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 נכחו:

 עטר, דניאלה אסתר ליזמי, גבריאל בן חיים, דביר גולדשטיין, אורלי ניטסל, יואב תעיזי חברי מועצה:

 , סטיבשפירא , חגיכהן , אביהורבינוביץ' , פאנילזרין רואי ,חייבי מנחם , לילךאלרחחלה , עטיהשיינטל

, מורן קדוש, הילה קורדנה ד יונה,אלע ,רוזנברג חיים, אבי מרציאנו, רועי דיין, ליאור פליק, טורקין

 , שרית וילנצ'יק, שי ליטינסקי, משה בסוס, רועי אדמוביץ, מוטי בוזגלויוסף נדב הלוי, נטלי שמואלוף

 אלכס -ת , חבר ועדת ביקורדן דבירי  - ועדת ביקורתיו"ר  .עו"ד גיא הדר - מבקר האגודה אורחים:

 ניצן שחר. -חבר ועדת מכרזים  ,נקריץ

בן אבו, אליה נגר,  רן הלברשטיין, רגינה קצב, דנה קצב, מעיין סביליה, יואב חברי מועצה שנעדרו:

 הגר יחזקאלי, עמיקם יערי., שרונה שטרית גרוסמן, רינת גבאי, אלחנן קוטלר

 עדכוני הנהלה

חגיגי  טקס סיוםב ,אורלי ניסטלשיזמה  המחזור הראשון לתכניתהסתיים  – חינם פרויקט אנגלית (1

 בשגרירות האמריקאית.

מתקשים אך  ת חביבהע. עדיין מנסים לפתוח בגבתל אביבבבירושלים ונפתחו  - ות דיבייט דנאס (2

 .למצוא מדריכים לדיבייט בשפה הערבית

 סדנאות בנושאים שוניםמספר מרתונים ו נפתחותקופת המבחנים לקראת  –מרתונים וסדנאות  (3

 .יסודות מחקר ב' ועוד( )סטטיסטיקה, חרדת בחינות,

הקבוצה הראשונה שהוקמה ע"י  משחק מול ראשון. ורח ומתרחב בקרובפהמועדון  –ון הכדורשת מועד (4

  אגודת סטודנטים.

 יד ושם.בינוי, יתקיים מפגש המשך לפרויקט רוצים שכ 19/07ב –פרויקט רוצים שינוי  (5

 .ברעננה תחרות דיבייטב)סטודנטים למען נגישות( סמ"ן תא השקה של אירוע  –תא סמ"ן  (6

ביוזמתו  סטודנטיאליתשל האחווה ה אירוע השקהיתקיים ביום רביעי הקרוב  -סטודנטיאלית האחווה ה (7

  .ויתקיים דיון בנושא pride סרטהובו יוקרן  אבי מרציאנו של

 סיקור תקשורתי רב.קיבל  מביץרועי אדו ביוזמתו שלהקורס  – קורס התחדשות עירונית (8

אור סיונוב מהאח  ניצן סניור,, הצעירה ת"נעמישתתפו  .משתתפות 29נרשמו  -ש העצמה נשית "סופ (9

 . הגדול

 ופיס.א שהורידועל כרטיסים חינם לסטודנטים  הגרלהתתקיים  – ןיוצל בראשוןפסטיבל הרגטון  (10

 חברי המועצה מוזמנים להגיע. .4/7ביתקיים  – יום הסטודנט הלאומי בכנסת (11

 המחקרעבודת יום חמישי שבוע הבא תתכנס קבוצת ההורים מפינלנד ותעביר את  - לפינלנדמשלחת  (12

 .שהכינו בעבות המשלחת

 .השקה של הפרויקט יערך אירוע טו באבב –מועדון אגודייט  (13

 לצ'כיה.וחינוך יוצאת משלחת דיפלומטיה  7-13/07ב -לצ'כיה משלחת  (14

 .ברעננה טים להורים וילדיםנדיום הסטו 14/07ב -יום הסטודנט להורים וילדים  (15

 אפ עם מני עוזרי ברעננה  ערב סטנדבטקס סיום מלגאים  30/8ב -טקס מלגאים  (16

תקופה הקרובה ההנהלה תעבוד מול הזכיינים על , ב23/5בלפעילות נכנסו  הקפיטריות - קפטריות (17

