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  דו"ח הביקורת מאת:

  יו"ר מתן כשר

 זוהר ברונשטט 

 

 2021' שנת  אדו"ח מסכם וועדת ביקורת סמסטר 

של   הכללית  לאספה  מוגש  זה  וחשבון  במכללדין  מתוקף  הסטודנטים  אורנים  העמותות,  ת  חוק 

 (. 7)סעיף קטן  30, סעיף 1980 –תשמ"א 

 

 הקדמה:

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

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

(, בכל העניינים הנוגעים להם כסטודנטים, לקדם  לת "אורנים"כלבמגודת הסטודנטים  חברות לא

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

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

 וליטיים. לא מניעים פ ולח  מבוצעות ללא רוובבחירות דמוקרטיות. פעולותיה 



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

 ( 22סעיף בכל הנוגע לפירוש התקנון )תקנון אגודת הסטודנטים, 

 

פה הכללית  כאשר נבחרו הנציגים באס  2020נובמבר  ועדת הביקורת בראשותנו החלה לפעול בחודש  

 החוק.   רשדוכפי ש

 

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

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

  מדינת ישראל ותקנון האגודה.

 

 

 

 דו"ח זה:בעלי התפקידים המרכזיים באגודה נכון לכתיבת 

 באוםן לו א -יו"ר 

  מורן ויינר -סיו"ר  

 גל בשארי  -מנכ"ל 

 מוש זמיר  -  ראש מחלקת דוברות

  דפנה נחמיה -ראש מחלקת אקדמיה  

  גלי לוי -תרבות ראש מחלקת מעורבות 

 רוני שלוסברג   -  ראש מחלקת פנים ורווחה

 אמיר פילרסקי   -ראש מחלקת מעורבות חברתית 

 חברי הוועד המנהל: 

  יין אדיר ברנשט 

 שכנזי  אי רוע

 לינור תומר 

 

 

 רקע סמסטר א'

 

 

 הנושאים בהם עסקו חברי האגודה בשנת תש"ף והממצאים שעלו מהם: 

 

 שקיפות והתנהלות האגודה:

 .מצגת סיכום פעילות חודשית -

 והסבר עליו אישור תקציב מול המועצה  -

 שיפור וייעול האגודה.   –יועצת ארגונית  -

ונגישים לכלל ציבור  סמים באתר האגודה  ורמפהפרוטוקולים של ישיבות אגודה מנוהלים ו -

 הסטודנטים. 

  של האגודה. מתן גישה רחבה יותר למידע על פעילות האגודה ועל חבריה. מדיה שיפור ה -



 

 ניהול תקציב: 

 

והיו"ר.  - האגודה  מזכירת  עם  פעולה  בשיתוף  האגודה  מנכ"ל/גזבר  מנהל  התקציב  התקציב     את 

ה כפי שדורש החוק  מכן באספה הכללית על פי חוקי הצבע  חרלא אושר על ידי חברי הוועד המנהל ו

 רש התקנון. וכפי שדו

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

)ראו  בפיקוח מתמיד של רשם העמותות. לא נמצאו חריגות בתקציב או בעיות בתכנו וחלוקתו.  נו 

 , תחת נושא שקיפות(.א"פש ת ערך אישור תקציב לשנת

 תיקי ניהול התקציב מנוהלים כראוי באופן יעיל.  -

בנוסף,    - האגודה.  לחברי  רק  אלא  הסטודנטים  לכלל  האגודה  באתר  חשוף  אינו  האגודה  תקציב 

אתר  -גיידסטאר    המידע החוקי כגון חמשת מקבלי השכר הגבוה והדו"חות הכספיים קיימים באתר

 .העמותות של ישראל לעיונכם

 

 ישיבות הנהלת האגודה ותהליך קבלת החלטות:

 ניתן לראות כי . מדינת ישראל ועל פי חוקי התקנוןוקי ח  פינהלת על קבלת ההחלטות באגודה מת 
 ל מנת לאפשר תוך דיון מעמיק של כלל העוסקים בנושא וזאת ע ההחלטות מתקבלות בכובד ראש

   מגוון דעות שיטיב עם כלל הסטודנטים.

