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  דו"ח הביקורת מאת:

  יו"ר מתן כשר

  גאיה וינר 

  



 

 7מתוך   2עמוד 

 אגודת הסטודנטים אורנים בחטיבה האוניברסיטאית ובמכללה )ע"ר( 
580172187מס' עמותה:  36006דואר נע טבעון, אורנים    www.agudaoranim.co.il 

 

 2020שנת  'דו"ח מסכם וועדת ביקורת סמסטר ב

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

 (.7)סעיף קטן  30, סעיף 1980 –תשמ"א 

 

 הקדמה: 

אגודת הסטודנטים של מכללת אורנים )ע"ר( הינה גוף סטודנטיאלי נבחר, שמטרתו לייצג את כלל 

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

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

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

הנחות ולפתח קשרים חברותיים ותרבותיים בקרב הסטודנטים. האגודה נבחרת אחת לשנה 

 מבוצעות ללא רווח וללא מניעים פוליטיים.בבחירות דמוקרטיות. פעולותיה 

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

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

 

הכללית   כאשר נבחרו הנציגים באספה  2019ועדת הביקורת בראשותנו החלה לפעול בחודש נובמבר  

 כפי שדורש החוק.

 

מטרת ועדת הביקורת היא פיקוח על התנהלותה של אגודת הסטודנטים בכל הנוגע לניהול הישיבות, 

האספות , תהליכי ההצבעה, שקיפות, מענה לכל קובלנה שעולה וזאת בהתאם לחוקי מדינת ישראל 

  ותקנון האגודה.

 

ם לעיין בפירוט בדו"ח ועדת ביקורת סמסטר על מנת לקבל תמונת מצב רחבה מדו"ח זה אנו ממליצי

 בעותק פיזי במשרדי האגודה.ו באתר האגודהלעיון ף אשר מוצג תש" 'א

  

https://agudaoranim.co.il/mosadot/
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 בעלי התפקידים המרכזיים באגודה נכון לכתיבת דו"ח זה: 

 אלון באום - יו"ר

  מורן ויינר - סיו"ר

 בשאריגל  - מנכ"ל

 ליאב וונסובר - ראש מחלקת דוברות

  דפנה נחמיה - ראש מחלקת אקדמיה

  גלי לוי - ראש מחלקת מעורבות חברתית ותרבות

 אעד.ומוכתר ס - ראש מחלקת פנים ורווחה

 חברי הוועד המנהל:

  אדיר ברנשטיין

  זוהר ברונשטט

 גיא צור

 

 ' סמסטר ברקע 

 

הידוע כנגיף הקורונה.  COVID-19המכללה סגרה את שעריה עקב נגיף  15.3.2020בתאריך 

השינויים הדרמטיים שהביא הנגיף דרשו שינויים מעמיקים ורחבים הכוללים את שינוי המבנה 

  הארגוני, הכלכלי והחברתי של האגודה על מנת לספק את צרכיהם הרלוונטיים של הסטודנטים.

 

 הממצאים שעלו מהם:ו ףבשנת תש"אגודה ההנושאים בהם עסקו חברי 

 

 שקיפות והתנהלות האגודה:

תיקי האגודה והדוחות כספיים היו פתוחים בפני ועדת ביקורת. שם פורטו סה"כ ההוצאות  •

 וההכנסות של האגודה לשנת תש"ף.

תקציב האגודה אושר באספה שהתקיימה בתחילת שנה על פי החוק במדינת ישראל ועל פי  •

 - 1.9.19)תש"ף התקיימה אסיפה למעבר ואישור תקציב  'האגודה. במהלך סמסטר בתקנון 

יחד עם רואה החשבון של האגודה במסגרת אסיפה כללית. אישור התקציב נעשה  (31.8.20

 בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולתקנון אגודת הסטודנטים.

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

כאשר התקשורת הייתה באופן מקוון או טלפוני בלבד האגודה   'והתייחסות. במהלך סמסטר ב

  הצליחה לשמר את הקשר אל מול הסטודנטים.

 בכל ישיבות האגודה הייתה נוכחות של נציג מוועדת ביקורת. •

פעילות האגודה ועל שיפור אתר האינטרנט של האגודה. מתן גישה רחבה יותר למידע על  •

  חבריה.

כל סטודנט קיבל את האפשרות להגיע לישיבות של האגודה וזאת על מנת לספק תמונה שקופה  •

  ומלאה לכלל הסטודנטים, גם כאשר הישיבות התקיימו במהלך סמסטר ב' באופן מקוון.
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, התבצעה התקדמות בנושא מתן גישה לפרוטוקולים של האסיפות הכלליות אך לא באופן מלא •

יש להמשיך ולהעלות את כל פרוטוקולי הישיבות לצורך שקיפות מלאה לישיבות האגודה 

 (.תש"ף 'דו"ח ועדת ביקורת סמסטר א)הפנייה ל השונות.

