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פתח דבר
ועדת הביקורת של אגודת הסטודנטים הינה ארגון בלתי תלוי המבחן ומפקח על
כלל מוסדות אגודת הסטודנטים במרכז הבינתחומי הרצליה ,מטרתה שימור
ושיפור האגודה תוך השמת הסטודנט במרכז.
לאורך שנת הפעילות החולפת ,החל מנובמבר  2017ועד אוקטובר  ,2018סקרה
הוועדה את פעילות האגודה במטרה לייצר בסוף שנת הפעילות דוח המגבש את
המלצותיה.
תחומי הפעילות המרכזיים בהם התמקדה הועדה בשנת הפעילות החולפת:
• פיקוח על הליך ההצבעות בישיבות מועצת הסטודנטים.
• פיקוח על הגרלות המבוצעות ע״י המחלקות השונות באגודת הסטודנטים.
• פיקוח על הליך המיון בועדת המכרזים.
• ביסוס אמצעי ושיטות העבודה של ועדת ביקורת.

בברכה,
ועדת הביקורת
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ועדת מכרזים
דיווח על הפעילות:
לאחר בחירת הנהגת האגודה החדשה התכנסה ועדת מכרזים אשר על ידיה נבחרו
כל בעלי התפקידים לשנת הפעילות הבאה  .2018-19יו"ר ועדת ביקורת נכח באופן
מדגמי בראיונות המועמדים ונכח באופן מלא בימי המיון הסופיים בהם הצביעו
חברי הועדה על בעלי התפקידים.
ועדת ביקורת סבורה כי כל ההחלטות אשר התקבלו בועדת המכרזים התקבלו
תוך שיח פורה ובאופן דמוקרטי .לא התבצעה כפיה של בעלי תפקידים ע"י יו"ר
וסיו"ר האגודה ,וכן לא נעשו מינויים פוליטיים.
כמו כן ניכר כי ועדת מכרזים עשתה כל שביכולתה על מנת לראיין את המועמדים,
ובמקרים בהם אחד מאנשי הועדה הכיר את המתמודד הוא אינו השתתף באופן
פעיל בוועדה.
ממצאים והמלצות:
• שיפור  -יש לתכנן את תאריכי הוועדה כך שכל חברי הוועדה יוכלו להגיע
לכל המפגשים (ביום הועדה השלישי נכחו בשלב מסוים  3מתוך  5אנשי
הוועדה ,מצב שאינו מיטבי לטובת מגוון דעות).
• שימור  -פורמט כלי המיון והתנהלות הוועדה לפני ,בזמן ואחרי ראיון.
נספחים:
• סיכום יום ראיונות .20.07.18 -
• סיכום יום ראיונות .01.08.18 -
• סיכום יום ראיונות .02.08.18 -
• סיכום יום בחירות .02.08.18 -
• סיכום יום בחירות .03.08.18 -
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הצבעות
דיווח על הפעילות:
במהלך ישיבות המועצה לאורך שנת הלימודים בוצעו הצבעות שונות במגוון
נושאים ,בעלי תפקידים ,אשרור תפקידים ,תקציבים ועוד.
ברוב המקרים נציגי המסלול הראו התעניינות נמוכה בנושא ההצבעה או בשמירה
על סדר ושקט במהלכה.
יש להקפיד על סדר ורצינות במהלך ההצבעות גם אם הדבר דורש הרחקת אנשים
מישיבת המועצה.
ממצאים והמלצות:
• שיפור  -יש לפתוח כל ישיבה ע״י נציג ועדת ביקורת אשר עובר על ההצבעות
שיבוצעו בהמשך הישיבה ,תוך מתן דגשים (אנונימי/גלוי) ומהי מטרת
ההצבעה.
• שיפור  -עבודה לפי פורמט אחיד של הצבעות (מצורף כנספח) ע״מ לייצר
סדר ואחידות הצבעה.
• שיפור  -יש לבצע תכנון שנתי מול ועדת ביקורת לכל מועדי ההצבעה
המתוכננים ,דבר שיאפשר מוכנות נכונה של הוועדה לישיבת המועצה.
• במקרה של בחירת נציגים יש לשלוח קו״ח בטרם ישיבת המועצה ובמקרה
שלא בוצע יש לעבור על קו״ח על תחילת הישיבה.
נספחים:
• הצבעה לבחירת נציגים לוועדת מכרזים.
• פורמט פתק הצבעה.
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הגרלות
דיווח על הפעילות:
במהלך השנה בוצעו מספר הגרלות ע״י מדורים שונים ,כל ההגרלות התבצעו ע״פ
נוהל הגרלות אך לא תמיד עם הודעה מספקת לוועדת ביקורת וללא תכנון מסודר.
בגלל אי סדר בוועדת הביקורת רק לקראת סוף השנה הוועדה הצטרפה להגרלה
של סקר הסטודנטים הגדול (נספח מצורף).
מכל נושאי הדו״ח יש לתת את המשקל הכבד ביותר להגרלות ,כיוון שמבוצע
ברמה לא טובה כיום והינו מאוגד בחוק.
לכן כל רמ״ד אשר רוצה לתכנן הגרלה מומלץ שייקח את הנושא ברצינות הנדרשת
ויכין את כלל המעטפת הנדרשת לביצוע הגרלה חוקית.
ממצאים והמלצות:
• שיפור  -תקנון הגרלות אינו חלק מתקנון ויש להוציא תקנון נפרד לכל
הגרלה ע״פ נספח.
• שיפור  -יש לבצע תכנון שנתי מול ועדת ביקורת לכל מועדי ההגרלות
המתוכננים ,דבר שיאפשר מוכנות נכונה של הוועדה.
נספחים:
• סיכום הגרלה  -סקר הסטודנטים הגדול.
• דוגמא לתקנון הגרלה.
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מועצת הסטודנטים
דיווח על הפעילות:
במהלך השנה בוצעו  6ישיבות מועצה (לא כולל ישיבת קיץ) ,בכלל הישיבות נכחו
נציגי וועדת ביקורת ,בסמסטר א׳ לא בוצעו סיכומי ישיבות ע״י ועדת ביקורת.
באופן כללי הישיבות התנהלו בצורה תקינה וללא הפרעות מיוחדות ,לאורך כל
הישיבות כלל השאלות מחברי המועצה נענו בצורה הולמת.
ממצאים והמלצות:
• שיפור  -הארכת זמני הישיבות או תמצות ושמירה על זמנים של התכנים
המתוכננים.
נספחים:
• סיכום ישיבה .21.03.2018 - 4
• סיכום ישיבה .15.04.2018 - 5
• סיכום ישיבה .18.06.2018 - 6
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