 

 תקנון האגודה:

 . לשינוי התקנוןים גע הנו דיוניםמתקיימים   – שינוי התקנון

 

  בחירות:

המנהל  וירבח ו  התקיימ לוועד  מדינת  ולת  לחוקי  בהתאם  התקיימו  הבחירות  הביקורת.  וועדת 

 ובהתאם לתקנון האגודה.  ישראל, 

 

 מדיה:

נכון לחודש דצמבר  הטמעת אתר האגודה בקרב הסטודנטים,    –שיפור משמעותי באתר האגודה  -

 טודנטים.  לס ות טיורלוונ   שר מעיד על נגישותדבר א 22,000כניסות ונכון נובמבר  5744נכנסו כ

 פעילות באינסטגרם.-

 פעילות בפייסבוק  -

 ערוץ יוטיוב.  -

 וואטסאפ פעיל.  -

 מיילים  -

 

 :ישיבות מועצה

הנושא עלה לדיון מול הנהלת  בעיית נוכחות בישיבות  קיימת    ה,מתקיימת ישיבת מועצ  בכל חודש

ומול הוועד המנהל.   לבחון בהמשך אם    . חושבון לבעיהעובדים על פתר  2021אר  ינונכון ל האגודה 

 עבד. האם הוא , ואם כן ניות בשטח מדי  נעשה שינוי

 



 

 אירועים ופרויקטים מרכזים בהובלת האגודה:

 . הקמת מועדון הטבות לחברי האגודה -

 ליון שקלים.יע מרבסך במתווה לחלוקת מענקי קורנה  -

 . סדנת קוקטיילים -

 ף המכללה. הקמת פינת ישיבה בשיתו -

 . ישבוע פוליט -

 . תנותפרויקט חלוקת מ -

 . ח" פרויקט הכר את הרמ-

 ושא דובאי.  הרצאה בנ  -

 בהתאם לתקנות.  ,מפגש חינוך מיוחדהתקיים  –מפגשי חוג  -

 בשיתוף חב"ד בקמפוס אורנים. " מאירים למבוגרים את החג "פרויקט  -

 עזרה לסטודנטים במצוקה/בקשיים.   -פרויקט מישהו לדבר איתו -

 . ליצחק רבין  טקס יום הזיכרון -

 2020 לנובמבר  15-16  –חג הסיגד  -

 צעירות. ותמעיין במדבר, פוליטיקאיוקה,  האחווה הגאה, מועצה יר  –תאים חברתיים -

 . תגבורים בלשון-

 בזמן הקורנה. לסטודנטים  מנטלית  מתן תמיכה -פרויקט "מישהו לדבר איתו" -

הסטודנטים- לטובת  במעונות  בת  תיחתפקידום    –  מעורבות  גם  וגם  המעונות  א'  סמסטר  חילת 

ב'.  סמסטר  כלכלית  קידום    לקראת  המתגורריסטודנטילהנחה  במעונות,  ם  רווחת  ם  ידווקם 

 .  הסטודנטים מבחינת רעש, ותשתיות במעונות

ות  שיתוף פעולה עם המרכז לשירמונת מצב" במיפוי קשיים של סטודנטים בזמן הקורונה "סקר ת  -

 הסטודנט.  

   .גוד ישים בנוביחלוקת מתנות לקש   -אה"רויקט "להעביר את זה הלפ -

 לעשייה אזרחית במכללה.  והיחדהף פעולה עם מעיין במדבר  חג החגים בשיתו -

 .  הרצאה בנושא זיהום במפרץ חיפה -

  .עומר מילר סדנת בישול עם  -

 . כומים באתר האגודהגר סייחת מאפת -

 פסטיבל רגע לעצמנו שהתקיים בחופשת הסמסטר.  -

אם המכללה על מנת שעוד  המלגה מתמלגות שונות למען הסטודנטים, הארכת  פרסום    –מלגות    -

 סטודנטים יוכלו להנות ממנה, מלגה מטעם האגודה ומלגה מטעם ההתאחדות.  

