנתיים ברציפות

לימודים אקדמיים הפעם לאוכלוסיית המבוגרים בעלי הצרכים  הנגשת, "בשביל הדעת"בשם 

ואם כל זה לא . ובשל הצטיינותה המשיכה בשנה הנוכחית כרכזת התוכנית, המיוחדים

אשר מסייע לסטודנטים לארגן , "מברוק"דנה הביאה לבאר שבע את המיזם המדהים , מספיק

דנה היא חלק מהצוות המוביל של מברוק  . חתונה בעלות מינימאלית ובעזרת מתנדבים רבים

.באר שבע

ת  /ה חושב/למה את

שמגיע לך לזכות באות  

יקיר אגודת  

?הסטודנטים

היא בחורה מפוצצת אנרגיות שמתועלות  , מספיק מעמיקה עם דנה-מהיכרותי הקצרה והלא

כל הדברים שתיארתי הם דברים !(. וכל זה כשהיא לומדת רפואה)רק לעשייה ולפעילות 

שיש עוד  , מהשיחות שלנו, אך אני בטוחה, בפעילותאיתהשהייתי עדה להם או השתתפתי 

השיח שחיבר בינינו היה כשהיינו יחד במלגה והרכזת שלנו לא . הרבה דברים שאני לא יודעת

והפיכתה לרכזת היה למען  , כל רצונה היה שלתלמידים שלנו יהיה יותר טוב. הייתה טובה

ונראה כאילו היא  , מלווה ברצון שלה לעזור לאחריםאיתהכל שיחה שלי . המטרה הזאת

אני בטוחה שדנה לא נחה ועושה עוד המון  . בלי קושי בכלל ועם אהבה גדולההכלעושה 

אבל היא בהחלט ראויה לתואר יקירת האגודה, שקצרה ידי מלתארפרוייקטים

mailto:danacw6@gmail.com
mailto:siv231@gmail.com


-תוכנית/מחלקהסיקה צימרמן'גשם

050-266-2209טלפוןjessicaz@post.bgu.ac.ilמייל

עובדת אגודהקשר'רכזת הנדסה ב-זיו דגןשם ממליץ

052-608-0078טלפוןhan2@aguda.bgu.ac.ilמייל

איזו פעילות חברתית  

או אקדמית הובלת  

בשנה האחרונה למען  

ים  /הסטודנטיות

באוניברסיטת בן  

?גוריון

היא הובילה  , הובילה את הטיפול בקורס פונקציות מרוכבות הידוע לשמצהסקה'ג

ר  "דבזכותההמרצה. את המאבק ונלחמה כדי שקובל יקבלו מועד מיוחד בקורס

.נכנס לתכנית לאיכות שיפור ההוראהקרנרדימיטרי 

ת  /ה חושב/למה את

שמגיע לך לזכות באות  

יקיר אגודת  

?הסטודנטים

,  קבעה פגישות, היא שלחה מכתבים, סיקה עשתה עבודה מדהימה בתור ועד'ג
נלחמה על טובת הסטודנטים במחלקה תוך כדי שיתוף פעולה מלא עם מדור  

מגיע לה. אקדמיה

mailto:jessicaz@post.bgu.ac.il
mailto:han2@aguda.bgu.ac.il


ופילוסופיהמ"פותוכנית/מחלקהערן ניסןשם

054-697-5566טלפוןeran.nissan123@gmail.comמייל

-קשר-שם ממליץ

-טלפון-מייל

איזו פעילות חברתית  

או אקדמית הובלת  

בשנה האחרונה למען  

ים  /הסטודנטיות

באוניברסיטת בן  

?גוריון

סטודנטים למען  )ע"סלתוכניתאני מכהן כרכז , כמו גם בשנה הנוכחית, בשנה שעברה

אני פועל להעלאת המודעות בקרב הסטודנטים בנוגע לזכויות  , במסגרת זו. בקמפוס( עובדים

כמו גם את החשיבות של  ..( פיצויי פיטורין ועוד, שכר, פנסיה)המגיעות להם כעובדים 

.התאגדות ועבודה מאורגנת
ולקחתי  , אני פעיל במטה המאבק להעסקה ישירה של עובדות הקבלן באוניברסיטה, בנוסף

