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 4סיכום ישיבת ועדת כספים 
 

 במשרדי אגודת הסטודנטים. 17.4.2013הישיבה התקיימה בתאריך 
 22:30זמן סיום:  20:30זמן התחלה: 

 נוכחים:

 (, דוראל ישי 20:45, רומן סונקין, גל דריימן, אורן שמש, יועד סספורטה, יואב אקשטיין )ערן לדור

(20:50) 

 :משקיפים

 עדת ביקורת.שי חלבי, חבר ו 
 

 עיקרי הישיבה:

 נושאים שנדונו : 

 . הכנה לראיונות .1

  לשחזור קבצי שרת כספים₪  3500הקצאת  .2

 רקע

במהלך תהליך המעבר של שרתי האגודה לשרתי ענן, נפל שרת כספים וכל החומר מאז הגיבוי  .א

 האחרון אבד )כשלושה חודשים(.

 צים.מדור כספים שלח את הכונן לשחזור בתקווה להציל את הקב .ב
 

 מסקנות

 ההוצאה בלתי צפויה והכרחית. .א

 

 החלטה

 מסעיף בצ"מ כספים לטובת שחזור קבצי שרת כספים.₪  3500מאשרת העברת עד ועדת כספים מחליטה 

 .שי חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 ערן לדור, רומן סונקין, גל דריימן, אורן שמש, יועד סספורטה. בעד:

 .אין נגד:

 אין. נמנעים:

 : יואב, דוראל. נעדרים

 

 העברות סעיפים מדור הסברה .3
 רקע

דאו שונה לפני כחצי שנה והשכר עלה מתוך הבנה שיש צורך באיש מודל השכר של עורך הוי .א

 מקצוע בתחום. 



 

  

 

סעיף רכז למידה מתוקשבת שאמון על הטיפול במערכת היוניקלס לא נוצל כמעט בכלל מכיוון  .ב

 שהמערכת לא מתפקדת.
 

 מסקנות

 .ר את הכסף שאינו מנוצל בסעיף רכז למידה מתוקשבת לטובת עורך הוידאוהוחלט להעבי .א

לא ברור לועדה האם ההחלטה אושרה כבר בועדת הסברה, לכן ההעברה כפופה לאישרורה  .ב

 בועדת הסברה. 

 

 החלטה

בכפוף לאישור ועדת  .מסעיף רכז למידה מתוקשבת לסעיף עורך וידאו₪  15,172מאשרת העברת ועדת כספים 

 ה. הסבר

 .שי חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 , יואב אקשטיין.ערן לדור, רומן סונקין, גל דריימן, אורן שמש, יועד סספורטה בעד:

 .אין נגד:

 אין. נמנעים:

 : דוראל. נעדרים

 

 העברות סעיפים מדור שיווק .4
 רקע

הפרסום משרד שיווק הגיע ליעד ההכנסות השנתי כבר בשלב זה של השנה. עם זאת, רוב אפיקי  .א

הנוכחיים מוצו, ויש צורך למצוא אפיקי פרסום חדשים על מנת לשמור על הלקוחות ולהטיב עם 

 הסטודנטים.

 אפיקי הפרסום החדשים שמוצעים: כרטיס הנחות לסטודנטים ופלטפורמת שיווק )מגנט פרסומות(. .ב

ה. תיקי אפיק פרסום שמוצ –הסעיפים שלא נוצלו ומהווים המקורות התקציביים: לוח מודעות  .ג

 לא היה צורך בתיקים קשיחים וכל תיקי הלקוחות מנוהלים במחשב. –לקוחות 

סעיף שיפור מקצועיות ושירותיות לא נוצל ומשרד שיווק מבקש לייעד אותו לטובת קורס מכירות  .ד

 וחפיפות לסוכנים המחליפים עם כניסתם, ולא רק בתקציב הבא.
 

 מסקנות

 שלא נוצלו על מנת להגדיל הכנסה.ועדת כספים מסכימה לשימוש בסעיפים   .א

 

 החלטה

 ועדת כספים מאשרת את העברות הסעיפים בתקציב משרד שיווק כפי שהוצגו לה בישיבתה )נספח א'(.

 .שי חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 פה אחד. בעד:

 .אין נגד:

 אין. נמנעים:

 



 

  

 

 

 הארכת מינוי רואה חשבון .5
 רקע

על המועצה לאשר את מינוי רואה החשבון לאגודה  -וןרואה חשב– 13פרק –עפ"י תקנון העמותה  .א

 על ועדת כספים להמליץ למועצה בנושא. ( .  74.3מידי שנה. )ס' 

ומהווה זיכרון אירגוני  2003רו"ח ליואי ממשרד ליואי את ליואי מלווה את האגודה משנת  .ב

האגודה, בפירוקן, בתביעות אחרות, בדוחות השנתיים של  לאגודה וטיפל בחברות הבת של

 האגודה וביקר אותם ובעבודה השוטפת.

