חוק העמותות ,התש"ם 0891 -

תקנון מועצת הסטודנטים
בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה

התקבל ביום 01 :דצמבר 9118

שם העמותה:
הגדרות:

 .9העמותה תישא את השם – "מועצת הסטודנטים בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה"
(להלן – "המועצה" או "העמותה").
 .2בתקנון זה ותכתובות רשמיים של המועצה למונחים הבאים תהא משמעות המושגים שלהלן
המשמעות שהוקנתה להן לפי סעיף זה ,אלמלא צוין מפורשת אחרת:
"אוניברסיטה" – אוניברסיטת חיפה.
"פקולטה" – הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.
"ציבור הסטודנטים" – כלל הסטודנטים חברי העמותה שעמדו בדרישות סעיף  ,4הרשומים
בשנה האקדמית הרספקטיבית בפקולטה.
"מזכירות"  -כלל השירותים האדמיניסטרטיביים בפקולטה.
"סטודנט" – סטודנט מן המניין בפקולטה הלומד לתואר ראשון ו/או שני.
"משך הלימודים" – תקופת הלימודים בפקולטה על -פי דרישות האוניברסיטה ו/או דרישות
לשכת עורכי -הדין בישראל על-פי חוק לשכת עורכי-הדין ,תשכ"א  0890-וכן התקנות והכללים
שיצאו על פיו.
"המועצה" – מועצת הסטודנטים של הפקולטה הנבחרת לפי הוראות סעיף .7
"חבר מועצה" – כמשמעותו של מונח זה בסעיף  5בהתחשב בסייגי סעיף .9
"נציג מועצה" – חבר מועצה ,אשר נבחר על ידי ציבור הסטודנטים להיות נציג מועצה ע"פ
הוראות התקנון.
"ועד המועצה" –כלל חברי המועצה הנבחרים ,להם יוקנו סמכויות לפי תקנון זה.
"בחירות מיוחדות"  -בחירות שייערכו לפי צרכי השעה כמפורט.
"נושא תפקיד במועצה"  -יו"ר המועצה ,סגניו ,יושבי ראש ועדות משנה ,נציגי מועצה ופעילים
מתנדבים.
"רוב רגיל" – רוב מבין הנוכחים בעלי זכות הצבעה.
"רוב מיוחס""/רוב מיוחד" – רוב המונה שני שלישים מבעלי זכות ההצבעה בגוף המדובר.
"הקבצה" – חלק משנתון המונה בין שליש לשני שלישים מהסטודנטים באותו השנתון ,הלומדים
יחד בקורסי החובה המועברים ע"י מרצים או מועדים שונים.
"החוק" – חוק העמותות ,התש"ם.0891-
"לוחות המודעות" – כלל לוחות המודעות העומדים לרשות המועצה ,בין אם פיזיים ובין אם
אלקטרונים.
"אגודת הסטודנטים" – אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה.
"שנה" – שנת לימודים אקדמית מלאה או חלק ממנה.
"סמסטרים שנתיים" – סמסטר חורף (סמסטר א') ,אביב (סמסטר ב') וקיץ (סמסטר ג') במשותף.
"סמסטר אביב" – סמסטר מיוחד הנפתח לפי החלטת ועד הפקולטה באמצע שנה אקדמית.

מעמד
המועצה:

.3
(א) המועצה היא עמותה רשומה לפי החוק ובתור שכזו תהה אישיות משפטית ,הרשאית
לפעול להגשמת מטרותיה בשמה היא ,על פי הוראות תקנון זה והוראות כל דין.
(ב) לעמותה תהינה כל הסמכויות הנתונות לתאגיד על פי כל דין אף אם לא פורטו בתקנון
זה.
(ג) מרכז ומשרד המועצה ישכנו בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ,הר הכרמל.
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מטרות
העמותה

.4
(א) העמותה תשקוד על קידום רווחת הסטודנטים ,ייצוגם וייצוג האינטרסים של כלל חברי
המועצה אל מול רשויות הפקולטה; רשויות האוניברסיטה; כלל הגופים הרלוונטיים
בכל הקשור לאספקטים האדמיניסטרטיביים והאקדמאיים של פעילותם האקדמית.
(ב) לשקף את מטרות חברי העמותה בעת ייצוגם בפני כל אישיות משפטית ,יחיד או גוף,
ממלכתי ,פרטי ,אקדמי ,כלכלי או אחר.
(ג) לסייע בידי כל חבר בעמותה לסיים את לימודיו בפקולטה במועד ובהצלחה ,וזאת
בהתאם לאמצעים החוקיים העומדים לרשות המועצה.
(ד) לשמור ולהגן על יושרה בקרב חברי ונציגי המועצה.
(ה) לקדם את המשפט בישראל בקרב אוכלוסיית המדינה באמצעות הסברה ,חינוך ו/או
פעילות תרבותית -משפטית.
(ו) לעודד פעילות חברתית ו/או חינוכית ו/או חינוכית-משפטית ,או כל פעילות אחרת בעלת
גוון משפטי בקרב כלל חברי המועצה.
(ז) להוות גורם מקשר בין ציבור חברי-המועצה לבין ציבור עורכי-הדין בישראל על
מוסדותיהם השונים וכלל גורמי-המשפט בישראל.
(ח) לסייע לחברי-העמותה למצוא משרות-התמחות בתום תקופת לימודיהם.
(ט) לעסוק ביחסי ציבור ,הוצאה לאור ,הפצה וממכר של כל דבר ו/או מוצר לשם קידום
מטרותיה של העמותה ובמסגרת השגתם.
(י) לפעול לשם יצירה וחיזוק הקשרים בין חברי העמותה לכל גורם המסייע למטרות
העמותה.
(יא) העמותה לא תזדהה עם גוף מפלגתי ,ו/או פוליטי בין אם אוניברסיטאי או אחר ולא
תתיר כל פעילות פוליטית ו/או מפלגתית ו/או אוניברסיטאית בשורותיה.

חברות
בעמותה

.5
(א) כל סטודנט יהא כשיר להיות חבר מועצה.
(ב) הצטרפות למועצה תהא במילוי טופס הצטרפות ובתשלום מיסי החבר על-ידי הסטודנט,
כפי שיקבעו ע"י וועד המועצה מעת לעת.
(ג) חבר עמותה יהא רשום בפנקס חברי העמותה ובפנקס זה ירשם גם מענו ,מספר זהותו,
תאריך תחילת חברותו ותשלום המיסים על ידיו ופרטים אחרים אשר יקבע וועד
המועצה לצורך כך בתקנות .פנקס חברי העמותה ינוהל על ידי מזכיר העמותה.

רישום ופקיעת
החברות

 .6ועד המועצה אחראי לרישום אמין של פנקס חברי המועצה ,לפי כללי הרישום שבסעיף זה ולאור
ערכי השוויון ,האתיקה ,ודרישות החוק.
(א) החברות תפקע –
( )9אם פסקו להתקיים תנאי סעיף (5א).
( )2בפרישתו מן העמותה ,הודעה בכתב תינתן לוועד המועצה כשלושים יום מראש.
( )3במות החבר.
( )4בשלילת חברותו בעמותה.
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(ב) ועד המועצה רשאי לשלול חברותו של חבר עמותה בהתקיימות לפחות אחד מהבאים:
( )9החבר לא שילם למועצה את המגיע לה ממנו.
( )2החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
( )3החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
( )4החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
(ג) לא יחליט וועד המועצה לשלול חברותו של חבר בעמותה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות
נאותה להשמיע טענותיו לפניה.
(ד) מועד סיום החברות יתקיים לאחר חלוף שבעה ימים מהיום שהומצאה ההודעה לחבר
העמותה ,זולת אם הוגש ערעור; משהוגש ערעור יהיה מועד סיום החברות מיום החלטת
האסיפה הכללית.
(ה) על החלטת המועצה זכאי החבר לערער בפני האסיפה הכללית ,אשר תכונס לא יאוחר
משישים ימים ממועד הגשת הערעור לועדת הביקורת.
נציגי המועצה

 .7נציג מועצה יבחר כדלהלן:

סמסטרים שנתיים

(א) מקרב שנתונים א' ,ב' וג' ,שני נציגים לכל הקבצה .בשנתון ד' ימשיכו לכהן נציגי שנה ג'
הקודמת; לצורך סעיף זה שנתון היא שנת לימודים אקדמית המונה לפחות שני
סמסטרים רצופים.

