
 

 

4/8/2019 

  #5 מס' תקנוןועדת סיכום ישיבת 

 כללי
 .משרד מזכ"ליתב 4/8/2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 20:00זמן סיום:  18:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 אור ליליאן יותם מדמון,  חברי הוועדה:

 משקיפים:

 סיו"ר אגודה -אביב סרגון  :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 ים מל-ליועדת ביקורת:  תחבר

  חסרים:

 עומר זעיראאור כהן, גל בלומנפלד, חברי ועדה: 

 עדכונים
 :עדכוני יו"ר ועדה

לנסות להתאים את הלו"ז  -ה. הגעה קריטית מליאה חשובה ביותר, החשובה ביותר של השנ - מליאת ספטמבר

 אליה. 

הועד המנהל. הרציונל הוא שהפרק יכנס לתיק הנהלים אור ליליאן ועם  עבודה של יותם -סמכויות ועד מנהל 

 המשלימים, כמו שמפורט על כל ועדה אחרת. 

 

 :עדכוני רמ"ד

להכניס חידושים, עבודה מול חושבים על ניצול טוב של כסף של הסטודנטים, בניית גאנט,  – תכניות עבודה

 .האוניברסיטה

על מנת  אביב הסיו"רדורין רכזת כוח אדם ושל עדן רכזת שימור ידע,  בקרוב שותפתתהיה פגישה מ -שימור ידע 

  לגבש תכנית להטמעת תחום שימור הידע באגודה. 

 דיונים

 עבודה על תיק נהלים משלימיםהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 תוכן הדיון: 

 אור ליליאן:

עברה על הנוהל  רכזת שוויון מגדרי באגודה, ,: שדרוג שהוצע על ידי ירדןנוהל טיפול בהטרדות מיניות

 היכן שהיה צורך.  בהשוואה לחוק, תיקנה ושינתה

צריך לבדוק האם יש משהו שמותאם לתלונות של האם יש טופס שמירת סודיות רשמי של האגודה? : 1סעיף ב.

 הטרדה מינית )שמירת דיסקרטיות ולא סודיות(. 



 

 

תועלת לסיווגים האלו אביב טוען שאין קביעת ההזמנה יעשה ע"פ סיווגה.  -הצעה למחיקת סעיף ג' : נוהל רכש

עולה התהייה האם סיווג, אולי אחר, לא יכול כן להואיל ושאין אפשרות אמיתית לסווג כיום לפי זה. 

 מתקבלת הסכמה על כך. שפר את הסדר בתחום הרכש? ע"פ אביב לא, אין צורך בזה. להתנהלות ול

הפירוט מתרכז רק אצל ברמת כל רכז, ואז הוא מקבל אישור לפי סוג הוצאה. אין מנהל רכש כיום, הרכש הוא 

 בעיני אביב למנהל ייעודי. אין צורך רמ"ד כספים. רכישות קטנות עוברות רק אצל רמ"דים. 

משתמשת  להוריד את סוג כרטיס האשראי. כתוב שצריך להשתמש בכרטיס אשראי נטען והאגודה -. 13.1

כבלה את ידי הנהלת האגודה יותר מדי. עם הספציפיות  - בדיירקט. אמנם יש פה בעיה באיך שהנהלים נקבעו

ההתנהלות עד כה היתה בניגוד למאושר בתיק הנהלים המשלימים וזה אומר שזאת היתה התנהלות לא זאת, 

יים שנקבעו, גם אם יש רציונל משמע-לכך שההתנהלות לא סותרת נהלים חדיש לשים לב הרבה יותר  חוקית.

את השינוי מול המליאה ורק לאחר מכן לשנות את קודם לאשר חובה לכך שההתנהלות בפועל נכונה יותר. 

 ההתנהלות. 

גדלו ועל כן יש צורך ביותר התקציבים ₪.  10,000הרחבה של רמה ב' של עד  -שינוי סיווג של רמות רכישה 

 תמרון. מרחב 

 יותם מדמון: 

 יותם הוסיף סעיפים מהתקנון, כדי שיופיעו באופן יותר נגיש. : ועדות המועצה הקבועות והזמניות

 שהוכתבו על ידי ביקורת כמו זמן הפצת זימון. גם כמה נהלים הוסיפו 

מועצה לשעבר, שטען כי בתקופתו עבר נוהל שחייב כמה חודשים יואב גולן, חבר פנה אלינו לפני  -הקלטה 

יש מקום להעלות בועד תיעוד לכך. ת ועדות המועצה. עדן, רכזת שימור ידע, לא מצאה הקלטה של ישיבו

 המנהל האם להעביר את הנוהל הזה, ובמידה וכן להוסיף לפרק זה. 

 צורך )מצ"ב פירוט(. חלק של הועדה שלו בהתאם ליותם העביר לועד המנהל וכל אחד שינה את ה

 יובל אלון: 

 במשך הרבה זמןלתקופת מבחנים, כך שתלונה לא תתקע  ייחסמתסעיף הנוסף  :ביקורתנוהל תלונה לועדת 

 )מצ"ב(. 

 

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

 נוהל הקלטות  +דיסקרטיות לתלונה על הטרדה מינית טופס  -יובל  .1

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 אישור תיק הנהלים המשלימים לאחר כל התיקונים .1

 

 

 בברכה,

 יובל אלון

 תקנוןיו"ר ועדת 