 תקנון האגודהעל נגישות המידע בשיפור חל באשר למידע על בעלי התפקידים באגודה,  •

מוסדות האגודה ובעלי ודה פירוט רחב יותר שמסביר על . כיום קיים באתר האגומוסדותיה

דו"ח )הפנייה ל של האגודה עם זאת, מומלץ להעלות לאתר מבנה ארגוני גרפי .התפקידים בהם

 (.תש"ף 'ועדת ביקורת סמסטר א

 

 ניהול תקציב: 

 

מזכירת האגודה גזבר האגודה בשיתוף פעולה עם מנכ"ל/את התקציב מנהל  •

התקציב אושר על ידי חברי הוועד המנהל ולאחר מכן באספה הכללית על פי חוקי   והיו"ר.

 הצבעה כפי שדורש החוק וכפי שדורש התקנון.

ענייני התקציב של האגודה מפוקחים על ידי רואה חשבון מוסמך ודו"חות העמותה  •

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

 , תחת נושא שקיפות(.תש"ףשנת לוחלוקתו. )ראו ערך אישור תקציב 

 תיקי ניהול התקציב מנוהלים כראוי באופן יעיל. •

. אלא רק לחברי האגודה תקציב האגודה אינו חשוף באתר האגודה לכלל הסטודנטים •

באתר  והדו"חות הכספיים קיימיםהחוקי כגון חמשת מקבלי השכר הגבוה המידע בנוסף, 

 לעיונכם. אתר העמותות של ישראל-גיידסטאר 

בעקבות משבר הקורונה. על מנת להקל  'פן חלוקת תקציב האגודה השתנה בסמסטר באו •

אותם משלמים הרווחה  חלק מדמי  בידי האגודה להחזיר    הסטודנטים התקבלה החלטה  על

בחזרה  ,אגודההסטודנטים בתחילת כל שנה לימודים, וחלק מהם הוא לשימוש ה

 .בעקבות אי מימושו )בעיקר אירועי תרבות שבוטלו( סטודנטיםל

 

 מכרזים:  

מכרזים ועובדים  :לא התקיימו מכרזים עקב חוסר צורך בהם. )ממומלץ לעיין בתקנון האגודה

  .בשכר(

 

 ישיבות הנהלת האגודה ותהליך קבלת החלטות: 

קבלת ההחלטות באגודה מתנהלת על פי חוקי מדינת ישראל ועל פי חוקי התקנון. החלטות הוועדות  

המנהל מתקבלות על פי הצבעה שוויונית בנוכחותו של חבר ועדת ביקורת. ניתן לראות כי ההחלטות 

ך דיון מעמיק של כלל העוסקים בנושא וזאת על מנת לאפשר מגוון דעות מתקבלות בכובד ראש תו

  שיטיב עם כלל הסטודנטים.

https://agudaoranim.co.il/mosadot/
https://agudaoranim.co.il/mosadot/
https://agudaoranim.co.il/mosadot/
https://www.guidestar.org.il/organization/580172187


 

 7מתוך   5עמוד 

 אגודת הסטודנטים אורנים בחטיבה האוניברסיטאית ובמכללה )ע"ר( 
580172187מס' עמותה:  36006דואר נע טבעון, אורנים    www.agudaoranim.co.il 

 

 

 תקנון האגודה: 

 ,במהלך סמסטר ב' קידמו חברי אגודת הסטודנטים הצבעה לשינוי התקנון הישן- שינוי התקנון

, לתקנון חדש אשר מותאם יותר לצורכי הסטודנטים כיום. התקנון החדש אושר ברוב 1992משנת 

מוחלט בידי חברי האגודה אמנם אינו משמש כיום כתקנון עקב עיכוב באישורו בידי רשם העמותות. 

 (20.7.2020לתאריך )נכון 

 

  בחירות:

. על פי חוקי התקנון וחוקי מדינת ישראלהוקמה וועדת בחירות בהצבעה חוקית  20.7.2020נכון ל

   אין אפשרות לבחון לעומק את התנהלותה.ש הוועדה עדיין לא החלה לעבוד ומכן

 

 אסיפה כללית: 

 'ות כלליות. במהלך סמסטר באסיפ 8בשנת הלימודים תש"ף התקיימו נכון לכתיבת שורות אלה, 

האסיפות התקיימו באופן מקוון, והתכנסו רק  ,בשל המצב , כאשראסיפות כלליות 3התקיימו 

 לצורך אישורים מחייבים להמשך ניהול תקין של האגודה.

 

 תקשורת: 

ישנה אפשרות פנייה ישירה לראשי המחלקות באגודה דרך פרסום פרטיהם באתר האינטרנט  •

 אשר פתוח לכלל המעוניינים.

 ישים לפנייה באפליקציות החברתיות בפייסבוק ואינסטגרם.דפים פעלים ונג •

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

  אפ' של החוגים השונים באמצעות נציגי החוגים.אטסלקבוצות ה'וו

ניתן לראות כי אגודת  ם,במהלך סמסטר ב' ניתן דגש על אמצעי התקשורת המקווני •

הסטודנטים ונציגיה התאימו עצמם במתן המענה בערוצי התקשורת השונים בכדי לתת 

 מענה מלא ורציף גם בנסיבות הסמסטר.