סמסטר אביב

(ב) סמסטר אביב – בפתיחת סמסטר אביב בשנתון א' ,יבחר נציג מקרב הסטודנטים באותו
סמסטר;
( )9נציגי שנתונים מתקדמים ,אשר החלו לימודיהם בסמסטר אביב ,יהיו רשאים
להיבחר כנציגי הסמסטרים השנתיים בשנה הנמוכה מבין השנים בהם לומדים
קורסים באותה שנה אקדמית.
( )2לנציג סמסטר אביב יהיו סמכויות הטיפול בפניות סטודנטים אך ורק בנוגע
לקורסי החובה הנכללים בשנתון הסמסטרים השנתיים הנמוך מבין הקורסים
בהם לומד.
(ג) תלמידי מוסמך רשאים לבחור בלא יותר משני נציגים בכל שנה אקדמית.
(ד) הבחירות למועצה תנוהלנה לפי סעיף  09לתקנון זה.
(ה) פקיעת נציגות תתרחש כאשר:
( )9פקיעת חברות כאמור בסעיף .9
( )2נציג אשר הגיש מכתב פרישה מוועד המועצה ליו"ר וועד המועצה ,סגניו ,ליו"ר
וועדת ביקורת ולמזכיר המועצה ,הכולל נימוקים לפרישתו .נציגותו תפקע
בתוך  49שעות משעת משלוח המכתב ,אלא אם ביקש מיו"ר ועד המועצה
לחזור בו ואישר יו"ר המועצה בקשה זו.
( )3נציגים ,אשר לא רשומים ללימודים בפקולטה בשנה העוקבת ,עד ליום סיום
ההרשמה ללימודים כפי שיקבע על ידי רשויות האוניברסיטה והפקולטה,
תפקע נציגותו.
( )4וועד המועצה רשאי להדיח נציג מועצה או נושא תפקיד מתפקידו ברוב מיוחס
– ובלבד שניתנה לו זכות טיעון בפני וועד המועצה ,באם עבר על אחד מאלה:
()4.0
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( )4.9לא ציית להוראה מהוראות האסיפה הכללית.
( )4.0פעל שלא ברוח מטרות עמותה זו.
( )4.4פעל מתוך ניגוד אינטרסים.
( )4.5פעל תוך הפרת חובת אמונים לחברי המועצה ו/או לוועד המועצה.
( )4.9פעל בצורה שיש בה לפגוע במעמדו של וועד המועצה.
( )4.7פעל ,במסגרת פעולתו במועצה ,בצורה שיש בה לפגוע במעמדה של
הפקולטה או האוניברסיטה.
( )4.9פעל כנגד ההצהרה שמסר לפי תת-סעיף (09ב)(.)0
( )5החלטת הוועד לפי ס"ק ( )4תובא לידיעת וועדת הביקורת לא יאוחר מ  09שעות
לאחר התכנסות הפגישה.
( )6ראתה וועדת הביקורת טעם לפגם בהליך או בהחלטת המועצה לפי ס"ק (,)4
רשאית היא להנפיק צו לעיכוב ביצוע ההחלטה עד  09ימים מיום קבלת
ההחלטה האמורה .לאחר תקופה זו יתכנס וועד המועצה על מנת לשמוע את
השגות וועדת הביקורת ולדון שוב בנושא .וועד המועצה רשאי יהא לאשרר
החלטתו הקודמת ברוב מיוחס.
( )7אשרר וועד המועצה החלטתו כאמור בס"ק ( ,)9רשאית האסיפה הכללית ,ברוב
רגיל ,לבטל החלטת המועצה לפי ס"ק ( )4לעיל ובלבד שהנושא הועלה לפניה על
ידי וועדת הביקורת – גם אם לא צוין מראש נושא זה בסדר יומה.
( )8פקעה נציגותו ,של נציג ייבחר נציג חדש תחתיו בהצבעת אמון כמשמעה בס'
.09
( )1ס"ק ( )9לעיל לא יחול על פקיעת נציגותו של נציג שנה ד' אשר פרש מתפקידו
(  -הנציג הפורש) כאמור בס"ק ( ,)9ונציג זה ימנה נציג אחר תחתיו ,כראות
עיניו.
(1א) הסמכות לפי ס"ק ( )8לעיל הינה בלעדית לנציג הפורש; וברם ,רשאי הנציג
הפורש לייפות כוחם של יו"ר המועצה ,יו"ר ועדת ביקורת ומזכיר המועצה,
ולהם יחד בלבד ,להחליפו בנציג אחר שיוסכם ביניהם.
(ו) אלא אם נקבע אחר בתקנון זה ,נציגים הממשיכים להימנות עם ציבור הסטודנטים בסוף
השנה ,יכהנו ממועד בחירתם עד לבחירת נציגים נבחרים אחרים כאמור בתקנון זה,
אלא אם פסקה חברותם בעמותה.
ישיבות הוועד