.כמו גם ההפגנה הארצית שקיימנו במאי האחרון, חלק בארגון המחאה בקמפוס
אני פועל ליצירת שיתופי  , תפקידיובסגרת, ר תא מרצ באוניברסיטה"אני מכהן כיו, בנוסף

מנת להציע לסטודנטים  -זאת על, פעולה עם תאים וארגונים נוספים הפועלים בקמפוס

אני רואה חשיבות מרכזית ביצירת דיאלוג ענייני  . פלטפורמה אטרקטיבית למעורבות פוליטית

.ופורה בין ארגונים המייצגים עמדות פוליטיות מגוונות
בשילוב התמיכה הצמודה והמשמעותית שמספקת האגודה  , ריבוי הארגונים הפועלים בקמפוס

.בעיר ובמדינה כולה, מייצרת חממה לפעילות פוליטית בקמפוס, בכלל ומדור מעורבות בפרט
המרכזית ביותר שהובילה שינויים חברתיים בהיסטוריה האנושית היא  האוכלוסיהקבוצת 

,  בפריז, בסטונוולדרך המהומות , בשנגחאיממרד הבוקסרים -הסטודנטים והסטודנטיות 
יש לנו אחריות לעודד אזרחים ואזרחיות לקחת חלק פעיל בחברה ולעבוד  -אביב -ואף בתל

.מנת לשפר את חייהם ואת חיי הסובבים אותם-על

ת  /ה חושב/למה את

שמגיע לך לזכות באות  

יקיר אגודת  

?הסטודנטים

יחסי העבודה  . הוקדש לפעילות בקמפוס, אני חושב שחלק נכבד מהזמן שביליתי בתואר

הן תוצר של העשייה שלי  , בדיקנאטכמו גם , הקרובים עם בעלות התפקידים באגודה

שנועדו  , ארגון וניהול של אירועים ופעילויות בקמפוס, הייתי ועודני מעורב בהפקה. בקמפוס

שינוי שיוביל לשינוי חברתי בישראל, להניע שינוי תודעתי בקרב הסטודנטים

mailto:eran.nissan123@gmail.com


רפואהתוכנית/מחלקה'חן מוסקוביץשם

052-462-6197טלפוןshumy2@gmail.comמייל

ית/סטודנטקשרגיליסרוני שם ממליץ

050-205-4481טלפוןRoni.gillis@gmail.comמייל

איזו פעילות חברתית  

או אקדמית הובלת  

בשנה האחרונה למען  

ים  /הסטודנטיות

באוניברסיטת בן  

?גוריון

השנים האחרונות הוא בנה מערכת מאגר אדיר  4ובמהלך כל ' החל משנה וא. לרפואה' חן לומד בשנה ד

לרפואה משתמש במאגר המידע שהוא הקים ' ד-'כל סטודנט בשנים א. של מידע עבור הסטודנטים לרפואה

!פעמים ביום5לפחות 
ובניהולו מנהלים את מערכת הדרייב הזו  איתוס לרפואה שיחד "חן הקים מערך שלם של מתנדבים בביה

בתחילת כל קורס לכל סטודנט יש את  . 'וכוסילבוסים , ומרעננים אותה כל הזמן בהתאם לעדכניות הקורסים

אצלו  -מצגות וכל תוכן נדרש, הקורסתרוגלי, (שנבחרו בקפידה)הרלוונטיםהסיכום , כל הספרים

.במערכת
בהתנדבות מלאה וללא שום ( שדורשת ממנו שעות רבות באופן יומיומי)חן עושה את כל העבודה הזו 

.תמורה
השנים של בית הספר לרפואה וכבר השנה  6י חזונו הוא מתכנן להמשיך להרחיב את המאגר לכל "עפ

.מנסה להתחיל להחיל את תהליך העבודה ובניית המאגר לכלל המחלקות בפקולטה למדעי הבריאות
לחינוך רפואי בפקולטה ועובד רבות לקידום  פריבסחן פעיל אקטיבי מאוד במרכז , בלי קשר למאגר זה

בין . הן בפן האקדמי והן ביחסי התקשורת בין מטפל למטופל ובעוד תחומים רבים, ושיפור החינוך הרפואי

