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 דו"ח הביקורת מאת:  

 מתן כשר  יו"ר 

 גאיה וינר  
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 2020שנת  'סמסטר אדו"ח מסכם וועדת ביקורת 

הכללית של הסטודנטים במכללת אורנים מתוקף חוק העמותות,  לאספהדין וחשבון זה מוגש 

 (.7)סעיף קטן  30, סעיף 1980 – "םתש

 

 

 : הקדמה

הינה גוף סטודנטיאלי נבחר, שמטרתו לייצג את כלל  אגודת הסטודנטים של מכללת אורנים

סטודנטים באגודה אשר שילמו את דמי הסטודנטים החברים באגודה )החברים באגודה הינם 

חברות לאגודת הסטודנטים במכללת "אורנים"(, בכל העניינים הנוגעים להם כסטודנטים, לקדם 

את האינטרסים הכלכליים, החברתיים והאקדמיים שלהם, ליזום ולקיים שירותי עזר ומפעלי 

חרת אחת לשנה הנחות ולפתח קשרים חברותיים ותרבותיים בקרב הסטודנטים. האגודה נב

 בבחירות דמוקרטיות. פעולותיה מבוצעות ללא רווח וללא מניעים פוליטיים.

וועדת הביקורת היא הגוף המבקר את פעולות האגודה, מוסדותיה ונציגיה וכן הגוף המייעץ לאגודה 

 א'(. 8בכל הנוגע לפירוש התקנון )תקנון אגודת הסטודנטים, 

 

כאשר נבחרו הנציגים באספה הכללית   2019בחודש נובמבר    בראשותנו החלה לפעולוועדת הביקורת  

 כפי שדורש החוק.

 

של אגודת הסטודנטים בכל הנוגע לניהול  המטרת וועדת הביקורת היא פיקוח על התנהלות

, מענה לכל קובלנה שעולה וזאת בהתאם לחוקי , תהליכי ההצבעה, שקיפותפותיהישיבות, האס

 קנון האגודה. מדינת ישראל ות
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 : בעלי התפקידים המרכזיים באגודה נכון לכתיבת דו"ח זה

 אלון באום - יו"ר

 מורן ויינר  - סיו"ר

 גל בשארי - מנכ"ל

 ליאב וונסובר - ראש מחלקת דוברות

 דפנה ונחמיה  - ראש מחלקת אקדמיה

 גלי לוי  - ראש מחלקת מעורבות חברתית ותרבות

 עד.אומוכתר ס - ראש מחלקת פנים ורווחה

 חברי הוועד המנהל:

 אדיר ברנשטיין 

 זוהר ברונשטט 

 גיא צור

 

 הנושאים בהם עסקו חברי האגודה והממצאים שעלו מהם: 

 

 האגודה: והתנהלות שקיפות

סה"כ  מפורטיםשם בפני וועדת ביקורת.  חשופיםדוחות כספיים התיקי האגודה ו •

 ההוצאות וההכנסות של האגודה לשנת תש"ף. 

 הנדרש על פי החוק במדינת ישראל ועל פי השהתקיימ באספהתקציב האגודה אושר  •

 תקנון האגודה.ב

כל סטודנט שהתעניין במידע או בהבהרת נושא כלשהו הנוגע להתנהלות האגודה זכה  •

 לתגובה והתייחסות.

 .לצורך בקרה הייתה נוכחות של נציג מוועדת ביקורת ספה הכלליתישיבות האבכל  •

ולהיות חלק פעיל  של האגודההכלליות אספות האפשרות להגיע ל ישנה חבר אגודהכל ל •

 בקבלת ההחלטות, או העלאת הנושאים לדיון.

ממפגשי האספה הכללית לכלל הסטודנטים, אך  םעד כה לא פורסמו פרוטוקולי •

 האגודה. הנהלת קיימת עשייה לקידום הנושא על ידי חברי מת

הוקם אתר אינטרנטי חדשני ונגיש שנועד לספק שקיפות ומידע לכלל המעוניינים, עם זאת  •

אין מספיק מידע על מבנה האגודה ועל תפקידם של ראשי המחלקות שמובלים את 

 מתקיימת עבודה להגשת המידע והרחבתו.  נמסר כי עם הנהלת האגודהמשיח  .האגודה

 ניהול תקציב: 

בשיתוף פעולה עם מזכירת האגודה והיו"ר.  )מנכ"ל האגודה( את התקציב מנהל גזבר האגודה  •

על פי הצבעה כפי התקציב אושר על ידי חברי הוועד המנהל ולאחר מכן באספה הכללית 

 ן.שדורש החוק וכפי שדורש התקנו
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ודו"חות העמותה נמצאים  ,ענייני התקציב של האגודה מפוקחים על ידי רואה חשבון מוסמך •

 בפיקוח מתמיד של רשם העמותות. לא נמצאו חריגות בתקציב או בעיות בתכנונו וחלוקתו.

