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 18.7.17 כללית אסיפה פרוטוקול

 פורום היה לא 13:00 בשעה -   13:00 התחלה: שעת

 13:15 לשעה נדחתה האסיפה תחילת

  15:40 סיום: שעת

  נוכחים:

 לוי מיכל ,יוסף אור ,שמרת עמית -מזכירות

 חיון, חגי שלי, לי חלבי, מהדי ,שלם ,יערית ועד( )יו"רמרמלשטיין עומר  -וועד חברי

 מורדקוביץ יובל הצטרף 14:45    כפרי אלון -14:15-באיחור הצטרף

 אמינוב יורי -חברים שאינם נוכחים

 גלבקו ויקטור -עמותה חברי

 

 הארגון תקנון שינוי הדיון: נושא

 

 

 :הועד חברי מספר – 14א סעיף-תת. 1

 אלא, כלליות בבחירות הארגון חברי י"ע שיבחרו חברים 12 עד ימנה הארגון ועד: "המוצע הנוסח
 ."להלן ז בסעיף כאמור הגדלתו את יחייבו מקומות שיריון כללי או/ו קולות שוויון אם

 ".15" המספר יופיע" 12" המספר במקום: חלופית הצעה

 בהינתן הנוסח הסופי כפי שהוא מופיע

 15-ההסתייגות ושינוי המספר ל מי בעד קבלת

 פה אחד –נגד 

 ההסתייגות נדחתה ונמחקה מהתקנון
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 :אקדמיות יחידות לפי שריון – ב14 סעיף-תת. 2

 :הבאות האקדמיות מהיחידות אחת מכל אחד לנציג משוריין מקום יהיה בועד: "המוצע הנוסח

 הרוח מדעי

 החברה מדעי

 הטבע מדעי

 ההנדסה מדעי

 הבריאות מדעי

 לניהול הפקולטה

 ."אילת קמפוס

 ".והחברה הרוח מדעי: "אחד לסעיף יאוחדו לעיל( ii)-ו( i) סעיפים: חלופית הצעה

  0-נמנע  3 -נגד - 5 בעד

 :תקנים לפי שריון – ג14 סעיף-תת. 3

 :הבאים התקנים מסוגי אחד מכל אחד לנציג משוריין מקום יהיה בועד: "המוצע הנוסח

 .הוראה עוזר

 .מדריך/  אסיסטנט

 .הוראה עמית

 .החוץ מן מורה

 ."זוטר מקביל מסלול

 :ד14 סעיף-תת יתווסף: לתוספת הצעה

ד בוע ישוריין, בעתיד הארגון יחתום עליהם קיבוציים בהסכמים ישתנו הזוטר הסגל שתקני ככל"
 ."העתידי בהסכם שיוגדרו כפי התקנים מסוגי אחד מכל לנציג מקום

 0-נמנע 4  -נגד  5 -בעד

 יהיה ר"הסיו. הקולות למירב שזכה לתפקיד המועמדים מבין מי יהיה ר"היו: "המוצע הנוסח. 4
, ר"הסיו או/ו ר"היו את הועד יבחר, קולות שוויון של במקרה. אחריו הקולות למירב שזכה מי

 בהקדם בלבד אלה מועמדים בין חדשות בחירות ייערכו, בועד קולות שוויון של ובמקרה
 ." האפשרי

 :כך שינוסח ב22 סעיף-תת יבואו ולאחריו, א22 סעיף-לתת יהפוך 22 סעיף: לתוספת הצעה
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, ביניהם תפקידים החלפת על להחליט הנבחרים ר"והסיו ר"היו יוכלו הבחירות לאחר מיד"
 לאחר הראשונה בישיבתו הועד י"ע תאושר אם רק לתוקף תיכנס כזו החלפה. הדדית בהסכמה
 ."הבחירות

 ב'22א' ואליו יצטרף סעיף 22יהפוך לסעיף שהסעיף הנוכחי 

 פה אחד  -בעד

 הסוציאליים והתנאים, ר"היו משכר 90% של בגובה שכר יקבל ר"הסיו: "המוצע הנוסח. 5
 ."בהתאמה

 ". 50%" המספר יופיע" 90%" המספר במקום: 1 חלופית הצעה

 0-נמנע  1 -נגד  9 -בעד

 -65% יופיע המספר 90%: במקום המספר 2הצעה חלופית 

 0  -נמנע   8 -נגד   1-בעד

 ידי על שייקבע כפי סוציאליים ותנאים שכר יקבל ר"הסיו: "כך ינוסח הסעיף:  3 חלופית הצעה
משכר  90%משכר היו"ר ולא יעלה על  50%ובלבד ששכרו לא יפחת מ לעת מעת הכללית האסיפה

 שייערכו הבחירות לאחר רק לתוקף תיכנס סוציאליים ותנאים שכר על החלטה בהתאמה, היו"ר 
 ."ההחלטה קבלת לאחר

 0-נמנע  8 -נגד 1 -בעד

, ימונה על ידי הועד חבר : "בהיעדר אפשרות לאיוש תפקיד היו"ר ו/או הסיו"רהנוסח המוצע. 6
ארגון, לרבות חבר ועד ובלבד שאינו חבר ועדת ביקורת או חבר ועדת בחירות, כממלא מקום זמני 

 לתפקידים אלו, בלא שכר, עד למועד קיום בחירות." 