בתי ספר  14והארווארדחן מבצע מחקר כיום בשיתוף עם אוניברסיטת , מנת לקדם את התחום-היתר על

ובוחן מה קורה בעולם בתחום  " טכנולוגיות למידה והוראה"לרפואה נוספים בעולם העוסק בבדיקת 

.טכנולוגיות הוראה ולמידה חדשות לסטודנטים בפקולטה כולה" לייבא"ההוראה והלמידה בשאיפה להחיל ו
!גם את עיסוק זה חן עושה בהתנדבות גמורה

ת  /ה חושב/למה את

שמגיע לך לזכות באות  

יקיר אגודת  

?הסטודנטים

.  חן עובד במהלך כל יום שעות רבות לטובת הסטודנטים בפקולטה מתוך ערכים ורצון לתרום
.כל פעולתו של חן מבוצעת בהתנדבות גמורה ומגיעה לו הערכה רבה על כך

-שלא נעזר בשירותיו באופן יום( כ"סטודנטים סה500כ)לרפואה ' ד-'אין סטודנט בשנים א
.יומי ובטוח שבתוך שנתיים מספר זה יכפיל את עצמו

.גם אחרי שיסיים את לימודיו, תרומתו של חן תשפיע על הסטודנטים לדורות

mailto:shumy2@gmail.com
mailto:Roni.gillis@gmail.com


כלכלהתוכנית/מחלקהגרודקורון שם

054-635-0681טלפוןgrodkos@gmail.comמייל

ית/סטודנטקשרשי שביטשם ממליץ

054-914-3789טלפוןshaysx@gmail.comמייל

איזו פעילות חברתית  

או אקדמית הובלת  

בשנה האחרונה למען  

ים  /הסטודנטיות

באוניברסיטת בן  

?גוריון

.רון הקים ותפעל בעצמו את פורום הסטודנטים לכלכלה
ארגן הרצאות העשרה עם בכירים בתחום בשביל ולמען הסטודנטים

.שמר על כל האירועים פתוחים לקהל הרחב

ת  /ה חושב/למה את

שמגיע לך לזכות באות  

יקיר אגודת  

?הסטודנטים

,רון הצליח להביא לקמפוס לשיחה ארוכה ונוקבת
.ל משרד האוצר וכדומה"מנכ, מנואל טרכטנברג, פלוגבכירים כמו קרנית 

mailto:grodkos@gmail.com
mailto:shaysx@gmail.com


חינוךתוכנית/מחלקהמאי אברהמישם

050-902-8763טלפוןMay.avr1@gmail.comמייל

ית/סטודנטקשרתומר לוישם ממליץ

052-822-9501טלפוןtomer.macro@gmail.comמייל

איזו פעילות חברתית  

או אקדמית הובלת  

בשנה האחרונה למען  

ים  /הסטודנטיות

באוניברסיטת בן  

?גוריון

של  ' מחזור ו" שגרירי רוטשילד"מאי מובילה מזה השנה השנייה את תכנית המנהיגות 

".קיסריה-רוטשילד"עמותת 
עובדת עם ילדים , בונה מערכים-" חינוך לפסגות"בנוסף מאי מתנדבת מזה שנים בעמותת 

.ובשיתוף והובלה של אוניברסיטת בן גוריון
ומול  , מול האוניברסיטה ובשיתופה, כבר שנים" אודה למלחמה בסרטן"היא גם מתנדבת ב

.בתי ספר רבים בגיוס כספים והעלאת המודעות עבור החולים

ת  /ה חושב/למה את

שמגיע לך לזכות באות  

יקיר אגודת  

?הסטודנטים

ולימודי התואר  " שגרירי רוטשילד"אני מכיר את מאי כבר שלוש שנים במסגרת התכנית 

היא  . היא משקיעה ונותנת מעצמה עבור הסטודנטים בקבוצה אך לא רק. הראשון בחינוך

החל מהקמת שוק  . חברתיים לקידום מגוון רחב של נושאיםוארוניםעובדת מול עמותות רבות 

.חקלאים שיזמה ועד איסוף מזון לנזקקים ומלחמה בהטרדות מיניות
אני ממליץ עליה  , על כל זאת ועוד ומתוך היכרותי העמוקה עם כוונותיה הטובות של מאי

