
 

 

 

 

 27/09/2020-ה                                                                                                                 ודלכב

                             חברי המועצה

 כלל חברי העמותה

 

 שביעיתהמועצה הישיבת מסדר יום  : סיכוםהנדון

 , ישיבה שמן המניין.7-לישיבתה ה תש"פת מועצ התכנסה,  2020 ספטמברב 23, הד'ביום 

 .10:00-14:00 בין השעות  במערכת הזוםהתקיימה הישיבה  •

 ישיבה.ה סיכוםמצ"ב  •

 

 וכחים:נ

לוי, , רועי אראל, דין בגדדי, דולב כנען, דקל  , רון גלעד, דור ישי, נועה חסידוב, רותם חניה, אןיאור ליל
, טל אדיב, ברק דביר, תום  בר קאופמן, איילת גל ,פניסייובל דר,ניר בוזגלו, יותם ק י,מהצר -הדורון ליבנ

 ח"מ 25סה"כ :  איילה בדש ,עד כהן-אל תובלי רון, טל חזי, ,,יניב גורדצקי לוי, דניאל גיא צברי , עידו שגן
 

  

  ח"מ 5 סה"כ :  , יניב שמיסאביגיל שיר יוסיפוב, רףאסאלה  ,שיר שפרן ,טיב יחיאל :חסרים
 משקיפים:

 נתנאל קולטקר : ועדת ביקורתיו"ר  .1

 שיר צדוקיו"ר אגודת הסטודנטים:  .2

 אלן הדווטסיו"ר:  .3

 נציגי ההנהלה:  .4

 אלעד קליין -רמ"ד הסברה -

 עילם כהן -רמ"ד תרבות -

 דניאל רימברג -רמ"ד מעורבות -

 יעל ריבלוב -רמ"ד אקדמיה -

 נעמה גוברין -רווחהרמ"ד  -

 שקד גל -משא"ן -

 

  מהלך הישיבה: 

  עדכוני מזכ"ל •

 עדכוני יו"ר האגודה •

 עדכוני יו"ר ועדת בחירות •

 .אישור תקציב האגודה לשנת תשפ"אדיון בנושא  •

 דיון לגבי אישור תקנון העמותה. •

 חלוקת ומימוש קנסות מועדי ב' מסמסטר א'. •

 אישור יועץ משפטי עמותה. •

 



 

 

 

 

 

 מזכ"ל:עדכוני  .1

a.  התנהלות בישיבה 

b. קביעה טנטיבית של המשך פעולות המועצה 

c. .הסבר על אישור תוכניות העבודה ואישור התקציב לקראת השנה הקרובה 

d. .פריסת "זמן הזהב" הנותר עד לסיום הקדנציה והיכולת להשפיע בו 

 עדכוני יו"ר האגודה: .2

 המדורים השונים.יו"ר האגודה הציגה את העדכונים של התקופה האחרונה על פי 

באקדמיה: היערכות אקדמית לשנת הלימודים תשפ"א, פרויקט  •

 אקדמי לעיצוב שיטות הלמידה המקוונות.

ברווחה: שדרוג מאגר הדירות, הגעה לתקשורת הארצית והמקומית  •

בעקבות השפעה בשוק הדיור, היערכות לחודש בירוקרטיה, פרוייקט 

  "באדי סיסטם".

מעורבות חברתית: פרויקטים בנושא הזוגיות, הנגשת משרות וסיוע  •

 בשוק התעסוקה בזמן הקורונה, פאנל תאים פוליטיים.

בבריכה, יציאה של פוזיטיב לפארק, בתרבות: תחרויות ספורט  •

 "סאנסט לייב", שינויים בסטודיו פוזיטיב ומענה תרבותי מקוון.

הסברה: יום אורנטציה מקוון, סיורים בעיר ובאוניברסיטה, פיתוח  •

 אפליקציה לאגודה, קידום השקיפות של האגודה.

