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 תקנון

 
 
 (.אגודה" ה" להלן: )החדשה של מכללת הנגב ע"ש ספיר )ע"ר(  אגודת הסטודנטיםשם האגודה :   .1
 
 
 .מכללת הנגב ע"ש ספיר, ד"נ אשקלון _________מען האגודה ומשרדה הראשי :   .2
 
 עקרונות העמותה ומטרותיה : .3

 
מכללת הנגב ע"ש ספיר על בתי ו/או הקשורים ללימודיהם בינים הנוגעים יג חברי האגודה בכל הענוציי .א

ה ומוסדותיהמכללה  לרבות בפני הנהלת הספר ו/או המוסדות הכלולים בה  ) להלן ביחד " המכללה" (
 .םאו כל גוף אחר שיבוא במקומ

 
לרבות האינטרסים הכלכליים, החברתיים  כמכלול, שמירה וקידום האינטרסים של חברי האגודה .ב

 דינה.והאקדמיים, תוך שמירה על חוקי המ
 

 קשירת קשרים עם אגודות דומות בארץ ובחו"ל, לרבות חברות באגודות אלו. .ג
 
 ם עניני הסטודנטים.דולקיו מכללה לשמירה , קיוםשיתוף פעולה עם מוסדות ה .ד

 
שיתוף פעולה ו/או פעולה משותפת ביחד עם ארגוני סטודנטים וארגונים אחרים לקידום עניני  .ה

 הסטודנטים.
 

 ות הסטודנטים הקשורות ללימודים, להתמחות ולעבודה.טיפול בבעי .ו
 

 פעולה למען שמירה על האינטרסים האקדמאים ו/או הכלכלים ו/או אחרים של ציבור הסטודנטים.  ז.
 

 עידוד וארגון פעולות חברה, תרבות ופנאי לסטודנטים. .ח
 

 .הפעולה למען רווחתם וטובתם של ציבור הסטודנטים במכלל  .ט
 

 .הבמכלל וביצוע פרוייקטים שונים, לטובת ולרווחת ציבור הסטודנטיםיזום   .י
 

 לחברי האגודה, בכל תחום, אישי ומקצועי. שונים םרותייש לארגן ולספק לקיים  יא.        
 

 לסייע לחברי האגודה ע"י השגת מלגות ומענקים מכל מקור אפשרי. יב.
 

האגודה, לרבות ע"י ארגון וניהול מופעי תרבות,  לטפח את הקשרים החברתיים והתרבותיים של חברי יג.
 .ו/או חוגים ו/או מסיבות ו/או אירועים נוספים בידור וספורט מכל מין וסוג

" 
מטרותיה ו/או פעולותיה של האגודה לא תנגודנה את ערכיה של מדינת ישראל כאמור במגילת  יד.

 ה  הדמוקרטי.העצמאות ולא תשלולנה את קיומה של מדינת ישראל ו/או את אפי
 
האגודה תפעל באופן שאין בו כדי להגביל את חופש הפרט, חופש המצפון חופש הדיבור וחופש הדת  טו.

ותימנע מקבלת החלטות ו/או ביצוע פעולות שיש בהם משום אפליה  בשל דת, מין, מוצא, גזע, השקפת 
 עולם או השתייכות מפלגתית.

 
 ., בכפוף לנוהלי ההתנהגות בקמפוס המכללהי הקמפוסהאגודה תשמור על חופש הבעת דעה ברחב טז.

 
  .לא תנקוט עמדה בשאלות פוליטיותו מפלגתית  -היא א פוליטית וא  האגודה יז.
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 :סמכויות העמותה  .4
 

לעשות כל פעולה הדרושה לשם ביצוע המטרות הנ"ל לרבות ע"י התקשרות עם עובדים, אנשים ומוסדות 
 לרבות : שאינם חברי האגודה.

 
לקנות, למכור לשכור, להשכיר, לקבל ולהעניק נכסים ו/או זכויות ככל הדרוש לאגודה לצורך פעילותה   .א

 אן מטרותיה.
 

לערוך ולחתום חוזים, הסכמים, התחייבויות המחאות ושטרות הדרושים לשם ביצוע מטרות האגודה  ב.
 ו/או קיום פעילותה.

 
ו ידיעונים ו/או עלונים , דפי מידע ופרסומים מכל מין וסוג להוציא לאור, להפיץ ו/או לחלק עיתונים ו/א ג.

 בין בחלוקה חופשית ובין בדיוור ישיר לחבריה, הנוגעים בעיקרם לאגודה ו/או לפעילותה.
 

לגבות דמי חבר ו/או מסים מחבריה ו/או תשלום ו/או דמי כניסה בגין שירותים ו/או אירועים הנערכים  ד.
 ו/או הניתנים על ידה .

 
 להקים, לנהל ולעדכן מאגר מידע ולעשות בו שימוש לצרכי האגודה ובהתאם להוראות הדין. ה.
 
לקבל תרומות ו/או הקצאות ו/או מענקים ממוסדות ו/או אנשים פרטיים , לערוך מגביות וליצור  ו.

 ולקיים קרנות לצורך מימון פעילותה.
 
דיפות ראשונה בהעסקה ולסטודנטים כשלחברי אגודה עלהעסיק עובדים לשם ביצוע פעולותיה ,  ז.

 עדיפות שניה.
 