.לקבלת אות יקיר האגודה
.ווידרשכמובן שאשמח לפרט במידה 

mailto:May.avr1@gmail.com
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-תוכנית/מחלקהבן שדהשם

052-889-0905טלפוןbensade@post.bgu.ac.ilמייל

ית/סטודנטקשריעל אלעזרשם ממליץ

058-702-0210טלפוןyaelelaz@post.bgu.ac.ilמייל

איזו פעילות חברתית  

או אקדמית הובלת  

בשנה האחרונה למען  

ים  /הסטודנטיות

באוניברסיטת בן  

?גוריון

, מידי שנה אוסף חומר לימודי שיהיה לכולם . פעמיים בשנה/בן מארגן ערב מחלקתי פעם
מעבר  . מגדיל ראש ועוזר גם בדברים שהוא עצמו צריך, עושה הרבה מעבר למה שמצופה

בכל עניין בירוקרטי מול המחלקה עצמה והכל  , שאלה/לזה נותן מענה מקסימלי לכל בקשה

.תוך כדי התחשבות מקסימלית בשני הצדדים

ת  /ה חושב/למה את

שמגיע לך לזכות באות  

יקיר אגודת  

?הסטודנטים

תמיד  , רואה את זה כחשיבות עליונה. זה מרגיש שבן לקח את המחלקה כפרויקט אישי שלו

עושה את המקסימום כדי לתת מענה לכל בקשה ועם זאת  . לענות לכל אחד/שמח לעזור

.עושה זאת בדרכי נעימות מול כל הגורמים

mailto:bensade@post.bgu.ac.il
mailto:yaelelaz@post.bgu.ac.il


מדעי החייםתוכנית/מחלקהסלובדקין( ולדימיר)זאב שם

052-573-1816טלפוןslobodni@post.bgu.ac.ilמייל

עובדת אגודהקשררכזת טבע-חן שגבשם ממליץ

052-471-3046טלפוןteva@aguda.bgu.ac.ilמייל

איזו פעילות חברתית  

או אקדמית הובלת  

בשנה האחרונה למען  

ים  /הסטודנטיות

באוניברסיטת בן  

?גוריון

מקבלתו לתואר התנדב לנהל את . זאב מתפקד כוועד כיתה במדעי החיים זו השנה השנייה

זאב . והיווה גורם מקשר ונציג הסטודנטים מול המרצים בכל דבר ועניין, הדרייב המחלקתי

,  הוא ער לקולות הסטודנטים והצרכים העולים-עושה את תפקידו כנציג ועד מעבר למצופה 
.מארגן ומניע דברים לטובת המחלקה לא רק בפן האקדמי אלא גם בפן החברתי, יוזם, קשוב

ת  /ה חושב/למה את

שמגיע לך לזכות באות  

יקיר אגודת  

?הסטודנטים

עם חברי ועד שונים אי אפשר שלא להבחין שזאב  , כרכזת סיוע אקדמי, לאור הממשק שלי

מציף בעיות ואכפתי  , עושה מעבר למצופה, מחברי הוועד המצטיינים שמשתף פעולה

במדעי החיים יש לא מעט סוגיות ובעיות שנדרשות לטיפול על ידי ועד  , זאת ועוד. לכיתתו

וזה רק מחזק את פועלו של זאב לא רק למען עצמו אלא לטובת הכלל וכל זה  , הכיתה

.בהתנדבות מלאה זו השנה השנייה

mailto:slobodni@post.bgu.ac.il
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 מסמך עמדה "גמול ועד מנהל"

 

לבקשתו של יו"ר הועד המנהל הועלה נושא "גמול לחברי הועד המנהל" בפני ועדת תקנון. הסיבה לכך היא חששו 

הסיכוי כי יוותרו על התפקיד בוועד המנהל במידה והוא שכאשר יקבלו חברי הועד המנהל גמול על עבודתם 

מעמיס עליהם קטן יותר ולכן יעדיפו לבצעו בצורה לקויה עד לא כלל. חשש זה הינו מקובל ולכן יש להיערך 

 תקנונית לקבלת הגמול.

