ה 25לאוקטובר2018 ,
לכבוד:
חברי המועצה
כלל חברי העמותה
הנדון :סיכום סדר יום מישיבת המועצה החמישית למניין
•

ביום ד ,ה  24לאוקטובר  ,2018התכנסה מועצת תשע"ח לישיבתה ה ,7-ישיבה שמן המניין.

•

הישיבה התקיימה באולם ברקן בין השעות 20:20-00:00

•

מצ"ב סיכום הישיבה.

נוכחים:
גל מאיר ,יוסף ג'בר ,כרם סעדי(יצא טרם סיום המליאה) ,אלונה חובב ,ערן בן-שלום ,שי שביט ,אבי
מרציאנו ,אדם לב ארי ,אייל רובינשטיין ,גליה קלר ,דביר בן שמחון ,דורין רובינוביץ',יעל מילר(יצאה
טרם סיום המליאה) ,יקיר ציזר ,נועה מילשטיין ,עידן קנר(יצא טרם סיום המליאה) ,עמית דוד ,ענת
לנדסברג ,רמי קנדחורוב ,שרון אנקר.
חסרים :לני ציפורי ,אלון כהן ,נאור דרעי ,סתיו לרון(מילואים).
משקיפים:
 .1יו״ר ועדת ביקורת -מילי קנר.
 .2יו"ר האגודה -עדי אהרוני,
 .3סיו"ר האגודה -ירון קליין,
 .4ראש מדור הסברה – נועם שרעבי
 .5ראש מדור אקדמיה – משי בירנבאום
 .6דובר האגודה – אור ארז.

•

טרם תחילת המליאה התקיימה מליאה שלא מן המניין לבחירת יו"ר וחברי ועדת בחירות .לתפקיד נבחרו עדן
סקוברונק בתור יו"ר הועדה ,וספיר מלצקי ואור ויסבלט כחברות הועדה.
נכון לעת כתיבת סיכום זה ,יו"ר הועדה הנבחרת ביקשה שלא להכנס לתפקיד .ועדת בחירות תחל
בהתכנסותיה ללא יו"ר ועדה.

עדכוני מזכ"ל/יו"ר ועד מנהל/יו"רי ועדות
❖ עדכוני מזכ"ל
-

נושאים אשר נותרו למועצת  2018לקבל החלטה:
 oדו"חות ביקורת
 oנוהל מכתבי הבוחרים
 oהכרזה על חברי/ות המועצה המצטיינות/ים
 oבחירת יקיר/ת העמותה
( oבתקווה) מפגש עם הרקטור

❖ עדכוני יו"ר ועד מנהל
אין

❖ עדכוני יו"ר ועדת תקנון
-

חברי ועדה2/7 :
מחפשים חבר מועצה נוסף שיצטרף לוועדה.
התקנון המוצע כרגע הוא יוזמה אישית של יו"ר הוועדה.

❖ עדכוני יו"ר ועדת תרבות
-

מופע פתיחת שנה היה הצלחה ברובו .יו"ר הועדה ,אשר גילם את הקמע של האגודה חווה תקיפה
מצד סטודנטים אשר התייחסו אל הקמע באלימות רבה .התקיימה שיחת בירור בתוך הנהלת
האגודה בעקבות הנושא וייכתב תיק אירוע ונוהל פנימי בנושא.

❖ עדכוני יו"ר ועדת תפעול
אין

❖ עדכוני יו"ר ועדת מעורבות
אין

❖ עדכוני יו"ר ועדת הסברה
אין

❖ עדכוני יו"ר ועדת אקדמיה
-

אתר זיגי מוכן ,יפורסם בעתיד הקרוב

❖ עדכוני יו"ר ועדת כספים
אין

שיבוץ לועדות

מצבת הועדות הנוכחי:
אקדמיה

מעורבות

תרבות

תפעול

הסברה

יוסף ג'בר

ערן בן-שלום לני ציפורי

עידן קנר

אבי מרציאנו דורין
רובינוביץ'

