
  :הצעות מלאות לשינוי התקנון הן

  וענבל בלאו עומר אלוניי "מוצע ע - שינוי שם הארגון ) א

  :)1סעיף ( נוסח קיים
  .אביב-תל אוניברסיטת של הזוטר האקדמי הסגל ארגון :הוא הארגון םש"

  
 :)תוספת לסעיף הקיים( מוצע שינוי

שינוי זה יעלה בקנה  .הארגוןלהכריע בעד שינוי שמו של , בהצבעת רוב, ועד הארגון רשאי"
   ".אחד עם מטרותיו ויעדיו של הארגון כפי שאלו מצוינים בתקנון

  
מתן אפשרות לבעלי תפקידים באגודת הסטודנטים או במועצת האגודה להיות חברי ) ב

  שי ברהמסוןי "מוצע ע –וועד 
  ):'ב11סעיף (נוסח קיים 

 במקביל מכהנת אשר ,ארגון חברת ,הארגון ממוסדות במוסד לכהונה כשירה תהיה לא"...
 של צינון תקופת לאחר אלא ,האוניברסיטה בתחום אחר יציג בארגון נציגה או וועד כחברת

  ."ימים 100
  

  :שינוי מוצע
  .'לבטל את סעיף ב

  
 י מתן ברוד ואיתי ברנע"מוצע ע – הועד חבריל תגמול מתן התחלת )ג

  : )'ו 12סעיף ( נוסח קיים
 תפקידן את ממלאות ,הארגון וגזברית ההנהלה חברות למעט ,הוועד חברות ,ככלל

 של מוקדם אישור ללא פעילותן בעבור תשלום כל או תפקיד לגמול זכאיות ואינן כמתנדבות
  .הכללית האסיפה

  
  : י מתן ברוד"ע -' אופציה א –למתן תגמול  מוצע שינוי

 תפקידן את ממלאות ,הארגון וגזברית ההנהלה חברות למעט ,הוועד חברות ,ככלל"
 של תגמול )בארגון בשכר תפקידים נושאי שאינם( לחבריו לאשר הוועד בסמכות .כמתנדבות

  ."לחודש שקלים 400 עד
  

  :ברנע עומר י"ע - 'ב אופציה – תגמול למתן מוצע שינוי
, מן הישיבות 60%ולא פחות מ, ברי הועד שנכחו במספר הגדול ביותר של ישיבותח 10 .א

ולא שימשו במהלך השנה בתפקיד נושא , ולא פוטרו או התפטרו מן הועד עד תום הקדנציה
יקבלו בתום הקדנציה מלגת נסיעה לכנסים על סך  ,)כולל יושב ראש וסגנו(שכר בוועד 

 .שקלים 1500
 3יושב ראש הארגון בשיתוף סגנו יבחרו בהתאם לשיקול דעתם עד , בנוסף לאמור לעיל .ב

שתרמו מזמנם וכישרונם באופן ) שאינם חברי הנהלה או ועדת ביקורת(חברי ועד מצטיינים 
ההחלטה . שקלים 3000יוצא דופן לפעילות הארגון ויעניקו להם מלגת נסיעה לכנסים על סך 

 .הסיבות לבחירה ובאישור ועדת ביקורתעל הענקת המלגה מסעיף זה תעשה לאחר פירוט 



  .אלא מלגת הצטיינות, התגמול לחברי הוועד אינו מהווה תשלום שכר עבור עבודה .ג
  .2016כל הסכומים צמודים למדד לפי שער המדד בתאריך יוני  . ד
  
  י ענבל בלאו "מוצע ע – גזברית אחת/רית"של יותר מסיואפשרות למינוי ) ד

   :)'ז 12סעיף ( נוסח קיים
 האסיפה לאחר שתתקיים השנייה ישיבתו ממועד יאוחר לא חברותיו מבין יבחר הארגון ועד"

 נושאי .הארגון צרכי לפי אחרים תפקידים בעלות גם הצורך ובמקרה וגזברית ר"סיו ,השנתית
   ..."..הוועד ידי על בבחירות להחלפתם עד תפקידיהם ימלאו הנבחרים התפקיד

  : נוסח מוצע
ר וגזברית ובמקרה הצורך גם בעלות תפקידים אחרים "סיו, ועד הארגון יבחר מבין חברותיו"

 ישתדל לבחורהועד . )או גזברית אחת/ר ו"לרבות בעת הצורך יותר מסיו( לפי צרכי הארגון
... .בעלי תפקידים אלו לא יאוחר ממועד ישיבתו השנייה שתקיים לאחר האסיפה השנתית

  ).וסח הקייםהמשך הסעיף זהה לנ(

 

  

 