אלף ₪  100הסבר מה התבצע עם היתרות שנשארו מתקופת הקורונה:  -

 50אלף ₪ לטובת סיוע כלכלי לסטודנטים,  100ציב תשפ"א, לטובת תק

אלף ₪ לטובת  207ודים, אלף ₪ לטובת ערבי מחלקות של מסיימי לימ

 אירועי תרבות כאשר בפועל הרוב לא נוצל. 

 

 עדכוני יו"ר ועדת בחירות: .3

 תומר רוטברט הציג עצמו לחברי המועצה •

העומדים לפניו בתקופה  תומר הציג את העבודה המתבצעת עכשיו ואת האתגרים •

 הקרובה.

יו"ר הועדה הסביר על העבודה כעת לאיסוף הצעות מחיר לקראת מכרז על החברה אשר  •

 תפעיל את הבחירות בצורה מקוונת.

יו"ר הועדה הסביר כיצד הוא בונה את תכונית העבודה ומתי עתיד לקיים מכרז לצירוף  •

 חברי ועדת בחירות נוספים.

רי המועצה להמשיך בכהונתם ולקחת חלק במערכת הבחירות לבסוף הוא הזמין את חב •

 הקרובה.

 



 

 

 

 

 

 דיון הנושא אישור תקציב האגודה לשנת תשפ"א: .4

תחילה עלו כל יו"רי הועדות יחד עם הרמ"דים של המדורים להסביר על תוכניות 

 העבודה.

המועצה יש לציין כי תוכניות העבודה של כלל המדורים והתקציב המלא נשלחו לחברי 

מראש וזאת על מנת שיוכלו לעבור בפירוט רב יותר על המסמכים לפני שהגיעו למליאת 

 המועצה לכדי אישור.

כל יו"ר ועדה הציג את הדיונים אשר התבצעו בועדות וכיצד מטרות הועדה ליוו  •

 את הרמ"דים בבניית תוכניות העבודה לשנת תשפ"א.

עמדו בני הועדות במהלך אישור  כל יו"ר ועדה הסביר אלו אתגרים והתלבטויות •

 תוכניות העבודה ועד ההגעה לשלב גמר הביצוע.

 כל רמ"ד עלה והסביר על התהליך שיתבצע אצלו במדור מה היו הקשיים. •

 כל רמ"ד נתן סקירה על עיקרי תוכניות העבודה. •

 

לאחר הצגת עיקרי תוכניות העבודה של כלל המדורים עלתה יו"ר האגודה והסבירה על התקציב 

בכללותו, מה הוביל אותה במהלך בניית התקציב לשנה הנוכחית, כולל השיקולים של הכנסות 

 -פחותות כתוצאה מהקורונה וצפי משלמי רווחה נמוך בהרבה מבשנים האחרונות. הצפי עמד על כ

לעומת השנים הקודמות  3500טים/ות שישלמו דמי רווחה מספר הנמוך בכמעט סטודנ 14,000

וזאת בהתבסס על כך שכמות לא מבוטלת של סטודנטים/ות לא ינכחו בשנה הקרובה בעיר באר 

 שבע ועל כן יחסכו את סכום דמי הרווחה.

 

 נשאלו מספר שאלות על ידי חברי המועצה •

התבצע בועדת כספים יומיים לפני כן, וכן רותם יו"ר ועדת כספים הציגה את הדיון ש •

 שאלות שהתבקשה לשאול על ידי חברת המועצה שיר שפרן.

בהמלצת ועדת כספים נכחו שני סייגים: אחד על ידי שיר שפרן שביקשה לבצע עבודה  •

יסודית יותר בתוכנית העבודה של מדור הסברה, והתנתה את אישור התקציב ותוכנית 

ל רמ"ד הסברה על מספר שאלות. הסייג השני הועלה על ידי העבודה של המדור במענה ש

ברק מזכ"ל המועצה )יפורט בתוכן ההצבעה(, בתוך תקציב האגודה תחת קטגוריה יו"ר 

₪ שמטרתו לאפשר לאגודה גמישות  130,000ישנו סעיף התאמות קורונה על סך של 

ה מונח לשימוש במהלך התקופה הקרובה. ברק העלה כי לא יתכן שסכום כסף כה רב יהי

הנהלת האגודה ללא אישור של ועדות המועצה, והציע שעל מנת לממש סכום שכזה יש 

לאשר זאת בועד המנהל, שכן לא אמור להיות הפתעות כי תוכניות העבודה נכתבו כבר 

 במצב של קורונה.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 אישור תקציב האגודה לשנת תשפ"אהצבעה על 