ענת לנדסברג לני ציפורי

כספים

תקנון

כרם סעדי

גל מאיר

שי שביט

שי שביט

ערן בן שלום

עמית דוד

שרון אנקר

יקיר ציזר

סתיו לרון

אייל
רובינשטיין

דורין
רובינוביץ'

אלונה חובב

נועה
מילשטיין

כרם סעדי

אלון כהן

רמי
קנדחורוב

עידן קנר

נאור דרעי

אדם לב ארי

דביר בן
שמחון

גליה קלר

אדם לב ארי

יעל מילר

יוסף ג'בר

נאור דרעי

גל מאיר

בעקבות בקשת יו"ר ועדת תקנון ח"מ אדם לב-ארי פרש מועדת תפעול והצטרף אל ועדת תקנון .נוסח ההצבעה
ומצבת הועדות העדכנית לעת כתיבת הסיכום מצורפת כנספח א'.

הצעת החלטה  -שינוי שם העמותה "אגודת הסטודנטים" ל"-אגודת הסטודנטים
והסטודנטיות"
הצעת החלטה זו הינה הצעת החלטה אישית של מזכ"ל המועצה.
בעקבות מספר אגודות אשר בחרו לקחת את הצעד ולשנות את שמן ל"-אגודת הסטודנטים והסטודנטיות"
במכללות ובאוניברסיטאות השונות; החל מ"אגודת הסטודנטים והסטודנטיות האוניברסיטה הפתוחה",
"אגודת הסטודנטים והסטודנטיות אוניברסיטת תל-אביב" ,ועד "אגודת הסטודנטים והסטודנטיות מכללת
ספיר"" ,אגודת הסטודנטים והסטודנטיות המכללה האקדמית תל-אביב-יפו"  -גם זמנה של אגודת הסטודנטים
באוניברסיטת בן גוריון לעבור תהליך זהה.
בשנת  ,2016עם תחילת השנה ,על תעודות הסטודנט אשר הונפקו הוספה הפנייה אל הסטודנטיות – מאז כל
תעודה אשר הונפקה היא "תעודת סטודנט/ית" .אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הייתה לאגודה
הראשונה אשר פתחה תפקיד שכזה ,מתוך ראייה כי זהו תחום חשוב שהאגודה צריכה להתעסק בו למען רווחת
הסטודנטיות והסטודנטים.
ההיבט התקציבי כפי שהוצג אל חברי המליאה:
תהליך שינוי השם הוא תחילה מול רשם העמותות ,עלות של .₪ 66
ציוד נוסף כגון פוסטרים ,חולצות עובדים ועוד -יוחלף בעת הצורך ולא באופן מיידי ,תוך שאיפה שעד שנת
(2023חמש שנים) כל הציוד יוחלף ויעודכן.
הנוסח המבוקש הוא:

"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את שינוי שם העמותה מ" -אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן גוריון
בנגב" ל" -אגודת הסטודנטים והסטודנטיות אוניברסיטת בן גוריון בנגב" .מלבד שינוי שם העמותה אצל רשם

העמותות ,ציוד העמותה הנושא את השם הישן יתחלף בעת הצורך במהלך חמשת השנים הקרובות בעת עדכוני
ציוד ובלאי טבעי ,כל זאת עד שנת ".2023

ועדת מעורבות דנה בנושא זה וגיבשה את המלצתה:
מתוך ישיבת מעורבות :8
הדיון בוועדה :בהתאם לרוח התקופה ועדת מעורבות רואה לנכון לשנות את שם העמותה לאגודת הסטודנטים
והסטודנטיות .הועדה תומכת בשוויון מגדרי ורואה לנכון את שינוי השם.
נוסח ההצעה :ועדת מעורבות ממליצה למליאת המועצה לשנות את שם העמותה ל"אגודת הסטודנטים
והסטודנטיות של אוניברסיטת בן גוריון בנגב"
קולות בעד :דורין ,כרם ולני
דין ההצבעה :ההצעה התקבלה.