 מנהלת הכספים ממליצה על המשך כהונתו של ליואי לשנה נוספת.  .ג
 

 מסקנות

 ועדת כספים רואה ערך משמעותי בזיכרון הארגוני של ליואי.  .א

 ת כספים מקבלת את המלצתה.מנהלת הכספים הביעה שביעות רצון מעבודתו ומשכרו, וועד .ב

 

 החלטה

 ממליצה למועצה להאריך את מינויו של רו"ח ליואי לשנה נוספת. ועדת כספים 

 .שי חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 .דוראל ישיערן לדור, רומן סונקין, גל דריימן, אורן שמש, יועד סספורטה,  בעד:

 .אין נגד:

 .יואב אקשטיין נמנעים:

 

 ל שכר שנה שנייה עבור מנת"ל ומנהל הנגטיבהעברה חריגה למוד .6

 רקע

 והתקדם למנהל הנגטיב 27.10.11קורצויל, עבד כעובד באגודה בנגטיב החל ממנהל הנגטיב, מתן  .א

 .2012במאי 

התקדמה למנהלת ו 1.1.12נעה גרושקה, מנהלת התפעול, עבדה כעובדת תפעול באגודה החל מ .ב

 .2012תפעול במאי 

לא חל  27.04.2011ייה, כפי שהתקבל בהחלטת ועדת כספים מיום לפיכך, מודל שכר שנה שנ .ג

עליהם. לועדת כספים זכות לאשר באופן חריג עובדים נוספים למודל שנה שנייה, ונושא זה הגיע 

 לדיון בועדה. 

 שני העובדים חרוצים, עובדים היקף משרה נרחב ותורמים רבות לעבודת האגודה.   .ד

ניים למודל שכר שנה שנייה ולשלם להם רטרו מיום עבודתם ועדת תפעול ביקשה להחריג את הש .ה

 ₪. 9000 –שנה באגודה. משמעות תקציבית מוערכת 
 

 מסקנות

לנכון לדון במקרה בו עובד התקדם לדרגת מנהל למרות שלא עומד בתנאי ועדת כספים רואה  .א

  , אך כן התקדם במעלה התפקידים באגודה.הזמן של מודל שכר שנה שנייה



 

  

 

 .צאה גדולה מסעיף בצ"מ כספיםמדובר בהו .ב

 

 החלטה

מסעיף בצ"מ כספים לטובת מענק שכר שנה שנייה למנת"ל ולמנהל הנגטיב ₪  9000מאשרת עד ועדת כספים 

יש לציין כי הם בכל מקרה זכאים למודל שכר שנה שנייה . מיום היותם עובדים שנה באגודה עד סיום העסקתם

 אם ימשיכו בתפקידם לשנה שנייה כמנהלים

 .שי חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 , יואב אקשטייןרומן סונקין, גל דריימן, אורן שמש, יועד סספורטה, דוראל ישי בעד:

 .אין נגד:

 ערן לדור. נמנעים:

 

 דיון נוסף במודל שכר הנהלה, לא התקבלו החלטות. .7

 

 :התקדמות בטיפול במשימות שחולקו 

 א.מ.ל .1

 

 כולל תאריכי יעדמשימות שחולקונושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ו ,: 

 א.מ.ל .1
 

 

 בברכה

 ערן לדור         

 יו"ר ועדת כספים



 

  

 

 נספח א'

 
 2013-2012תשע"ג –שינוי יעדי משרד שיווק לחציון שני 

 
 יעדים מקוריים:

 
שיווק

אחוז ניצוליתרהניצולאושרתיקוניםתקציבאחוז ניצוליתרהניצולאושרתיקוניםתקציבהוצאות

₪0₪28,2000%         ₪74,830470%28,200-₪0₪95,080          20,250שכר שיווק פרמיות
₪0₪55,0200%         ₪0₪33,852₪5,44886%55,020          39,300שכר שיווק קבוע

₪0₪1,0920%           ₪0₪624₪15680%1,092               780הוצ' טלפון מנהל שיווק
₪0₪7840%              ₪0₪420₪14075%784               560הוצ' טלפון סוכן שיווק
₪0₪7840%              ₪0₪419₪14175%784               560הוצ' טלפון סוכן שיווק
₪0₪7840%              ₪0₪420₪14075%784               560הוצ' טלפון סוכן שיווק

₪0₪7500%              ₪0₪301₪44940%750               750הוצ' משרד שיווק
₪3,700₪913₪9,087₪0-          10,000ניהול תיקי לקוחות

₪5,000₪0            5,000שיפור רמת השירותיות והמקצועיות

₪5,700₪5,700לוחות מודעות

₪2,000₪13,000₪0-          15,000הרחבת נפח הנחות לסטודנטים

₪0₪0הגדלת נפח הכנסות ואפיקי פרסום

₪0₪3,0000%           ₪0₪03,000סדנת גביה תשע"ד
₪0₪0               -₪2,925₪75            3,000סדנת  מכירות

חציון שני )מרץ-ספטמבר(חציון ראשון )אוקטובר-פברואר(

 
 יעדים חדשים:

 
 ליעד חדש: -. לחבר את ההוצאות הצפויות מ"הרחבת נפח הנחות לסטודנטים" ו"לוח מודעות"1
 .שמתוכנן לצאת בסמסטר ב' כרטיס הנחות ייעודי לסטודנטים - "לסטודנטים הנחותרחבת נפח ה"

 
 ."הרחבת נפח הכנסות מפלטפורמות שיווק"לשנות ליעד חדש:  "ניהול תיקי לקוחות". במקום 2

 מדובר במגנט עסקים שיחולק לסטודנטים לקראת סוף השנה.
 
תו לקורס מכירות עבור המחליפים אותנו. שהם יעברו התמקצעות , לייעד או"שיפור מקצועיות ושירותיות". ב3

 בכניסה לתפקיד ולא רק לאחר אישור התקציב הבא.
 


