
 

 

19/6/2019 

  #4 מס' תקנוןועדת סיכום ישיבת 

 כללי
 .משרד סיו"רב 19/6/2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 21:00זמן סיום:  19:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 אור ליליאן, ערן בן שלום יותם מדמון,  חברי הוועדה:

 משקיפים:

 :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 אלון רוז'נקה חבר ועדת ביקורת: 

 סיו"ר אגודה: אביב סרגון

 יו"ר ועד מנהל: יוסף ג'בר 

  חסרים:

 עומר זעיראאור כהן, גל בלומנפלד, 

 עדכונים
 :עדכוני יו"ר ועדה

ההחלטה עברה בישיבת ועדה הקודמת וכבר במליאה הבאה יבחר יו"ר ועדת בחירות לפי  – יו"ר ועדת בחירות

 .ההחלטה שהתקבלה

 

 :עדכוני רמ"ד

  טווח אחרי האירועים הגדולים של סוף השנה. -עובדים קדימה, מתעסקים בתכנון ארוך – תכניות עבודה

 

 דיונים

 עבודה על תיק נהלים משלימיםהנושא: 
ביקורת נכח חבר ועדת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 תוכן הדיון: 

 יותם: 

 להחליף מנוי בנגטיב לכניסה חופשית מפני ששנה הבאה לא יהיו מנויים יותר. : הטבת פעילנוהל 

החלטה לגבי ישיבת מועצה יומיים לפני היא לא רלוונטית כי מצב  - הנוהל מיותר: נוהל התנהלות בחירום

אחרי תיאום בין כל כך הרבה אנשים. אין אפשרות לחייב בטחוני יכול להשתנות תוך כמה שעות, וחבל לבטל 

את האוניברסיטה להודיע על קיום מבחנים ולכן אין שום טעם לנוהל. הנוהל הרלוונטי הוא זה שנמצא בסוף 

 לים. התיק נה



 

 

בכל מקום יש סתירה של מילה מול התקנון, צריך לשנות.  :נוהל הליך בחירת עובדי אגודה ברמת רכז ומעלה

 שכתוב רכב משאבי אנוש צריך לשנות למנהל. 

בתקנון ך למיותר. שום דבר בנוהל לא מוסיף על מה שיש : בתקנון החדש יש שינוי ולכן זה הופבית דין חברים

 החדש. 

האם יש טעם בנוהל צריך להבין  -בתקנון החדש שונה לגמרי החלק הזה : לתפקידים בעמותהאופן בחירות 

 חדש. אחרי השינויים שיש בתקנון ה

 יש לבטל.  -לא מוסיף על התקנון החדש  :אופן עריכת משאל כללי

לא מתקיים בפועל ואין סיבה.  -להוריד את החלק השני של הסעיף  12.2.סעיף : ישיבות במוסדות העמותה

 לשנות את החתימה לתפקיד.  - "מסמך חתום" 2.4סעיף להוסיף את נושא ההקלטות והעברתן לועדת ביקורת. 

 לתקף את זה גם בתיק נהלים משלימים. צריך  -בוטל הנוהל : נוהל הובלת קמפיינים חברתיים

 ועומר:ל. אור 

. עדיין אנחנו רואים חשיבות בלהשאיר , אין ממש תוספת: הנוהל הוא ע"פ החוקטיפול הטרדות מיניותנוהל 

 ערך סימבולי.  -כדי שתהיה נגישות 

. אפשר לעשות משהו הרבה פחות הסיו"ר היוצא ישב על זה עם ירון)חבר ועדה( : עומר הזמנת רכש -נוהל רכש 

ההגדרות האלו לא באמת מתבצעות בפועל. מאוד בירוקרטי ו כי הוא בירוקרטי. אפשר להוריד את פרק ג'

יש צורך לכתוב נוהל חדש בעבודה עלה מיו"ר וסיו"ר יוצא שיש הרבה בעיות בנוהל הזה, ונראה כי באופן כללי 

 . עם אביב הסיו"ר החדש משותפת

 גם בנהלים המשלימים.שזה יופיע : נמצא בתקנון בצורה מפורטת. אין צורך נוהל הליך בחירת חברות חיצוניות

: לאחד את שני הנהלים. אין סיבה שיש שני הליך בחירת עובדי אגודה עד רמת רכז ורמת רכז ומעלהנוהל 

נוהל הליך בחירת עובדי אגודה כללי, ואת הנוהל הזה לפרט נפרדים לאותו עניין. צריך להופיע תחת נהלים 

 לשני הדרגים. 

זה תואם מתייחסים לנוהל אלא רק לחוק המדינה. לא שמים לב האם אמרו כי כיום לא : נוהל הליך פיטורין

ולפי זה לקבל החלטה.  את הנוהל או לא. לא קוראים אותו. צריך לבדוק האם יש פער בין הנוהל לחוקי המדינה

 צריך לבדוק מדוע עד עכשיו הוא לא יושם. 

להוסיף סמכות לפורום , שיושם במקרה אחד בעבר ונמצא שימושי. : נוהל מקיףנוהל התנהלות בחירום

מה התפקיד של האגודה במצבי  1בסעיף  עבודה השוטפת של האגודה והמועצה. בנוסף להוסיףהלהחליט לגבי 

יש להתחשב בתפקידה של האגודה במערך המתנדבים של האוניברסיטה לעזרה בחירום בעיר בבאר  -חירום 

 שבע.  

לא ומעלה.  5%-התקשרויות מ -: זאת השלמה לנוהל רכש עם ספקים ועריכת התקשרות עסקיתנוהל עבודה 

 שלושה חברי מועצה במקום שניים.  -בתקנון האחרון לגעת חוץ משנוי שנכנס 

ליין -מיושם היטב. להוסיף דדישב עם עדי יו"ר האגודה. נוהגים על פיו, נוהל  ל. : אורנוהל עבודת הנהלה

 לפרסום פרוטוקול. 