קולות נגד- :

נמנעים- :
נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה☒ :

נושא חסוי☐ :

הערות:
חברי המועצה העלו התייחסויות רבות לנושא ,בין אם בתמיכתם ובין אם התנגדותם לנושא .חבר המועצה אבי
מרציאנו וחברת המועצה ענת לנדסברג בחרו להביא את דבריהם אל מליאת המועצה.
להצעת ההחלטה עלו מספר סייגים; הם התחלקו לתאריך היעד לסיום ביצוע ההחלטה ולשם הסופי .מליאת
המועצה הצביעה על תאריך היעד לסיום ולאחר מכן הצביעה על השם הסופי .חלוקת ההצבעה מובאת כך:
תאריך תוקף ביצוע ההחלטה:
סייג :1
"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את שינוי שם העמותה מ" -אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן גוריון
בנגב" ל" -אגודת הסטודנטים והסטודנטיות אוניברסיטת בן גוריון בנגב" .מלבד שינוי שם העמותה אצל רשם
העמותות ,ציוד העמותה הנושא את השם הישן יתחלף בעת עדכוני ציוד ועד לפתיחת שנה"ל תש"פ".
בעד :יוסף ,כרם ,שי ,ענת ()4
סייג :2
"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את שינוי שם העמותה מ" -אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן גוריון
בנגב" ל" -אגודת הסטודנטים והסטודנטיות אוניברסיטת בן גוריון בנגב" .מלבד שינוי שם העמותה אצל רשם
העמותות ,ציוד העמותה הנושא את השם הישן יתחלף בעת עדכוני ציוד ובלאי טבעי".
בעד :גל ,דורין ,יעל ,ערן ,גליה ,אדם ,אייל ,שרון ()8
סייג :3
"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את שינוי שם העמותה מ" -אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן גוריון
בנגב" ל" -אגודת הסטודנטים והסטודנטיות אוניברסיטת בן גוריון בנגב" .מלבד שינוי שם העמותה אצל רשם
העמותות ,ציוד העמותה הנושא את השם הישן יתחלף בעת עדכוני ציוד וכל זאת עד לשנת ".2023
בעד :נועה ,יקיר ,דביר ()3
סייג  2נבחר.

השם הנבחר:
סייג :1
"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את שינוי שם העמותה מ" -אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן גוריון
בנגב" ל" -אגודת הסטודנטים והסטודנטיות אוניברסיטת בן גוריון בנגב" .מלבד שינוי שם העמותה אצל רשם
העמותות ,ציוד העמותה הנושא את השם הישן יתחלף בעת עדכוני ציוד ובלאי טבעי".
בעד :יעל ,דורין ,כרם ,ערן ,נועה ,גליה ,אדם ,ענת ,שרון ,דביר ,אלונה ()11
סייג :2
"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את שינוי שם העמותה מ" -אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן גוריון
בנגב" ל" -אגודת הסטודנטיות אוניברסיטת בן גוריון בנגב" .מלבד שינוי שם העמותה אצל רשם העמותות,
ציוד העמותה הנושא את השם הישן יתחלף בעת הצורך במהלך עדכוני ציוד ובלאי טבעי".
בעד :יוסף ,שי ()2
סייג :3
"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את שינוי שם העמותה מ" -אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן גוריון
בנגב" ל" -האגודה הסטודנטיאלית אוניברסיטת בן גוריון בנגב" .מלבד שינוי שם העמותה אצל רשם העמותות,
ציוד העמותה הנושא את השם הישן יתחלף בעת הצורך בעת עדכוני ציוד ובלאי טבעי".
בעד :יקיר ,גל ,עידן ,רמי ,אייל ()5

נוסח ההצבעה הסופי מצורף בנספח ב'.