 החברות בעמותה : .5
 

ע"י מוסדות סטודנט או תלמיד מוכר כ ומוכר כל עוד הוא נחשב סטודנט, כל  יהיה זכאיבאגודה ות חברל .א
 לתקנון  1אשר הגיש בקשה להצטרף לאגודה בהתאם לנוסח בסעיף מוסמכים ,מכללה הה

 , בגובהאת דמי החבר לאגודהובתנאי שישלם  מותותהמצוי, שבתוספת הראשונה לחוק הע
ועל ידי המוסדות המוסמכים של האגודה, הלומד באחד  תקנון זה ע"פובתנאים, כפי שיקבעו 

 או יותר מבתי הספר ו/או החוגים הפועלים במסגרת המכללה. 
 
 

ילת חברותו, כל חבר באגודה יהא רשום בפנקס האגודה. יירשם גם מענו, מספר זהותו, תאריך תח .ב
ידיו ומועד פקיעת חברותו בעמותה בין אם  פקיעה עקב סיום לימודיו ו/או עקב -תשלום המסים על

 להלן. 6האמור בסעיף 
 

 
 חובות וזכויות החברים :.     6
 

 של האגודה. כל חבר באגודה חייב למלא אחר הוראות התקנון ולציית להחלטות המוסדות המוסמכים א.
 

 מייצוג וטיפול בענייניו על ידי האגודה. תליהנוכל חבר רשאי  ב. 
 

ו/או לקבל  בכל הפעילויות שמארגנת האגודה למען חבריהולקחת חלק כל חבר רשאי להשתתף  ג.
 .השירותים הניתנים על ידי האגודה או מי מטעמה

 
  מוסדות האגודה.כל רשאי לבחור ולהיבחר לכל חבר  .ד

 
 לם דמי חבר בגובה ובתנאים כפי שייקבעו מעת לעת ע"פ תקנון זה.ה.    כל חבר באגודה חייב לש         
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 פקיעת חברות .7
 

 חברותו של חבר באגודה תסתיים באחד מן המקרים שלהלן : 
 

 לתקנון. 5אם חדלו להתקיים בו תנאי סעיף  א. 
 

 אם לא שילם דמי החבר לאגודה ולא עשה כן לאחר שנדרש על ידי ועד האגודה לשלמם והוצאתו ב.
 במקרה זה בלבד תהיה בסמכות  רוב חברי הועד.

 
 הפסקת החברות במקרה זה תהיה בטלה אם ישלם החבר את כל המגיע ממנו.  

 
 )א( להלן. 8אם הודיע על יציאתו מן האגודה כאמור בסעיף  ג. 

 
 )ב( להלן. 8אם הוצא מן האגודה באופן האמור בסעיף  ד. 

 
  חברים מהאגודהוהוצאת  יציאת .     8
 

ופרישתו מן  האגודה ועדהודעה בכתב למתן כל חבר יהיה רשאי להפסיק את חברותו באגודה, וזאת ע"י  א.
 .שעות ממסירת מכתב פרישה במשרדי האגודה  72האגודה תיכנס לתוקף תוך 

 
חברים, בפניה מנומקת בכתב באחת או  10, לבקשת ועד האגודה או לבקשת רשאיתהכללית ה אסיפה ב.

להחליט על הוצאת חבר מהאגודה, לתקופה קצובה כפי שתקבע, או  ילות המפורטות להלן,יותר מן הע
ישיבה, ובתנאי במחבריה שיהיו נוכחים  שני שלישלזמן בלתי מוגבל, וזאת לאחר החלטה על כך ברב של 

והנושא יופיע  , יינתן לו להציג טענותיושלאותה ישיבה יוזמן גם החבר המועמד להוצאה מהאגודה
 רש על סדר היום של אותה ישיבה.במפו

 
 החבר לא קיים הוראות התקנון או פעל בניגוד למטרות העמותה או עקרונותיה. .1

 
 החבר הורשע בשל עבירה שיש עימה קלון. .2

 
 החבר פעל בניגוד להחלטות הועד ו/או האסיפה הכללית. .3
 

 
ד ברוב קולות החלטת הוע ע"פבאגודה יהיה רשאי להתקבל חזרה כחבר  ,מרצונו   ,חבר שיצא מהאגודה ג.

 , לאחר שיגיש בקשה בכתב שבה יפרט את הסיבות לרצונו לחזור ולהיות חבר באגודה.רגיל
 

יהיה רשאי להתקבל חזרה כחבר באגודה   )ב( לעיל, 8בנסיבות כאמור בסעיף  ,צא מהאגודההוחבר ש ד.
 , לאחר שיגיש בקשה דון בקשתואסיפה הכללית ברוב של שני שליש מהנוכחים בישיבה בה תה ע"פ

או המעידות על ביטול העילה  בה יפרט את הסיבות לרצונו לחזור ולהיות חבר באגודהו לועד בכתב
 .להוצאתו

 
אולם הוא לא  ,התקנון ע"פבכל מקרה של יציאת חבר מהאגודה או הוצאתו ממנה יפקעו כל זכויותיו  ה.

תו יום, וכן לא יהיה בכך כדי לשחרר אותו משאר זכאי להחזרתם של דמי החבר ששילם עד לאו היהי
 מים לגביו, עובר ליום יציאתו או הוצאתו.יתקנון זה שהיו קי ע"פחובותיו 

 
חבר שפרש  מן האגודה או הוצא ממנה, יראו אותו כמתפטר מכל תפקיד במוסדות האגודה, אם כיהן  

 בהם קודם לפרישתו או הוצאתו כאמור.
 