 

 

 דיון בנושא אישור תקנון העמותה .5

בפתח הדברים מזכ"ל המועצה הסביר כי השינויים אותו אנחנו עומדים לאשר עבר מספר דיונים 

 של ועדת תקנון.

העבודה הקשה שביצע יו"ר ועדת תקנון אור ליליאן ואת חברי המועצה שעזרו חשוב לציין את 

 וסייעו לו כמו עידו שגן.

השינויים הוצגו במשך שבועיים לכל חברי המועצה בקובץ הדרייב אשר ניתן שם מקום להעלות 

 סייגים, עד כה לא הוצגו בקשות על סייגים.

 נון והציגם למליאה.אן עלה והסביר על השינויים שבוצעו בתקאור לילי

נשאלו מספר שאלות על ידי חברי המועצה, בקשר לשינויים ואור הציג בפניהם את העבודה 

 שבוצעה.

 

 מיד לאחר מכן עברה מליאת המועצה להצביע.

 

 

 

 

אישור תקציב הנושא: 

תשפ"א על האגודה לשנת 

פי תוכניות העבודה של 

 המדורים

את תקציב האגודה מועצת תש"פ מאשרת נוסח ההצעה: 

 לשנת תשפ"א כולל הסייג 

 ,20 קולות בעד:
דורון, דין, רותם, יובל,  

דור, רון, תובלי, יותם, 
אלעד, נועה, דקל , אור, 

איילת, עידו, טל .א., תום, 
 .איילה, רועי, ברק, יניב

 0 נמנע: .0 קולות נגד:

ההצבעה דין ההצבעה: 

 אושרה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒ : בהצבעה

 ☐י: נושא חסו

₪ באופן חד פעמי,  10,000שעולה על   סכוםסייג של ברק מזכ"ל המועצה:  סייגים: •
יהיה בכפוף לאישור ועד מנהל. כל סכום אחר יוכל להתממש על ידי ההנהלה בעדכון 

₪  25,000תהיה הצטברות כספים למספר תחומים מעל סכום של ועדת כספים. אם 
 הדבר יהיה כרוך באישור ועד מנהל

 קולות בעד. 17הסייג עבר  •

•  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 מימוש קנסות ממועדי ב' סמסטר סתיו תש"פ .6

 

כחלק מתקופת המבחנים של סמסטר א' בשנת שת"פ, נצברו קנסות ממועדי ב', אליהם 
 אלף ₪. 40נעדרו ללא ביטול מראש. סכום הקנסות נצבר על סך של  סטודנטים/ות

לפני מספר שנים הוחלט במועצה הסטודנטיאלית של האגודה שקנסות אלו ילכו ישירות חזרה אל 
 הסטודנטים/ות ולא על מנת לסגור פערים תקציביים בתקציב האגודה.

נסות הועברו לאגודה שתיעלה האוניברסיטה נענתה בחיוב להצעה זו ולכן בשנים האחרונות הק
 אותם לטובת הסטודנטים/ות.

יש לציין כי בסמסטר החולף בו הבחינות התבצעו באופן מקוו ובסמסטר הבא מתבצע מהלך של 
האגודה על מנת לבטל את גביית קנסות אלו, שכן לאוניברסיטה אין הוצאות כלל במצב בו 

 סטודנט/ית נעדרים מין בחינה ללא הודעה מוקדמת.

ורי האגודה העלו מספר הצעות למימוש הקנסות באמצעות פרוייקטים שונים, ועדות המועצה מד
 דנו ברעיונות וכל מדור בחר את הפרוייקטים שלפיו נראים האופטימליים ביותר.