 

נהל אפשרי ( פיטוריו של חבר ועד מ16/8/2011-כיום ע"פ התקנון )התקנון הנוכחי אשר אושר ע"י רשם העמותות ב

לתקנון( ופיטרו כחבר  27.1)ע"פ סעיף ראשות הועדה בה הוא עומד מ ע"י הועדה פיטוריוהתפטרותו/ :בשני מצבים

לתקנון(. מצב זה אינו מותיר לחברי  27.8)סעיף  ע"י מליאת המועצה הועד המנהל ויו"ר הועדה בראשה הוא עומד

מועצה מן המניין. לפיכך לדעתי יש להוסיף את  כהיותם חבריהועד המנהל מקום להמליץ על האמור למעט 

האפשרות לחברי הועד להמליץ על פיטוריו של חבר ועד מנהל מהועד המנהל במידה ואינו עומד בדרישות ביצוע 

נציין כי בתקנון  התפקיד )הגעה לישיבות הועד המנהל ועבודתו כיו"ר ועדה אל מול ההנהלה ו/או המזכ"ל(.

 5.4.7נשמרות במלואן האפשרויות הנ"ל )סעיף  27/11/2017-במליאת המועצה בהעמותה החדש כפי שאושר 

 לתקנון החדש(.

 

כל זאת אני ממליץ לועדה להמליץ למליאת המועצה להעביר את ההחלטה הבאה במידה והחליטה המליאה לאור 

 על מתן גמול לועד המנהל:

לועד המנהל על פיטוריו של חבר הועד "מועצת אגודת הסטודנטים מותירה ליו"ר הועד המנהל להמליץ 

ומתפקידו כיו"ר ועדה. על יו"ר הועד המנהל להראות כי החבר הנ"ל אינו עומד  המנהל המנהל מן הועד

הפיטורים יכנסו לתוקף ו הועד המנהל יצביע על כך במילוי תפקידו כיו"ר ועדה ו/או כחבר ועד מנהל.

 " באישור מליאת המועצה.

פים בתקנון הנוגעים לועדות המועצה ילבחון את הסע ון הבאהלהמליץ לועדת התקנ בנוסף לכך אני ממליץ לועדה

 והועד המנהל. 

 

 בברכה,

 גל מאיר

 תקנוןיו"ר ועדת 



 סטטוס תקנון תקנון חדש לאגודה –דו"ח ביקורת 
 

 סקירת מצב
 מועצת אגודת הסטודנטים אישרה תקנון אגודה חדש.  2014בדצמבר •
 לצורך עדכון התקנון יש לבצע עדכון ברשם העמותות.•

 טרם אושר התקנון החדש.•
מותה" "ביקורת אודות אישור התקנון החדש לע –בסמסטר א' בשנה"ל תשע"ו יצא דו"ח ביקורת •

 )דו"ח ביקורת סמסטר א' תשע"ו(.
   התקנון שאושר על ידי המועצה מחכה לתגובה ואישור  –סטטוס אישור התקנון בעת כתיבת הדו"ח •

 מרשם העמותות.
 

 מטרות הביקורת
הבנת תהליך אישור התקנון המעודכן אשר נמשך זה שנתיים, ובכך הגורמים לעיכוב, ההשלכות 

 והמלצות להמשך.
 

  יהמתודולוג
הרלוונטיים לתהליך  פגישות עם יו"ר ועדת תקנון וסיו"ר אגודת הסטודנטים, וקריאת המסמכים

 : התכתבויות עם היועץ המשפטי ורשם העמותות.אישור התקנון
 

 ממצאי הביקורת
 

 הדרישות בעדכון תקנון העמותה

 חדש ברוב מיוחד על ידי מועצת העמותה.האישור התקנון •
 ידי רשם העמותות.אישור התקנון החדש על •
 כל שינוי בנוסח, קל ככל שיהיה, מחייב חזרה על התהליך הנ"ל.•

 
 התהליך הכרונולוגי באישור התקנון

 העמותה קיבלה המלצה מרשם העמותות לחדש את תקנון העמותה. 2013במהלך •
 נשלח נוסח מעודכן של התקנון החדש לאחר שאושר על ידי מועצת העמותה. 2014בדצמבר •

התקבלה תשובה מרשם העמותות עם הערות ותיקונים רבים; נשלחה התייחסות בחזרה  2015במרץ •
 מטעם העמותה בנוגע לכמה סעיפים מהותיים עליהם הייתה מחלוקת עם עמדת רשם העמותות.