  מי חברד .9
 

 ר באגודה יהיה חייב בתשלום דמי חבר שנתיים לאגודה.כל חב א. 
 

 הוועד. ו על ידילכל שנה ושנה יקבע םומועד תשלומ השנתיים גובה דמי החבר ב.
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 לועד האגודה הסמכות לפטור חבר או חברים מתשלום דמי חבר כולם או חלקם. ג. 

 
 : מוסדות האגודה .10
 

 מוסדות האגודה יהיו : א.
 

 " (.אסיפההאגודה   ) להלן : "ה של האסיפה הכללית .1
 
 וועד האגודה   ) להלן : "הוועד" (. .2
 
 המבקר" שאת תפקידו ימלא רו"ח.  .3
 
 וף או ועדה אחרים שימונו ע"י אחד מהמוסדות לעיל.כל ג .4

 
 ועדת בחירות שתורכב מנציג המכללה, המבקר והיועץ המשפטי של האגודה. .5        

 
ף א אחד ממוסדות האגודה ימשיך לכהן בתפקידו עד שיבחר חבר אחר במקומו, וזאתמי שנבחר כחבר ל ב.

אולם תוקף מינוי כאמור לא יעלה על תקופה סטודנט במכללה להיות מ במהלך כהונתו  החבר אם חדל
 .חודשים ממועד סיום הלימודים 6בת 

 
 : האסיפה הכללית  .11
 

בו את כל שאר מוסדות ישל האגודה והחלטותיה יחי המוסד העליון אהאגודה הי האסיפה הכללית של א.
 .בה האגודה ואת כל החברים

 
 עבודת המועצה :כינוס ו ינוהל.   12
 

 שנה בתקופת הלימודים במכללה.כנס לפחות אחת לתתאסיפה הכללית ה א.
 

 האסיפה הכללית תתכנס בנוסף אחת לשנה לפחות , לא יאוחר משלושים יום לאחר הבחירות לועד. ב. 
 

 באחריות יו"ר ועד האגודה לכנס האסיפות כאמור.  
 

הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המנין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת  ג.
 הביקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה.

 
 יום שהוגשה הדרישה לפי סעיף  ימים מ 21(   לא כינס הוועד את האסיפה הכללית שנדרשה כדין, תוך 1)ג

 קטן )ג(, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם, ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה 
 הדרישה כאמור, האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הוועד.

 
 ההוצאות הסבירות שהוציאו הדורשים ( תכסה האגודה את 1(   כונסה האסיפה כאמור בסעיף קטן )ג2)ג

 ותחייב בהוצאות את חברי הוועד האחראים לאי כינוסה, כן רשאית האגודה לנכות את ההוצאות מכספים 
 המגיעים או שיגיעו ממנה לחברי הוועד כאמור.

 
 ) אלא אם נקבע אחרת על פי דין או בתקנון זה (. יתקבלו ברב קולותאסיפה הכללית החלטות ה ד.

 או לממלא מקומו באותה ישיבה זכות הדעה המכרעת  אגודה ה ו"ררה של שוויון בקולות תהיה ליבמק 
 קולות(. 2) 

 
 .אגודה מחברי ה מחציתין החוקי לתחילת הישיבה יהיה יהמנ ה.
 

לא תיפגע תקפות איזה מהחלטות האסיפה אם פחת מספר חברי האגודה הנוכח במהלך הישיבה, אלא  
 מספרי מוחלט. אם נקבע בתקנון רוב
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  במידה ולא יהיה נוכח מנין חוקי כנ"ל בשעה שיועדה לפתיחת ישיבה, ידחה מועד פתיחת הישיבה ו.

ימים ובישיבה הנדחית יהיה כל מספר חברי  7שעות ולא תעלה על  48 -לתקופה שלא תפחת מ 
ד ויו"ר האגודה מחצית מחברי הועלפחות הנוכחים במקום, מניין חוקי ובלבד שנכחו בישיבה  האגודה
 בכללם.

 
 )ג( 12סעיף  ע"פאו ע"י מי שדרש את כינוסה אגודה ו/ה יו"ריקבע ע"י האסיפה הכללית סדר היום של  ז.

 לעיל. 
 . בלבדהנושאים שיעמדו על סדר היום, הם הנושאים שנכללו בהזמנה לאסיפה  

 
 

ללא זכות  יםלהיות נוכח אורחים יהיו רשאיםיהיו פתוחות ופומביות והכללית ה אסיפישיבות ה ח.
   הצבעה.

 
חבר אגודה יוכל לבקש לקיים ישיבה / דיון / הצבעה בנושא כלשהו ב"דלתיים סגורות" והחלטה  

 כאמור טעונה רוב רגיל של הנוכחים בישיבה.
 

ו/או הפעולות שבוצעו  על כל ההחלטות שנתקבלו בוועדאסיפה כללית ידווח יו"ר האגודה לאסיפה בכל  ט.
 וכן על מילוי החלטות האסיפה על ידי הועד. מאז קיום הישיבה האחרונה על ידו

 
יו"ר האגודה ינהל את ישיבות האסיפה הכללית ובהיעדרו תנוהל הישיבה על ידי יו"ר שייבחר ברוב  י.