.8
(א) מושבו הראשון של וועד המועצה הנבחר יהיה בתוך עשרים ימים מיום הבחירות.
(ב) מועד ומקום הכינוס יקבעו ויפורסמו על ידי מזכיר המועצה המכהן ,לפחות שבוע מראש.
(ג) המניין החוקי המינימאלי לקיום ישיבות וועד המועצה הינו שמונה נציגים הנוכחים פיזית;
( )9לא היה מניין חוקי כאמור ,תדחה הישיבה ליום השלישי בשבוע העוקב .הודעה
כאמור תצא עד חמישה ימים לפני כינוס הישיבה.
( )2לא היה מניין חוקי כאמור בשתי ישיבות רצופות ,מוסמכים החברים הנוכחים
לקבל החלטות ברוב רגיל בכלל נושאי הניהול השוטף ,למעט שינוי התקנון;
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( )3ועד המועצה שהתכנס במניין חוקי ,רשאי לבטל ברוב רגיל החלטות שניתנו לפי
ס"ק ( )9כאמור ובלבד שהשלכותיהם הכלכליות עולות כ"א על  911ש"ח.
( )4נציג/ת מועצה אשר לא נכח בשלוש ישיבות רצופות של וועד המועצה יראה
כמודח עם תחילת הישיבה השלישית ממנה נעדר .בחירות להחלפתו מקרב
הקבצתו ייערכו עד תום  91ימים מיום הישיבה השלישית כאמור.
( )5לעניין ס"ק ( - )4נוכחות תחשב גם אם לא נכח הנציג בישיבה ,אך נתן יפויי כח
לנציג אחר ,הכולל הוראות ספציפיות בכל נושא דיון בישיבה הרלוונטית .ברם,
נוכחות כאמור לא תחשב לשם המניין החוקי.
(ד) וועד המועצה יתכנס לפי הצורך אך לא פחות מאשר אחת לשלושה שבועות ,למעט בעת
חופשת הקיץ ,אזי יתכנס אחת לשישה שבועות.
(ה) ישיבותיו של וועד המועצה תהנה פתוחות לכלל חברי המועצה ,אלא אם נקבע אחרת לפי
הוראות תקנון זה.
(ו) סמכויות ועד המועצה:
( )9סמכויות שלא ניתנו על פי תקנון זה או לפי כל דין לאורגן אחר – יהיו לוועד
המועצה.
( )2לדון בכל נושא הקשור בהגשמות מטרות המועצה בכפוף לתקנון ולהחלטות
האסיפה הכללית.
( )3להחליט ולאשר תכנון תקציבי והוצאות כספיות ,ובלבד שלא יחרגו מהתקציב
הקיים.
( )4לדרוש מגזבר המועצה דין וחשבון בנוגע לכספי המועצה.
( )5למנות וועדות בכפוף לאמור בסעיף .04
( )6לקבוע כמורשי חתימה את יו"ר המועצה ,סגניו (קבוצה א') ,גזבר המועצה
ויו"ר ועדת הביקורת (קבוצה ב'); חתימתם המשותפת של לפחות אחד מכל
קבוצה ,בצירוף שמה בדפוס ,תחייב את האגודה.
( )7לייצג את עמדת המועצה בפני כל אדם ,גוף או רשות ,בכל נושא הקשור
במועצה.
( )8לטפל בכל פנייה למועצה הקשורה למטרותיה.
( )1לשתף פעולה עם כל גוף או אדם לשם קידום מטרות המועצה.
( )91לקבוע את שיעור מס החבר שיידרש לשלם כל חבר בעמותה ואת המועד
לתשלומו; הצעה לשינוי מס החבר תתפרסם על גבי לוח מודעות המועצה לא
יאוחר משבוע לפני ישיבת הועד הרלוונטית.
( )99להעסיק עובדים בשכר בכפוף לסעיף  ,00לנהל חשבונות בנק ולעסוק בכל
פעילות כספית הדרושה למימושן של מטרות המועצה.
( )92לפעול לקידום מטרות המועצה בכל דרך שימצא לנכון ולמועיל ולעשות כל דבר
שעמותה ראשית לעשותו ,ושאינו בסמכות של מוסד אחר ממוסדות המועצה.
( )93למנות בעלי תפקידים כאמור בסעיפים קטנים (ז) ו(-ח) ,סמכויותיהם וכללים
לביצועם לפי סעיפים קטנים (ט)(-י"א); הוגשה התנגדות מצד וועדת הביקורת,
רשאי הוועד לאשרר המינוי כאמור ברוב מיוחס ,ובלבד שאין הממונה מנוע
מבחינה אתית.
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( )94הועד אינו רשאי להאציל סמכויותיו לניהול ענייני המועצה הנזכרים בסעיף זה;
וברם ,רשאי הועד להסמיך וועדת משנה או בעל תפקיד להפעיל סמכות
מסמכויותיו שבסעיפים קטנים.)09( ,)9( ,)7( ,)9( :
( )95לקבוע ברוב מיוחס את כללי האתיקה החלים על נציגי וחברי המועצה .כללים
שנקבעו יועברו לעיון על ידי וועדת ביקורת אשר תתכנס ותיתן חוות דעתה תוך
שבוע ימים;
(א)

בהינתן חוות-דעת שלילית מוועדת הביקורת (להלן 'ההתנגדות'),
תגיש עיקרי התנגד ותה לוועד המועצה אשר ידון בהם ויחליט באם
לתקן את הכללים הרלוונטיים;

(ב)

בהינתן חוות-דעת תומכת מוועדת הביקורת ,יפורסמו תוך עשרה
ימים מיום ההחלטה ויהיו תקפים לאחר שלושים יום מיום פרסומם.
עבירה על כללי האתיקה תוביל לפקיעת חברות בוועד כאמור בסעיף
(7ד)(.)4

( )96וועד המועצה יקבע ברוב מיוחס כללים להתנהלות נושאי תפקידים שאינם
נציגים נבחרים.
( )97וועד המועצה יקבע ברוב רגיל כללים להתנהלות נושאי תפקידים שהינם נציגי
מועצה נבחרים.
( )98לא יקבע וועד המועצה כללים כאמור בס"ק ( )09ו( )07אשר סותרים הוראות
תקנון זה ,הוראות כל דין ו/או נוגדים למהותם .וועדת הפרשנות תהא היחידה
המוסמכת להצהיר על כלל נוגד כאמור ומשהצהירה כך ,בטל הכלל הסותר
ובטלות כל הפעולות שנעשו על פי כלל זה ,ככל הניתן.
(ז) מבלי לפגוע בהוראות תקנון זה  -וועד המועצה ימנה מבין נציגי המועצה ,ומהם בלבד,
את התפקידים הבאים :סיו"רים ,מזכיר עמותה ,גזבר ,יושבי ראש וסגניהם לוועדות
המשנה השונות ,למעט וועדת ביקורת בה ימונו יו"ר וסיו"ר שאינם נציגי מועצה; מינוי
כאמור ייעשה ברוב רגיל ,אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה ,בחוק או כל דין ואלמלא
הגישה וועדת הביקורת התנגדות לעניין זהות בעל התפקיד המוצע/הנבחר.
(ח) מבלי לפגוע בהוראות תקנון זה  -וועד המועצה רשאי למנות מבין כלל חברי המועצה את
התפקידים הבאים :דובר ,עורך עיתון ,מארגני אירועים פקולטטיים – בין אם אקדמיים
או מסוג אחר ושאר תפקידים ככל שיראה בהם צורך; מינויים כאמור ייעשו ברוב רגיל,
אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה ,בחוק או כל דין ואלמלא הגישה וועדת הביקורת
התנגדות לעניין זהות בעל התפקיד המוצע/הנבחר.
(ט) לא יכהן נציג מועצה ביותר מתפקיד אחד.
(י) השתתפות צדדים שלישיים בדיוני וועד המועצה:
( )9יו"ר וועדת הביקורת ,או חבר וועדת הביקורת שכוחו יופה על ידי יו"ר וועדת
הביקורת בכתב ,רשאי לשאת דברים אל וועד המועצה.
( )2חבר סגל אקדמי או אדמיניסטרטיבי רשאי לבקש מיו"ר המועצה ,סגניו ויו"ר
ועדת הביקורת להשתתף בדיוני המועצה במועד או בנושא מסוים; בקשה
כאמור תוגש בכתב עד שבוע לפני הדיון הרלוונטי או עד יומיים לאחר פרסום
ההודעה בדבר הדיון הרלוונטי – לפי המאוחר מהם.
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( )3סטודנט רשאי להגיש בקשה להשתתף בדיוני המועצה בנושא הנוגע לעניינו
האישי; בקשה כאמור תוגש בכתב עד שבוע לפני הדיון הרלוונטי או עד יומיים
לאחר פרסום ההודעה בדבר הדיון הרלוונטי – לפי המאוחר מהם.
( )4חבר העומד להליכים ע"פ סעיף  9רשאי להשתתף בדיוני הועד בעניינו ,ללא
בקשה על אף האמור בס"ק ( )0לעיל.
( )5נציג מועצה שאינו יו"ר הועד או אינו יו"ר ועדת הביקורת רשאי ,באישור יו"ר
וועד המועצה או יו"ר ועדת הביקורת להזמין כל צד שלישי לדיון וועד המועצה
בנושא או מועד מסוים; יו"ר וועד המועצה ויו"ר ועדת הביקורת ידרשו לאישור
האחד של השני וסגן יו"ר הועד; אישור כאמור יינתן עד יומיים מיום הגשת
הבקשה ; זימון כאמור יונפק בכתב עד ארבעה ימים מיום הדיון הנדון.
( )6סטודנט שנכח בישיבה רשאי ,בכפוף לאישור יו"ר הישיבה ,לשאת דברים אל
וועד המועצה לפני הצבעות ,סיכום החלטות או סיכום נושא בנושאים שנדונו.

ניהול פרוטוקול

.1
(א) בישיבות ועד המועצה ינוהל פרוטוקול שיכיל את עיקרי דברי הנוכחים ואת ההחלטות
שנתקבלו.
(ב) הפרוטוקול ייחתם בידי יושב -ראש הישיבה ,מזכיר המועצה ובידי חבר של ועדת
הביקורת ,ומשנחתם בידם יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס המועצה ,ניהולה
וקבלת החלטותיה.
(ג) חבר המועצה ראשי לעיין בפרוטוקולים של המועצה.
(ד) נציג מועצה ראשי בתוך  7ימים מחתימת הפרוטוקול להסתייג מנכונות הרישום בו,
ההסתייגות תידון ותוכרע בישיבת הועד הבאה.

