
 

 

12/11/2018 

 4 מס' תקנוןועדת סיכום ישיבת 

 .חדר מזכ"לב 7/11/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 23:00זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 אדם לב ארי, ערן בן שלוםגל מאיר,  חברי הוועדה:

 חבר ועדת ביקורת: גל דורון

 משקיפים:

 חברי מועצה: יוסף ג'בר

 חסרים: 

- 

 עיקרי הישיבה

 2018קריטריונים לקבלת אות יקיר העמותה  (1

. הועדה קיבלה את המלצתה של ועדת 2018הועדה דנה על הקריטריונים לקבלת אות יקיר העמותה לשנת 

להשתמש באותם הקריטריונים אשר נעשה בהם שימוש שנה שעברה )נספח א'(. ההצבעה על  2017תקנון 

 . 2018של מועצת  9אה הזוכים באות תהיה במלי

 הועדה הצביעה על הקריטריונים הנ"ל:

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

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

 בקמפוס וסביבתו.

ו בסביבתו המשפיעים על חיי המועמד עסק בקידום פרויקטים חברתיים או אקדמיים בקמפוס א .ג

 הסטודנטים )חברי העמותה(.

כל חבר עמותה )חבר אגודה( רשאי להמליץ על מועמד לזכייה באות. יודגש כי יוכל להמליץ גם  .ד

 על עצמו.

 המועמד לא זכה בעבר באות יקיר העמותה. .ה

 להלן הצבעת הועדה:

קריטריונים לאות יקיר העמותה  הנושא:

2018 

ועדת תקנון מאשרת את הקריטריונים להענקת  נוסח ההצעה:

 .2018אות יקיר העמותה לשנת 

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 א.מ.להערות: 

 

  



 

 

 שינוי תקנון העמותה (2

 .8מליאה  –הועדה דנה בשינויים לתקנון העמותה אשר יועלו לפני מליאת המועצה בישיבתה הקרובה 

 להלן עיקרי השינויים אשר יועלו בפני המליאה:

 מטרות העמותה .א

. 4במליאה  2016הוצג בפני הועדה שינוי בניסוח מטרות העמותה כפי שהצביעה עליו מועצת 

הנוגעת לפעילות העמותה בתחום המעורבות הסטודנטיאלית לא אישר  6.16יודגש כי את מטרה 

רשם העמותות לשנות לנוסח החדש ולכן לא הוכנס השינוי הנ"ל ולכן הנותר הנוסח הנוכחי של 

 מטרה זו. יודגש כי אם תחפוץ בכך מועצה עתידית יהיה ניתן לשנות נוסח זה בבית משפט.

 ריכוז נושאיהסרת כפילויות ו .ב

של נושאים זהים או נעשו שינויים רבים בתקנון בכדי לסיר בגדרות כפולות ולעיטים סותרות 

 .חופפים

 שינוי ימי עסקים לימי לימודים .ג

נעשה שינוי גורף ברובו של התקנון המעביר מדידת זמנים מימי לימודים לימי עסקים וזאת בכדי 

בזמינים בהם אין ימי לימודים )תקופת מבחינים לאפר לאגודה והמועצה התנהלות מלאה 

וחופשות(. יודגש כי במספר מקומות, דוגמת הבחירות למועצה, הושארה המידה של ימי לימודים 

 עקב הקשר הישיר בין קיום הסעיף למועדו בזמן תקופת הלימוד.

 8.3הוספת סעיף  .ד

 "במקרה של פירוק העמותה, כלל נכסיה יועברו לרשות האוניברסיטה."

לשרת סטודנטים במידה ופורק הסעיף נוסף וזאת כדי להבטיח מצב שבו ימשיכו נכסי האגודה 

 האגודה.

 13סעיף  -שינוי הטבות תעודת פעיל .ה

שינוי רף המינימום )מספר הכרטיסים המוצעים לאירוע( המחייב למתן כרטיסים לאירועים 

"המשכן לאומניות הבמה" . השינוי נובע מפתיחתו של 1500-ל 500-למחזיקי תעודת פעיל מ

בטווח סביר מהקמפוס ובמטרה לאפשר לאגודה להשתמש בו )רף המינימום הקיים אינו כדאי 

 במצב הקיים(.

 26.7סעיף  -שינוי תוקף החלטותיו של הועד המנהל .ו

ע"פ התקנון כיום החלטותיו של הועד המנהל תקפות רק עד מועד מליאת המועצה הקרובה.  

בנושאים רוחביים להיות תקפות עד שהמועצה מטרת השינוי לאפשר להחלטות הועד המנהל 

  תחליט אחרת.

 34.4סעיף  -אפשור שינוי שיטת ההצבעה בבחירות .ז

אופן ההצבעה בבחירות למועצה במעטפות סעיף זה נוסף בכדי לאפשר בעתיד לאגודה לשנות את 

ולא  ע"ג פתקים. הגוף אשר ניתנת לו הסמכות להביא את ההצעה בפני המליאה זאת ועדת תקנון

ועדת בחירות עקב כך שמהלך כזה ידרוש זמן ממושך יותר מאשר זה הנתון בידי ועדת בחירות 

 לארגון הבחירות.