 להלן הרעיונות והעלות התקציבית שלהם:

 

 

 

 

אישור תקנון הנושא: 

 העמותה והשינויים

מועצת תש"פ מאשרת את התקנון העמותה נוסח ההצעה: 

 המתוקן כולל השינויים שבוצעו בו על ידי ועדת תקנון. 

 ,21 קולות בעד:
דורון, דין, רותם, יובל,  

דור, רון, דניאל , יותם, 
אלעד, נועה, דקל , אור, 

איילת, עידו, דולב, תום, 
, בר איילה, רועי, ברק, יניב

 קאופמן.

טל אדיב, תובלי , 2 נמנע: .0 קולות נגד:
 רון.

ההצבעה דין ההצבעה: 

 אושרה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒ : בהצבעה

 ☐י: נושא חסו

תקנון, על   מועצת תש"פ מאשרת את הסייגים והשינויים אשר נידונו בועדת סייגים:  •

 גבי תקנון העמותה של האגודה הסטודנטיאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. 
 נמנע )טל אדיב( 1קולות בעד ,  20 •
•  

 



 

 

 

 

 

 

 מעורבות:
 מיזמים( ₪2-3 ) 10,000 –קול קורא למיזמים חברתיים 

 
 ש"ח 10,000 –עזרה למוקדים קיימים ב"עושים רחוב" 

  אקדמיה:
 ₪. 10,000הנגשת קורסי סיוע לימודיים מקוונים בסכום של 

 
 שקל לספריית ההשאלה עבור הסעיף התקציבי של רכש ייעודי לתקופת הקורונה. 4000תוספת של 

 שקל לסעיף התקציבי עבור הנגשת קורסי העשרה מקוונים. 5000תוספת של 

 
  

 רווחה:
 ₪. 2600פיתוחים של מאגר הדירות בסך כ

  
 תרבות:

 ₪. 15,000 -הופעה של אמן ברחבת המוזיאון בבאר שבע )על בסיס הקפסולות שהעירייה בונה( 
 

 

 המלצת ועדת כספים:

 ולהלן המלצתה למימוש הקנסות:ועדת כספים דנה בנושא זה יומיים לפני כן 

 מעורבות: 
 מיזמים( ₪2-3 ) 3000 –קול קורא למיזמים חברתיים, תאים וארגונים  .1
 ₪  6000 –תמיכה במוקדי עושים בניין/רחוב הקיימים  .2

 אקדמיה:
 שקל לסעיף התקציבי עבור הנגשת קורסי סיוע לימודיים מקוונים. 10000תוספת של  .3
לספריית ההשאלה עבור הסעיף התקציבי של רכש ייעודי לתקופת שקל  3000תוספת של  .4

 הקורונה.
 שקל לסעיף התקציבי עבור הנגשת קורסי העשרה מקוונים. 3000תוספת של  .5

 תרבות:
 -הופעה של אמן ברחבת המוזיאון בבאר שבע )על בסיס הקפסולות שהעירייה בונה( .6

15,000 .₪ 

 

 הדיו החל בנושא וחברי המועצה שאלו שאלות רבות בנושא את הרמ"דים ואת יו"ר האגודה.

 היו קולות שקראו לתמוך יותר בנושאים האקדמאים או בנושאי המעורבות החברתית ובתרבות.

לאחר זמן בו נערך הדיון, ההצעות הועלו להצבעה כאשר תחילה דורגו הפרוייקטים על פי הצבעות 
לאחר מכן כאשר לא ניתן היה לחלק את הכסף בצורה בו היא תטיב עם כלל חברי המועצה ו

 ההצעות הנבחרות. הועלו שתי הצעות:

 על פי בחירת חברי המועצה בזמן המליאה. .א
 על פי המלצת ועדת כספים. .ב



 

 

 

 

 

 

 

 לאחר שהצעות הועלו חברי המועצה ביקשו להעלות סייגים להחלטות אלו.

