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  #3 מס' תקנוןועדת סיכום ישיבת 

 כללי
 .משרד מזכ"ליתב 13/5/2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 23:30זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 אור ליליאן, עומר זעירא, ערן בן שלום, יותם מדמון, יובל אלון חברי הוועדה:

 משקיפים:

 יו"ר ועד מנהל -סיו"ר אגודה, יוסף ג'בר  -ירון  :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 אלון רוז'נקהחבר ועדת ביקורת: 

 גל בלומנפלד, אור כהן  חסרים:

 עדכונים
 :עדכוני יו"ר ועדה

על ידי הרשם, וזה המטרות החדשות של העמותה אושרו הגיעה תשובה מרשם העמותות.  - עדכון רשם העמותות

מאוד משמח. עם זאת, בשאר התקנון היו בעיות ניסוח במסמכים ששלחנו שצריך לתקן. מאמינה שתוך שבועיים 

לכל היותר נוכל לשלוח את המסמך מתוקן )תיקוני שלא מצריכים אישור מליאה(. בימים הקרובים נשלח בקשה 

 ינו איתה עד לחזרת התשובה מהרשם עקב ייעוץ משפטי שקיבלנו מדן יועץ האגודה. לשינוי שם העמותה, חיכ

תרשמו למכרזים, ותשפיעו על הרכב האגודה בשנה הקרובה. זה תפקיד ממש משמעותי, חשוב מאוד ש – מכרזים

  ועדת תקנון!בנוסף, מצטיין מכרזים חייב להיות מאתם באמת יכולים להשפיע ברמה הכי מיידית. 

 :ני רמ"דעדכו

 יוצאים עכשיו למכרז חסויות.  – מכרז חסויות 

 דיונים

 סרגל הערכה וענישה לעובדי אגודה הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 תוכן הדיון: 

יש אפשרויות מאוד מוגבלות כרגע אין כמעט כלים למנהלים באגודה להעריך עובדים או להעניש עובדים. 

להערכת עובדים וצ'יפור, וגם בנושא התגובות המשמעתיות בכלים הם בעיקר שיחת בירור, שיחת אזהרה או 

או רק לנזוף מילולית או פיטורין. בפועל יוצא מצב בו מנהלים עומדים בפני האפשרות כמעט להתעלם ממקרים 

 לפטר. אין מספיק מדרג וזה יוצר תרבות ארגונית בעייתית. 

עם זאת זה  למשאבי אנוש.שעוברות מעבירים הערכות חציון,  סיו"ר האגודה משקף תמונה אחרת, מספר כי

 מבחינת ענישה יש רק נוהל פיטורין.  לא נוהל מחייב.

 טר. יש צורך באיזשהו מנעד של כלים.  האמירה היא שאי אפשר שעובד או טוב או מפו

הסיו"ר טוען כי מצב כזה יגרום להגבלה של המנהלים מפני שכעת יש להם את כל האפשרויות, הם יכולים 

 שבפועללעשות כל העולה על דעתם, ואם ניצור סל זה בפועל יצמצם את האפשרויות. עולה ממספר חברי ועדה 



 

 

הוסכם כי ברמה הפרטנית יכול להיות כי ישנם מנהלים יותר מנוסים אין שימוש של כלים נוספים. 

אולי זה לא קורה ברמה הרוחבית. ישנה בעיה בתרבות הארגונית הכוללת. שמשתמשים בכלים נוספים, אך 

 הדברים מתנהלים בפועל בחלק מהמקרים, אבל צריך שיהיה משהו מאורגן ומכוון.

 בנהלים משלימים? האם תרבות ארגונית נכנסת עולה התהייה 

. , ועל כן עובדי האגודה יודעים כי ניתן להעניש אותםיש תיק חפיפה, יש תיק כניסה לתפקידסיו"ר מספר כי 

 הפתרון הוא סדנת מנהלים ולא נוהל. 

עולה מחברי הועדה כי לא ניתן להגיד שיש את כל האפשרויות כאשר נאמר בישיבת ועד מנהל מספר פעמים על 

 חוץ משיחת בירור או פיטורין. לתגובה שאין לה אפשרות אחרת  הדו"ר האגוידי י

 יו"ר ועדה אומרת שאין. לודא שאין התנגשות עם חוק התעסוקה. חבר ועדת ביקורת מבקש

על אנשים שפוטרו ולא על אנשים שקיבלו סנקציות  הוא שמעבאגודה  ובשלוש שנים של חבר ועדה מספר כי

 מסוימות. 

שוב ושוב באותה  התנהלות בעייתיתיש עובדים באותו דרג שחוזרים על אותה ש על כךחבר ועדה נוסף מצביע 

 אין למידה רוחבית. תקופה. 

 ההצעה שעולה היא שבמקום שזה יהיה נוהל מחייב, זה יכתב כאיזשהו סל כלים. 

על ידי מנהל משאבי אנוש. וזה לא צריך להיות בתיק  עולה הצעה לחשוב על זה כנוהל חפיפת מנהל, שיכתב

 נהלים משלימים.  

זאת מפני שהסמכויות כן חסר כלים למועצה אל מול האגודה, ואת זה צריך לכתוב כנוהל. עם זאת, עולה כי 

ועד מנהל כלפי ההנהלה. אנחנו חייבים נוהל  \שיש למנהל כלפי העובדים שלו זה לא אותה סמכות שיש למועצה

 בור זה. ע

 חבר ועדת ביקורת מסכים ומוסיף כי אם זה לא מעוגן בנוהל, אין תוקף מנהלי למה שאתם עושים.