 הנוכחים בישיבה.
 

 תפקידי האסיפה הכללית וסמכויותיה.   13
 

ה כל הסמכויות הנתונות לאסיפה כללית על פי הדין, לשמש כאסיפה הכללית של האגודה וככזו יהיו ל א.
 אלא אם נקבע אחרת במפורש בתקנון זה.

 
 שתמצא לנכון. עניינים אלו ככלהפעולה של מוסדות האגודה ולהחליט ב ועקרונות לקבוע את קווי ב.

 
 לפקח על פעולות הוועד כגוף מבצע. ג.

 
י הועד, לאשר הדו"חות הכספיים של האגודה בגין לאשר את תקציב האגודה וחלוקתו , המוגש לה על יד ד.

שנת הכספים הקודמת, וכן  לשנות החלוקה או להגדיל התקציב המאושר על פי הצעה שתובא בפניה על 
 ידי הוועד.

 
אחר  או גוף מוסד וכלנושאי תפקידים למשרות המוצעות על ידי הועד ) רכזים וכו'( תאשר מיוני  ה.

 .שתמצא לנכון
 

 קירה מן הועד על פעולות האגודה ותדון בסקירה ובהצעות לפעילות האגודה בעתיד.תקבל ס ו. 
 

 ביצוע כל תפקיד נוסף המוטל עליה לפי התקנון. ז.
 

 3/4 ברב שלעל פי בקשת הועד, כל בעל תפקיד באגודה, מתפקידו  העבירל לאסיפה הכללית הסמכות ח.
מראש לכל  דיעהופיע על סדר היום שהו שאובתנאי שהנו הנוכחים באסיפה שזומנה לשם כך מחבריה
ימים  7ובתנאי שניתנה לבעל התפקיד התראה בת  האסיפימים לפני מועד ה 7לפחות  אגודה חברי ה

לפחות על כוונת האסיפה לדון בהעברתו מתפקידו וניתנה לו הזכות להופיע בפני המועצה ולהעלות את 
 .טענותיו

 
 )ב( לתקנון. 8רט בסעיף להוציא חבר מן האגודה באופן המפו ט. 

 
 )ד( לעיל. 8לקבל בחזרה כחבר באגודה חברים שיצאו ו/או הוצאו ממנה באופן המתואר בסעיף  י. 
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 . בהתאם לכללי הניהול התקין של עמותות.של חברי הוועדאו תגמולם אשר את גובה שכרם ל .יא
 

 לא יכהן כחבר הוועד  )א(.  
 מי שאינו חבר עמותה. (1)
 עמותה בשכר שלא כחבר הוועד.מי שנותן שירותים ל (2)

 דין או פושט רגל.-קטין או מי שהוכרז פסול (3)

 לחוק 438עד  414-ו 297עד  290מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים  (4)
 , או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה1977–העונשין, התשל"ז 

 קלון.

 תאגיד החבר בעמותה, גם אם הנציג תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר הוועד נציג של  (5)
 עצמו אינו חבר בעמותה

 )ב( לא יכהן כגוף מבקר מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כגוף מבקר.
 

, לרבות התאחדות סטודנטים ארצית או כל גוף אחר, כפי אשר את מינוי נציגיה כלפי גוף חיצוניל יב. 
  .שיוצעו על ידי הועד

 
החברה הכלכלית אקדמיק –המניות של החברה שאותה הקימה אגודת הסטודנטיםיג.    לשמש אסיפת בעלי 

לקבל כל החלטה בנוגע למועצת המנהלים )הדירקטוריון(  של החברה: מינוי  51-773852-4בנגב ח.פ. : 
 דירקטור, פיטורי דירקטור, הרכב הדירקטוריון ויו"ר הדירקטוריון.

 
 ועד העמותה :ו . 14
 

ינים יכל הענוהאחראי לביצוע  מוסד המבצע של האגודה והוא המטפל המחליטועד האגודה הוא ה א.
 השוטפים הקשורים לניהול האגודה ולפעילויותיה.

 
סותרות את ן אינחברי האגודה , כל עוד מוסדות ו כל החלטות הוועד יהיו תקפות ויחייבו את כל  ב.

 התקנון .הוראות את /או ו הכללית האסיפהחלטות ה
 

 .מטרות האגודה ועקרונותיה  גודה יבצע את כל פעולותיו תוך שמירה עלוועד הא ג.
 

 הרכב הוועד : ד.
 

 ועד.וחברי  שישההוועד יורכב מיושב ראש )יו"ר( ו .1
 

 .ויו"ר האסיפה הכללית  יו"ר הוועד יהיה יו"ר האגודה .2
 

 : םותקופת כהונת ויו"ר הועד בחירת הוועד  .15
 

 מכללה,ע"י כלל ציבור הסטודנטים באישיות וישירות יבחרו בבחירות  ויו"ר הועד  חברי הוועד א.
 באמצעות קלפי.

 
 לתפקיד חבר וועד/ יו"ר ועד יכול להיבחר כל חבר אגודה שהוא סטודנט מן המניין. .ב
 
חדש במועד הבחירות כאמור להלן , אלא כל חבר וועד יכהן בתפקידו מיום בחירתו ועד לבחירת וועד  ג.

