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  #6 מס' תקנוןועדת סיכום ישיבת 

 כללי
 .משרד סיו"רב 4/11/2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 23:00זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 אור ליליאן, עומר זעירא, יובל אלון חברי הוועדה:

 משקיפים:

 יו"ר ועד מנהל -יוסף ג'בר  :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 ים מל-ליחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 אור כהן, יותם מדמון, גל בלומנפלד

 דיונים

 אישור תיק נהלים משלימיםהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי
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 מפני שאין יותר מנויים בנגטיב.  לכרטיסיות שינוי ממנוי

 אושר פה אחד. לאחר השינוי 

 : נוהל רכש

 בנוסח בטעות ירד הסיווג של רמות רכש. הוחזר לפרק ג'.

מנהל ממונה. הכוונה בסעיף היא שרכז לא יכול  \בנוגע לאחריות חבר הנהלה  2.1עלה סייג בנוגע לסעיף 

 ליידע את האחראי עליו. הסייג לא התקבל. להתחיל לקבל הצעות מחיר על דעת עצמו, וחייב 

נוסף המשפט "הבקשה המלאה צריכה להיות מצורפת לזימון לישיבת הנהלה".  , הגדרת ספק יחיד,5.3בסעיף 

, שגם כך מדובר באירוע חריג, שתהיה משפט זה היא על מנת להבטיח שכאשר מגדירים ספק יחידהחשיבות של 

 התקשרות לעומק ולקבל החלטה מושכלת. אפשרות ללמוד את פרטי ה

 אושר בפה אחד.  -לאחר תיקונים אלו 

 : נוהל הצבעות מרחוק

 הבעיה בכך היא שבצ"םם כספים. בצ"מ 20%החלטות בעלי משמעות תקציבית, המגביל עד  - 8סייג על סעיף 

כספים הוא סכום משתנה מטבעו, ולקראת סוף השנה משמעות הסעיף יכולה להיות גם סכום מאוד קטן. 

ההצבעה היא לצערנו, כבר היום מקבלים החלטות מרחוק על סכומים גדולים יותר, ולכן יש צורך לשנות. 

טוענים שלעיתים הרוב שח?  50,000האם זה ראוי לעשות הצבעה מרחוק על ₪.  50,000-להעלות את הסכום ל

 ₪.  50,000-יש צורך בכך, שמטרת הנהלים הם לאפשר ולא למנוע. הוחלט לשנות ל

 לאחר השינוי עבר בפה אחד. 

 ישיבה במוסדות העמותה

 נוכחות חבר ועדת ביקורת. הרחבת הסעיף ממליאת המועצה לכל ישיבה במוסדות העמותה.  - 2.2סעיף 

  של האגודה הסטודנטיאלית  בתהת וברחנציגות הסטודנטים במועצת המנלים של 

תקנוניים  יהיה צורך בהרבה שינוייםכרגע אין חברת בת לאגודה, ואין כוונה בעתיד הנראה לעין לייסד כזו. 

אם תפתח חברת בת מחדש, ולכן בכל אופן יחוקקו את הנוהל מחדש. יש משהו לא רלוונטי בלהשאיר  ואחרים

 נוהל שאין לו תוקף על כלום.

  הוחלט פה אחד לבטל אותו. 

 ת מועצה וישיב

כינוס מליאת מועצה שלא מן המניין. הסעיף קובע כי ניתן לכנס מליאת מועצה לפי דרישה של  - 3.1.3סעיף 

, זה יכול להגרר להטרלות. עולה כי זה מעט מדיחברי מועצה.  3-, אך בפועל מדובר בחברי המועצהעשירית מ

זו כמות שלא בלתי זה שישה חברי מועצה בערך וזה כבר חצי מהמינימום למליאה.  - 20%-לכן הוחלט לשנות ל

הזמן שבו ניתן לאסוף  בנוסף קוצראפשרי לגייס ומייצגת צורך אמיתי בקרב חברי המועצה, אך לא קל מדי.  

 יום.  21-את המליאה באופן עצמאי אם המזכירות לא נעתרת לדרישה משלושה חודשים ל

 לאחר שינויים אושר פה אחד. 