הסייגים ושינוי מקצה לקצה של הרעיונות וחלוקת מימוש הכספים, לאחר "פינג פונג" רב בין 
הוחלט על ידי מנהל הישיבה מזכ"ל המועצה ברק, לדחות את הדיון למועד אחר וזאת לאחר הכנת 

 הצעות שמתוכן יהיה על חברי/ות המועצה לבחור את ההצעה המועדפת עליהם/ן.
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של מועצת תש"פ והוחלט על דחייתו בעקבות  2הנושא הנ"ל הועלה למליאת המועצה במליאה ה
חוסר הידע והניסיון הדרוש לחברי/ות מועצה בשלב כה מוקדם, בבחירת בעלי תפקידים 

 משמעותיים לעמותה.

של ועדת תקנון של מועצת תש"פ, ועדת תקנון החליטה להמליץ  5הנושא עלה בישיבה מס' 
 ערב ושות'.-למליאת המועצה על המשך ההתקשרות עם משרד עורכי הדין כהן

 עלתה והציגה את הנתונים הבאים בפני מליאת המועצה: אלן סיו"ר האגודה

 השנים האחרונות האגודה עובדת עם משרד עורכי הדין כהן, ערב ושות'. 11-ב •

יומי בתחומים: דיני עבודה, ייצוג בערכאות, דיני -המשרד משרת את האגודה באופן יום •
 מכרזים ומשפט מסחרי, דין פלילי ועוד. 

 בכפוף לתקנון העמותה, אחת לשנה מאושרת ההתקשרות עם משרד עורכי הדין. •

עו"ד דן כהן מלווה באופן אישי וצמוד מזה שנים את העמותה ומהווה כתובת לפניות  •
 ירות של סיו"רים מזה שנים.יש

 Dun’s 100המשרד הינו היחיד בדרום המדורג ברשימת  •

הסכמים בשבוע בממוצע, בחודשי  7-8-חוזים, הסכמים, זיכרונות דברים וכיוצ"ב. כ •
 השיא של העבודה.

התייעצויות  3-4-בנושאי דיני עבודה, נושאים מסחריים, נזיקין ועוד. כייעוץ משפטי  •
 שים האחרונים.בשבוע בממוצע בחוד

מימוש הנושא: 

 קנסות מועדי ב'

מועצת תש"פ מאשרת מימוש זה של קנסות מועדי מליאת נוסח ההצעה: 

 ב' מסמסטר א' תש"פ.

דין ההצבעה: 

 ההצבעה נדחתה

נכח חבר ועדת 

 : ביקורת בהצבעה

☒ 

 ☐י: נושא חסו

הועלו מספר סייגים ששינו את מהות ההצעות וכן לא ניתן היה להשיג הכרעה בנושא בצורה 

 עניינית ותקינה.



 

 

 

 פעמיים בשנתיים האחרונות. –ייצוג בבית המשפט ובפשרות  •

•  

 37מפגשי חתימה על תצהיר ועוד  413 –ייעוץ משפטי אחת לשבוע בעבור הסטודנטים •
 מפגשי ייעוץ אישיים בתשע"ט.

חתימה על תצהירים עבור סטודנטים )גם  –נוכחות עורך דין במהלך חודש בירוקרטיה  •
 דה ויתאפשר(במהלך קורונה במי

₪ לא כולל מע"מ ולא כולל ביקורי ייעוץ  10,000 –ליברמן -קימיאגרוב-משרד ותארי •
 מחוץ למשרדם )בעלות נוספת(.