. באותה עת ס. יו"ר 3התקבלה תשובה מרשם העמותות להתייחסות העמותה מסעיף  2015ביוני •
 ומתוודע לצורך בהסדרת הסעיפים הנ"ל בלבד. האגודה הנוכחי נכנס לתפקיד

עולה רצון מנציגי העמותה להיפגש עם רשם העמותות, שלא נענית. נציגי העמותה  2015ביוני •
, לאחר פנייה ליועץ המשפטי של התאחדות 2015מצליחים להתקשר טלפונית עם הרשם רק בדצמבר 

 הסטודנטים והגשת פנייה לתלונות הציבור.
אך אז היועץ , התייחסות לסעיפים שנדונו בטלפון יו"ר האגודה הנוכחי מנסח בהמשך לכך, ס.•

המשפטי מעלה את הסוגיה כי כל אותם סעיפים רבים עליהם לא הייתה התדיינות חוזרת אל מול 
 רשם העמותות, לא טופלו.    

מותות, ס. יו"ר האגודה כותב נוסח הכולל את כל התיקונים הנדרשים כדי לקבל את אישור רשם הע•
 .2016המאושר במועצת העמותה במאי 

ס. יו"ר האגודה מגלה כי על מנת לאשר תקנון חדש עליו לזכות ברוב מיוחד, אשר לא היה קיים •
 בהצבעה בה התקנון אושר )על אף שאושר פה אחד(.

 המועצה מאשרת את התקנון החדש ברוב מיוחד. 2016באוגוסט •

 לרשם העמותות. טרם נתקבלה תשובה מרשם העמותות.נוסח התקנון החדש נשלח  2016באוגוסט  •
 



 הגורמים המרכזיים לעיכוב באישור התקנון

ההתקשרות מול רשם העמותות הינה בעייתית ואיטית מאוד.  -גורם שאינו בשליטת העמותה •
 ההתקשרות נעשית בדואר בלבד. כל מכתב נענה על ידי רשם העמותות רק כעבור מספר חודשים.

קל הולמת בין ס. יו"ר האגודה הקודם לנוכחי, הביא ליידוע חלקי של ס. יו"ר האגודה חוסר העברת מ•
הנוכחי בנוגע לתיקונים שיש לבצע בתקנון העמותה. כלומר, לכלל הסעיפים מלבד אלו אשר נדונו 

 בהתקשרות מתמשכת עם רשת העמותות.
, ובייחוד של ועדת 2015 חוסר פיקוח מספק של כלל המעורבים בהצבעה לאישור התקנון החדש במאי•

 תקפה בנוגע לאישור התקנון )ללא רוב מיוחד(.-ביקורת )אשר נציגיה נכחו בהצבעה(, גרם להצבעה לא
קנון והובלתו. ועדת תקנון נפגשה חוסר מעורבות מספקת של ועדת תקנון הנוכחית בהליך אישור הת•

 נון פעם אחת.קשלוש פעמים, בהן עסקה בת בשנת הלימודים תשע"ו
 קושי רב בכינוס מועצת העמותה בהיקף הנדרש לרוב מיוחד.•

כותרת "ממצאים בנושא -חוסר הגדרה ברורה באשר לאחראויות השונות בהליך עדכון תקנון )ראו תת•
חלוקת אחריות בהליך עדכון התקנון"(, לרבות האחריות להובלת התהליך, התעסקות שוטפת, עריכה 

בהירות באשר למי נדרש לטפל באספקטים אלה עיכבו את -איחוזרת ונשנית של התקנון החדש ועוד. 
 התהליך.  