נוהל קמפיינים חברתיים
ועדת מעורבות המליצה לבטל את נוהל זה ,ולהעביר סמכויות אל ועדת הסברה ,מתוך מחשבה כי ועדת הסברה
תעודד את ציבור הסטודנטים להציע קמפיינים חברתיים שמועצת הסטודנטים תדאג לשלב בתוכניות העבודה של
המדורים השונים.
נוסח ההצבעה הסופי מופיע בנספח ג'.

נוהל תרומות
רקע
הנוהג הקיים מאפשר ליו"ר האגודה לבקש תרומות ייעודיות לפי ראות עיניו .כאשר מתקבלת תרומה שכזאת היא
הלכה למעשה מחייבת את העמותה כולה .יתרה מכך ,מכיוון שהתרומה איננה חלק מהתקציב ,ייתכן מאד
שהאגודה תוציא את הכסף בפועל ,זאת ללא תהליכי ביקורת ופיקוח משמעותיים מספיק .ניהול כספים שאיננו
עומד בסטנדרט הגבוה שהעמותה שואפת לעמוד בו .נוהל זה מסדיר את נוהל העבודה בנושא קבלת תרומות.
סעיף  85לתקנון העמותה קובע:
הובעה תמיכת ועדת ביקורת בנוהל הסופי.

הועלה סייג על ידי חבר המועצה גל מאיר:
שינוי סעיף  2ל"קבלת תרומה ייעודית שאינה צפויה" ולהוסיף בסעיף  4תחת "קבלת תרומות שאינן ייעודיות".
בעד :אדם ,ערן ,גל ()3
נגד :יוסף ,שי ,דורין ,כרם ,רמי ,נועה ,גליה ,שרון ,דביר ,אלונה ()10
נמנע :אייל ,יקיר ,עמית ()3
הסייג לא עבר.
ההצבעה הסופית מצורפת כנספח ד' .הנוהל המלא מופיע כנספח.

עדכוני יור אגודה
 .1סקר התאחדות הסטודנטים לבחינת שביעות רצון הסטודנטים – פורסם ביום ראשון לפתיחת שנת
הלימודים ב .14/10/18נמדדו  33אוניברסיטאות ומכללות בארץ – אוניברסיטת בן גוריון הגיע למקום
אחרון בשביעות רצון הסטודנטים .הנושא נידון בישיבת הועד המנהל שהתקיימה ב 17/10ואליה הגיע
פרופ' גדי רבינוביץ ,סגן הרקטור וראש היחידה לשיפור איכות ההוראה .בנוסף הנושא נידון בישיבת הועד
המנהל של האוניברסיטה ע"י יו"ר האגודה והתקיימה פגישה עם מבקר האוניברסיטה בנושא .מדובר
בתמרור עצור מרכזי בנושא איכות ההוראה ושביעות הרצון של הסטודנטים! מדור אקדמיה והאגודה
שמים נושא זה בראש סדר העדיפויות וכבר נבנות תוכניות לשיפור הנושא.
 .2חוק זכאות ל 2נק"ז למשרתי מילואים ומתנדבים – התקיימה ביום רביעי בבוקר ועדה בנושא בנוכחות
של יו"ר האגודה ליישום החוק החל מהשנה.
עדכונים מדור מעורבות:
.1
.2
.3
.4
.5

סמינר תאים וארגונים – יומיים במהלך  3-4/9השתתפו כחמישים נציגים מתאים וארגונים שונים
בקמפוס אירוע שמוגדר כהצלחה
חלוקת חוברת תאים וארגונים –  5000יחידות ,ייצוג של  90תאים וארגונים
חוברת לסטודנט החדש באנגלית –  1000יחידות ,חלוקה דרך רכזת סטודנטים בינלאומים
יריד תאים וארגונים ב – 31/10השתתפות של מעל  60תאים וארגונים
חג הסיגד בשיתוף המחלקה ללימודי אפריקה והזרוע למעורבות חברתית באוניברסיטה