+ מע"מ בעבור היקף שירות זהה למוצע אצל "כהן  17,500 –שני כהן, משרד עורכי דין  •
 ערב ושות'"

למוצע אצל "כהן ערב  + מע"מ בעבור היקף שירות זהה 15,000 –אלמקייס ושות' -חכמון •
 ושות'"

 –המלצתנו היא להמשיך את ההתקשרות עם משרד עורכי הדין כהן, ערב ושות'  •
 ₪ + מע"מ.  9200שנה של  11בריטיינר הקבוע מזה 

 

 מינוי יועץ משפטי לעמותההצבעה על נושא: 

 
 
 

 

 

 

 

 

מינוי יועץ הנושא: 

 משפטי לעמותה

משרד מינוי מועצת תש"פ מאשרת את נוסח ההצעה: 

לשמש כיועץ המשפטי של  עורכי הדין כהן, ערב ושות'

 העמותה לשנה נוספת.

 

 14 קולות בעד:
אור, דורון, תום, דור, טל, 
איילת, רועי, דניאל, עידו, 

נועה, אלעד, דין, יניב 
 וברק.

 .רותם: 1 נמנע: 0קולות נגד:

ההצבעה דין ההצבעה: 

 אושרה

ועדת ביקורת נכח חבר 

 ☒ : בהצבעה

 ☐י: נושא חסו



 

 

 

 

 

 

 סיכום :

 תקציב האגודה לשנת תשפ"א אושר כולל סייג. •
 תקנון העמותה כולל השינויים של ועדת תקנון אושר. •

 ההצבעה על מימוש קנסות מועדי ב' מסמסטר א', נדחתה. •

 אושר לשנה נוספת. הדין כהן, ערב ושות' משרד עורכי הדין •

 

 

 

 

 

 מזכ"ל מועצת תש"פ,

 ברק דביר

 

 

 

 נספחים )תקציב האגודה, מסמך השינויים בתקנון(: 

 נספח א' : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 נספח ב'

 

 סעיפים שעברו ועדת תקנון  –שינוי התקנון המשולב  •

   –"באמצעות ועדת המועצה ובסיוע וועדת ביקורת"  –שינוי להלן  – 21.3 •

השינוי היינו במקום של ועדת ביקורת, כיום משתמע מהתקנון כי ועדת ביקורת נמצאת בתאור  

כלי לחברי המועצה וכפופה אליהם, השינוי המתבקש היינו משנה את תפקיד ועדת הביקורת 

 ל חברי המועצה שהיינו ועדות המועצה השונות לסייע למועצה. ומשאיר את הכלי המרכזי ש

הנוגע לקביעת מדיניות או חורג מסמכויות בעלי התפקידים באגודה"  "–שינוי להלן  – 40.6 •

הסעיף מדבר כאן על גבולות ההנהלה, לפני השינוי דובר על טיפול   - במקום "טיפול שוטף"

שוטף, אך הסעיף לא היה ברור ולכן החלטנו לנסח את מהות הטיפול השוטף, בנושאים אשר  

 נוגעים למדיניות האגודה, או בנושאים אשר חורגים מהגדרות התפקיד של המועצה. 

ביצוע החלטות   אחר עקובל אחראית  לפקח על ועדת ביקורת תהיה -שינוי להלן  42.9 •

מהות הסעיף מדבר על שינוי אחראיות הפיקוח, זה שינוי בהגדרת  – במוסדות האגודה. המועצה

 תפקיד ועדת ביקורת, אלה להיות אחראית לעקוב שזה מתבצע )הבדל יחסית דק(.  

האגודה  מסך ההכנסות השנתי של   5%בעסקה שהיקפה הצפוי הוא יותר מ תוכנו    –נמחק  – 55 •

לפי הדוח הכספי האחרון שאושר במועצה, או שהיקפה עולה על סכום אחר שקבעה המועצה  

 לעניין זה, יערך "מכרז ספקים". 

לאחר אישור התקציב, כל שינוי שתבצע וועדת הכספים בתקציב  " שינוי ל – 64.4סעיף  •

מהות השינוי היינו כאשר וועדת כספים תבצע  -  ."בתפוצת מליאה רסם לחברי המועצהותפ

העברה ממדור למדור וכו, יודע דבר לכל חברי המועצה, בתפוצה חברה וזאת  –שינוי בתקציב 

 בשביל לחזק את שליטת המליאה בענייני התקנון. 