 תיקי ניהול התקציב מנוהלים כראוי ובאופן יעיל. •

, אך פרוטוקול האספה הכללית בה אושר תקציב האגודה אינו חשוף לכלל הסטודנטים •

 התקציב יעלה.

 

 מכרזים: 

בתקנון. לצורך קיום, ניהול וקיום  9ההנהלה מקפידים על עריכת מכרזים בהתאם לסעיף חברי 

 .מכרזים, כולל קבלת עובדים שכירים לעבודה על ידי הנהלת האגודה

 

 

 ישיבות הנהלת אגודה ותהליך קבלת החלטות: 

גיות סו ישנן קבלת ההחלטות באגודה מתנהלת על פי חוקי מדינת ישראל ועל פי חוקי התקנון. 

, וישנן החלטות שחייבות לעבור את אישור המועצה טרם הגעתן לאישור האספה הכללית

ניתן לראות כי  .בנוכחותו של חבר וועדת ביקורת הצבעה שוויוניתידי -על שמתקבלות ישירות

ההחלטות מתקבלות בכובד ראש תוך דיון מעמיק של כלל העוסקים בנושא וזאת על מנת לאפשר 

 .מגוון דעות שיטיב עם כלל הסטודנטים

 

 : אגודהתקנון ה

ר מאז לא חלו בו אשכ 1992באורנים עודכן בפעם האחרונה בשנת  םאגודת הסטודנטיתקנון 

עם התנהלות האגודה. יש לבצע התאמה להתנהלות ולכן כיום אינו תמיד עומד בהלימה  ,שינויים

 בהתאם לאמור, ומבדיקה שבוצעה עם חברי ההנהלה עלה,.  , ובהתאם למתווה רשם העמותותכיום

 כי חברי ההנהלה פועלים לקידום הנושא ועתידים לבצע שינויים בתקנון עד סוף שנת הלימודים.

 

 

   :בחירות

בהמשך לסעיף מעלה, סעיפי התקנון הנוכחי שמתייחסים לבחירות סותרים בחלקם את חוק 

יו"ר האגודה התייעץ עם עורך הדין של האגודה כיצד עליהם לפעול התהליך העמותות, ולכן 

דין התקבלה החלטה חוקית כיצד יש לקיים ההיו"ר עורך  ת. לאחר התייעצו.הבחירות הקרובות

 את הבחירות.

תקיים ילנהל את יום הבחירות שתפקידה  ש  ,עתידה להיקבע וועדת בחירות  2020ודש מרץ  במהלך ח

מנת -שואפת לקיים את הבחירות באופן מקוון וזאת על תבסוף השנה. אגודת הסטודנטים הנוכחי

במידה ושיטת . לכלל הסטודנטים את אפשרות הבחירה ולהוזיל את עלות הבחירות נגישהל

 וועדת הבחירות צריכה לפקח כי רק חברי האגודה יכולים להצביע בדרך זו.הבחירות תשתנה, 
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 : פה כלליתיאס

ומורכבת מחברי הוועד המנהל, ראשי המחלקות,   ,תקנוןנדרש בעל פי ה  האספה הכללית מתקיימת  

שונים באספה מתקיימים דיונים  האגודה.    חבריחברי וועדת ביקורת , נציגי החוגים ופתוחה בפני כל  

וישנה תרבות דיון חופשית שמאפשרת לכלל המשתתפים ,  בסדר היוםעולים  ה  םנושאים הרלוונטייב

ד מתפקידי האספה היא קבלת החלטות על פי אח ,בנוסףלהביע את דעתם ולהעלות נושאי דיון. 

 .6הצבעות כפי שנקבע בתקנון על פי סעיף 

והחלטות שמתקבלות בה כנדרש זאת ביחס לשנים   חברי האגודה  יש לציין בחיוב את תדירות מפגשי  

 קודמות. 

 

 ייצוג:

נציג מטעם הנהלת האגודה נוכח בוועדות שנות המתקיימות במכללה ונוגעות  –ייצוג בוועדות  •

לרווחת הסטודנטים כגון: וועדת בריאות , וועדת ספריה, וועדת פרט, וועדת הוראה וועדת 

 משמעת.