יו"ר וסיו"ר הועד

.91
(א) היו"ר יבחר במושבו הראשון של ועד המועצה הנבחר ,כל עוד קיבל לפחות מחצית
מקולות הנציגים הנוכחים .לעניין ס"ק זה' ,נציג נוכח' – אין משמעו נציג אשר יפה כוחו
לאחר.
(ב) לא יבחר ליו"ר חבר הועד שזו שנת חברותו הראשונה במועצה .לא נבחר או נתפנה
מקומו של היו"ר ,ימלא את התפקיד הנציג הוותיק בוועד ומבעלי ותק שווה במועצה בעל
ותק החברות הרב במועצה ,ומבעלי ותק חברות שווה המבוגר מביניהם ,וזאת עד
לבחירת יו"ר חדש על-ידי הועד.
( )9היו"ר רשאי להתפטר מתפקידו על-ידי מתן הודעה בכתב ליו"ר ועדת הביקורת
ומזכיר המועצה .ההתפטרות תיכנס לתוקפה בחלוף ארבעים ושמונה שעות
ממועד הגשתה ,זולת אם חזר בו בהודעה כאמור.
( )2ועד המועצה רשאי לבחור עד שני נציגי מועצה ,הכשירים לשמש כיו"ר ,כסגנים
ליושב-הראש.
(א)
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(ב) המועצה תמנה את אחד הסגנים כסיו"ר אקדמי – אשר ירכז את
ויפקח על כלל הפעילות האקדמית ,ייצג את המועצה ,בכפוף
להוראותיה ,בועדת התלמידים ובועדת ההוראה של הפקולטה .כמו כן,
יפקח הסיו"ר האקדמי על כל פעילות עם גוון אקדמי ו/או חברתי-
משפטי ,פניות נציגי המועצה אל סגל הפקולטה בעניינים אקדמיים,
שאינם בעלי אופי מנהלתי מובהק ,אם בשמו/ה של חבר/ת מועצה או
בכלל.
(ג) המועצה תמנה את אחד הסגנים כסיו"ר ארגוני  -אשר ירכז את ויפקח
על כלל הפעילות המנהלית ואדמיניסטרטיבית של המועצה ,לרבות
כנסים אקדמיים ,עיתון המועצה ,דובר/ת המועצה ,וגזבר המועצה,
פניות נציגי המועצה אל סגל הפקולטה בעניינים מנהלתיים ,שאינם
בעלי אופי אקדמי מובהק ,אם בשמו/ה של חבר/ת מועצה או בכלל.
( )3סיו"ר רשאי להתפטר מתפקידו ע"י הודעה בכתב ליו"ר וליו"ר ועדת ביקורת.
התפטרותו תיכנס לתוקף עם חלוף ארבעים ושמונה שעות ,זולת אם חזר בו
לפני כן בהודעה כאמור.
( )4החלטת המועצה על העברה מכהונת יו"ר ,סיו"ר ,דובר ,מזכיר או גזבר טעונה
רוב מיוחד של חבריה בישיבה שתנוהל ע"י יו"ר ועדת הביקורת .אין בהעברה
מכהונה לפי סעיף זה כדי העברה מכהונה כחבר הועד וכנציג מועצה ,ומי
שהועבר מכהונה כאמור בסעיף זה יישאר חבר הועד כל עוד לא הועבר מכהונתו
כחבר הועד לפי הוראות תקנון זה.
(ג) תפקידי וסמכויות היו"ר:
( )9היו"ר אחראי על פעילות המועצה בכפוף למטרותיה ולהחלטות וועד המועצה.
לשם כ ך רשאי להכווין את הנציגים ובעלי התפקיד ויפקח על ביצוע
משימותיהם.
( )2היו"ר אחראי לקידום ענייני המועצה כגוף ייצוגי עצמאי ברמת הפקולטה
והאוניברסיטה .בתוך כך יהא האחראי מטעם המועצה על הקשר עם דיקן/נית
ו/או סגן/נית דיקן/נית הפקולטה ,דיקנט הסטודנטים ,אגודת הסטודנטים וכל
גוף פנים-אוניברסיטאי בנסיבות העניין.
( )3היו"ר יהא חבר מטעם וועד המועצה בגוף הניהולי של סגל המרצים הקבוע
(להלן ' -ועד הפקולטה') וייצג שם נאמנה את הסטודנטים.
( )4היו"ר ייצג את הסטודנטים בפעילות המשותפת של המועצה עם
מועצות/אגודות הסטודנטים למשפטים בשאר מוסדות הלימוד בישראל
ובעולם.
( )5היו"ר ייצג את עמדת הסטודנטים בענייני הפרופסיה מול לשכת עורכי הדין.
( )6היו"ר יהא אחראי על קבלת מלגאים מדיקנט הסטודנטים ,חלוקת המשימות
עבורם ופיקוח על תפקודם .היו"ר רשאי להסמיך נושא תפקיד במועצה לפקח
אחר פעילות המלגאים ,ברם לא יסמיך נושא תפקיד כאמור לדווח ו/או ליתן
כל אישור לרשויות המוסמכות בדבר עצם או טיב הפעילות אותה מבצעים
המלגאים.
( )7היו"ר בלבד יפקח על עבודתו של מזכיר המועצה.
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( )8היו"ר יפרסם מדיי סמסטר דו"ח על פעילות המועצה.
( )1היו"ר ינהל את מושבי המועצה ,לרבות פיקוח על רישום הפרוטוקול ,קציבת
משך הדיבור הנתון לכל דובר וניהול ההצבעות.
( )91היו"ר מוסמך להשתמש בכל סמכות עזר חוקית נוספת למען מילוי תפקידו.
(ד) ממלא מקום יושב-ראש וועד המועצה:
( )9יו"ר וועד המועצה ימנה אחד מסגניו לתפקיד ממלא מקומו.
( )2נעדר היו"ר ,או נבצר ממנו זמנית למלא תפקידו ימלא את מקומו מ"מ היו"ר
בתקופת היעדרותו/נבצרותו ויהיו לו כל סמכויות היו"ר (– להלן 'יו"ר בפועל').
( )3קיים מ"מ יו"ר ונתפנה מקומו של היו"ר יכהן מ"מ היו"ר כיו"ר בפועל עד
שייבחר יו"ר חדש ,על אף האמור בס"ק (א).
( )0.0כל עוד נדרש מ"מ יו"ר וועד המועצה למלא תפקיד היו"ר ,ימלא הסיו"ר
השני תפקיד מ"מ ליו"ר בפועל.
(ה) תפקידי וסמכויות הסיו"רים  -סמכויות הסיו"רים וכללים לביצועים יקבעו בצו על ידי
ועד המועצה ,לפי אופי תפקידם ,בכפוף להוראות תקנון זה:
( )1יו"ר המועצה רשאי להאציל סמכות מסמכויותיו לסיו"ר ,למעט סמכויותיו
המפורטות בס"ק (ג)(( ,)0(- )9ג)( )5ו(-ג)(.)7
( )2שימוש סיו"ר בסמכות מסמכויותיו ,יהא כפוף להנחיות ספציפיות מהיו"ר.
( )3ייצוג המועצה באחד הגופים הבאים יתאפשר מקום שניתנה הסמכה מפורשת
מאת היו"ר או שנבצר מן היו"ר וממלא מקומו למלא תפקידו מכל סיבה
כלשהיא ,בכפוף להנחיותיו ובהודעה שתינתן עד  49שעות לפני תחילת הייצוג
כאמור ליו"ר וועדת הביקורת:
א .דיקן הפקולטה.
ב .ועד הפקולטה.
ג .מועצות/אגודות הסטודנטים למשפטים בשאר מוסדות הלימוד בישראל
ובעולם.
ד .לשכת עורכי הדין.
(ו) תקופת הכהונה תמשך עד ליום כינוס ישיבת המועצה הראשונה של המועצה הראשונה
או לפרישת בעל התפקיד מהתפקיד או מן המועצה – לפי המוקדם.
גזבר המועצה

