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 21 וועד מנהל 9סיכום ישיבת ועדת כספים 
 

 במשרדי אגודת הסטודנטים2 01222.102הישיבה התקיימה בתאריך 

 0:11.זמן סיום:  01:01 זמן התחלה

 נוכחים:

  :גל דריימן, יואב אקשטייןאורן שמש, ערן לדורועדת כספים , 

 ועד מנהל: סטס גורוביצקי, דנה גל, שי סלע, ערן לדור 

 :יםמשקיפ

 2 איתי בן יאיר, יו"ר ועדת ביקורת )נוכח בנושא הראשון בלבד(2, חבר ועדת ביקורתרותם פאר 

 2אורנה פנקס, רמ"ד כספים 

 2אבי בן הלל, יו"ר האגודה 

  ,יואב גולן, מזכ"ל המועצה אלינור זגורי2 ח"מ ח"מ מתן מזרחי, ח"מ מתן רווה 

 

 עיקרי הישיבה:

 נושאים שנדונו : 

  נוהל רכש .1

 רקע

 "ר ועדת ביקורת הציג את נוהל הרכש החדש שנוסח בעקבות בעייתיות בנוהל הקודם2יו .א

 השינויים המהותיים: .ב

לא ריאלי ועברו את  1,111.בשנה2  011,111בשנה ל 1,111.שינוי מ –התקשרות עם ספק יחיד  .1

 הסכום הזה בשנים הקודמות2 

שיכולה בכל עת להגיע הורדת בירוקרטיה מיותרת והפסקת העברת העתקים לועדת ביקורת,  .2

 למשרד כספים ולעיין בתיקים2 

חוזה מבטל נוהל  –רכש מול חוזים )מפעיל, זכיינים, קופי מדיה, אמנים(  –החזרה של פרק ח'  .3

 רכש2 

נגטיב2 תחת ביקורת ואחריות של  0111כללי,  111. –עדכון הסכומים  –פרק קופה קטנה  .4

ודה של דורה2 פירוט ההוצאות המאושרות משרד כספים2 קופת בוב ספוג הוחלפה בקופה ור

 במסגרת קופה קטנה2 

 ללא שינוי2  –פרק כרטיס אשראי  .5

 שינויים בטפסים, עיצוב נוח יותר ושימושי ופרקטי יותר2  .6



 

  

 

ביקורת ביקשה העתק של טוס קופה קטנה לועדת ביקורת, יו"ר האגודה ורמ"ד כספים ועדת  .ג

ך מסובך ומכביד2 ועדת כספים נדרשה להחליט חלקו את עמדתם של ו2 ביקורת וטענו כי המהל

 בנושא2 

 החלטה .ד

ועדת כספים מאשרת את נוהל הרכש כפי שהוצג לה בישיבתה בהורדת העתק טופס קופה קטנה לועדת 

 ביקורת.

 איתי בן יאיר2  חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 ערן, גל, יואב, אורן )פה אחד מהנוכחים( בעד:

 

 תקציב תשע"ד  .2

 רקע

בודה מאומצת של הנהלת האגודה על הכנת תקציב האגודה לשנת תשע"ד, ועדת כספים והועד לאחר ע

המנהל קיבלו לעיונם את התקציב2 התקציב הוצג וסעיפיו הוסברו על ידי יו"ר האגודה ורמ"ד כספים, 

 וניתנו הדגשים הבאים:

o ביחס לתקציב בפועל של תשע"ג₪2  11,111.התקציב לשנת תשע"ד גדל בכ 

o מגולמים דמי חבר להתאחדות הסטודנטים מול סעיף הכנסות מההתאחדות2 בתקציב 

o  )בתקציב הנוכחי, ללא כל צורך בכסף נוסף מהתקציב ₪  20,111. –מתנות פתיחת שנה )תשע"ה
 הבא2 

o  במידה והכנסות האגודה יעלו על ההכנסות הצפויות בתקציב זה, ישקל להגדיל ולהוסיף סעיפי
 הוצאות2

o י גדלו ביחס לשנה שעברה2 הכנסות שיווק ארצ 

o  2חלק מבעלי התפקידים צומצמו וחלק הורחבו, בסופו של דבר ללא שינוי מהותי 

o בשני חודשי תקופת המבחנים2  10%תקני השעות של רכזים צומצמו ל 

 תרבות: 2.