 

 אירועים ופרויקטים מרכזים בהובלת האגודה: 

 הצורך בריחוק חברתי בעקבות הנגיף שינה את כמות ואופי הפרויקטים והפעילויות של האגודה.

 ים שהיו:אירוע

והתקיים לפני פרסום התקנות והחוקים   אגודות סטודנטים נוספותבוצע בשיתוף עם    -מסיבת פורים

  מטעם המדינה.

 בוצע באופן מקוון. -יום הזיכרון

 בוצע באופן מקוון. – זיכרון בסלון

 בוצע באופן מקוון. -טקס יום הזיכרון לנספי סודן
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, ןהזיכרוטקסי יום    לציין אתיש לציין לחיוב את עבודת חברי האגודה במהלך סמסטר ב' אשר דאגו   

 ואירועים נוספים חשובים שעברו בצורה מקוונת ולא בוטלו.

 

 פרויקטים :

האגודה בשיתוף פעולה עם מכללת אורנים מקדמים פרויקט לבניית פינת  בניית פינות ישיבה:

( בתחילת בשלבי 20.7.2020ישיבה מקורה למען רווחת הסטודנטים. הפרויקט נמצא נכון להיום )

  בנייה והכנה לקראת שנת הלימודים הבאה.

ה. הפרויקט קידום פתיחת פאב בקמפוס בשיתוף פעולה בין מכללת אורנים, האגודה הקפיטרי :בר

 הוקפא עקב מגבלות הנגיף.

האגודה הוציאה לפועל יוזמה להעצמת סולידריות ומעורבות חברתית  סטודנט מעורר השראה:

אשר  סטודנטים 4בקרב הסטודנטים ובוועדה משותפת של האגודה וחברי הסגל האקדמי בחרו 

 יקבלו הוקרה על עשייתם החברתית.

 

 ייצוג:

מטעם הנהלת האגודה נוכח בוועדות שונות המתקיימות במכללה נציג  –ייצוג בוועדות  •

ונוגעות לרווחת הסטודנטים כגון: ועדת הבריאות , ועדת ספריה, ועדת פרט, ועדת הוראה 

 ועדת משמעת.

שוטף מתקיימות שיחות בין הנהלת אורנים לבין הנהלת האגודה בהתאם לפניות   באופן •

 שעולות מצד סטודנטים.

ת האינטרסים של הסטודנטים אל מול קפיטריה ע"י פיקוח על מגוון האגודה מייצגת א •

 המוצרים הנמכרים בה ומעקב אחר מחירים.

במהלך סמסטר ב' שהפך למקוון עקב הנסיבות, התקיימו מגעים סדירים של נציגי האגודה  •

אשר היוו גורם מקשר בין הסטודנטים השונים לבין ראשי החוגים, והמרצים בחוגים 

 ורך התאמת אופן הלימודים המקוון.השונים, לצ

לקראת תקופת המבחנים של סמסטר ב', ובעקבות פניות מצד הסטודנטים על מורכבות  •

ביצוע המבחנים לאור התנהלות הסמסטר, נציגי האגודה פעלו אל מול מנהלת המכללה 

שתתן להם אפשרות להגיע להישגים לימודיים  מרביתבכדי לתת לסטודנטים הוגנות 

 הוגנים.

האגודה מקדמת בחירות של נציגי חוגים אשר יבחרו באופן דמוקרטי מתוך החוג שלהם על  •

  ידי הסטודנטים בחוג, וזאת על מנת לאפשר ייצוג הוגן ואמיתי של החוג באגודה.
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 יי קהילה: ח

עקב המצב בסמסטר ב הושקעו משאבים רבים לקידום נושאים בעלי עדיפות ודחיפות רבה יותר, 

הקהילה של הסטודנטים הגרים במכללה לא התקיימו במהלך הסמסטר מאחר וסטודנטים שכן חיי  

שבו לביתם, בעקבות הגבלות שיצאו מטעם משרד הבריאות בתקופה זו על התקהלויות ועל הפעלת 

 מוסדות ציבוריים.

 

 סיכום דו"ח

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

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

 , גם בעת מצב החירום שמדינת ישראל נכנסה אליה בשל נגיף הקורונה.אמיתית

היה שיתוף פעולה ש  , בכךיש לציין לחיוב את שיתוף הפעולה של חברי האגודה מול וועדת הביקורת

 א ושקיפות מלאה במידע שניתן לחברי הוועדה. מל

לאורך כתיבת הדו"ח עברנו על נושאים שונים אשר נמצאים תחת אחריותה של האגודה. אנו חברי 

בהצלחה רבה ביעדים ובמטרות  וועדת הביקורת סבורים כי אגודת הסטודנטים הנוכחית עמדה

ציין לחיוב את יכולת  הגמישות בהתחשב בנסיבות. כמו כן יש ל , וזאת גםאשר הציבה לעצמה

הארגונית אשר נתנה לאגודה את היכולת לעזור לסטודנטים באופן מידי ואיכותי בתקופה לא 

 זו. פשוטה

 