 .פטר מתפקידו קודם לכןאם פוטר או הת
 

חודשים מהמועד  3לא נערכו בחירות במועד כאמור להלן יפוג תוקף כהונתו של הועד תוך  
 לקיום הבחירות, אם לא נערכו בחירות במועד נדחה קודם למועד האמור.

 
חודש.  פעם בחודש מאי בכל שנה קלנדרית  18 –הבחירות לועד האגודה  יתקיימו אחת ל  ד.

 15נובמבר לכל שנה קלנדרית ) רצופה או  בפסיחה על שנה (, בין התאריכים  ופעם בחודש
 בחודשים כאמור. 31 –ל 
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יום לפני מועדן ובאחריות יו"ר  45ועדת הבחירות תפרסם המועד לקיום הבחירות לפחות  ה.

 האגודה להסמיך ועדת הבחירות לנקוט בהליך זה.
 

מועמדותם לחברות בועד האגודה ולתפקיד ועדת הבחירות תזמין את חברי האגודה להגיש 
 יו"ר הועד .

 
 יום לפחות ממועד הפרסום. 14להגשת מועמדות יינתן פרק זמן של 

 
 הגשת המועמדות תהיה בדרך של הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר הועד או לתפקיד חבר בועד. ו.
 

 רשאי מועמד להגיש מועמדותו לשני התפקידים.
 

לתפקיד יו"ר הועד ולתפקידי חבר הועד לפחות  המועמדים רשימות רשימתתפרסם את ועדת הבחירות  ז.
 יום לפני הבחירות. 30

 
 ם לצורך עריכת קמפיין בחירות.מיי 14 למועמדים ויינתנ  המועמדים פרסום רשימתמועד מ        

 
אלו רשאית ח.    דרכי התעמולה ותנאיה ייקבעו על ידי ועדת הבחירות . מועמד שיסטה או יחרוג מתנאים 

ועדת הבחירות להתרות בו ואם חזר ועבר על הוראות ועדת הבחירות נתונה לועדה הסמכות לפסול  
 המועמד.

 
קביעת סדרי הבחירות  ,לתפקיד יו"ר וחברי הועד ת תהיה אחראית לקיום הבחירותוירחועדת הב ט.

 וניהולן, מניין הקולות ופרסום התוצאות.
 

ועמדים לועד יהיה זכאי כל בוחר להצביע וכל עוד לא נקבע אחרת ועדת הבחירות תקבע בעד כמה מ 
 מעומדים.  6ייבחרו עד 

 
 המועמד שיזכה במספר הקולות הגבוה לתפקיד יו"ר הועד ייבחר לתפקיד יו"ר הועד. י.
 

שבעת המועמדים שיזכו במספר הקולות הגבוה ביותר מבין המועמדים לחברי ועד ייבחרו לתפקיד יו"ר 
 יד חברי הועד.הועד ולתפק

 
יערך סיבוב בחירות  בין שני מועמדים או יותר המונע בחירת כולם לתפקיד , במקרה של שוויון קולות יא.

 .ימים ממועד הבחירות הראשון 7מועמדים אלו בלבד תוך נוסף בין 
 

 : תפקידי הוועד וסמכויותיו .16
 

של האגודה ולפעולותיה היומיומיות, בכפוף ין הנוגע לניהול השוטף יהועד מוסמך לדון ולהחליט בכל ענ א.
 לתקנון ולהחלטות המועצה.

 
 לועד נתונות כל הסמכויות שלא הוקנו לאסיפה הכללית בתקנון זה ו/או על פי דין. ב. 

 
 :והסמכויות כדלקמן  פעולותמבלי לגרוע מהאמור לעיל יהיו בסמכות הועד ה ג.

 
 .המכללהמוסדות  למומינוי נציגי האגודה .1  

 .לפעולות או תחומים כמפורט להלן רכזים  .מינוי2
 , ועדת מלגות, ועדת הוראה וכו'(משמעתהשונות בביה"ס )ועדת ת וועדה.ייצוג סטודנטים בפני 3
 . הכנת תקציב לאגודה וביצועו השוטף.4
 . ניהול ענייניה הכלכליים והפיננסים של האגודה.5
 . ייצוג האגודה מול מוסדות המכללה.6
 דו"ח שוטף לאסיפה על התנהלות ענייני האגודה.. מתן 7

 ה.אסיפכל תפקיד אחר בהתאם להחלטות ה. 8 
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 ועובדיה. , נושאי התפקידים בההוועד ינהל ויפקח על כל פעולות האגודה ד.

 
שאינו מפורט בתקנון זה, לרבות ייצוג האגודה ימנה את נציגי האגודה לכל מוסד או תפקיד  הוועד ה.

וכן יבחר נושאי תפקידים חיצוניים דוגמת מנכ"ל, רכזים וכו', כפי שיומלצו על  יצוניכלפי כל גורם ח
 .ידי יו"ר האגודה וסגנו

 
 : עבודת הוועד ינוהל .17
 

 לרבות תקופת הקיץ. אחת לשבועיים , לפחותע"פ הצורך והוועד יכונס לישיבה ע"י יו"ר האגודה  א.
 

 מחבריו. 3המניין החוקי בישיבות הועד הוא לפחות   
 

יו"ר הועד רשאי לקיים ישיבות טלפוניות אולם תנאי לתקפות ההחלטה היא הסכמה פה אחד על הנושא  ב.
 המועלה להצבעה.