 . : לא הספיקו לשבת עם רמ"ד תרבותנוהל מכירת כרטיסים

 ערן:

בנהלים משלימים )בהתאם לבדוק האם הוסדר תגמול ועד מנהל : הנחיות מוסריות )קוד אתי( לחברי מועצה

להפוך (. באופן כללי 5צריך לשנות גם בנוהל )סעיף  -מכתב בוחרים בוטל בהחלטת מועצה בנוהל(.  2לסעיף 

 לצורה של נוהל )מספור לא נכון(. 

כתוב כי דו"חות ביקורת צריכים להתפרסם רלוונטי ומיושם באופן כללי. : נוהל הליך קבלת דו"ח ועדת ביקורת

 -קראית בוצעה במהלך הועדה מפורסמים רק באתר ובאופן לא נגיש במיוחד )בדיקה א -בשני אמצעי פרסום 



 

 

לדו"חות ביקורת פעם בחצי שנה על פי הנוהל המועצה אמורה להציע שני נושאים חסר דו"ח ביקורת אחרון(. 

 וזה לא מיושם כיום. 

בשני אמצעים גם הדו"ח הזה צריך להיות מפורסם נוהל טוב ומפורט באופן כללי.  :נוהל כתיבת דו"ח בחירות

אחת )אותו לינק( במקום לשמר את השנים באופן שקוף. צריכה ומפורסם רק באחד, והוא מפורסם רק לשנה 

 רובריקה באתר רק של ועדת בחירות בה מפורסמים פרוטוקולים ודו"חות. להיות 

 אין צורך לגעת, עובד טוב. : נוהל אחוז חסימה אזורי

חשוב לשים לב כי כל יו"ר ועדה יכול להעלות נושא להצבעה ובד טוב. : אין צורך לגעת, ענוהל הצבעה מרחוק

צריך להוסיף סעיף שמבהיר זאת, עקב כך מרחוק ויו"ר ועד מנהל לא יכול למנוע הצבעה. נערך דיון האם 

לשים לב שחייב לפרסם סיכום של ההצבעה כמו ות במספור. טעתקן שבעבר היו מקרים כאלו. הוחלט שלא. ל

 צריך לשנות ל"ערעורים ניתן להגיש כפי המוגדר בתקנון".  5.1סעיף  .(4)סעיף  סיכום ועדה

אפשר להבין שאם )כתוב בטבלה( : על פי הנוהל ועובדי אגודה בהגרלות ותחרויותנוהל השתתפות חברי מועצה 

ליום הסטודנט )כלומר, כרטיס ועד כיתה אמור לקבל שלושה כרטיסים אדם מכהן גם כחבר מועצה וגם כ

חבר ועדה אחד חושב כרטיס שלישי ויש בכך גרגרנות. אין צורך במסכימים כי ועדה שלושה מחברי ה. נוסף(

אביב אומר שמבחינת האגודה אין פה עניין כלכלי מפני שזה . השקעהמפני שיש פה יותר משהו נכון שיש בכך 

ושיש  שאין סיבה לתת עוד כרטיסשני חברי הועדה שהם גם ועד חושבים של נראות. סכום זניח, זה רק עניין 

 אין סיבה לתת יותר מדי הטבות, בטח לעצמנו.  - מספיק הטבות אחרות

של חבר חבר ועדה ויו"ר ועד מנהל מתנגדים וחושבים שכן יש מקום לתת עוד כרטיס. מעלים גם את הנושא 

 כרטיסים.  2-תר מכי לא ניתן לקבל יוכרטיסים בתגובה להצעה  4מועצה מצטיין שיש לו אפשרות לקבל 

זכאי חבר  -חופפת בין הטבה לחברי מועצה להטבה במסגרת תפקיד אחר הצעה כללית: במקרה של הטבה 

  בחירתו. קבל רק אחת מן ההטבות, לפי המועצה ל

 *צריך לבדוק מדוע שינו את ההתנהלות בפועל למרות שהנוהל לא שונה.

 כמו כמה זמן מפרסמים סיכום וכו'. צריך להוסיף מופיעים הרבה מהנהלים לא: ועדות המועצה הקבועות

  . ולתקף באופן כללי

 בנוהל חדש שאנחנו כותבים על סמכויות ועד מנהל צריך להוסיף סנקציות לחברי מועצה. 

יש להנגיש את הנהלים המשלימים בצורה שתאפשר לכולם גישה נוחה אליהם ובצורה שתאפשר : הערה כללית

 .  בהדפסה והפצה מחודשת )בענן, בפורטל האגודה וכו'( עדכונים תדירים ללא צורך

 לא מופיע בתוכן עניינים ולכן לא נעשה עליו עבודה.  :(84הגשת תלונה לועדת ביקורת והטיפול בה )עמ' נוהל 

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

 רכש חדש יחד עם אביב סרגון סיו"ר אגודהיצירת נוהל  -אור ליליאן  -

 הוסכמו בישיבה הכנת נוסח מעודכן עם השינויים ש -יובל  -

 בדיקה מול החוק  -נוהל הליך פיטורין  -ערן  -

 מכירת כרטיסים מול רמ"ד תרבות נוהל  -אור ליליאן  -

 נוהל הגשת תלונה לועדת ביקורת והטיפול בה  -יובל  -

 ועדות המועצה הקבועות  -יותם  -

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 נוסח חדש ומתוקף לתיק נהלים משלימים -



 

 

 

 

 בברכה,

 יובל אלון

 תקנוןיו"ר ועדת 