 .מחירון מפוקח לטובת הסטודטים

 מתנות. 3000-חולקו עי דיילי המתנות כ בינתיים -ת מתנות חלוק (18
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 ארגון יציג:  חוק הצעת פתרונות בגין 2הצעה מס' 

 הסכמיםלקבל: החלטת בגץ וביצוע הצוות לא יוכל  .םיבחירת צוות למיצויי התנאים הנוכחיהצעה ל

 .סופיים

 0 נמנע: 11 :נגד 10: בעד

 .ההצעה לא עברה

 

 דחיית מועד הבחירות –לשינוי תקנון  3הצעה מס' 

מבחינה  תבעייתי מדברת על הארכת קדנציה רטרואקטיבית היא ההצעהברגע ש –הסתייגות המבקר 

  .עמוד במבחן של בית משפטלדעתו המקצועית לא תחוקתית ו

 

 התקיים דיון בנושא, ההצעה נמשכה. 

 

 

 

 ע"י נשיאות המועצה 06/07/2017הפרוטוקול אושר ביום  :אישור
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107' ישיבת מועצה מס

:סדר יום

הנהלה+ עדכוני נשיאות 

חוק ארגון יציג–המשך דיון 

פ דרישת הרשם"ע–הצעות לשינוי תקנון 

דחיית מועד הבחירות–הצעות לשינוי תקנון 

ועדת ביקורת–הצעות לשינוי תקנון 

'נספח א



עדכוני נשיאות



עדכוני הנהלה



הצעות לסדר יום



נשיאות, חוק ארגון יציג-המשך דיון 

התאחדות  , (ב העתק למייל זה"מצ" )זכויות הסטודנט"בהתאם לתיקון לחוק ,  כידוע
היחידי במדינת ישראל שיוכל לייצג סטודנטים  " ארגון היציג"הסטודנטים צפייה לקבל הכרה כ

.  גופים ציבוריים ופרטיים, מול גופי ממשלה

הסטודנטים של האוניברסיטה 50,000-כולל כ, בנוסף יהיה על כלל הסטודנטים בישראל
(.ללא קשר לדמי הרווחה)לשלם סכום מסוים להתאחדות , הפתוחה

.מנגד מספר המנדטים של האגודה בהתאחדות אינו מייצג את מספר הסטודנטים המשלמים

על המועצה לקבל החלטה 

.מסך דמי הרווחה-האם לקזז את הסכום שהסטודנטים יאלצו לשלם להתאחדות -

על מנת לתקן את המצב בו הסטודנטים של הפתוחה לא  ( אם בכלל)אילו צעדים לנקוט -
.מיוצגים כראוי בהתאחדות



הצעות לשינוי תקנון



תיקונים בתקנון לבקשת רשם העמותות

השינויים נשלחו. אישרה מועצת האגודה מספר שינויים בתקנון האגודה28.7.2010בתאריך 

אשר מצדו לא אישר מספר סעיפים ודרש מהאגודה לבצע תיקונים, לאישור רשם העמותות

לאחר דין ודברים וחלופת מספר מכתבים בין האגודה לרשם בנוגע. בתקנון בהתאם להערותיו

אישרה המועצה את מרבית התיקונים שהרשם דרש28.7.2011בישיבת המועצה ביום . לאותם תיקונים נדרשים

אך מסיבה שאינה ברורה פרוטוקול הישיבה שבה אושרו, והם אף נמחקו מהתקנון, לבצע

.  התיקונים לא נשלח לרשם או לא הגיע לידיו

אשר, השינויים נשלחו לאישור רשם העמותות. אישרה המועצה בישיבתה שינויים בתקנון16.3.2016בתאריך 

במכתבו ציין הרשם כי לא קיבל עד היום את הפרוטוקול שבו. 2016שלח מכתב התייחסות רק באוקטובר 

וכי הוא לא ימשיך לטפל בבקשות לשינויי תקנון עד, 2011אישרה המועצה את התיקונים שהוא דרש בשנת 

.2016הרשם דרש תיקון קטן לשינויים בתקנון שאושרו במרץ , כמו כן. לקבלת פרוטוקול כאמור