 
יו"ר האגודה יהיה חייב בקיום ישיבת ועד על פי דרישת מחצית מחברי הועד לדון בנושא מסוים  ג.

 7 -ימים ולא יאוחר מ  3 –לא  קודם ל אגודה, ה יו"רע"י הנתון בסמכות הועד. ישיבה כאמור תכונס 
 ימים ממועד שהוגשה בקשה כאמור ליו"ר האגודה.

 
 יערך פרוטוקול ובו ירשמו כל ההחלטות שהתקבלו. בפורום או טלפוניתבכל ישיבה  ד.

 
ם מיום קיומה וי14לוועדת הביקורת תוך  הועד יו"ר האגודה יעביר העתקי הפרוטוקולים של ישיבות ה.

 ה.של כל ישיב
 .קול מכריע ליו"ר האגודה יהיה קולות יוןוכל החלטת וועד תתקבל ברב קולות הוועד, במקרה של שו ו.
 

 יו"ר האגודה או אחד מחברי הוועד יודיע בע"פ או בכתב לכל הגופים הנוגעים בדבר את התאריך  ז.    
 שיעמדו לדיון.בצירוף הנושאים  והמקום שיועדו לישיבה

 הוועד לדון ולהחליט בכל נושא שיעמוד לפניו גם אם לא הודיע מראש. כל ישיבת וועד יוכלב
 

בנושא  יןיתחייב את האגודה לכל דבר וענחתימתם של יו"ר האגודה וסגנו, בצירוף חותמת האגודה,  ח.
 כספים ו/או התחייבויות חוזיות בעלות משמעות כספית.

 
את מקומו סיו"ר האגודה ובהיעדרו של יושב ראש האגודה ינהל את ישיבות הועד בהיעדרו ימלא  ט.

 האחרון יבחר הועד יו"ר לישיבה.
 

פחת מספר חברי הועד בשל פיטורין או התפטרות של חבר או חברי ועד לא יהיה בכך בכדי לפגוע  י.
 בתקפות פעולתו והחלטותיו של הועד ובלבד שמספר חברי הועד לא יפחת משלושה.

 
 פיטורין או התפטרות של חבר ועד .18
 

שעות מהגשתה  72רשאי חבר ועד להתפטר מתפקידו בהודעת התפטרות שתיכנס לתפקידה תוך  א.
 ליו"ר האגודה.

 
רשאית האסיפה הכללית של האגודה לפטר או להעביר חבר ועד מתפקידו על פי בקשה לכינוס  ב.

  מכלל חברי העמותה או של יו"ר האגודה.  10%האסיפה הכללית בנושא הפיטורין של 
לעיל תפקע מאליה חברותו בועד  8הוצא חבר ועד מחברותו באגודה בנסיבות כאמור בסעיף  ג.

 האגודה.
 

פוטר או התפטר חבר ועד מתפקידו באופן האמור לעיל ימונה או ימונו המועמדים הבאים בתור  ד.
 ברשימת המועמדים בבחירות שנערכו.
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הועד לכהן במספר חברים מופחת עד לא היו המועמדים כאמור או מי מהם נכונים לכהן, ימשיך 
 למועד קיום הבחירות.

 נבצר מחבר וועד למלא תפקידו בנסיבות של מחלה או נסיבות אישיות אחרות יחול האמור בסעיף           .ה
 ד  לעיל בשינויים המחויבים.                 

 
 פיטורין או התפטרות של יו"ר האגודה. 19

 
שעות  72טר מתפקידו בהודעת התפטרות שתיכנס לתפקידה תוך רשאי יו"ר ועד האגודה להתפ א.

 מהגשתה לועדת הביקורת של האגודה.
 

רשאית האסיפה הכללית של האגודה להעביר או לפטר את יו"ר האגודה מתפקידו  על פי בקשה  ב.
מחברי העמותה או של כל חברי הוועד בצירוף  25%לכינוס האסיפה הכללית בנושא הפיטורין של 

 )ח( לתקנון.  13ה להעברת יו"ר האגודה מתפקידו ובלבד שנתקיימו תנאי סעיף העיל
 
לעיל יפקע מאליו מינויו  8הוצא יו"ר ועד האגודה מחברותו באגודה בנסיבות כאמור בסעיף  ג.

 ותפקידו כיו"ר האגודה.
 

ל דבר פוטר או התפטר יו"ר האגודה מתפקידו באופן האמור לעיל ישמש סגנו כיו"ר אגודה לכ ד.
 ועניין. 

 
 

נבצר מיו"ר האגודה למלא תפקידו בנסיבות של מחלה או נסיבות אישיות אחרות יחול האמור  ה.
 בסעיף )ד( לעיל בשינויים המחויבים.

 
 תפקידי חברי הועד .20
 

 חברי הועד ימלאו התפקידים או תחומי האחריות במסגרת פעילות האגודה כמפורט להלן :  
 

 ש כסיו"ר וגזבר האגודה וכממלא מקום יו"ר האגודה בהיעדרו.חבר ועד אחד ישמ א. 
 
 

 מבין יתר חברי הועד ימונו על ידי יו"ר האגודה כאחראים או כראשי מדורים בתחומים הבאים :  ב. 
 