באופן  שותף מתקיימות שיחות בין הנהלת אורנים לבין הנהלת האגודה בהתאם לפניות שעולות  •

 מצד סטודנטים. 

ה מייצגת את האינטרסים של הסטודנטים אל מול קפיטריה ע"י פיקוח על מגוון האגוד •

 המוצרים הנמכרים בה ומעקב אחר מחירם.

 נציגות של האגודה שלנו –התאחדות האגודות  •

 

 חיי קהילה: 

פועלת באופן תמידי יחד עם רכזי המעונות ואחראי המעונות על מנת לספק שירותים האגודה  •

לסטודנטים. פעילות זאת באה לידי ביטוי בערבי תרבות ופנאי שמתקיימים בשיתוף פעולה אל 

 מול אגודה.

האגודה החלה בפרויקט הקמת פינות ישיבה קהילתיות לסטודנטים וזאת על מנת לשפר את  •

 חיי החברה בקמפוס. 

 

 : תקשורת

ם באתר האינטרנט אפשרות פנייה ישירה לראשי המחלקות באגודה דרך פרסום פרטיהישנה  •

 אשר פתוח לכלל המעוניינים.

 ואינסטגרם. קדפים פעלים ונגישים לפנייה באפליקציות החברתיות בפייסבו •

דואר אלקטרוני, הודעות שנשלחות לקבוצות  שימוש בדרכי תקשורת מגוונות להפצת הודעות: •

 ., לוחות מודעות ברחבי המכללהשל החוגים השונים באמצעות נציגי החוגים 'אפצוו'ה
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 אירועים ופרויקטים מרכזים בהובלת האגודה: 

 אירועים שהיו:

 אירוע שכלל אומן, דוכני אוכל ושתייה, וחלוקת מתנות לחברי האגודה. -אירוע תחילת שנה •

  -חג הסיגד •

  -שבוע פוליטי •

 הצגת תא סמ"ן  •

 כלל את פתיחת בית הסטודנט וחלוקת מתנות – שבוע המורה •

 חג החגים  •

 הדלקת נרות תואר שני וחלוקת סופגניות. •

 מסיבת חנוכה בשילוב עם האגודות  -חנוכה •

 סטנד אפ אחר הצהריים. •

 חלוקת מתנות בתקופת המבחנים. •

 פרויקט מרצה מעורר השראה  •

 סיפוק תווי חנייה במכללה ומחוצה לה. •

  פיקוח ובקרה על הקפיטריה  •

 חוג זומבה  •

 

 : םעתידיי ופרויקטים   אירועים

 יום המעשים הטובים -אירוע אמצע •

 אירוע סוף שנה •

 הפסקות פעילות בקרפדה •

 אירוע יום האישה •

 מסיבת פורים בשיתוף עם אגודות הסטודנטים •

 מסיבת מימונה בשיתוף עם המעונות  •

 ישראל ונפגעי פעולות האיבה.טקס יום הזיכרון לחללי מערכות  •

 אירוע אחים מספרים •

 זיכרון בסלון •

 הגברת תמיכה בתאים חברתיים  •

 אירוע שבועות  •

 ערב הוכרה למשרתי המילואים •

  ליום הסטודנט בעמק יזרעא •
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 סיכום דו"ח

פועלת מתוך  שאגודת הסטודנטים במכללת אורנים, לקבוע נולאור הממצאים שעלו בדו"ח זה עלי

שיקול דעת ורצינות למען הסטודנטים, במטרה לדאוג לרווחתם ומתוך תחושת שליחות  אחריות,

 אמיתית. 

יש לציין לחיוב את שיתוף הפעולה של חברי האגודה מול וועדת הביקורת כאשר היה שיתוף פעולה 

 מלא ושקיפות מלאה במידע שניתן לחברי הוועדה. 

ים אשר נמצאים בתהליך עבודה ע"י האגודה, בראייה עברנו על נושאים שונלאורך כתיבת הדו"ח 

עתידית לבחון את מימושם בסוף שנת הלימודים תש"ף. אנו חברי וועדת הביקורת סבורים ובטוחים 

שאגודת הסטודנטים הנוכחית תעמוד ביעדים ובמטרות אשר הציבה לעצמה, זאת לצד מתן מענה 

 שותף לפניות הסטודנטים והנהלת המכללה. 
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