 .99ועד המועצה יבחר מבין חבריו גזבר ,אשר יהא אחראי על ענייני הכספים של המועצה ,בכפוף
לאמור בתקנון זה.
(א) הגזבר יגיש דו"חות כספיים לוועד המועצה בכל עת שיידרש ,ומדי שלושה חודשים
לפחות.
(ב) הגזבר יהיה כפוף בכל פעילותו לאמור בתקנון ,להחלטות האסיפה הכללית ,החלטות ועד
המועצה והוראות ועדת ביקורת.
(ג) הגזבר יהיה מורשה חתימה שני של המועצה.
(ד) הגזבר רשאי להתפטר מתפקידו ע"י מסירת הודעה בכתב ליו"ר המועצה ,התפטרותו
תיכנס לתוקפה לאחר ארבעים ושמונה שעות ,זולת אם חזר בו לפני כן בהודעה כאמור.
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מזכיר המועצה

 .92וועד המועצה יבחר מזכיר למועצה ,מקרב נציגי המועצה ,ברוב רגיל .מזכיר המועצה יהא אחראי:
(א) יישום הוראות התקנון על ידי נציגי המועצה ,ועד המועצה וכל אורגן אחר מטעם
המועצה.
(ב) ריכוז נושאי הדיון לקראת פגישות המועצה ,ובשיתוף עם דובר המועצה  -פרסום רשימה
כאמור לפחות שבוע לפני ישיבת המועצה או פרסום תיקון לרשימה – עד יומיים לאחר
תוספת נושא דיון לפגישה.
(ג) לפרסם ולוודא כי כל נציגי המועצה קיבלו את רשימת נושאי הדיון האמורים.
(ד) לקבל יפויי כח להצבעות הוועד ,בראשית הפגישה ולרישומם ברשומות.
(ה) רישום פרוטוקול לפגישות ופרסומו בקרב נציגי המועצה ובלוחות המודעות.
(ו) מעקב על יישום החלטות המועצה .המזכיר ידווח לוועד המועצה בראשית כל דיון על
יישום ההחלטות.
(ז) לרשום כל הוצאה כספית כאמור בס'  09ברשומות מעקב הוצאות של מזכיר העמותה.
וועדת הביקורת רשאית לדרוש רשומות אלה לבדיקה לפרק זמן שלא יעלה על ארבעה
ימים.

עובדים בשכר

.93

ועדות המועצה

 .94ועד המועצה רשאי להקים ועדה מקרב חברי המועצה ,ובכללם חברי ועד לעניין כלשהו.

(א) העמותה רשאית להעסיק עובד בשכר לצורך מילוי תפקידה.
(ב) לצורך ס"ק (א) על וועד המועצה להקים וועדת מכרזים בעניין או עניינים הדרושים
לבעל מקצוע כאמור; הרכב וועדת המכרזים ייקבע על ידי וועד המועצה בהתאם לאופיו
של המכרז.
(ג) זכיית מועמד במכרז ,מינויו כעובד בשכר ,החלטה על היקף משרתו וגודל שכרו יאושרו
על ידי וועד המועצה ברוב מיוחס ,לאחר קבלת חוות דעתו של הגזבר.
(ד) חבר מועצה או נושא תפקיד במועצה לא יתקשרו ביחסים חוזיים או עסקיים עם נותני
שירותים שונים של העמותה ,אשר יכולים להביא לניגוד אינטרסים בין חברותם או
תפקידם במועצה לבין יחסיהם עם אותו גוף מעסיק .במקרה בו עולה חשש סביר
להיווצרות ניגוד אינטרסים – על אותו אדם להעלות את העניין בפני וועדת הביקורת
אשר תמסור את הנושא להכרעת וועדת הפרשנות .הכרעה כאמור תינתן לאחר היוועצות
וועדת הפרשנות ובתוך שמונה ימים מיום קבלת הודעה על הנושא מוועדת הביקורת .לא
ישתתף חבר וועדת הפרשנות בהחלטה כאמור באם הנושא נוגע לעניין מענייניו.

(א) לוועדה ניתן לצרף גם מי שאינם חברים במועצה.
(ב) סמכויותיה של ועדה ,מספר חבריה ,סדרי עבודתה וכדומה ,יקבעו במלואם ע"י ועד
המועצה.
(ג) ועד המועצה יהיה רשאי בכל עת ליטול סמכויות ועדה ,להפעילן בשמו או לשנותן.
(ד) ועד המועצה אינו רשאי לאצול את סמכויותיו לועדות משנה שאינן מורכבות מלפחות
חבר ועד אחד ,אלא להיעזר בהמלצותיהן בלבד.
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שאילתא רשמית

 .95כל חבר עמותה רשאי להציג שאילתא רשמית למועצה או מי מנציגיה לפי תנאי סעיף זה.
(א)

שאילתא רשמית תוגש בכתב לוועדת הביקורת ,אשר תעבירה:
( )0ליו"ר וועד המועצה וסגניו;
( )9כלל חברי וועד המועצה או נציגי המועצה נשוא השאילתא.
( )0הופנתה השאילתא לנציג מועצה ספציפי ,תועבר גם לנציגי המועצה מאותו שנתון
של הנציג הנדון.

כספי העמותה

(ב)

תשובה לשאילתא תוגש תוך שבוע ימים מיום קבלתה על ידי וועדת הביקורת.

(ג)

וועדת הביקורת תפרסם השאילתא והתשובה עליה על גבי לוחות המודעות.

.96
(א) מקורות ההכנסה של המועצה הם מיסי החבר של חברי המועצה ,תקציב המועצה
שהוענק לה בתקציב אגודת הסטודנטים ,תקציב הפקולטה למשפטים ,דיקנאט וכל
רשות אוניברסיטאית אחרת ,תרומות ,תשלומים אחרים והכנסות אחרות מפעילות
המועצה.
(ב) העמותה תנהל ספרי חשבונות כמקובל על פי החוק – בפיקוח גזבר העמותה.
(ג) כל הוצאה כספית של העמותה תבוצע באמצעות המחאה בלבד ,אשר חתומים עליה שני
מורשי חתימה כאמור בתקנון זה ,ושצורף אליה מכתב ממזכיר המועצה המאשר כי
נרשמה ברשומות כאמור בס' (09ו).
(ד) נכסי המועצה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה .חלוקת רווחים או טובות הנאה
מכל צורה שהיא אסורה.
(ה) במקרה של פירוק העמותה ,כאמור בס'  91להלן ,יועברו כל נכסיה למוסד ציבורי
כמשמעותו בס'  )9(8לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ,שמטרותיו קרובות ככל האפשר
למטרות העמותה.