 .לסטודנטים  שרותפרסום מ -

 . בתקופת המבחניםלהורים סטודנטים   קלותהשגת ה -

 (םדיגיטליי קורסי )  beschoolו  cashback –יתוף פעולה עם חברות מסחריות ש -

 ייצוג:

המועצ- התהקמת    –ה  הקמת  מתוקף  נקנוהמועצה  ין  לתת  עקיף  יועדה  בעבר  צוג  לסטודנטים. 

בחוג    םהסטודנטיציגות החוגים דבר אשר יצר פער בין האינטרסים של  התקנון לא דרש בחירות לנ

התילבין   החוגים.  לתת  נציגי  נועד  יד  ייצוגקון  על  בחוג  הסטודנטים  של  וראוי  נציגם  אמיתי  י 

 במועצה.  



 רנים לבין הנהלת האגודה בהתאם לפניות שעולות שיחות בין הנהלת או ופן שותףבא  מתקיימות -

 מצד סטודנטים.

נדרלמ- המועצה  הקמת  נציגי  בחינת    שתרות  בקרב  המשמעות  ותחושת  התפקיד  דרישת  הבנת 

כחות דלה, והשתתפות הפעילה  הנוהחוגים. נכון להיום אין מידע קונקרטי בנושא אומנם ניכר כי  

 מוגבלת.    בזמן הישיבות

 

   :ת השונותצוג בוועדויי

שינוי  דנים ב–ראשי חוגים  ו, הרקטור,  הדיקנים  בנוכחות  ישיבה  ת מתקיימ  חודשכל    –הוראה   -

לפני כל וועדה    . מקדמים נכון להיום שיתוף  מעלים קשיים של הסטודנטים  , לימודים  כניותתו

 מעורבים.  אפשרות   תהיהלסטודנטים  על מנת ש 

ראש חוג  ו  , ההספריימנהל    קטור,רה   בנוכחות  לכמה חודשים  תח מתקיים מפגש א  –פריה  ס -

 דברים ובעיות של סטודנטים.   יםמעל ו נהלים  בבספריה למשל שינויים  מקדמים  ספרות 

 . מבחנים  – משמעת -

עליו - פסיק  יש דרישה מצד המכללה לה סטודנטים במקרים שבהם  צוג  יי   –נה  וועדה אקדמית 

 . ם לימודיה  את

 

 

 סיכום דו"ח

 

פועלת מתוך   שאגודת הסטודנטים במכללת אורנים, לקבוע  נוצאים שעלו בדו"ח זה עלילאור הממ

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  

 יפות מלאה במידע שניתן לחברי הוועדה.  מלא ושק

 : הליקויים שעלו בדו"ח הם

. גם  תבישיבו   משמעתיתבים בצורה  ל האגודה אינם מעורבית" שבעלי ובלות ה"המועצה   -

וגם מבחינת מעורבות אקטיבית נוכחות    הטמון . הגוף אינו ממש את הפוטנציאל  מבחינת 

בבעיה של אינבידואל    , ולא יה ארגוניתרואים זאת מדובר בבע  חברי ועדת ביקורת , כפי ש בו

עקב   וזאת  מיפוי אשר מסוים  לייצר מערכת  אנו ממליצים  כך  עקב  ועומק התופעה.  הקף 

סמסטר לך  המקרות תתמקד בנושא זה, באופן מורחב ב עדת בילתופעה זאת. ומענה    ןתית

 ודה. בשיתוף פעולה עם הועד המנהל והנהלת האג 

 

 



 