תיקונים בתקנון לבקשת רשם העמותות

העמותה אינה חוזרת בה מההחלטות על שינויי התקנון שהתקבלו באסיפה הכללית מיום 1.
.בכפוף לתיקונים שנדרשו על ידי רשם העמותות ושיאושרו להלן, והיא מאשררת אותן28.7.2010

להטיל –שוועדת הבחירות אינה מוסמכת , עמדת רשם העמותות היא2+3. ה.12ביטול סעיף 2.
.סנקציה של שלילת זכותו של חבר בעמותה לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה

-הסעיף אכן התווסף לתקנון ואושר על ידי המועצה בישיבה ב . ח.16הבהרה לגבי סעיף 3.
.(2010הסעיף כבר מופיע הלכה למעשה בתקנון משנת )28.7.2010

הוספת סעיפים לסדר ( 2011הלכה למעשה הסעיף נמחק מהתקנון כבר בשנת . )יא.21ביטול סעיף 4.
שאסיפה כללית אינה רשאית  –, היום של ישיבת מועצה בתחילת הישיבה עמדת רשם העמותות היא

שכן החלטת החברים אם להשתתף בישיבה או לא היא , לדון בנושאים שלא נקבעו מראש בסדר היום
.בהתאם לסדר היום הקבוע מראש לאסיפה

הצבעה מתגלגלת  ) 2011הלכה למעשה הסעיף נמחק מהתקנון כבר בשנת . (כד.21ביטול סעיף 5.
מאחר ולא מקובל עליו  , שכעיקרון לא ניתן לערוך הצבעות מתגלגלות, עמדת רשם העמותות היא

.שחברים שלא השתתפו בדיון יוכלו להצביע



תיקונים בתקנון לבקשת רשם העמותות

הלכה למעשה התקנון שונה ונוסח הסעיף הותאם לדרישת הרשם כבר בשנת  . )2. ה.23שינוי סעיף 
,  לחוק העמותות היא28-הרוב הנדרש לפיטורי חברי ועד פרשנות רשם העמותות לעניין סעיף ( 2011

היה כתוב שנדרש  2010-בשינוי התקנון שהתקבל ב(כי נדרש רוב רגיל להעברת חבר ועד מכהונתו 
).לשם כך רוב מיוחד

היה העברת בחירתם של מנהל 2010–השינוי שנעשה בשנת 33-ו32, 30הבהרה לגבי סעיפים 7.
היועץ המשפטי ומבקר האגודה מוועדת מינויים בעלת הרכב מיוחד לוועדת מכרזים של , הכספים
ועדת מכרזים היא המוסמכת לבחור את בעלי  . שאחראית על בחירתם של כל עובדי האגודה, האגודה

בישיבת המועצה  , ועליה למסור לחברי המועצה הודעה בדבר המינוי עליו החליטה, ל"התפקידים הנ
.הראשונה שלאחר קבלת ההחלטה

רכזים במרכזי  ( 2016מתייחס לשינוי תקנון עליו החליטה המועצה במרץ ). כה.24שינוי סעיף 8.
עמדת . י ההנהלה הרלוונטיים/וכל זאת תוך תיאום עם ובכפיפות לחבר"הלימוד ביטול מחיקת המשפט 

.שפעילות הרכזים צריכה להתבצע בכפוף להחלטות ההנהלה, רשם העמותות היא

מתוקף –החתימה של העמותה ממונים מורשיהחתימה מטעם העמותה מורשיהבהרה לגבי 9.
ר האגודה ומנהל הכספים של  "סגן יו, ר האגודה"יו: לתקנון העמותה29תפקידם בהתאם לסעיף 

בהתאם . מחייבת את העמותה, בצירוף חותמת העמותה, כאשר חתימת שניים מבין השלושה, האגודה
סגן , ר האגודה לילך חייבי מנחם"יו: החתימה של העמותה הםמורשי, 2016נובמבר , נכון להיום, לכך

