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  #2 מס' תקנוןועדת סיכום ישיבת 

 כללי
 .משרד מזכ"ליתב 3/3/2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 21:15זמן סיום:  19:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 אור ליליאן, יותם מדמון, עומר זעירא, אור כהן )עזב באמצע(, ערן בן שלום )הגיע באיחור( חברי הוועדה:

 משקיפים:

 :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 ירון קליין  -סיו"ר אגודה 

 יוסף ג'בר )עזב באמצע( -יו"ר ועד מנהל 

 אלון רוז'נקה חבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 חברת ועדה -גל בלומנפלד 

 עדכונים
 :עדכוני יו"ר ועדה

 סבב מה נשמע .1

 שמחה שמתחילים!  .2

היום לא נקבל הרבה החלטות, נתמקד בחלוקת אחריות. שיטת העבודה שלי היא חלוקה שיטת עבודה:  .3

 ושיתוף של כלל חברי הועדה. 

לאחר עבודה מאומצת לאורך שנה שעברה התקנון אושר התקנון אושר מחדש בסוף הקדנציה הקודמת:  .4

מחדש לאחר שינויים נרחבים. עם זאת, השינויים עדיין לא אושרו על ידי רשם העמותות )עוד לא נשלח, 

 צפוי להישלח אליו בשבוע הקרוב(, ועד קבלת האישור התקנון הישן עדיין בתוקף. 

, יש אפשרות להתייעץ על מנת שהדברים יהיו על כלל העבודה שלנו מגובה בייעוץ משפטי יועץ משפטי: .5

 פי חוק ותקפים. 

 :סיו"רעדכוני 

צריך לבחון את המצב הקיים לעומק כשבאים לשנות את התיק, המעורבות  משלימים:הנהלים התיק  .1

 של הועדה בעבודה השוטפת של המועצה ושינויים שמתאימים לשטח הם קריטיים. 

 דיונים
נוהל מינוי יו"ר ועדת  -הבחירות מסקנות מדו"ח הנושא: 

 בחירות במקרה של פרישה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי



 

 

במערכת הבחירות האחרונה יו"ר ועדת בחירות פרשה מיד לאחר בחירתה, ועל אף שהתמנו שתי תוכן הדיון: 

ו"ר הועדה במקום למנות את אחת מחברות הנהלים אילצו לקיים מכרז מחדש לתפקיד י ,חברות ועדת בחירות

 הועדה. מקרה זה יצר קושי רב בהתנהלות במערכת הבחירות. 

היתה הסכמה במהלך הדיון כי נכון לדייק את הנוהל המופיע בתיק הנהלים המשלימים בנוגע למינוי אוטומטי 

תיקון נוהל זה יהיה של ממלא מקום יו"ר לתפקיד יו"ר במקרה של פרישה. עם זאת, היתה הסכמה כי 

 במסגרת תיקונים נרחבים בתיק הנהלים המשלימים. 

 

נוהל בחירת עובדי  -מסקנות דו"ח ביקורת בחירות הנושא: 

 קלפי

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

חברי ועדת ביקורת, מה שמקשה מאוד על  2-חברי ועדת בחירות ו 2מינוי עובדי קלפי מצריך תוכן הדיון: 

אף חייב צמצום קביעת תאריך לקיום ראיונות ועל גיוס מספר העובדים הנדרשים. בבחירות האחרונות זה 

ביקורת,  תחילה נראה שהנוסח בנהלים המשלימים לא מחייבים שני חברי ועדתוח אדם. קלפיות בשל מיעוט כ

ר". צריך שני חברי וועדת ביקורת אחד או יות( "38.2.3אבל אז התגלה שקיים נוסח בעייתי ביותר בתקנון )

 לבדוק איך ניתן לשנות את זה מפני שזה מופיע גם בנוסח החדש של התקנון שנשלח עכשיו לרשם העמותות.

   יובל תתייעץ על כך עם היועץ המשפטי של האגודה.

 

חברי ועדת בחירות  -ות דו"ח ביקורת בחירות מסקנהנושא: 

 אגודה \בעלי ניסיון במועצה 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

היה צורך בליווי נרחב של ועדת בחירות השנה על ידי מזכ"לית המועצה הקודמת כי לא היה כל תוכן הדיון: 

ידע לחברות ועדת בחירות בנוגע למועצה והאגודה. ההמלצה בדו"ח בחירות היתה כי לפחות אחד מחברי ועדת 

ת כי גם ככה קיים ניסיון במועצה או באגודה. בדיון בועדה נאמר כי זו המלצה לא פרקטיהבחירות יהיה בעל 

לגייס ועדת בחירות. יוסף העלה רעיון שגיוס של יו"ר ועדת בחירות יעשה בתקופת מכרזים, כבר במאי, קושי 

במקום קרוב למועד הבחירות, וכך יהיה ליו"ר זמן ללמוד על האגודה והמועצה ולהבין את התפקיד לעומק. 