o  2תקציבי יום הסטודנט ואירועי הופעות אחרים ללא שינוי משמעותי 

o  ספורט, יצירה, הרצאות, אירועים למגזר הדתי2 –נוספו אירועי תרבות שאינם הופעות בידור 

o ( ע"י האגודה ולא על ידי הכנסות המדור גדלו בשל הפעלת מתחם הפוזיטיב )אקסייטינג לשעבר
 מפעיל חיצוני2 בהתאמה עלו גם הוצאות על סעיפים אלו2 

o  2צומצם ולא יתקיים במתכונת של הופעה יםומופע הוקרה למילואלא יתקיים מופע סוף שנה 

 מעורבות:  22

אירועים למגזר הערבי הועברו לתקציב מדור מעורבות, פרט לכך אין שינוי משמעותי בתקציב 
 המדור ביחס לשנה שעברה2

 אקדמיה: 42



 

  

 

o פרט לכך אין שינוי  2רכז הפקולטה לבריאות כולו תחת תקציב המדור ללא השתתפות אסר"ן
 ור ביחס לשנה שעברה2משמעותי בתקציב המד

 תפעול: 02

o  צפי ההכנסות של הקולנוע גדל ביחס לצפי תקציב תשע"ג ועומד על ההכנסות בפועל2 הוצאות
 העיתון קטנו בשל צמצום וחסכון בהוצאות ההדפסה2

 אחר: 62

o 2עודכן גמול לועדת ביקורת וליו"ר הועד המנהל 

o בחציון כ"א₪2  00,111בצ"מ כספים ובצ"מ הנהלה צומצמו ל 

 ה:החלט

ועדת כספים ממליצה לוועד המנהל ולמועצת אגודת הסטודנטים לאשר את תקציב האגודה לשנת תשע"ד כפי 
 שהוצג לוועדה בישיבתה.

 רותם פאר2  חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 פה אחד מהנוכחים בעד:

 

 החלטת הועד המנהל

 צה לאשרו.הועד המנהל מאשר את תקציב תשע"ד כפי שהוצג לו בישיבתו וממליץ למוע

 רותם פאר2  חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 פה אחד מהנוכחים )סטס, שי, דנה, ערן( בעד:

 
 

 עדכוני ועדות והנהלה .3

 אושרו תכניות העבודה –תפעול  02

 כנ"ל –מעורבות  2.

 אין –תרבות  22

 הספריה נסגרה –אקדמיה  42

 2 פרסום האגודה  פלזמות, יותר ימי קדמ שנה הבאההרחבת פלטפורמות  –הנהלה  02

ובנוסף העברת רכז ₪,  10,111חוזה אסר"ן לא נחתם עדיין, הסעיף התקציבי שאושר הינו 

 הפקולטה לבריאות כולו לתקציב האגודה2

 אווירת עבודה טובה באגודה, חסכון וצמצומים2

פקיד מס הכנסה אשקלון נחוש להוציא לאגודה שומת מס הכנסה ולמסות את כל ההכנסות  –כספים  62

ת מדמי רווחה המועברים מהאוניברסיטה2 האגודה פנתה להתאחדות הסטודנטים שלה כולל הכנסו

הארצית להתייעצות ולעזרה מכיוון שמהלך כזה עלול ליצור תקדים לכלל האגודות בארץ2 האגודה פנתה 

 לצוות מומחים )רואי חשבון ועורכי דין( המתמחים במיסוי עמותות לעזרה2

שת שינוי תקנוני למועצה ולרשם העמותות בהתאם לדרישות אלינור ניסחה מסמך תהליך הג –מועצה  12

 רשם העמותות על מנת ששינויים תקנוניים יעברו2

 רשם העמותות דרש לעשות שינויים בתקנון בכל הקשור לועדת ביקורת2



 

  

 

נושאי הישיבה הקרובה: בחירת יו"ר ועדת בחירות, אישור התקציב2 לישיבת המועצה יש 

 ף לשינויים תקנוניים שאושרו בועדת תקנון2 להעלות שינויים אלו, בנוס

 

 

 

 , בברכה

 , ערן לדור

 יו"ר ועדת כספים


