
 

  

 

 

6.5256102 
 

 7סיכום ישיבת ועדת כספים 
 

 במשרדי אגודת הסטודנטים5 625256102הישיבה התקיימה בתאריך 

 06:11זמן סיום:  01:01זמן התחלה: 

 נוכחים:

 דוראל ישי, אורן שמש, יועד סספורטה, ערן לדור 

 גל דריימן: רומן סונקין, יואב אקשטייןחסרים , 

 :משקיפים

 5שי חלבי, חבר ועדת ביקורת 

 5אורנה פנקס, רמ"ד כספים 

  אבי בן הלל, יו"ר האגודה 

 אחיה שץ, רמ"ד הסברה 

 ח"מ שי סלע 

 

 עיקרי הישיבה:

 נושאים שנדונו : 

  פרויקטור כרטיסים .1

 רקע

ח"מ שי סלע הציג רעיון ראשוני למערכת מכירת כרטיסים ממוחשבת והסביר כי על מנת לקדם  .א

ערכת, יבנה אבטיפוס ראשוני וילווה את את המערכת יש צורך בפרויקטור שיאפיין את המ

שעות עבודה של  621ראשית תהליך הבנייה של המערכת5 לטובת העניין שי ביקש תקציב ל

 הפרויקטור5

 מסקנות

מכיוון שהמערכת תוטמע באתר החדש לכשיהיה, הועדה חושבת כי מדובר בתקצוב כפול5 על אף  .א

 לאפיון אתר חדש ולבנייתו5שהנושא חשוב, עדיף לאפיין את המערכת הזו במקביל 

אין החלטה בנושא5 יש צורך קודם לצאת למכרז, לקבל הצעות ולבוא לועדת כספים עם הצעה  .ב

 תקציבית קונקרטית להמשך דיון5

 

 העברת סעיפים משאבי אנוש .2

 רקע

ההנהלה מבקשת לעבות את תפקיד רכזת משאבי אנוש כדי לשפר את שימור הידע בארגון, ליצור מנגנון 

מהירה ורכה יותר של עובדים חדשים בארגון ולבנות מערך הכשרה של העובדים השונים5 לשם קליטה 

 ₪5( 20.1=21*.2*2שעות חודשיות לתקן רכז משאבי אנוש ) 21כך, ההנהלה מבקשת תוספת של 



 

  

 

 מוצע כי הסכום יועבר מסעיף 'פרויקט זכיינים' שלא נוצל במלואו בשל הערכה תקציבית שגויה5

 

 החלטה

מסעיף פרויקט זכיינים לסעיף רכז משאבי אנוש, בכפוף לאישור הועד ₪  0513כספים מאשרת העברת עד ועדת 

 המנהל.

 5שי חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 פה אחד מהנוכחים5 בעד:

 

 פיצוי לסטודנט שנפצע בפעילות האגודה .3

 רקע

בגין ₪  0611סטודנט שהשתתף בליגת הכדורגל של האגודה נפצע ושבר את הרגל5 הוא דורש פיצוי על סך א. 

 הוצאות נסיעות, הפסד הכנסה והשלמת לימודים5 

 והובא לידיעת הועדה רק כעת5 6106האירוע התרחש בדצמבר ב. 

 

 מסקנות

 היא ובמיוחד פעילות ספורט5 ועדת כספים מדגישה כי יש להחיל ביטוח על כל פעילות האגודה באשר 5א

 הגורם המוסמך לטיפול בנושא מצד  האגודה הוא סיו"ר האגודה5  5ב

הועדה ממליצה להעניק לסטודנט פיצוי על עוגמת הנפש שנגרמה מהסחבת, בדמות כרטיס זוגי למופע של  5ג

 האגודה, או כל פיצוי בשווי זהה5 

 

 החלטה

 מסעיף בצ"מ כספים.₪  7033עד  ועדת כספים מאשרת פיצוי כספי לסטודנט בעלות של

 5שי חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 פה אחד מהנוכחים5 בעד:

 

 עדכוני מדור .4

  :החל תהליך בניית התקציב לשנת תשע"ד: שלב ראשון: קביעת יעדים ע"י ועדות המועצה5 שלב שני

וצאות, במידה כתיבת תכנית עבודה ע"י הרמ"דים5 שלב שלישי: בניית הערכת הכנסות והעמדתם מול הה

ויש חריגות יתקיים תעדוף של הועד המנהל5 חשוב להדגיש כי תעדוף חשיבות לא בהכרח זהה לתעדוף 

 כספי5

  5החודש ישולמו פיצויים לעובדים העוזבים 

  5חפיפות יסתיימו עד סוף חודש יוני 

  5עדיין לא נפתרה בעיית הגיבוי של שרת הנתונים של המדור 

 

 . פרוייקטור תקנון1

 רקע

 ועדת תקנון מעוניינת להיעזר בשירותיו של פרויקטור על מנת לערוך שינויים בתקנון העמותה5  5א



 

  

 

 ₪(5 2481שעות עבודה ) 061למטרה זו התבקש סכום של  5ב

 החלטה

 לסעיף 'פרויקטור תקנון' מבצמ כספים.₪  0483ועדת כספים מאשרת עד 

 5שי חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 

 בעד: יועד, דוראל, ערן

 נמנע: אורן

דעת מיעוט: אין הכרח בתקן הזה, העבודה יכולה להיעשות ע"י חברי הועדה. לא ברורה תבנית העבודה של 

 שעות? יתכן שזה לא מספיק.  503הפרוייקטור, מה סמכויות העבודה שלו, למי הוא כפוף. כיצד חושב 

 

 

 

 , בברכה

 , ערן לדור

 יו"ר ועדת כספים


