
 
 

 

 כ"א סיוון התשע"ב

11/06/2012 
 

 6 מס' ועדת כספיםישיבת סיכום 
 

 .במשרד יו"ר האגודה 07/06/12הישיבה התקיימה בתאריך 
 16:30זמן סיום:  14:45זמן התחלה: 

 נוכחים:
 :אוריה ברונשוויג דדי עטר )לנושא שעות תקן הנהלה(, יועד סספורטה, שירן נבעה, ערן לדור, חברי הוועדה 

  חסרים:

 הוועדה: אור נחושתן רחב 

 משקיפים:
  נתי חסון –יו"ר האגודה 

  (15:45)עד שעה  ארנה פנקס –רמ"ד כספים 

 (16:00)עד שעה  חברת ועדת ביקורת מור צורן 

 

 

 עיקרי הישיבה:

 

 )נושאים שנדונו )כלל הנושאים, גם אם לא התקבלו החלטות : 

 
 .שינוי הגדרה רכזת כספים .1

 ית של עובד/ת משרד כספים על ידי המנהלות ישנה משמעות רבה בבחירה מקצוע
 הישירות שלה/ו. 

  מנהלת בחירת תפקיד רכז/ת מוגדר בתקנון שיתבצע במכרז, בו לא יכולות לשבת
 הכספים ומנהלת החשבונות.

  כדי לשנות את המצב, יש לשנות את התקן והחלפתו מ'רכז כספים' ל'עובדת משרד
הלת הכספים ומנהלת החשבונות של כספים', שתיבחר בעזרת ראיונות על ידי מנ

 האגודה.

 

 שעות תקן הנהלה  .2

  בעקבות דו"ח ו.ביקורת ובעקבות זיהוי הצורך בפיתרון מיידי ובפתרון מקיף רואה
 ו.כספים חשיבות במתן פיתרון בשני האופנים

  מודל שכר שנה שניה, מהשכר, בדומה ל 10%הגדלת תקן השעות בגובה ו.כספים תאשר
 .)אל מול העובדים הדבר דומה למענק חתימה( הבא עד לבניית התקציב

  במקביל, הוועדה תבקש לקבל לידיה דו"ח מקיף ומפורט לגבי שעות העבודה של
 ההנהלה.

 

 שינוי תקן רכז התנדבות לרכז העסקה הוגנת ופרויקטים .3

 לקיים מכרז ולבחור בעל/ת  מדובר בשינוי טכני, על מנת ליצור סעיף תקציבי שיותאם ויוכלו
 ידתפק

 



 
 

 

 אקדמיה –העברות תקציביות מדור אקדמיה  .4

  'הוחלט על שינויים והעברת סעיפים תקציביים: 4בישיבת ועדת אקדמיה מס 

 ביטול סעיף "קיום יום אקדמיה" בתכנית העבודה. 

 : יתחלק באופן הבא₪  5105התקציב ליום זה העומד על  .א

 (נט סטיק)יעברו אל תקציב המודמים ₪   2995 – .ב

רו אל כיסוי הטמעת מערכת ניהול מלאי לספריית השאלה יעב₪   2110 – .ג
 ולבנק הבחינות והסיכומים

 ביטול תפקיד רכז הפקולטה לניהול והתארים המתקדמים. 

 :והן ינוצלו כדלהלן (יוני)שעות החל מסיום המרכזים  60יפנו  .א

שעות יועברו באופן תמידי לתקן רכז רוח וחברה, שירכז את הפקולטה  10 .ב

 – .לניהול

 2שעות יתווספו לתפקיד רכז בנק בחינות וסיכומים, שיחולק ל   20 .ג

שעות יוקצו לפרוייקטור הטמעת מערכת ניהול ספריית השאלה ובנק  30 .ד
 בחינות.

 

 תקן יו"ר ועדת בחירות .5

 ר הוועדה"שעות ליו 80-העלאת התקן ב 

 80 השעות יבואו מבצ"מ כספים 

 

 חריגות .6

 שבכולם מדובר בבעלי תפקיד חדשים ישנן חריגות שקורות בשל החפיפות לתפקידים 

  12,000שעות סה"כ. המשמעות התקציבית היא  350מדובר בחריגה של  .₪ 

  .ניתן להוציא את הסכום מבצ"מ כספים 

 

 חציון .7

 .כפי שדובר בוועד המנהל, יאושר החציון על סעיפיו השונים 

 עודף שיעבור לטובת לבקשת יו"ר ו.תפעול, סעיף מיקרוגלים יבוטל, הסכום שבו יעבור לסכום ה
 המקרן לנגטיב.

