
 

  

 

 

22.8.2102 
 

 8סיכום ישיבת ועדת כספים 
 

 במשרדי אגודת הסטודנטים. 8.2102..0הישיבה התקיימה בתאריך 

 22:21זמן סיום:  21:01זמן התחלה: 

 נוכחים:

 גל דריימןאורן שמשיועד סספורטה,  יואב אקשטיין, ,ערן לדור , 

 דוראל ישי: רומן סונקין, חסרים 

 :משקיפים

 ת., חבר ועדת ביקוררותם פאר 

  אבי בן הלל, יו"ר האגודה 

 איתי זמיר, סיו"ר האגודה 

 חלק מהישיבה( תרבות, רמ"ד נועה גרושקה( 

 חלק מהישיבה( ח"מ שי סלע( 

 

 עיקרי הישיבה:

 .האקסייטינג מתחם . שיפוץ0

 . העברות סעיפים: תרבות, פנקס קופונים, מתנות פתיחת שנה, קולנוע, ביקורת. 2

 שכר שנה שנייה. . אישור החרגת עובדת למודל 2

 . נושא סגור. 2

 

  שיפוץ אקסייטינג .1

 רקע

תם החוזה עם מפעיל האקסייטינג, שלא הוארך בשל אי שביעות רצון של האגודה. לא נמצא  .א

מפעיל אחר שהשביע את רצון האגודה, ולכן עלתה האפשרות לוותר את מפעיל חיצוני ולהפעיל 

 וץ אינטנסיבי במתחם.את המתחם ישירות על ידי האגודה. הדבר דורש שיפ

הוצגו תכנית עסקית של הפעילות ותכנית שיפוץ המקום ע"י רמ"ד תרבות ויו"ר האגודה. השיפוץ  .ב

כולל החלפת הרצפה והתקרה ותיקונם, החלפת האופניים, החלפת מערכת הסאונד וקניית ציוד 

 ₪. 282,411 –עלות השיפוץ אימון נוסף וציוד כללי. 

 מסקנות

 לפני תחילת שנת הלימודים. ף על מנת לסיימו השיפוץ הכרחי ודחו .א

הועדה רואה לנכון לקחת לידי האגודה את הפעלת המקום, בכפוף לתכנית עסקית מפורטת  .ב

 שתוצג עם אישור תקציב תשע"ד.



 

  

 

הועדה סבורה כי האיתנות הפיננסית של האגודה מאפשרת הוצאת הסכום, וכי הוא קיים כעת  .ג

 בחשבונות האגודה. 

 החלטה

 )נספח א'( פים מאשרת את הוצאות השיפוץ למתחם האקסייטינג כפי שהוצגו לה בישיבתהועדת כס

 בכפוף לאישור הועד המנהל.₪,  085,422ועד סכום של 

 .רותם חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 פה אחד מהנוכחים. בעד:

 

 

 מדור תרבותהעברת סעיפים  .2

 רקע

לשימושים אחרים במטרה להקל ים שלא נוצלו מדור וועדת תרבות העלו בקשה לשנות סעיפים תקציבי

 על הכנת המדור לפעילותו בשנה הבאה. 

 

 החלטה

 את העברות הסעיפים במדור תרבות כפי שהוצגו לה בישיבתה )נספח ב'( ועדת כספים מאשרת

 .רותם חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 פה אחד מהנוכחים. בעד:

 

 פנקס קופונים .3

 רקע

ס קופוני הנחות שיחולק עם מתנות פתיחת השנה. לשם כך יש צורך בתקציב של משרד שיווק עובד על פנק

מהתקציב הבא, מכיוון שההוצאה הינה עבור התקציב הבא. בתקציב הבא יש להכניס סעיף ₪  111.

 קופונים לשנת תשע"ה על מנת למנוע מקדמות והעברות בין תקציבים. 

