
 

 

 

11/1/2017 

  #8 מס' כספיםועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"ליתב 11/1/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 9:00זמן סיום:  8:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 בנימיו וגל חברי הוועדה:

 משקיפים:

 אושרת גולן. -סיו"ר אגודה, רמ"ד כספים -איטחדניאל 

 איןחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 רותם וליעד

 

 עיקרי הישיבה

 הצעות החלטה:

 

הצבעה על קיום הישיבה בלי הנושא: 

 נוכחות חבר וועדת ביקורת
 הוועדה תקיים את הישיבה ללא נוכחות ביקורתנוסח ההצעה: 

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☐נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 הערות: 

 

 העלת תקן עובד בפוזיטיב הנושא: 

ועדת כספים מאשרת העלאת תקן רכז נוסח ההצעה: 

שעות חודשית עד לסיום העסקת  10-לוגיסטי פוזיטיב ב

מתקציב שינוי תקינה שאושר בישיבה  2,400עובד בסך של 

הקודמת . הוועדה ממליצה הדבר ידון בוועדת כספים 

 ותרבות הבאה לקראת החלפת העובד. 

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐בהצבעה: 
 ☐נושא חסוי: 

 להעביר ליו"ר ועדת כספים הבאההערות: 

 

 

 

 

 



 

 

 תקצוב ביקורת מידות הנושא: 
הוועדה מאשרת תקצוב ביקורת על ידי עמותת נוסח ההצעה: 

 מבצ"מ כספים. ₪ אלף  5מידות בסך 

 איןנמנעים:  אין קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☐נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ]בחר דין[דין ההצבעה: 

 .Click here to enter textהערות: 

 

 הכשרת מועצה הנושא: 

לסעיף סדנת ₪ אלף  5העברת הוועדה מאשרת נוסח ההצעה: 

הכשרות מועצה מהכסף שאושר בישיבה הקודמת לשימוש 

 וועדת כספים.  

 איןנמנעים:  אין קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☐נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ]בחר דין[דין ההצבעה: 

מזכ"לית המועצה תתחיל להניע את ההכשרות הנדרשות ובא יידרש תקציב נוסף בהמשך המזכ"לית הערות: 

 תעלה את הנושא אל מול וועדת הכספים הנדרשת. 

 

 נושאים לדיון:

תקציב בחירות, הוועדה ממליצה לוועדת הכספי הבאה  הנושא:

מוצגות  ןאת ההמלצות לתקצוב בחירות המועצה כפי שה לאשר

  במסמך המצורף

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 

 

 

 נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:

Click here to enter text. 

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

Click here to enter text. 

 

 

 בברכה,

 בנימין חסון

 כספיםיו"ר ועדת 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 משמעויות תקציביות מדו"ח ועדת בחירות

הועד המנהל של אגודת הסטודנטים אישר את קבלת דו"ח סיכום ועדת בחירות למועצה  .1

 תשע"ז, שנכתב ע"י יו"ר ועדת הבחירות.

 הנוגעות לביצוע וניהול הבחירות.בדו"ח מפורטות מספר המלצות תקציביות  .2

כפי שהוצג בדו"ח, קיים קשר ישיר בין כמות המצביעים לבין תקציב ועדת הבחירות. בעוד  .3

שאין מדובר באמתלה להעלאה בלתי מבוקרת של התקציב, יש חשיבות גדולה בהסדרתו 

ן לטובת שיפור הבחירות העתידיות, סיוע ליו"ר ועדת הבחירות בכניסתו לתפקיד וכמוב

 שיפור עבודת המועצה הנכנסת.

 להלן ההמלצות הנוגעות לתקציב הועדה: .4

 (8המשך השכרת שירותיו של צלם מגנטים לבחירות )עמ'  .א

 (11המשך הפעלת דוכן מועצה להגברת מודעות לבחירות )עמ'  .ב

העלאת תקציב שעות עובדי הקלפיות במטרה להרחיב את שעות פעילות  .ג

(. בהקשר זה, יצויין שסטודנטים רבים 11מ' הקלפיות ובכך את אחוזי ההצבעה )ע

 (18)עמ'  16:05בשעה  –הגיעו להצביע לאחר שעת סגירת הקלפיות 

שעות עובדים לקלפיות וספירת  457.5ש"ח +  7,000 – תקציב ועדת הבחירות שאושר .5

 קולות.