 התייעצות עם היועץ המשפטי רק לאחר אישור נוסח במועצה.•
 

 ממצאים בנושא חלוקת אחריות בהליך עדכון תקנון
הליך עדכון תקנון כרוך בהתעסקות שוטפת בנושא, בין אם בהתקשרות מול רשם העמותות,  כאמור,•

 שנית של נוסח התקנון, ארגון הצבעות במועצת העמותה ועוד.עריכה חוזרת ונ
בניגוד לרוב הועדות, לועדת תקנון אין מדור מקביל באגודה אשר אחראי על הוצאה לפועל של יעדי •

משכורת בעמותה אשר באחריותו לעסוק בתקנון ו/או בהתקשרות עם רשם -הועדה. אין גורם מקבל
 העמותות.

ועדת תקנון, יו"ר/ס. יו"ר  –ן האפשרויות השונות לטיפול בנושא לא קיימת הגדרת אחריות בי•
 האגודה, מזכ"ל המועצה, ועד מנהל, ועדת ביקורת.

בפועל, לפחות בשנה האחרונה, מירב האחריות לקידום התהליך נלקחה על ידי ס. יו"ר האגודה •
 הנוכחי.

)לרוב רמ"ד( אשר עומד  עבור רוב הפרויקטים או התהליכים המתרחשים האגודה, ישנו בעל תפקיד•
בראש הובלת הפרויקט, ונמצא בהתקשרות עם ס. יו"ר/יו"ר האגודה, המפקחים על פרויקטים רבים. 

הובלת הפרויקט בפועל על ידי ס. יו"ר האגודה, בייחוד ללא הגדרת אחריות ברורה המכתיבה זו, 
 גרמה לניהול לקוי של הליך עדכון התקנון. 

לת הליך זה צריכה לעמוד על ועדת תקנון, אשר מחד הינה הגוף היחידי ברור האם האחריות להוב-לא•
שעיקר תפקידו הוא עיסוק בתקנון, ומאידך מעצם היותה ועדת חברי מועצה, אינה מורכבת מבעלי 
 תפקיד מקבלי משכורת האמורים להוציא לפועל מדיניות, אלא תפקידם הכתבת מטרות ומדיניות.

 
 השלכות

ד חוקתי לתקנון החדש של העמותה, לא ניתן לפעול על פיו אלא על ידי התקנון כיוון שטרם ניתן מעמ•
 .2011הישן אשר אושר בשנת 

עדכון התנהלות העמותה פועלת כרגע במסגרת נהלים משלימים. במסגרתם אפשר להוסיף סעיפים •
 להתנהלות העמותה אך לא לשנות או לסתור את הקיים בתקנון.

 תנהלות העמותה בשל חוסר אישור התקנון חדש:דוגמאות להשלכות שליליות לה•

 קושי בקבלת תרומות בשל מעמדה המשפטי של העמותה ללא התקנון החדש.•
 חוסר יכולת לשנות את משך תפקיד יו"ר האגודה לשנתיים במקום שנה.•

 חוסר יכולת לשנות את קיום הבחירות למועצה דרך רשת האינטרנט במקום קלפיות.•
 הלי בחירת חברי ועדת בחירות.חוסר יכולת לשנות את נ•

 
 :מסקנות והמלצות להמשך

עיכוב בעדכון התקנון, הנמשך מזה שנתיים, נגרם ברובו בשל התנהלות לקויה בניהול וביצוע •
הליך בעל אופי ביורוקרטי, ובשל התנהלות לקויה של רשם העמותות עצמו, ומיעוטו בשל 



העמותה או בין העמותה ורשם -םמחלוקות מהותיות בנוגע לאופי התקנון )בין אם פני
 העמותות(.

הגדרת אחריות ברורה להובלת התהליך ולעיסוק באספקטים השונים במסגרתו הוא אחד •
 הלקחים המרכזיים בנוגע לעדכון עתידי של התקנון ופרויקטים דומים.

-הפיקוח על תקינות ההצבעות בהתכנסויות המועצה נדרש להיות מקצועי כדי שההצבעה הלא•
 של התקנון החדש והעיכוב שבעקבותיה לא יישנו.תקנית 

 יש לדון במועצה על חלוקת האחריות בתהליך אישור התקנון.•

אי מימוש של התקנון החדש ההתנהלות הלקויה של העמותה בנושא עדכון התקנון הובילה ל•
 מזה כשלוש שנים.

 
 

 