 66.2.4-ו 44.10סעיפים  -האגודההארכת משך הכהונה של חברי הנהלה ויו"ר  .ח

לנכון להאריך  2017בר ראתה מועצת הצלחת תפקידם של יו"רי האגודה בעמתוך הסתכלות על 

 את משך התקופה אליה נבחר יו"ר האגודה לשנתיים. 

שנתיים והרצון כי  גם כן מתוך ההבנה כי משך תקופת כהונה ממצא של חבר הנהלה הוא

הוצע על  יתאפשר לרמ"ד או סיו"ר לכהן בתפקיד יו"ר האגודה לאחר שביצעו את תפקידם



 

 

 לארבע שנים. 3-הארכת תקופת הכהונה האפשרית של חבר הנהלה מ

יצוין כי בכל עת תעמוד בפני המועצה הזכות להפסיק את עבודתו של יו"ר האגדה וזאת תחת 

 הזכות לשימוע בפני המועצה. 

 45.3.15סעיף -שינוי אופן העסקת רמ"ד כספים  .ט

כיום רמ"ד כספים נבחר תחילה לתקופה שנתיים לאחריהן עובר ועדה למינוי מחדש. בתום  

שלוש שנים נפתח התפקיד למכרז והרמ"ד הנוכחי יכול לגשת אליו, במידה ונבחר יכהן שלוש 

 יוכל להמשיך ולגשת למכרז. שנים נוספת בתפקיד. לאחר סיום בהונה שניה בת שלוש שנים לא

הסעיף החדש מסיר את הצורך במינוי מחדש לאחר השנתיים הראשונות ובתום השנה השישית 

 לרמ"ד לגשת למכרז פעם נוספת.וכל שלוש שנים לאחר מכן מאפשר לועד המנהל לאשר 

 של הזכות להפסיק את עבודתויו"ר האגודה  פני הועד המנהל ו/אויצוין כי בכל עת תעמוד ב

 . הזכות לשימועוזאת תחת  רמ"ד כספים

 8פרק  -הורדת סמכויות ועדת ביקורת .י

. בהתאם להערות הרשם הוסרו כל הסמכויות האופרטיביות אשר נתן התקנון לוועדת ביקורת

 –הנוגעות לביטול ו/או עיקוב של ביצוע החלטות של האגודה הועברו לועד המנהל סמכויות 

הסדרה של אופן שימוש בסמכות אשר מצויה כבר בידי הועד המנהל לבקשת יו"ר ועדת ביקורת. 

זאת עקב היותה  – סמכויות הנוגעות לטיפול בתלונות של חברי עמותה הועברה לועדת תקנון

 ביקורת במסגרת העמותה.הגוף הדומה ביותר לועדת 

 9פרק  -בית דין חברים .יא

 .נעשו שינויים רבים לפרק ובעיקרם העברת האחריות על תקינות הדיונים ליועמ"ש של האגודה

 15פרק  -ניגוד עניינים .יב

לבקשת רשם העמותות נעשו תיקונים לפרק זה ובעיקרם השמתו של מזכ"ל המועצה כאחראי על 

 81.1של סעיף  ויישומ

  17פרק  -המידעחופש  .יג

בהם לא להעביר מידע נעשו שינויים בפרק זה הקובעים את הסיבות אשר יו"ר מוסד רשאי 

 לדורשים אחרים. השינויים קובעים כי כל מידע שהוא יהיה פתוח בפני חברי המועצה. 

 

 המלצה לשינוי התקנון הנושא:
לקבל את  ועדת תקנון ממליצה למליאת המועצה נוסח ההצעה:

  כפי שהוצגו בישיבה השינויים

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 א.מ.להערות: 

 

  



 

 

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

 א.מ.ל 

 הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:הנושאים 

 .2018בהמשך להנחיית המליאה מישיבה ## של מועצת  -נוהל הטבות תעודת פעיל  .1

 .2018סינון מועמדים לאות יקיר העמותה  .2

 

 

 גל מאיר

 וןיו"ר ועדת תקנ

  



 

 

 2017של ועת תקנון  8מתוך סיכום ישיבה  קביעת קריטריונים לקבלת אות "יקיר העמותה" -נספח א'

 הוועדה החליטה על הקריטריונים הבאים:

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

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

 וסביבתו.

 חברתיים או אקדמיים בקמפוס או בסביבתו המשפיעים על חייהמועמד עסק בקידום פרויקטים  .ג

 .(חברי העמותה)הסטודנטים 

 על עצמו. רשאי להמליץ על מועמד לזכייה באות. יודגש כי יוכל להמליץ גם (חבר אגודה)כל חבר עמותה  .ד

 המועמד לא זכה בעבר באות יקיר העמותה. .ה

 להכניס לתקנון העמותה את הקריטריוניםבנוסף לכך המליצה הועדה כי ועדת תקנון תשע"ח תשקול 

 במידה והחליטה לפרסמם ללא שינוי.