עדכונים מדור תרבות:
 .1מופע פתיחת שנה – נמכרו כל הכרטיסים למופע( .)Sold Outהמופע היה מאוד נגיש כחלק מהגדרת
המועצה -למופע הייתה מתרגמת לשפת הסימנים ותמלול מלא ,כולל הנאומים בנוסף לשירות נגיש דרך
מנהלת רווחה של האגודה.
עדכונים מדור הסברה:
 .1רכישת קמע חדש לאגודה – דוד הגמל בכיכובו של יו"ר ועדת תרבות ,חבר המועצה עידן קנר.
 .2הפנינג פתיחת שנה – חלוקה מוצלחת של מעל  10,000מתנות לאורך  4ימים .המשך חלוקה במשרד
שירותי אגודה לאורך החודש הקרוב
עדכונים מדור אקדמיה:
 .1מכרז נציבת קבילות סטודנטים – ב 18/10התקיים מכרז ,לא נבחר נציב ולכן אנו יוצאים למכרז נוסף
 .2זיגי -מוכן ויפורסם לאחר תום השביתה .יו"ר הועדה שיבחה בפני המועצה את חברי המועצה נועה
מילשטיין וערן בן שלום על עבודתם בפיתוח ותכנות האתר.
עדכונים משרדי סיו"ר:
 .1חודש בירוקרטיה – השבוע  21-25/10נוכחות של רב קו בקמפוס ,החל משבוע הבא נוכחות של עורך דין
וארנונה .בהמשך נוכחות של ביטוח לאומי.
 .2מכרז יום הסטודנט – נסגרת אפשרות להציע הצעות ב 31/10/18המכרז עצמו עתיד להתקיים ב8/11/18

שביתת הסגל הזוטר:
יו"ר האגודה הציגה את נושא שביתת הסגל הזוטר אשר החלה עם תחילת שנת הלימודים .הסיבה כי נושא זה
נדחה לסוף הישיבה הוא מכיוון ובאותם רגעים התרחשו התקדמויות משמעותיות ,שאף הובילו תוך כדי שיחת
מליאת המועצה עם יו"ר האגודה לסיום השביתה .על מנת לקיים דיון רלוונטי ועדכני ,נושא זה המתין עד לסוף
מליאת המועצה.
יו"ר האגודה סקרה את התפתחות סכסוך העבודה לאורך השנה וחצי האחרונות .מקום האגודה בתוך סכסוך זה
לא מובן מאליו ,מכיוון ומדובר בסכסוך עבודה בין שני גופים שהאגודה עובדת איתם אך אינה משפיעה על המשא
ומתן בין שני הצדדים .החל מההודעה על השביתה ,שבוע וחצי לפני פתיחת שנת הלימודים ,הייתה יו"ר האגודה
בתקשורת שוטפת עם שני הצדדים תוך עדכון שוטף של יו"ר הועד המנהל ,יו"ר ועדת אקדמיה ומזכ"ל המועצה.
בישיבת ועד מנהל שהתקיימה בשבוע הראשון ללימודים בתאריך  17/10/18סוכם כי יו"ר האגודה תמשיך לפעול
לפתירת הסכסוך כמגשרת בין שני הצדדים .לאורך התקופה המועצה עודכנה בפרטים על ידי מזכ"ל המועצה,
יו"ר ועדת אקדמיה ויו"ר הועד המנהל על התפתחות המשא ומתן.
בעקבות נושא זה נערך סבב התייחסויות של חברי המועצה .נקודות שעלו בדיון היו :בקשות לעדכון המענה
האקדמי בעקבות השביתה ,הערות לשיפור הסברת האגודה במצבים כאלו ודיון האם המועצה צריכה במקרים
כאלו להתכנס לישיבת חירום והאם לבחור צד .בסבב התייחסות של סטודנטים וסטודנטיות אשר נכחו במליאה
וייצגו את עצמם או תאים שונים עלו נושאים דומים וביניהם פירוט סיבות לתמיכה בסגל הזוטר בשביתה ביניהם
איכות ההוראה אל השביתה ,העובדה כי חלק מהסגל הזוטר הם סטודנטים פעילים ומחויבות ערכית-חברתית.
הועלתה הצעה ליצור פלטפורמה לשמיעת קולות הסטודנטים מן השטח אל האגודה.