 רמ"ד תפעול ואירועים. .1  
 רמ"ד אקדמיה. .2  
 רמ"ד פרוייקטים חברתיים. .3  
 רמ"ד דוברות ויח"צ. .4  

 
 גודה וסגנו יגדירו לנושאי התפקידים סמכותם ותחום פעילותם.יו"ר הא ג. 

 
ליו"ר האגודה הסמכות להעביר חבר ועד מתחום תפקידו או אחריותו כאמור לעיל, למעט סיו"ר  ד.

 האגודה .
 
 

 : מבקר .21
 

 המוסד המבקר של האגודה. המבקר הוא א.
 

 : דלקמןכתחומים ב המבקר יבצע פעולותיו ב.
 

 ה.אסיפתקנון האגודה והחלטות ה מוסדות האגודה להוראות הדין,ות פעילמת אתה. 1
 
 (.שוא פנים, מנהל תקיןחוקיות הפעילות וניקיון כפיים )כספים, מ. 2
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 עמידה ביעדים, עמידה בתקציב וכו'. -. אופן פעילות מוסדות האגודה 3  

 
 המבקר יהיה רו"ח שיבחר על ידי האסיפה הכללית. .ג
 

ע על ידי האסיפה הכללית של האגודה בישיבה הראשונה של האסיפה  לאחר המבקר תתבצבחירת  ד.
 הבחירות לועד ולא יאוחר מששים יום מבחירות כאמור.

 
בחירה תיעשה בהצבעה אישית שמית והמועמד לתפקיד שיזכה במספר הקולות הגבוה ביותר ייבחר  

 לתפקיד.
 

 : המבקרתפקידי  ה.
 

 אגודת הסטודנטים.בעלי התפקידים והמוסדות בות הוועד וכל ביצוע ביקורת שוטפת על כל פעיל .1
 

פרסום שמות המועמדים, שמירה על טוהר  כחלק מועדת הבחירות, בחירותהאחראי על עריכת  . 2
 הבחירות, ספירת הקולות ופרסום התוצאות.

 
 יבדוק ויוודא התאמת פעילות מוסדות האגודה וקבלת החלטותיהן לתקנון האגודה. .3  

 
 .וחייב להיות נוכח בכל ישיבת האסיפה הכללית ת הוועדושתתף בישיבלה המבקר רשאי ו.

 
ם, יכספידו"חות אגודת הסטודנטים לרבות  שלאו מסמך  נתן גישה חופשית לכל חומרית למבקר ז.

 ., הכל לשם ביצוע תפקידיהחשבונות ותשלומים
 

אגודה, או הפועל נושא תפקיד בכל דרוש מתכל חומר ש ,ימים 7תוך  ה,קבל לפי דרישתת הוועדה ח.
 בשמה, הקשור ישירות לפעילות האגודה.

 
עומדת בניגוד  אינה חוקית אוהסמכות להורות כי החלטה שהתקבלה על ידי ועד האגודה,  למבקר ט.

ימים ידאג לכינוס  3ימים ובתנאי שתוך  3לעכב את ביצוע ההחלטה למשך  תרשאילתקנון והיא 
 .מנת שזו תדון ותכריע  בעניין האסיפה הכללית הודה על

 
 המבקר אינה פוגעת בתוקף עבודתו או החלטותיו.התפטרותו של  י.

  
 דו"חות בכתב לפי הפרוט הבא: המבקר יפרסם יא.

 
 דו"ח בסוף סמסטר ראשון ללימודים. .1
 דו"ח בסוף סמסטר שני ללימודים. .2
 דו"ח בתחילת סמסטר ראשון ללימודים )בתם חופשת הקיץ(. .3

 
 .אסיפה כללית כל בפעילות האגודה ביקורת על דו"ח המבקר כמו כן תמסור 

 
 דו"חות המבקר יהיו פתוחים לעיון בפני כל חברי האגודה. יב. 
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 : מוסדות האגודהבחירות ל
 

 ועדת הבחירות .22
 

 חברים : 3-תורכב מ ועדת בחירות
 

 מבקר האגודה והיועץ המשפטי של האגודה. א.
נציג מטעם המכללה ישמש כיו"ר ועדת בחירות ונתונה לו סמכות ההכרעה והקביעה בכל עניין של  ב.

מחלוקת בנוגע לניהול הבחירות, דרכי התעמולה, אישור או פסילת מועמדים, ניהול הבחירות וקביעת 
 המועמדים הנבחרים.

 
 : מועד הבחירות .23
 

 –ל  15 -חודש נובמבר ופעם בחודש מאי  בין ה אחת לשמונה עשר חודש, פעם בהבחירות יתקיימו  .1
 בחודשים כאמור.31

 שבוע שלם.הבחירות יתקיימו במשך  .2
 : ישור המועמדיםא .24
 

יום לפני מועד הבחירות ובה  45ועדת הבחירות תזמין מועמדים להגיש מועמדות בהודעה של לפחות  
 יום לפחות להגשת מועמדות. 14יינתן פרק זמן של 

 
 . ים שיגישו מועמדותם לועדת הבחירותת המועמדפסול אתו אשר אדון ותתחירות ועדת הב

 
לתפקידים בועד וזאת  המועמדיםם ועדת הבחירות את שמות פרסאישור או פסילת המועמדים ת לאחר

 יום לפני מועד הבחירות. 21לפחות 
 

 3תוך ו"ר ועדת הבחירות וגשו ליי על אישור או פסילת מועמד למועצה לועד או לראשות הועד, ערעורים
 .ממתן החלטה והחלטתו תהיה סופית לימודים ימי

 
 

 סדרי הבחירות .25
 

 וועדת הבחירות. וקיום הבחירות יהיה באחריות ובסמכות  ביצוע א. 
 