הוספה של ועדת כספים בשביל היכולת של שינוי   -או ועדת כספים \הוספת ו – 66.1סעיף  •

 ף שאינו בתוך התקציב. דבר כמובן יפורסם למליאה בהתאם לסעיף ששונה למעלה. והכנסת כס

אשר חרג מהתקציב שאושר לו ע"י   וועדוועדת כספים רשאית לקנוס חבר  - 66.2סעיף  •

שנקנס רשאי לערער על  הוועדהמועצה, ובלבד שסכום הקנס לא יהיה גבוה מגובה החריגה. חבר 

  ההחלטה למועצה.

הוספה של ועדת אלה  –הוספה של "ועדת מעורבות סטודנטיאלית, ועדת רווחה."  – 24.1סעיף   •

 לוועדת הקבועה, וככה נכנס את יושבי ראש הועדות האלה לחברי ועד המנהל.  

 

ימי  20המליאה תתכנס כל חודש, במקום כל  – 20שלושים יום קלנדרי במקום  - 26.1סעיף  

 לימודים 

ימי לימודים   5ימי לימודים ) 20בכל חודש יש קצת יותר מבעצם מדובר על שינוי סימנטי כי  •

 (.20שבועות=  4בשבוע *

   -   40.8.4+ 40.8.3 +  40.8.2+ 40.8.1הוספה של סעיפים  •

ההנהלה תשמש כגוף המבצע והמנהל של העמותה, מתוקף תפקידה  -  40.8.1הוספה של 

ההנהלה כאמור, תהיה אחראית לניהול כלל הפעילות של העמותה, לרבות פעילות משפטית. 

תהיה רשאית לבצע כל פעולה שיש בה בכדי לפעול למען הגשמת מטרות העמותה, כל עוד שזו 

 ות של המוסדות המוסמכים לכך.אינה עומדת בסתירה לחוק, לתקנון או להחלטות קודמ

 ההנהלה אחראית לניהול התקציב של העמותה.  - 40.8.2הוספה של  •



 

 

 

ההנהלה אחראית לניהול כספי העמותה בהתאם להחלטות המועצה וועדת  - 40.8.3הוספה של  •

 כספים. 

 ההנהלה אחראית לניהול מהלך העסקים השוטף של העמותה. - 40.8.4הוספה של  •
 

מהמחזור   25%-10%"שמירה על פקדונות או יתרות בגובה   -ת סעיף הוספ- 40.13.1.13 •

 "השנתי

 הכנסה הגדרת תפקיד חדשה לרמד כספים.   - הוספת ה"נוגעות לשינוי מדיניות"  - 26.5.5.6 •

 "הגוף המבצע של אגודת הסטודנטים "    -החזרה של המשפט -40.3 •

הערה של עורך הדין,  ועדת ביקורת לא יכולה  – "ועדת ביקורת תעיר ..... - 42.3סעיף  •

  -להעיר לכל מוסד אלה רק להיות אחראית או לדווח לגורמים ולכן זה שונה ל

 אתא הוגנת, נוגדת את התקנון,לה, ליועדת ביקורת תדווח על כל פעולה שתהיה לא יע"   

 " החלטות המועצה או את חוקי המדינה שביצעה העמותה, בעל תפקיד או מוסד מטעמה

רשאי להיכנס לדיון כמשקיף כל חבר מועצה, יו"ר האגודה   -התוספת מודגשת  47.2.3סעיף  •

ר וזאת אם איש   והמנהל הישיר שלבעל התפקיד הנכנסהיוצא או בעל התפקיד המפנה מקומו 

במרכזי האגודה מנהלים  – את הדבר מנהל המכרז ולאחר שנבדק כי אינו עומד בניגוד עניינים

ישירים לרוב אלה שמנהלים את המכרז, אבל יש מקרים שזה אינו המצב, ולכן שינוי  הדבר הזה 

בתקנון , יאפשר במקרים כאלה להכניס את המנהל הישיר , כל עוד הוא אינו עומד בניגוד 

 עניינים.
 