 החלטה

 נקס קופונים תשע"ד על חשבון תקציב תשע"ד.לפ₪  0222ועדת כספים מאשרת מקדמה של עד 

 .רותם חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 פה אחד מהנוכחים. בעד:

 

 מתנות פתיחת שנה .4

 רקע

 רובו מתקציב תשע"ג וחלקו מתקציב תשע"ד. ₪.  211,111מתנות פתיחת שנה לשנת תשע"ד תוקצבו ב

 החלטה

 פתיחת שנה תשע"ד על חשבון תקציב תשע"ד. עבור מתנות₪  02,222ועדת כספים מאשרת מקדמה של עד 

 .רותם חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 פה אחד מהנוכחים. בעד:

 

 העברות סעיפים קולנוע .5



 

  

 

 רקע

₪  21,111הועלתה בקשה לאחד סעיפים תקציביים שלא נוצלו בתקציב הנגטיב לכדי סעיף אחד של 

 לשיפוץ מזנון הנגטיב, חדרי ההקרנה והמחסן. 

 החלטה

כספים מאשרת את העברות הסעיפים בקולנוע כך: כל הסעיפים הפרויקטליים שנשארו ביתרה ועוד  ועדת

 )נספח ג'( ₪. 52,222מסעיף הוצאות סרטים יאוחדו לסעיף שיפוץ נגטיב של ₪  52,222ההפרש ל

 .רותם חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 ערן, יועד, גל, אורן. בעד:

 יואב. נגד:

 

 גמול ביקורת .6

 רקע

חלטת מועצה מלפני כשלוש שנים אישרה שינוי של מודל השכר של חברי ועדת ביקורת לגמול חודשי ה

קבוע בערך המרבי המותר )גמול וחצי(. לאורך השנים הגמול התעדכן בהתאם למדד השנתי, אך תשלום 

ה הגמול לחברי הועדה לא השתנה. כעת הועלתה בקשה ממשרד ביקורת לעדכן את הגמול של חברי הועד

  ושל יו"ר הועד המנהל, המקבל גם הוא גמול.

 )סכום, חודשים, חברי ועדה( 0454=4*6*42.4הסכום לחברי הועדה הקודמת מהתקציב הנוכחי: 

 524=2*2*42.4הסכום לחברי הועדה הנוכחית מהתקציב הנוחכי: 

 204=.*24הסכום ליו"ר הועד המנהל )מקבל רק גמול ולא גמול וחצי(: 

 2624סה"כ: 

 החלטה

לתוספת לגמול של ועדת ביקורת ויו"ר הועד המנהל שהתעדכנו, מסעיף בצ"מ ₪  0822ועדת כספים מאשרת עד 

 כספים.

 .רותם חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 ערן, גל, יואב. בעד:

 יועד. נמנע:

 אורן. נגד:

 

 אישור החרגת עובדת למודל שכר שנה שנייה .7

 רקע

ריה כהן, עובדת במדור כספים, שכר על פי מודל שכר שנה שנייה. א. הועלתה בקשה מההנהלה לתת למו

מוריה היא עובדת מצטיינת ומנהליה ממליצים עליה ועל המהלך. מוריה מתחילה כעת את שנת העבודה 

 השנייה שלה באגודה. 

ב. העניין נידון בישיבת הנהלה והתקבלה החלטה בעד. כמו כן התקבלה החלטה להוציא את התוספת 

 ית מבצ"מ הנהלה.התקציב

 החלטה

ועדת כספים מאשרת את החרגת העובדת מוריה כהן למודל שכר שנה שנייה. משמעות תקציבית לתקציב 

 מסעיף בצ"מ הנהלה₪  482עד  –הנוכחי 



 

  

 

 .רותם חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 פה אחד מהנוכחים. בעד:

 

 נושא סגור .8

 פה אחד.  –ו"ר ולסיו"ר לי נוכחות פה אחד. בעד אישור –בעד סגירת הישיבה 

 

 

 

 , בברכה

 , ערן לדור

 יו"ר ועדת כספים



 

  

 

 נספח א' אקסייטינג
 

 הערכת הוצאות:

 

 כמה? למה? מה? 