מבחינה תקציבית טווח. -לים תהליכים ארוכיטפל בבעיות שעולות בדו"חות ביקורת ולהשבנוסף, יוכל ל

חודשים, ואף פעם לא  3שעות למשרה של  400המשמעות לא מאוד גדולה מפני שכבר כיום מוקצב בנק של 

 . באחריות יותם -הוחלט לעבוד על הצעת החלטה לתפקיד קבוע של יו"ר ועדת בחירות מגיעים לזה. 

 

 תיק הנהלים המשלימיםהנושא: 
ועדת ביקורת נכח חבר 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

תיק נהלים משלימים הוא אוסף החלטות שיש להן תוקף רגיל וניתן לשנות אותן ללא אישור של תוכן הדיון: 

רשם העמותות. יש בלאגן בתיק נהלים משלימים ולכן צריך לחשוב איך להפוך אותו למשהו בר קיימא, מסודר 

-: פנים מועצה, פנים אגודה ויחסי אגודהעיקרייםשלושה סוגים ל הנהלים בתיק י. ניתן לסווג אתורלוונט

אנחנו צריכים לחשוב כוועדת תקנון איך לכתוב נהלים שכן מכתיבים רציונל ושיטה מסוימים אבל מועצה. 

גמישים כך שניתן יהיה לפרש אותם לפי רוח התקופה וההתקדמות הטכנולוגית. לאפשר התאמות גם ללא 

נהלים שלא מעודכן מקשה על ניהול האגודה על פי ק ריבוי נהלים ותי החלטה חדשות בכל פעם.הצעות 

ולאשר את התיק החדש . אנחנו צריכים לעשות איתור צרכים, להבין אילו נהלים רלוונטיים ואיזה לא, הנהלים



 

 

שנה על מנת  בנוסף עלה רעיון כי החלטות מועצה שהן בגדר נהלים יכנסו לתוקף פעם בחצי כמקשה אחת.

 שהתיק יהיה המעודכן ביותר שניתן. 

 חלוקת אחריות: 

 מועצה: ערן בן שלום-נהלים פנים

 עומר זעירא ואור ליליאןאגודה: -נהלים פנים

 מועצה: יותם מדמון-נהלי אגודה

 בחינה של התיק אל מול התקנון: יובל אלון

 הצעות החלטה
 

 נוהל מנדטים חופשיים: הנושא

היו אזורים עם פחות מתמודדים ממנדטים, והרבה פעמים בכל מערכת בחירות בשנים האחרונות  :רקע

התמודדו פחות אנשים ממספר חברי מועצה, לא פעם בגלל שהם לא רצו להתמודד מול חברים שלהם. עד כה 

בחירות כל מערכת  החופשיים וההחלטה היתה נתונה לועדתלא היה נוהל מסודר מה קורה עם המנדטים 

 בחירות מחדש. הצעת החלטה זו נועדה לעשות סוף. יישום נוהל זה יכול גם להעלות את מספר המועמדים. 

ההצעה טובה, היא נותנת סדר ובהירות בנוגע למה לעשות עם המנדטים החופשיים. היא : הדיון בוועדה

עלה שההצעה מאוד ה בין פקולטות. מבטיחה קודם כל ייצוג מלא של כל פקולטה ותהליך סדור של העבר

מסובכת, והמורכבות שלה יכולה להקשות על ההבנה של הסטודנטים ובכך על השגת המטרה של העלאת מספר 

המועמדים. עם זאת, הוסכם שמדור הסברה יוכל להתמודד עם האתגר הזה. עלה כי יש חוסר הוגנות בהעדפת 

 שרה הטובה ביותר. זאת הפהוסכם ש, אבל לאחר שיח הפקולטות הקטנות

ועדת תקנון מאשרת את נוהל העברת מנדטים חופשיים כפי שהוצג בישיבת הוועדה. וועדת  :נוסח ההצעה
 תקנון ממליצה למליאת המועצה לאשר הצעה זו.

יובל אלון, אור כהן,  :קולות בעד

אור ליליאן, עומר זעירא, יותם 

 מדמון.

 אין] :נמנעים ערן בן שלום :קולות נגד

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

 .Click here to enter text: הערות

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

 באחריות יותם. -הצעת החלטה לתפקיד קבוע של יו"ר ועדת בחירות  .1

 חלוקת אחריות:  -תיק הנהלים המשלימים  .2

 מועצה: ערן בן שלום-נהלים פנים -

 עומר זעירא ואור ליליאןאגודה: -הלים פניםנ -

 מועצה: יותם מדמון-נהלי אגודה -

 בחינה של התיק אל מול התקנון: יובל אלון -

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 תוצרי עבודה -תיק הנהלים המשלימים  .1



 

 

 החלטה: תקן יו"ר ועדת בחירותהצעת  .2

 כרטיס פעיל  .3

 

 

 בברכה,

 יובל אלון

 תקנוןיו"ר ועדת 