.ח מיכל היידו"ומנהלת הכספים של האגודה רואדמוביץר האגודה רועי "יו



הנהלה-דחיית מועד הבחירות

(:ב נוסח מקורי"מצ)בתקנון ' ה11מבקשת לשנות את סעיף 

הבחירות למועצה תתקיימנה אחת לשנתיים בסמסטר השני של שנת הלימודים האקדמית ובהתאם להחלטת  
לא תתקיימנה בחירות בימי חופשה מלימודים באוניברסיטה ולא בשבוע שלפני או אחרי  . מועצת הסטודנטים

,  ובשל נסיבות מיוחדות שיפורטו בהחלטה, בהחלטה ברוב של כלל חבריה ,המועצה תהא רשאית. חופשה כזו
.ובלבד שהבחירות תתקיימנה תוך חודשיים מהמועד המקורי שנקבע לקיומן, להחליט על דחיית מועד הבחירות

:הארכת קדנציה מהקדנציה הנוכחית -הצבעה ראשונה / אופציה 

:השינוי המתבקש

הבחירות למועצה תתקיימנה אחת לשנתיים בסמסטר הראשון של שנת הלימודים האקדמית ובהתאם להחלטת  
לא תתקיימנה בחירות בימי חופשה מלימודים באוניברסיטה ולא בשבוע שלפני או אחרי  . מועצת הסטודנטים

,  ובשל נסיבות מיוחדות שיפורטו בהחלטה, בהחלטה ברוב של כלל חבריה ,המועצה תהא רשאית. חופשה כזו
.חודשים מהמועד המקורי שנקבע לקיומן6ובלבד שהבחירות תתקיימנה תוך , להחליט על דחיית מועד הבחירות

:שינוי תוקף והארכת קדנציה מהקדנציה הבאה-הצבעה שניה / אופציה 

ההצעה אומרת כי מערכת הבחירות תתקיים כסדרה כשחשוב להבין ששוב תהיה מתיחות רבה בין האגודה  
.להתאחדות ותקיעות בעבודה השוטפת של האגודה כי הבחירות באמצע השנה

הארכת  . 2020דצמבר / קיום בחירות בנובמבר, משמע . שינוי מועד הבחירות שתשפיע על הקדנציה הבאה
.  הקדנציה בחצי שנה



הצעות ועדת ביקורת

:טו21שינוי בסעיף 
, ישיבות המועצה תהיינה פומביות וכל חבר אגודה יהיה רשאי להיות נוכח בהןשינוי הנוסח ל

ישיבות המועצה יתועדו בפרוטוקול ויצולמו במצלמת . בתנאי שלא יפריע לניהולן התקין
יהיה  , וידאו אשר נמצאת ברשות אגודת הסטודנטים במידה ולא מתמצא מצלמת וידאו

צילום הישיבה יהיה חלק בלתי נפרד  . רשאי מנהל הישיבה להשתמש בטלפון נייד
,  מטרת הפרוטוקול הכתוב והצילום הוא לשקף את מהלך הדיונים. מפרוטוקול הישיבה

.ההחלטות וההצבעות

:כ21לסעיףתיקון

הנשי.ושמיותגלויותהצבעותבמועצהההצבעותתהיינה,כבבסעיףהמפורטיםלמקרים״פרט
״.בפרוטוקולהתשובהאתותתעדלעמדתוהמועצהמחבריאחדכלאתתשאלאות



הצעות ועדת ביקורת

:22לסעיףתוספת

שהתקייהרגילותמהישיבותפחותאובשליש,מינויומרגע,שנהלאורךנוכחהיהמועצהוחבר״במידה
״.במועצהמחברותוהתפטרכאילואותויראו,זהזמןבפרקמו

:26לסעיףתוספת

יקהישיבהשלהיוםסדר,חודשיםלשלושהאחתלפחותלישיבההועדהיו״רע״יתזומןהביקות״ועדת
הועדה״היו״רידיעלבע

ועדה״חברישנילפחותיהיהביקורתועדתישיבותלפתיחתהחוקי״המניין

:20לסעיףתוספת

אותיראו,מחודשייםפחותלאשלזמןבפרקשהתקיימו,רצופותועדהישיבותמשלושועדהחבר״נעדר
ומכרזים״ביקורת,כספיםכולל,האגודהועדותלכלנכוןזהבסעיףהאמור. בומחברותוהתפטרכאילוו



הישיבה הסתיימה