 ש"ח + כלל שעות העובדים. 6,497 – תקציב ועדת הבחירות שנוצל .6

  –שינויים נדרשים לאישור  .7

ניתן ש"ח בבית הסטודנט בלבד.  1,350צלם המגנטים עבד יומיים בעלות של  .א

בקלפי נוספת, לטובת הגדלת  דשיעבו ,להוסיף עוד יום עבודה לצלם מגנטים

 ש"ח(. 1,350כמות המצביעים )עלות של 

לשלב בתוך תקציב ועדת  אמנם איןש"ח.  1,500 –הפעלת דוכן המועצה  .ב

די המועצה, כמו גם בהתחשב בפער הזמנים שבין , במטרה להשאירו ביהבחירות

יש להמשיך לקיים אותו כתקציב נפרד של מועצת  פעילות הדוכן לבחירות, אך

 הסטודנטים.

  –הגדלת שעות העובדים  .ג

 3עובדים כפול  11שעות ) 33 –שעות העובדים לספירת קולות  (1

 שעות(. אין צורך להרחיב.

 שעות עובדים להפעלת קלפיות: (2



 

 

-09:30פעלה שלושה ימים, בין השעות  –הסטודנט  קלפי בית  (.א)

שעות עבודה. לטובת הרחבת  40.5. מדובר בסך של  16:00

 שעות. 4.5נדרשת הוספה של  16:30הפעילות עד השעה 

. 09:30-16:00פעלה שלושה ימים, בין השעות  – 26קלפי בניין  (.ב)

שעות עבודה. לטובת הרחבת הפעילות עד  40.5מדובר בסך של 

 שעות. 4.5נדרשת הוספה של  16:30השעה 

. 09:30-16:00פעלה שלושה ימים, בין השעות  –קלפי ספרייה (.ג)

שעות עבודה. לטובת הרחבת הפעילות עד  40.5מדובר בסך של 

 שעות. 4.5נדרשת הוספה של  16:30השעה 

. 09:30-16:00פעלה שלושה ימים, בין השעות  – 90קלפי בניין  (.ד)

. לטובת הרחבת הפעילות עד שעות עבודה 40.5מדובר בסך של 

 שעות. 4.5נדרשת הוספה של  16:30השעה 

 09:30-16:00פעלה שלושה ימים, בין השעות  –קלפי גשר מקסיקו  (.ה)

 35ביום ב'. מדובר בסך של  09:30-12:00ג' ובין השעות -בימי א' ו

-בימי א' ו 16:30שעות עבודה. לטובת הרחבת הפעילות עד השעה 

 עות.ש 3ג' נדרשת הוספה של 

. 09:30-16:00פעלה שלושה ימים, בין השעות  –קלפי בריאות  (.ו)

שעות עבודה. לטובת הרחבת הפעילות עד  40.5מדובר בסך של 

 שעות. 4.5נדרשת הוספה של  16:30השעה 

. מדובר 10:00-16:00פעלה יום אחד, בין השעות  –קלפי מכינה  (.ז)

 שעות. אין צורך בהוספה/הרחבה. 12בסך של 

 שעות עובדים. 25.5 – שתסך תוספת נדר  (.ח)

 

  –סיכום השינויים  .8

 ש"ח. 9,500-ש"ח. למען הנוחות, עיגול ל 9,347  –תקציב נדרש  .א

שעות. מכיוון ועלות  483 –( וסגני יו"רתקציב שעות עבודה נדרש )לא כולל יו"ר  .ב

לא ניתן באופן ישיר לעלות העסקת עובדים ושכר המינימום,  תהשעות מקושר

 קבוע.לציין סעיף תקציבי 

 ש"ח, במסגרת תקציב המועצה השנתי. 1,500  –תקציב דוכן מועצה  .ג



 

 

עדכונים אלו הם הכרחיים לטובת שיפור יכולות ועדת הבחירות ומכאן להגדלת יעילותה  .9

של המועצה. שינויים אלו עברו, כאמור, את אישור הועד המנהל והם נכתבים במסמך זה 

 ל החלטת הועד המנהל.באופן נגיש המאגד את המשמעויות הכלכליות ש

 

 בברכה,

 

 גל לבנט, חבר ועדת כספים תשע"ו

  
 

 