נספח א' -שיבוץ לועדות
תוכן ההצעה:
"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את הצטרפותו של חבר המועצה אדם לב-ארי אל ועדת תקנון"
בעד :פה אחד
נגד:
נמנע:

אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד-הוק

עבודה מקדימה ,אם רלבנטית ,בוצעה על ידי מוסדות
המועצה:

אין

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח
ההחלטה:

אין

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מיידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

יו"ר ועדת תקנון

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

מצבת הועדות העדכנית לעת כתיבת סיכום זה:
אקדמיה

מעורבות

תרבות

תפעול

הסברה

יוסף ג'בר

ערן בן-שלום לני ציפורי

עידן קנר

אבי מרציאנו דורין
רובינוביץ'

ענת לנדסברג לני ציפורי

שרון אנקר

יקיר ציזר

נועה
מילשטיין

כרם סעדי

אדם לב ארי

סתיו לרון

תקנון

כספים

כרם סעדי

גל מאיר

שי שביט

שי שביט

ערן בן שלום

עמית דוד

אייל
רובינשטיין

דורין
רובינוביץ'

אדם לב ארי

אלונה חובב

רמי
קנדחורוב

עידן קנר

גליה קלר

דביר בן
שמחון

יוסף ג'בר
גל מאיר

נספח ב' – הצעת החלטה -שינוי שם העמותה
תוכן ההצעה:
"מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את שינוי שם העמותה מ" -אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן גוריון
בנגב" ל" -אגודת הסטודנטים והסטודנטיות אוניברסיטת בן גוריון בנגב" .מלבד שינוי שם העמותה אצל רשם
העמותות ,ציוד העמותה הנושא את השם הישן יתחלף בעת הצורך בעת עדכוני ציוד ובלאי טבעי".
בעד :אלונה ,יעל ,דורין ,כרם ,ערן ,נועה ,גליה ,אדם ,שרון ,אייל ,יקיר ,דביר ()12
נגד :גל ,יוסף ,אבי ,עידן ()4
נמנע :רמי ,שי ,עמית ()3
ההצעה לא התקבלה
אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד-הוק

עבודה מקדימה ,אם רלבנטית ,בוצעה על ידי מוסדות
המועצה:

יו"ר ועדת מעורבות ,ח"מ אלונה חובב

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח
ההחלטה:

אין

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

אין

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

אין

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

נספח ג' – נוהל קמפיינים חברתיים

תוכן ההצעה:
"מועצת אגודת הסטודנטים מבטלת את נוהל קמפיינים חברתיים"
בעד :גל ,יוסף ,דורין ,כרם ,אבי ,רמי ,ערן ,נועה ,גליה ,אדם ,יקיר ,אייל ,שרון ,עמית ,דביר ,אלונה ()16
נגד :שי ()1
נמנע :ענת ()1

אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד-הוק

עבודה מקדימה ,אם רלבנטית ,בוצעה על ידי מוסדות
המועצה:

ועדת מעורבות

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח
ההחלטה:

אין

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

ועדת מעורבות ,ועדת הסברה

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

נספח ד' – נוהל תרומות
מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את נוהל התרומות כפי שהוצג במליאת המועצה
תוכן ההצעה:
בעד :גל ,יוסף ,שי ,ענת ,כרם ,רמי ,ערן ,נועה ,גליה ,אדם ,יקיר ,אייל ,שרון ,עמית ,דביר ,אלונה ()16
נגד- :
נמנע :דביר ()1
אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