ועדת ביקורת

.97
(א) האסיפה הכללית תבחר שלושה חברי מועצה שאינם נציגים כחברי ועדת ביקורת.
(ב) תוקף כהונתם  -עד בחירת ועדה חדשה.
( )9חבר ועדת הביקורת רשאי להתפטר מתפקידו ע"י הגשת הודעה בכתב ליו"ר
ועדת הביקורת ,ההתפטרות תיכנס לתוקף בחלוף ארבעים ושמונה שעות
ממסירתה ,זולת אם חזר בו בהודעה כאמור.
( )2נתפנה מקומו של חבר הועדה ,יבוא במקומו – מתוך רשימת המועמדים –
המועמד שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר אחרי אחרון הנבחרים ,לא היה
מועמד כאמור רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן
כחבר הועדה עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או
הנותר להמשיך ולפעול כועדת הביקורת.
( )3חבר הועדה שנבצר ממנו למלא תפקידיו ,רשאים הנותרים או הנותר למנות
חבר העמותה למלא את מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
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(ג) הוותיק מבין חברי הועדה ,ומבעלי ותק שווה בעל ותק החברות הרב בעמותה ,ומבעלי
ותק חברות שווה המבוגר מביניהם ישמש כיו"ר ועדת הביקורת.
(ד) תפקידי הועדה:
( )9תבדוק את תקינות ניהולם של ענייני העמותה ע"י רשויותיה ,ותיזום צעדים
לתיקון פגמים שנתגלו.
( )2תערוך עפ"י בקשת חבר המועצה ו/או רשות מרשויותיה ו/או מיוזמתה ביקורת
בשטחי הפעולה של המועצה ותדווח על הממצאים.
( )3תבקר את ניהול חשבונות המועצה באופן שוטף.
( )4חבר ועדת ביקורת יהיה נוכח בישיבות ועד המועצה ויפקח על ניהול הישיבות
ומניין הקולות בהצבעה.
( )5חברי ועדת הביקורת רשאים לעיין בכל מסמך השייך למועצה ,ולקבל מכל חבר
עמותה או מכל רשות מידע שיידרש על ידו.
( )6חבר ועדת ביקורת יעלה לדיון בפני ועד המועצה כל מקרה של אי מילוי תפקיד,
או ביצוע בלתי יעיל או בלתי הגון של תפקיד.
( )7ועדת ביקורת תעיר לכל רשות בעמותה ,במידה ותפקידה אינו מבוצע כיאות.
( )8ועדת הביקורת תפרסם את ביקורתה ,הערותיה וממצאיה על גבי לוחות
המודעות ,לעיון כלל חברי המועצה.
( )1לועדת הביקורת תהיה גישה מלאה בכל עת סבירה לכל מסמכי המועצה.
( )91ועדת הביקורת תמלא כל תפקיד שהוטל עליה בכל דין ,בתקנון זה או בהחלטת
האסיפה הכללית.
הבחירות למועצה

 .98הבחירות לוועד הפקולטה תהיינה חשאיות ,ישירות ,שוות ויחסיות ,לפי הוראות תקנון זה; אין
לשנות סעיף זה ,אלא ברוב מיוחס.
(א) מועדן וצורתן
( )0הבחירות תתקיימנה בתחילת כל שנת לימודים ,לא יאוחר מיום שלישי של השבוע
הרביעי לתחילת הלימודים.
( )9וועדת הבחירות מוסמכת להחליט ,באישור וועדת הביקורת ,אם נסיבות מיוחדות
יכתיבו זאת ,על הארכת מועד זה בשבוע נוסף – לכל היותר.
( )0בעלי זכות הבחירה הינם כל חברי העמותה שנרשמו עד ארבעה ימים לפני מועד
הבחירות ובכל מקרה ,לא יאוחר משלושה שבועות מיום תחילת הלימודים.
( )4וועדת הבחירות תפרסם את מועד הבחירות ,מועד סגירת ספר הבוחרים ,הצגתו
והערעור עליו ושאר סדרי הבחירות לא יאוחר מחמישה ימים מיום תחילת הלימודים.
(ב) מועמדות:
( )0מועמד לבחירות בשנתון פלוני יוכל להיות מי שהינו בעל זכות בחירה באותו שנתון.
(א) על אף האמור לעיל – לא תרשום וועדת הבחירות חבר מועצה כמועמד באם
התמלאו אחד מאלה:
 .9הודח ב 09-החודשים הקודמים לבחירות מחברות במועצה לפי ס' .9
 .2הודח ב  09-החודשים הקודמים לבחירות מנציגות במועצה לפי ס'
(7ד)(.)4
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 .3נמצא אשם ב 91-החודשים הקודמים לבחירות בוועדת משמעת בגין
עבירה אתית.
 .4מי שהינו נציג מכהן בגוף נוסף בשנת הלימודים הנוכחית או בחלקה
 .5לא הצהיר בפני ועדת הבחירות הצהרה לפי סעיף (09ב)(.)0
( )9מועד הגשת שמות המועמדים הוא מיום פתיחת הלימודים ועד עשרה ימים לפני
הבחירות .במקרים חריגים וספציפיים  -רשאית וועדת הבחירות ,באישור וועדת
הביקורת ,לאשר חריגה מתקופה זו.
( )0בהגשת מועמדותו יגיש חבר מועצה הצהרה לוועדת הבחירות כפי שמפורט בתוספת
הראשונה.
( )4ועדת הבחירות תיידע כל מועמד לגבי חובותיו של חבר מועצה.
( )5שמות המועמדים יפורסמו בלוחות המודעות ,לפחות שבעה ימים לפני הבחירות –
זאת לאחר שוועדת הבחירות בדקה את כשירותם לשמש נציגים.
( )9ראתה וועדת הבחירות בתום המועד להגשת מועמדות כי בהקבצה פלונית מספר
המועמדים זהה או קטן ממספר הנציגים המיועד – וכי בהקבצה האחרת מאותו
שנתון מספר המועמדים זהה או קטן ממספר הנציגים המיועד – תערוך ועדת
הבחירות הצבעת אמון באותה הקבצה.
( )7ראתה וועדת הבחירות בתום המועד להגשת מועמדות כי בהקבצה פלונית מספר
המועמדים זהה או קטן ממספר הנציגים המיועד – וכי בהקבצה האחרת מאותו
שנתון מספר המועמדים גדול ממספר הנציגים המיועד – תערוך ועדת הבחירות
הצבעה מיוחדת באותה הקבצה.
( )9פקיעת מועמדות
(א)

מועמדותו של מועמד תפקע באם:
 .9הפסיקו להתקיים תנאי ס'  9לתקנון זה.
 .2הודיע המועמד על הסרת מועמדותו לועדת הבחירות בכתב -
מועמדותו תפקע מיד עם קבלת ההודעה בידי ועדת הבחירות
ותפורסם לא יאוחר מ 94-שעות ממועד זה.
 .3הודיעה ועדת הבחירות על ביטול מועמדותו של מועמד לפי ס' (09ו)()4
לתקנון זה.
 .4מועמד אשר הפר את התחייבותו שנתן לפי ס' (09ב)(.)0

(ב)

מועמד שברצונו להסיר מועמדותו לאחר או בשעת הבחירות ולפני פרסום
התוצאות – ייראו קולות המצביעים לו כנמנעים או כמי שהצביעו עבור מועמד
אחד בלבד.