 ועדות המועצה הקבועות והזמניות

 "תיקוף תיק נהלים משלימים אחת לשנה".  -( נוספה סמכות חדשה  5.2.1תחת סמכויות ועדת תקנון )סעיף 

, אישור העברות תקציביות בין סעיפים ממשרדים שונים. הוחלט ועדת כספיםסמכויות  - 5.3.2.3בסעיף 

להוריד את המשפט "החלטה בהתאם לסעיף זה תתקבל בועדת כספים ברוב מוחלט" ובעצם להפוך להחלטה 

שצריכה להיות  חריגה וגם ככה יש הגבלות על כמות חבריםבשל העובדה כי זאת החלטה לא  ברוב רגיל. זאת

 בהצבעה. 

 לאחר השינויים אושר בפה אחד. 



 

 

 

 נוהל עבודת ההנהלה

 לא יעלה להצבעה.  נוספה הבהרה כי נושא שלא נכלל בסדר היום 1בסעיף 

"כל הצבעה תתקיים בנוכחות ועדת ביקורת או מי מטעמו ויו"ר ועד מנהל או מי מטעמו".  - 6נוסף סעיף 

לרוב זה במקרים מיוחדים שנזכרים בתיק הנהלים או בתקנון  -ההצבעות בהנהלה תוספת זו היא בשל אופי 

 . )לדוג' ספק יחיד( ולכן יש מקום להגברת שקיפות במקרים כאלו

 פרסום סיכום של הישיבות באתר. פרוטוקול בישיבות הנהלה. נוסף  - 8סעיף 

 לאחר השינויים אושר בפה אחד. 

 הועד המנהל

 "גמול ועד מנהל". התאמה להחלטה שהתקבלה בועדת כספים בשנה שעברה.  - 6הוספת סעיף 

 לאחר התוספת אושר בפה אחד. 

  והטיפול בה ועדת ביקורתנוהל הגשת תלונה ל

 "הגשת התלונה תתאפשר באופן מקוון". מטרת הסעיף היא הגברת הנגישות לועדת ביקורת.  - 1.3נוסף סעיף 

 נוהל שימוע 

יום. על אף שחשוב לתת זמן למושא השימוע  14-יום ל 45-תוך כמה זמן נערך השימוע. קוצר מ - 6ף בסעי

יום זה המינימום )לא המקסימום(, ואם יש צורך ביותר זמן  14להתכונן, מינימום חודש וחצי זה יותר מדי זמן. 

 אפשר לדחות את השימוע. 

  לאחר השינוי אושר בפה אחד. 

 נוהל חירום 

מי תפעוליות ואם קביעת מדיניות( מקשה על ההחלטה אופן ניסוח הנוהל והסמכויות המעורבבות )בין אם 

יו"ר הועד המנהל מפני שהוא זה מצד אחד,  יו"ר האגודה או יו"ר הועד המנהל. -ם בראש הפורו צריך לעמוד

 ודה מפני שהוא מנהל את ענייני היום יום. יו"ר האגמצד שני,  שעומד בראש הגוף הקובע מדיניות של האגודה.

יש הבנה כי הועד המנהל הוא הקובע מדיניות ואילו הנהלת האגודה זקוקה למרחב פעולה בזמן של חירום 

הפורום לא יסבוב סביב סמכויות לאחר דיון ארוך בנושא, הוחלט לערוך שינוי בנוהל ובו ובניהול היום יומי. 

והסמכויות יחולקו באופן הרגיל. יובל אחראית לנסח את הנוהל מחדש  ,אלא יהיה יותר סביב עדכונים

 ולהעלות אותו להצבעה מרחוק בשבוע הקרוב. 

 אישור כל התיק ללא נוהל חירום 

 אושר בפה אחד 

 

 יגאל אלון -"כעומק מעורבותו של האדם במעשה, כך עומק משמעותו של המעשה בעיניו" 

 . בעיקר בזכותכם - מלמדת, כיפית, מאתגרת לעיתים ומשמעותית עבוריהשנה האחרונה היתה חוויה 

ים על המסירות, ההשקעה, העבודה הרצינית ועל הזכות ללמוד -ליללאביב ו לחן, לועד המנהל,, תודה לחברי הועדה

  היה לי העונג!מכם בכל דיון וישיבה. 

 

 בברכה,

 יובל אלון

 תקנוןיו"ר ועדת 