אד-הוק

עבודה מקדימה ,אם רלבנטית ,בוצעה על ידי מוסדות
המועצה:

רמ"ד כספים ,וועדת כספים ,רואה החשבון של
העמותה אריק קטורזה

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח
ההחלטה:

יו"ר ועדת כספים

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

מזכ"ל ,ועד מנהל -יו"ר ועדת כספים

גורם מפקח מטעם ההנהלה ,אם נדרש:

יו"ר האגודה ,רמ"ד כספים

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

בקשת תרומות ייעודיות
 .1יו"ר האגודה יגיש מראש ,וטרם הגשת הבקשה בפועל לתורמים אפשריים ,בקשה מנומקת לגיוס תרומה
ייעודית ליו"ר וועדת כספים ויו"ר הוועד המנהל
 .2יו "ר ועדת כספים ויו"ר הוועד המנהל יחליטו באילו וועדות יש לאשר את הבקשה .זאת מתוך הכרה שקבלת
תרומה ייעודית יכולה להשפיע על תכנית העבודה של המדור ,ולכן נדרש אישור הוועדה הרלוונטית.
 .2.1בהתאם להקצאה לוועדה ,לוועדה הרלוונטית סמכות שלא לאשר את הבקשה .במקרה זה ,הבקשה
תיגנז.
 .2.2במידה ואין וועדה רלוונטית באופן מובהק ,וועדת ברירת המחדל תהיה וועדת כספים.
 .2.3במקרים חריגים ,ובתנאי שאישר זאת יו"ר וועדת כספים ,ניתן לדלג על שלב זה ולהעביר את הבקשה
לאישור בוועד המנהל בלבד.
 .3הוועד המנהל יצביע האם לאשר את הבקשה .במידה ויצביע נגד ,הבקשה תיגנז.
 .3.1יובהר שהנהלת האגודה לא תבקש תרומה ייעודית מתורמים ללא אישור פורמאלי מהוועד המנהל ללא
יוצא מהכלל.

בקשת תרומות לא ייעודיות
 .1אין הגבלות על גיוס תרומות לא ייעודיות.

קבלת תרומות ייעודיות
 .1קבלת תרומה ייעודית אשר אושרה בנוהל בקשת תרומות ייעודיות הנ"ל ,איננה דורשת אישורים נוספים
וניתן לעשות בה שימוש מעת קבלתה.
 .1.1יו"ר האגודה יעדכן את הוועד המנהל על קבלת התרומה .העדכון ייכלל בסיכום הישיבה אשר יפורסם
לציבור.
 .1.2הרמ"ד הרלוונטי יעדכן את הוועדה הרלוונטית על קבלת התרומה .העדכון ייכלל בסיכום הישיבה אשר
יפורסם לציבור.
 .2קבלת תרומה ייעודית שאגודת הסטודנטים לא ביקשה ,נדרשת אישור הוועד המנהל והוועדות הרלוונטיות.
 .2.1הוועד המנהל יצביע האם לאשר את קבלת התרומה .במידה ויצביע נגד ,התרומה תוחזר לתורם.
.2.1.1יובהר שהנהלת האגודה לא תשתמש בתרומה ייעודית ללא אישור פורמאלי מהוועד המנהל ללא
יוצא מהכלל.

קבלת תרומות שאינן ייעודיות
 .1תרומות לאגודה שאינן ייעודיות יתקבלו ללא צורך באישורים.
 .2התרומות יירשמו לזכות סעיף תרומות בתקציב.
 .3במסגרת הדיונים בוועדת הכספים על היתרות התקציביות מדי חצי שנה ,יתקבלו החלטות על השימוש
בתרומות הלא ייעודיות שנצברו בסעיף.
 .3.1יובהר שהנהלת האגודה לא תשתמש בכספי התרומות ללא אישור וועדת הכספים ללא יוצא מהכלל ,ואך
ורק במסגרת העברות תקציביות פורמליות מסעיף תרומות לסעיפים אחרים.

