
 

  

 

 

32.2.2.3 
 

 2סיכום ישיבת ועדת כספים 
 

 במשרדי אגודת הסטודנטים2 322.2.2.3הישיבה התקיימה בתאריך 

 1.:1.זמן סיום:  3:32.זמן התחלה: 

 נוכחים:

 יואב אקשטיין, דוראל ישי, גל דריימן, אורן שמש, ערן לדור 

 :משקיפים

 יו"ר האגודה2נתי חסון , 

 2אורנה פנקס, רמ"ד כספים 

 ר ועדת ביקורת2שי חלבי, חב 

 2מור צורן, יו"ר ועדת ביקורת 

 

  חסרים:

 2יועד סספורטה, רומן סונקין 

 

 עיקרי הישיבה:

 כלל הנושאים, גם אם לא התקבלו החלטות( נושאים שנדונו( : 

 הועדה הבינה את תהליך בניית התקציב, את אופן הצגתו ואת הסעיפים2 2לימוד התקציב .1

 2הוספת סעיף דמי התאחדות .2

דיון בנושא שינוי מודל השכר של חברי ההנהלה בארגון, ניכר כי תפקידים אלו  2רמ"דים מודל שכר .3

הם תפקידים בעלי אחריות רבה, ולכן זכאים לשכר בהתאם2 כמו כן חשוב להפוך את התפקידים 

הללו לאטרקטיביים למועמדים חדשים ולגרום לבעלי התפקידים להמשיך לשנה נוספת2 הועדה תדון 

פות הרלוונטיות )מעבר לשכר חודשי, בניית מודל שכר חדש לרמ"דים, המשך במודל תבחן את החלו

הנוכחי( בהמשך לאחר שנבין מה האפשרויות, ונקבל מידע נוסף, כגון היקף שעות העבודה בפועל 

 וחוזי ההעסקה2 

 

 רק הנושאים בהם התקבלו החלטות( החלטות שהתקבלו(: 

 .הוספת סעיף תשלום דמי התאחדות .1

 רקע

האגודה טרם שילמה את דמי החברות בהתאחדות הסטודנטים הארצית לשנת תשע"ג )כשמונה  .א

 2ש"ח(

סתא בסכום הגדול בכמה אגורות מתשלום דמי ההתאחדות )שני הוכרז וחולק דיבידנד של אי .ב

 החישובים פר סטודנט(2



 

  

 

 

 

 מסקנות

 הוחלט לרשום הן את ההכנסה והן את ההוצאה בתקציב2 .א

 

 החלטה

חליטה להוסיף סעיף הוצאות תקציבי 'תשלום דמי התאחדות' מול הוספת סעיף הכנסות ועדת כספים מ

 ההוצאה תעשה רק לאחר קבלת ההכנסה.₪.  001,111-'דיבידנד מאיסתא'. שני הסעיפים על סך כ

 2שי חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 יואב אקשטיין, דוראל ישי, גל דריימן, אורן שמש, ערן לדור2 בעד:

 .ןאי נגד:

 אין2 נמנעים:

 

 

 :התקדמות בטיפול במשימות שחולקו 

 א2מ2ל .1

 

 כולל תאריכי יעדנושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו ,: 

 ת דוחות השעות של עובדי ההנהלה2בחינ .1

 קבלת חוזי העסקה לבחינה להמשך2 .2

 קבלת תכנית העבודה של אסר"ן על מנת להבין את שימושי התקציב של אסר"ן2 .3

 

 

 ברכהב

 ערן לדור         

 יו"ר ועדת כספים

 