1 
 רצפה

מצב נוכחי בכי רע. מהווה סכנה 

 בטיחותית
056,74  ₪ 

2 

 אופני ספינינג
האופניים הקיימות שייכות למפעיל היוצא. 

  זוגות אופניים איכותיות. 04-דרישה ל
0446444  ₪ 

3 
מערכת הגברה+ ציוד 

 הגברה

 בחדר ספינינג לא קיימת.
בסטודיו דרוש רק החלפת מיקסר ותלייה 

 מחדש.

006444  ₪ 

4 
 דק

מחייב שיפוץ6 היות והחלפה יקרה מאד 

 ולא בהכרח מצדיקה.
06274  ₪ 

 ₪ 6,44,, שחורה6 רוב רובה בלוי/ קרוע. תקרה 5

6 
 ציוד אימון משלים

לקו יקנה יד שנייה מזכיין ציוד אשר ח

 נוכחי וחלקו יקנה חדש.

06444  ₪ 
 

7 

 ציוד כללי

ציוד קופאים כולל מחשב נייד6 צביעה של 

המקום. מראות6 כסאות בר ועמדת 

 קופאים. כוורות ולוקרים.

046444  ₪ 

 ₪  046444 השלמת תאורה תאורה 8

בצ"מ )בלתי צפוי  9

 מראש(

תגובה למקרים בלתי צפויים מראש 

 במהלך השיפוץ
246444  ₪ 

 284,522סה"כ הוצאות שיפוץ ורכישת ציוד מוערכות: 

 
 

 ב' תרבות נספח
 

  סעיף מקור     

 
 סעיף יעד                                  

 להעביר לציוד ספורט 4367 יח"צנות  
 להעביר לציוד חוגים 1878 שבוע קידום חוגים  
 לאקום. לשלם 8759 מופע פתיחת שנה  
 לשלם לאק"ם 2862 קרנבל פורים   
 להעביר לציוד ספורט 5000 טורניר פרו  
 להעביר לציוד ספורט 935 טורניר פוקר  
 להעביר לציוד ספורט 5890 הקרנת ארועי ספורט  
  םומי 6-שלישי בירה להעביר לב 6000 עידוד יצירה סטודנטיאלית  

  6-ישי בכריות ומיתוג של 11797 מופע תאטרון

 שעות וידאו
222 

 שעות
 02להפקות ו 02 :שעות 022להעביר 

 לחוגים
 להעביר לחוגים שעות 04 שעות שופטים  
  

     

     



 

  

 

 ציוד חוגים: רכישת ציוד לטקוואנדו, קרב מגע, חדר מוזיקה ואבזור החדרים
 גביעים, כדורים. מיים לתחרויותציוד ספורט: רכישה מראש של מרבית הציוד לשנה הבאה. חולצות, מדליות,   

 : רכישת כריות ישיבה לכסאות. רכישת שמשוניות ממותגות6-שלישי ב
 : רכישת מלאי בירות לסמסטר א'6-שלישי ב  

    

 נספח ג'
 ועדת תפעול מאשרת איחוד יתרת הכסף בסעיפים הבאים בתקציב תשע"ג : פרסום, אחזקה שוטפת, 

 ים, ציוד חדש, שיווק ותמריצי ושיפור חזות, לכדי סעיף תקציבי אחד של הוצאות מנויים, אירועים מיוחד
 , אליו יתווספו 22,812שיפוץ הנגטיב. נכון לעת קבלת ההחלטה סך הכסף הנותר בסעיפים אלו עומד על 

 לשיפוץ הנגטיב. 21,111מסעיף הוצאות סרטים על מנת ליצור סעיף תקציבי של ₪  5,028עוד 
 .)חברי ועדת תפעול( יםפה אחד מהנוכח -בעד

 