שליחה הביתה לפני סוף יום העבודה, קנס )האם רעיונות: שיחת שימוע, השהייה מתפקיד לפרק זמן מוקצב, 

 ים. יש צורך להתפצל לקבוצות עבודה ולאסוף כלים ממקומות אחרראוי?(, פיטורין. 

 עלה כי כמובן יש צורך גבוה בשקיפות מול הנהלת האגודה.  

פער של תיאום ציפיות. לא יודעים מה הפורום של המועצה הבעיות והתקלות נובעות מהעיקר סיו"ר מסביר כי 

 אומר. 

לא  , ולא ברור למה עד כה הוא לא טופל ונראה כי המסרזה פער שמוצף כל הזמןאחד מחברי הועדה טוען כי 

 אגודה, הפער היחיד הוא הכלים. -זה כתוב בתקנון היחסי מועצהבנוסף, חלל למטה. מ

 ויובל.  , יותםליליאן אורהוחלט לאסוף רעיונות וללמוד ממקומות אחרים לישיבה הבאה, באחריות 

 

 הצעות החלטה
 

 הארכת תקופת העסקת יו"ר ועדת בחירות -הצעת החלטה : הנושא

, טיפול מעמיק חודשים כדי לאפשר הכנה לפני הבחירות 9-הארכת הכהונה של יו"ר ועדת בחירות ל :רקע

אלא רק , לתקן שעות כל זאת ללא הוספתוכתיבת דו"ח בחירות.  בלקויות והקשיים שעלו בבחירות הקודמות

אילו המועצה, ושיפור מערך הבחירות הם . מי שהיום אמון על פרישת השעות הקיימות על זמן יותר ממושך

בפועל לטפל בליקויים, גם אם הם מתגלים יכולה  רוב אינהועדת בחירות מקבלת את הדברים מאוד מאוחר ול

, וכעת קיים מצב בו עד להכיר את האגודה והמועצה רב . בנוסף, לוקח זמןלפני הבחירות בזמן שעומד ברשותה



 

 

סיומו. נקודות אלו מורידות את היעילות של  שחברי ועדת הבחירות מתאקלמים בתפקיד הם כבר עומדים לפני

  התפקיד ומקשות מאוד על שיפור משנה לשנה.

. עלות נוספת זו עלות פנסיה וביטוח לאומי -בהצעה המצ"ב ניתן לראות כי בהארכת התקן ישנה עלות נוספת 

ת משעות נלקחה בחשבון, ועל פי ההצעה העלות הכוללת של התקן תהיה כשהיתה, גם אם יש צורך להפחי

  העבודה על מנת לממן את העלויות הנוספות )טיפול המשך בועדת כספים(. 

 תמיכה כללית בהצעה הזאת על מנת באמת להצליח ליישם דו"ח בחירות ולייעל את הבחירות.: הדיון בוועדה

אין הוסכם כי ? מלאה, על מנת שתהיה יותר המשכיות שנהלהאריך את התקן כבר ללמה לא עלתה השאלה 

מתוך כך גם הוצע לשריין מבנק השעות של התפקיד שעות שניתן לנצל רק בתקופת כל כך הרבה זמן. בצורך 

 הבחירות על מנת להמנע ממצב של ניצול יתר של שעות או לחילופין חסכנות יתר בשעות.

לבעל התפקיד זמן שיהיה הטיעונים בעד תקופה ארוכה זו היו  חודשים זה לא זמן רב מדי. 9עלתה תהיה האם 

שיו"ר ועדת בחירות  -את הלקחים הקודמים ולתרגם אותם להצעות החלטה. הצעה חלופית  למודלעכל, ל

 7-הוסכם להוריד את ההצעה ל בסופו של הדיון. שמכיר וחווה על בשרוכמי , אחרי הבחירות ישאר עוד זמן

 . 9חודשים במקום 

, בעייתי מפני שהסטודנטים כבר מתחייבים לעבודות לגייס באוגוסט כי עקב קיצור התקן נאלץ בעיהה העלת

 בעיה, אך הוא נפסל לעשות מכרז במאי ולהתחיל באוגוסטקיץ ולא נמצאים באזור באוניברסיטה. הוצע פתרון 

הוסכם לגייס ביולי, שזו תקופת . ויהפוך את הגיוס ללא אפקטיבי זמן להתחרטבשל כך שזה נותן יותר מדי 

 מועדי ב' וסטודנטים עדיין בסביבת האוניברסיטה. 

תקופת הבחירות היא . ההסכמה היא להשאיר בבנק כי תהייה האם להשאר בבנק שעות ולא לשנות לתקןעלתה 

זאת ההצעה הטובה ביותר ש וחלטהאחר. עבודה מספר שעות צורך בבכל חודש יש  ,בנוסף דינמית מאוד.

 לאחר ההתנסות ראשונה. , ואם יעלו בעיות יתקנו אפשר לנסח כעתש

 , והיא התקבלה. שהוא יכתוב תכנית עבודה לבא אחריו עלתה הצעה

 הארכת תקופת העסקת יו"ר ועדת בחירות -ועדת תקנון מאשרת את הצעת החלטה  :נוסח ההצעה

 - :נמנעים - :קולות נגד פה אחד :קולות בעד

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

 מצ"ב נוסח ההצעה המלא. : הערות

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

באחריות  - , עד לישיבה הבאהכלים של מועצה וועד מנהל כלפי אגודהאיסוף חומר ולמידה ממקומות אחרים על 

  מדמון ויובל אלון. יותם , אור ליליאן

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 המשך סל כלים של ועד מנהל ומועצה  .1

 עבודה על תיק נהלים משלימים  .2

 

 בברכה,

 יובל אלון

 תקנוןיו"ר ועדת 