(ג) מיהו נציג נבחר
( )0חבר מועצה רשאי להצביע עבור ל א יותר משני מועמדים לנציגות בקבוצתו .באם
אין חלוקה לקבוצה בשנתון מסויים ,הרי שחבר מועצה רשאי להצביע עבור לא
יותר מארבעה מועמדים מכלל השנתון.
( )9הצבעה רגילה – מועמד יראה כנציג נבחר ,לפי מספר הנציגים בהקבצתו ,באם קיבל
את מירב הקולות בהקבצתו ,אלא אם צוין אחרת בתקנון זה.
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( )0הצבעת אמון  -מועמד בהצבעת אמון יראה כנציג נבחר ,לפי מספר הנציגים
בהקבצתו ,ובלבד שקיבל לא פחות מ 41%-מכלל המצביעים באותה הקבצה.
במקרה של פרישת נציג לפי ס' (7ד)( )9לתקנון זה – תערכנה בחירות בהקבצה
הרספקטיבית לפי ס"ק זה.
( )4הצבעה מיוחדת – מועמד מאותה הקבצה ייבחר בהצבעת אמון .מועמד מהקבצה
אחרת ,ובלבד שמאותו השנתון ,אשר קיבל את מירב הקולות בהקבצה ,ובלבד
שקיבל לא פחות מ  51%-קולות מכלל המצביעים ,יראה כנציג נבחר של הקבצה זו,
לפי מספר הנציגים באותו הקבוצה .לא קיבל המועמד  51%כאמור ,תערכנה
בחירות חוזרות בהקבצה דנן תוך  90ימים.
( )5בחירות חוזרות  -מועמדים לבחירות אלה יגישו מועמדותם כאמור בס"ק (ב) לסעיף
זה .מועמד בהצבעה אשר קיבל את מירב הקולות יראה כנציג נבחר ,לפי מספר
הנציגים באותה הקבוצה.
( )9ייצוג הולם – במטרה להבטיח ייצוג הולם לכל הסטודנטים בפקולטה ,בכל שנת-
לימוד שבה לא נבחר סטודנט ערבי בין ארבעת הנציגים ,יצורף מועמד ערבי שקיבל
את מספר הקולות הרב ביותר באותה שנת -לימוד כנציג חמישי .צירוף הנציג
החמישי מותנה בהגשת מועמדות של סטודנט ערבי אחד לפחות בשנת הלימוד
הרלוונטית.
(ד) ועדת הבחירות
( )0המועצה תמנה ועדת בחירות לפי הוראות סעיף זה:
(א) חברי ועדת הבחירות יבחרו מקרב חברי המועצה ובלבד שאינם נציגי מועצה
או נושאי תפקיד .הוראה זו לא תחול על נושאי תפקיד משנתון ד' ,שאינם
סיו"ר או יו"ר וועד המועצה.
(ב) וועדת הבחירות תמונה עד היום האחרון של סמסטר ב' בשנת הלימודים
הקודמת.
(ג) לוועדה יבחרו מכל שנתון – נציג אחד; מתואר מוסמך – נציג אחד ובלבד
שימשיך להימנות על ציבור הסטודנטים בשנה העוקבת.
(ד) וועד המועצה רשאי להחליט לדחות מינוי חבר וועדת בחירות משנתון א' של
השנה האקדמית נשואת הבחירות עד היום השביעי מיום פתיחת השנה
האקדמית האמורה .משנתון זה ימונה נציג אחד.
(ה) יו"ר ועדת הביקורת ייבחר מבין כלל חברי המועצה ,ועל ידיהם ,במועד
ובאופן בו תקבע וועדת הבחירות ,ובכל מקרה לא יאוחר משבועיים לאחר
הבחירות לנציגות במועצה.
(ו) ועדת הביקורת תמנה ברוב מיוחס סגן יו"ר מקרב חברי ועדת הבחירות,
ובלבד שימשיך להימנות על ציבור הסטודנטים בשנת הלימודים העוקבת.
( )9וועדת הבחירות תחליט החלטותיה ברוב רגיל ,גם לפני מינוי נציג כאמור בס'
(07ד)(()0ד) .לכל חבר בוועדת הביקורת יהא קול שווה.
( )0וועדת הבחירות תכהן ממועד מינויה על ידי וועד המועצה וועד מינוי ועדה חדשה
כאמור בס"ק ( )0כאמור.
( )4וועדת הבחירות תפעל כל אימת שיש צורך לקיים בחירות למועצה ו/או ככל
הנדרשת לשם קיום בחירות לתפקידיה.
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( )5לא יכהן מועמד בבחירות לנציגות כחבר וועדת הבחירות .חבר וועדת הבחירות
שהגיש מועמדותו בבחירות למועצה ,תפקע חברותו בועדת הבחירות בעת הגשת
מועמדותו.
( )9ביקש חבר וועדת הבחירות לפרוש מחברותו בוועדה – יודיע על כך בכתב לוועד
המועצה .מינויו יפקע בתוך שבוע ימים מיום מכתבו או עם מינוי מחליף לו – המוקדם
מביניהם.
( )7באם פקעה חברותו של חבר וועדת הבחירות לפי ס'  ,9ס' (07ד)( )5או ס' (09ד)()9
לפי הוראות סעיפים  ,)4()0(08לפי העניין.
( )9הוראות תקנות  09עד  07לתקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק יחולו ,בשינויים
המחויבים ,גם על ועדת הבחירות.
(ה) ניהול הבחירות
( )0וועדת הבחירות תהא הממונה על ניהול הבחירות ועריכת ההצבעות.
( )9וועדת הבחירות תמנה עם פתיחת שנת הלימודים החדשה ועדת קלפי מקרב חברי
המועצה אשר לא הגישו מועמדותם לבחירות.
( )0כל חבר מועצה רשאי להצביע עבור מועמדים בהקבצה שלו עד מספר נציגי
ההקבצה כאמור בס'  7לתקנון זה.
( )4אופן הבחירות יקבע על ידי וועדת הבחירות בכללים שיפורסמו .כללים אלה יקבלו
תוקף לאחר שבוע מיום פרסומם.
( )5עם תום הבחירות תנהל ועדת הבחירות את ספירת הקולות ,תקבע את התוצאות
ותפרסמן בלוחות המודעות – לא יאוחר מעשרים וארבע שעות מסיום הבחירות.
( )9ועדת הביקורת ומזכיר המועצה יפקחו על תפקוד ועדת הבחירות לפי ס"ק ()5
האמור.
( )7ספירת הקולות תיערך על ידי חברי וע דת הבחירות ,בפיקוח מרצה בכיר ,יו"ר ועדת
ביקורת ומזכיר המועצה.
( )9נמצא בספירת הקולות כי אחוז ההצבעה לא עלה על  05%מכלל חברי המועצה
בשנתון מסוים ,תיערך הצבעה נוספת באותו השנתון לגבי כל המועמדים באותו
השנתון.
( )8נמצא בספירת הקולות כי בהצבעה ,אשר עמדה בתנאי ס"'ק ( )9לעיל ,לא קיבל
לפחות  01%מכלל קולות המצביעים בפועל ,לא ייבחר אותו מועמד כנציג.
( )01נמצא ,כי שני מועמדים או יותר קיבלו מספר קולות זהה ,ולא התקיימו שאר
התנאים המתאימים לנבחרות כאמור בס"ק (ג) כאמור ,תיערך הצבעה נוספת
ביניהם כאמור בסעיף זה ,וזאת לא יאוחר משבעה ימים מיום גמר ספירת הקולות.
סעיף קטן זה ישים אך ורק במצב בו נדרש סיבוב נוסף על מנת להכריע מי
מהמועמדים ייבחר למועצה.
(ו) תעמולת בחירות
( )0תותר תעמולת בחירות הוגנת ,אתית ומכובדת.
( )9מועמד לא ינהל מערכת בחירות שכרוכה במתן טובות הנאה מכל סוג.
( )0וועדת הבחירות רשאית לדון מיוזמתה ,או לבקשת חבר עמותה ,בכל אירוע או
תלויה הקשורים בתעמולת הבחירות ולהורות למועמד או לחבר מועצה לעשות
מעשה או להימנע מעשייתו.
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( )4לא שעה מועמד להוראות וועדת הבחירות – רשאית וועדת הבחירות ,בהעדר
התנגדות מוועדת הביקורת ,להסיר מועמדתו – כל עוד ניתנה לו אפשרות ליתן
הסבר לוועדת הבחירות מדוע לא שעה להוראתה וכי הסבר זה לא הניח את דעתה
של וועדת הבחירות.
(ז) הסכמי העברת קולות
לא יהא תוקף להסכמי העברת קולות ,חלוקת עודפים וכיו"ב בין מועמדים.
שינוי ופרשנות
התקנון

 .08שינוי ופרשנות התקנון יערכו לפי הוראות סעיף זה:
(א) כל נציג מועצה רשאי להציע תיקון לתקנון זה.
(ב) תקנון זה ניתן לשינוי על ידי וועד המועצה הרשאי לקבל הצעה לתיקון כאמור ,כולה או
חלקה או בשינויים ,ברוב מיוחס.
(ג) ועדת הביקורת מוסמכת להשעות תוקפו של תיקון עד לדיון באסיפה כללית מיוחדת
שתזומן לא יאוחר מעשרים וחמישה ימים מהחלטת ההשעיה האמורה ,ואשר תחליט
ברוב מיוחס ,אלא אם נדרש רוב גבוה יותר לפי כל דין ,האם לבטל תיקון זה.