: "בהיעדר אפשרות לאיוש תפקיד היו"ר ו/או הסיו"ר, ימונה על ידי הועד חבר הצעה חלופית
ד ובלבד שאינו חבר ועדת ביקורת או חבר ועדת בחירות, כממלא מקום זמני ארגון, לרבות חבר וע

או עד  (שיקבע ע"י הועד )מועדלתפקידים אלולתפקידים אלו, בלא שכר, עד למועד קיום בחירות 
 מועד בחירות כלליות, לפי המוקדם." 

 פה אחד  -בעד

 :ר"סיו/ר"יו הדחת – ג8 סעיף-תת. 7

 כללית אסיפה לכנס, חבריו של אחד פה בהחלטה רשאי הועד, האמור למרות: " המוצע הנוסח
 לתפקיד בחירות ייערכו, ר"סיו או ר"יו הודח. סגנו או/ו ר"היו של בהדחה לדון מנת על דחופה

 ."הכללית האסיפה שתיקבע אחר מועד או, יום 30 בתוך

 ".הכללית... ר"סיו או ר"יו הודח" המשפט מחיקת: חלופית הצעה

 פה אחד – בעד
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 ולא, הבאים מהטעמים יותר או אחד בשל יתקיימו מיוחדות כלליות בחירות: "המוצע הנוסח
 :שארע לאחר חודשים משלושה יאוחר

 מועד באותו. יומה סדר על זה שסעיף באסיפה חדשות בחירות לקיים החליטה הכללית האסיפה
. בחירות ועדת תמנה וכן הבחירות למועד עד שיכהן חבריה מקרב זמני ועד תמנה הכללית האסיפה

 .הבחירות ועדת לחברי לא אך, הזמני הועד לחברי להתמנות רשאים יהיו המכהן הועד חברי

 בבחירות שנבחרו הארגון ר"סיו וגם הארגון ר"יו גם תפקידם את למלא מהם נבצר או התפטרו
 .כלליות

 ."חברים מחמישה פחות מונה הארגון ועד

 (.ii) קטן סעיף מחיקת: חלופית הצעה

 פה אחד  -בעד

 בהצבעות שאושרו השינויים עם, בפניה שהוצג החדש התקנון את מאשרת הכללית האסיפה. 8
 .  זו באסיפה הקודמות

 החדש התקנון סעיפי שאר כל. החדש התקנון י"עפ יתקיימו הארגון להנהגת הבאות הבחירות
 .הבאות הבחירות לאחר מיד לתוקף יכנסו

 0-נמנע      1 -נגד    8 -בעד

 בזאת אישרה האסיפה הכללית את התקנון 

 :תנאי העסקה ליו"ר הארגון. 9

 .לחודש ח"ש 6,000 יהיה הארגון ר"יו של ברוטו שכרו: בסיס שכר

 לתוספת עד( לחודש ח"ש 55, כלומר) 1%-ב ר"היו שכר יעלה בארגון חברות שנת כל על: ותק
 . 10% של מקסימלית

 . מלאה משרה לפי הפרטי במגזר כמקובל: הבראה דמי

 .מלאה משרה לפי חוק י"עפ: ומחלה חופשה ימי

 מצד 7%, המעסיק מצד מהשכר 7.5% כיום) חוק י"עפ ממס הפטורה המירבית ההפרשה: פנסיה
 (. העובד

 .2.5% יפריש ר"היו, משכר 7.5% יפריש הארגון: השתלמות קרן

 . פיטורין פיצויי לחוק 14 סעיף לפי מהשכר 8.33% חודש מדי יופרשו: פיטורין פיצויי

 . כחוק: ומחלה חופשה ימי

 , חודשי חופשי - צ"בתחב ש"מב למגיעים: נסיעות החזרי

 , נסיעה כרטיסי בסיס על - צ"בתחב ש"לב מחוץ למגיעים
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 . בשבוע ימים שלושה עד, מגורים ממקום מרחק לפי, לקילומטר אגורות 70 – פרטי ברכב למגיעים

 .האוניברסיטה מן המתקבלים ההחזרים עם כפילות תהיה לא

  5,500מי בעד ששכר הברוטו יהיה 

 0-נמנע  8  -נגד    1  -בעד

  6,000מי בעד ששכר הברוטו יהיה 

 0 –נמענים  1 -נגד 8 -בעד

 

 :תגמול לחברי ועד. 10

 . בהתנדבות נעשית הועד חברי פעילות: היום המצב

 מעורבים לכך בנוסף. כשעתיים נמשכת מהן אחת שכל בשנה ועד ישיבות 10 – 8 מתקיימות כ"בד
 . ועוד עבודה סכסוכי בזמן שטח פעילות, לחג שי בחלוקת הועד חברי

 . בישיבות נוכחות על לתגמלם מותר אך, בעמותה ועד לחברי שכר לשלם אסור החוק י"עפ

 

 1200 של למקסימום עד, נוכח יהיה בה ועד ישיבת כל על ח"ש 100-ב יתוגמל ועד חבר כל: הצעה
 . בשנה ח"ש

 0-נמנע   3-נגד  5 -בעד

 .נוכח יהיה בה ועד ישיבת כל על ח"ש 0-ב יתוגמל ועד חבר כל: 2 הצעה

 0 -נמנע 2 -נגד 3 -בעד

 האסיפה הסתיימה
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