, על מנת לאפשר לפני הבחירותיום  45, לפחות מכללהמועד הבחירות יפורסם ע"ג כל לוחות המודעות ב ב.
 ק זמן שלא יפחת מארבעה עשר יום ממועד הפרסום.הגשת מועמדות בפר

 
סדרי תעמולת הבחירות לרבות דרכי ביצועה, מיקום מודעות ואמצעי תעמולנה אחרים, מימון תעמולה  ג.

והיקפה וכל עניין אחר ייקבעו על ידי ועדת הבחירות, יובאו לידיעת כל המועמדים המתמודדים וכן 
 יפורסמו על לוחות המודעות במכללה.

 
 הועדה תהיה אחראית לאכיפת סדרי התעמולה כאמור.  

 
 קיום הבחירות: ד. 

 
 הבחירות יתקיימו במשך שבוע שלם. .1        

 .כפי שתקבע ועדת הבחירותקום יבמבמספר ו ותקלפי נההבחירות תוצב מיבי .2
 חברים שתמונה על ידי ועדת הבחירות 3בכל קלפי תהיה ועדת קלפי בת  .3
 יעים יוקם פרגוד /וילון.לרשות המצב .4
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לועד  כל מצביע יזוהה ע"י תעודה מזהה, יסומן ברשימות ויקבל מעטפה ורשימת מועמדים .5
 .ולראשות הועד

 , יסגור את המעטפה ויטילה מועמדים במספר כדלקמן המצביע יסמן ברשימת המועמדים .6
 .בקלפי

 מועמד אחד -ליו"ר האגודה    
 שישה מעומדים. עד –לרשימת מעומדים לועד   
 יספרו הקולות. הנוכחים בספירה יהיו חברי וועדת הבחירות בלבד.תום ימי הבחירות ב .7
המונע בחירת שני המועמדים שזכו במספר קולות שוווה תקיים במקרה של שוויון בקולות  .8

 .שלא יאוחר משבעה ימים ממועד הבחירות על מועד לסיבוב נוסףותורה ועדת הבחירות 
 .על לוחות המודעות בקמפוס רסמו בכתב וות הבחירות יפתוצא .9

 
 כללי

 
אין ולא יהיה בבחירתו של חבר לתפקיד ו/או תפקידים במוסדות האגודה ו/או איזה מהם, או בביצוע מטלות  .26

ציבוריות במסגרת תפקידו עבור האגודה או החברים בה ו/או במתן תגמול או תשלום עבור פעילותו בכדי 
 מעביד בינו לבין האגודה. -עובד  ליצור יחסי

 
 אורח באגודה .27
 

האגודה רשאית על פי שיקול דעתה לאפשר לתלמידים שאינם זכאים לחברות באגודה, בהתאם  א.
להוראות תקנון זה להשתתף בפעולות תרבות, חברה ופנאי שתערוך האגודה ו/או לקבל שירותים 

מעמידה האגודה לרשות חבריה שמקורן באגודה  שונים ו/או לנהות מהנחות והטבות שמעניקה ו/או
 ו/או בצד ג' שאינו המכללה.

 
א'  27ב.     האסיפה הכללית תיקבע קריטריונים קבועים ופומביים למתן ההטבות וההנחות הנזכרים בסעיף 

 לעיל.
האגודה זכאית כתנאי למתן ההנחות ו/או השתתפות בפעילויות כאמור לגבות מהנ"ל דמי טיפול  ג.

 נפיק לנ"ל כרטיסי אורח באגודה.ולה
 

 : שינוי תקנון .28
 

ברוב של שני  רשאית לשנות את הוראות תקנון זה, בכל עת שתמצא לנכון האסיפה כללית של האגודה .א
 שליש מהנוכחים בישיבה שזומנה כאמור להלן.

 
על  באמצעות פרסום אגודהמראש לידיעת חברי הוהודעה על כינוס האסיפה תובא   השינוי המוצע .ב

 ם לפני מועד כינוס הישיבה.וי 14לפחות לוחות המודעות ובמשרדי האגודה 
 

 פירוק האגודה .29
 

החלטה על פירוק האגודה תתקבל רק באסיפה כללית שהודיע עליה  מראש באמצעות פרסום על גבי לוחות  
מחברי האגודה  75יום לפני מועד כינוסה והיא טעונה רוב של %  21המודעות לכל חברי האגודה לפחות 

 כולם ) רוב מוחלט (.
 

נכסיה והכנסותיה של האגודה משמשות וישמשו אך ורק למטרותיה וחלוקת נכסים ו/או רווחים ו/או טובות  .30
 הנאה בין חבריה אסורה בכל צורה שהיא.

 
ת יועברו נכסיה לידי מוסד ציבורי אחר, שמטרותיו דומו 29במקרה של פירוק האגודה כאמור בסעיף  .31

 ( לפקודת מס הכנסה ולא יחולק בין חבריה.2) 9למטרות האגודה, כמשמעותו של מוסד זה בסעיף 