אבעיה

(ד) מזכיר המועצה ,כל נציג מועצה נבחר אחר ,יו"ר וועדת ביקורת יהיו רשאים להפנות
שאילתא בנוגע לפרשנות הוראות תקנון זה לוועדת הפרשנות.
(ה) ועדת הפרשנות תהיה הגוף המוסמך לפירוש הוראות תקנון זה.
( )9בועדת הפרשנות יכהנו יו"ר וועד המועצה ,סגניו ,מזכיר המועצה ,ושלושת חברי
וועדת הביקורת; בהיעדר הכרעה יינתן קול נוסף ליו"ר המועצה ,החבר הבכיר
בדרגתו מוועדת הביקורת ויו"ר וועדת הפרשנות.
( )2יו"ר וועדת הפרשנות ייבחר מבין כלל חברי המועצה ועל ידיהם במועד ובאופן בו
קבעה ווע דת הבחירות ,בכפוף להוראות תקנון זה ,ובכל מקרה לא יאוחר משבועיים
לאחר הבחירות למועצה.
( )3פחת מספרם של חברי הוועדה מטעם וועד המועצה – ימנה וועד המועצה חבר אחר
של המועצה לכהן בוועדת הפרשנות.
( )4פחת מספרם של חברי וועדת הביקורת בוועדת הפרשנות – תמנה וועדת הביקורת
חבר אחר בוועדת הביקורת ,ובהיעדרו – תמנה במינוי זמני ,ובלבד שהדבר נדרש
לשם עבודת וועדת הפרשנות ,חבר אחר מכלל חברי המועצה ,עד מינוי חבר חדש
בוועדת הביקורת – לכהונה בוועדת הפרשנות.
(ו) תקנון זה יפורש בתום לב ודרך מקובלת בשים לב לאופי המועצה ומטרותיה .מבלי לפגוע
בכלליות האמור לעיל ,חוק הפרשנות יחול על פרשנות תקנון זה ,בשינויים המחויבים.
(ז) הוגשה אבעיה ,תפרסם וועדת הפרשנות בלוחות המודעות ,באמצעות דובר המועצה ,קול
קורא המציג את השאלה הפרשנית והמזמין את ציבור הסטודנטים להגיש חוות דעתם
לעניין דרך הפרשנות הראויה תוך  94שעות.
(ח) וועדת הפרשנות תפרסם החלטתה בפומבי ,לא יאוחר משבעה ימי עבודה מיום קבלת
הפניה.
(' )9יום עבודה' לצורך תת-סעיף זה ייחשב ימי ראשון עד חמישי.
(ט) כל חבר מועצה רשאי לערער על החלטת וועדת הפרשנות ובלבד שערעור זה הוגש בכתב
לוועדת הביקורת עד  01ימים לאחר מתן ההחלטה .וועדת הפרשנות תתכנס במותב כפול
ותפסוק בערעור בתוך ארבעה עשרה ימים מיום הערעור.
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'מותב כפול' בסעיף זה – משמעו מותב בו יכהנו הבאים :יו"ר וועד המועצה ,סגניו,
מזכיר המועצה ,שני נציגים נוספים ,שני חברי מועצה שאינם נציגים ,שלושת חברי
וועדת הביקורת ושלושה נציגים מטעם וועדת הביקורת שהתמנו לפי הוראות ס"ק
(ד)(.)4
(י) החלטת וועדת הפרשנות תחייב את חברי המועצה ,וועד המועצה ,עובדיהם וכל גופי
ונציגויות המועצה ,באשר הם.
פירוק העמותה

.91

הוראות מעבר

.90

(א) העמותה תתפרק באם אסיפה כללית שלא מן המניין ,אשר תזומן לצורך כך לפחות
 01ימים מראש ,תקבל החלטה על פירוק העמותה .החלטה שכזו טעונה רוב מיוחס מבין כלל
חברי העמותה ,על פי פנקס החברים.
(ב) במקרה של פירוק העמותה ,יסולקו קודם כל התחייבויותיה וחובותיה .הרכוש
שיוותר יועבר כהוראת סעיף (09ה) לעיל.

(א) ועד המועצה רשאי לדחות קביעת כללים לעניין תשלומי חברות לפי ס' (5ב) לתקנון זה
ותשלומי חבר אחרים עד חלוף שמונה-עשר חודשים מיום אישור תקנון זה.
(ב) ועד המועצה רשאי לדחות קביעת כללים לעניין סמכויות בעלי התפקידים השונים עד
חלוף שנים-עשר חודשים מיום אישור תקנון זה.
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 תוספת ראשונה -הצהרת אתיקה למועמד לנציגות

אוניברסיטת חיפה

מועצת

University of Haifa

הסטודנטים

בפקולטה למשפטים
של אוניברסיטת חיפה

הגשת מועמדות לתפקיד נציג שנה
מועצת הסטודנטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה

לכבוד:
יו"ר ועדת בחירות
מועצת הסטודנטים בפקולטה למשפטים
אוניברסיטת חיפה
הר כרמל ,חיפה 00815

גברתי/אדוני היו"ר,

הנדון :הצהרת אמונים מטעם המועמד/ת
הריני ,הח"מ ,מתכבד/ת להציג מועמדותי לתפקיד נציג במועצת הסטודנטים בפקולטה למשפטים
(להלן – 'המועצה') בשנה האקדמית ____ ____/מטעם שנתון ___ ,קבוצה ___.
במועמדותי זו אני מצהיר/ה בזאת כי אין אני מודע/ת לגבי כל מניעה לכהונתי כנציג/ה – על פי
הוראות התקנון ,חוק העמותות ,התש"ם 0891-וכל דין .בתוך כך ,הריני מצהיר/ה בזאת שלא הורשעתי
בועדת משמעת אוניברסיטאית במשך השנתיים אחרונות.
הריני להצהיר על מחויבותי לרוח ומטרות המועצה ,לכללי האתיקה הן בשעת ניהול קמפיין הבחירות
והן בתפקידי כנציג/ה ,באם אבחר ,וכי אפעל למלא מטרות אלה והוראות תקנון המועצה בכל אמצעי חוקי.
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הריני להצהיר בזאת שלא אמצא בניגוד עניינים ולא אפעל בשם מועצת הסטודנטים בשום צורה שהיא
שעשויה לפגוע בסטודנטים ו/או במועצת הסטודנטים או להניב תועלת אישית במישרין ו/או בעקיפין ו/או
שלא לצורך פעילותי במועצת הסטודנטים ו/או שלא במסגרת תפקידי.
על-מנת להסיר ספק ,הריני להבהיר כי לא אעביר לאף אדם כל מידע ו/או חומר שקיבלתי במסגרת
תפקידי ופעילותי כחבר ו/או נציג המועצה לצורכי ה אישיים או כל צרכים אחרים שאינם מתחייבים
מתפקידי כחבר ו/או נציג המועצה.
ידוע לי כי במידע ואפר חוב ה מחובות לפי הצהרה זו ו/או אפר תקנון המועצה ו/או תקנון הפקולטה,
הרי שנציגותי תבוטל באופן מיידי ויתכן כי אף תועבר הפנייה לועדת משמעת האוניברסטאית ואשא בכל
העונשים הקבועים בשנתון האוניברסיטאי על פי שיקול דעתה המלא של ועדת המשמעת האוניברסיטאית.
הצהרה זו ,אשר נעשית כמכלול ולא ניתנת להפרדה ,עליה אני חותם/מת מרצוני החופשי וללא כפיה.

זהו שמי וזוהי חתימתי ,ביום זה __ לחודש __________ שנת ____.

________________
חתימה

התשנ"ט9118-

_______________
שם המועמד/ת
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