 
 

 :)החלטות שהתקבלו )רק הנושאים בהם התקבלו החלטות 

 שינוי תקן רכזת כספים .1

 רקע
 כפי שהוצג בשלב הדיון .א

 מסקנה

 ועדת כספים לא רואה מניעה באישור הבקשה הנ"ל

 החלטה

שרד הכספים ועדת כספים מאשרת ביטול תקן רכזת כספים ויצירת תקן עובדת משרד כספים. עובדת מ

 .תיבחר באמצעות ראיונות שיתבצעו על ידי מנהלת הכספים של האגודה ומנהלת החשבונות

 מור צורן בעת ההצבעה: נוכחת חברת ביקורת

 יועד סספורטה, שירן נבעה, אוריה ברונשוויג ערן לדור, הצביעו בעד:

 אין הצביעו נגד:

 אין נמנעים:



 
 

 

 

 חריגות .2

 רקע
 כפי שפורט בשלב הדיון .א

 מסקנה

 ועדת כספים לא רואה מניעה באישור הבקשה הנ"ל

 החלטה

 מסעיף בצ"מ כספים לסעיף בנק שעות חריגה יו"ר.  ₪ 12,000ועדת כספים מאשרת העברת עד 

 מור צורן בעת ההצבעה: נוכחת חברת ביקורת

 יועד סספורטה, שירן נבעה, אוריה ברונשוויג ערן לדור, הצביעו בעד:

 אין הצביעו נגד:

 אין נמנעים:

 

  שינוי תקן רכז התנדבות לרכז העסקה הוגנת ופרויקטים .3

 רקע
 כפי שפורט בשלב הדיון .א

 מסקנה

 ועדת כספים לא רואה מניעה באישור הבקשה הנ"ל

 החלטה

 .ועדת כספים מאשרת שינוי שם סעיף רכז התנדבות לשם סעיף רכז העסקה הוגנת ופרויקטים

 מור צורן בעת ההצבעה: נוכחת חברת ביקורת

 יועד סספורטה, שירן נבעה, אוריה ברונשוויג ערן לדור, יעו בעד:הצב

 אין הצביעו נגד:

 אין נמנעים:

 

 העברות תקציביות אקדמיה  .4

 רקע
 כפי שפורט בשלב הדיון .א

 מסקנה

 ועדת כספים לא רואה מניעה באישור הבקשה הנ"ל

 החלטה

 :בישיבה וועדת כספים מאשרת את השינויים התקציביים כפי שהוצג

 ביטול סעיף "קיום יום אקדמיה" בתכנית העבודה. 

 : יתחלק באופן הבא₪  5105התקציב ליום זה העומד על  .א

 (נט סטיק)יעברו אל תקציב המודמים ₪   2995 .ב

יעברו אל כיסוי הטמעת מערכת ניהול מלאי לספריית השאלה ₪   2110 .ג
 ולבנק הבחינות והסיכומים

 המתקדמים ביטול תפקיד רכז הפקולטה לניהול והתארים. 

 :והן ינוצלו כדלהלן (יוני)שעות החל מסיום המרכזים  60יפנו  .א

שעות יועברו באופן תמידי לתקן רכז רוח וחברה, שירכז את הפקולטה  10 .ב

 .לניהול

 2שעות יתווספו לתפקיד רכז בנק בחינות וסיכומים, שיחולק ל   20 .ג



 
 

 

ובנק שעות יוקצו לפרוייקטור הטמעת מערכת ניהול ספריית השאלה  30 .ד
 בחינות.

 מור צורן בעת ההצבעה: נוכחת חברת ביקורת

 יועד סספורטה, שירן נבעה, אוריה ברונשוויג ערן לדור, הצביעו בעד:

 אין הצביעו נגד:

 אין נמנעים:

 

 בחירות .5

 רקע
 כפי שפורט בשלב הדיון .א

 מסקנה

 ועדת כספים לא רואה מניעה באישור הבקשה הנ"ל

 החלטה

יצא , ₪ 2,500התקציב, בסך עד  "ר ועדת בחירות.שעות לתקן של יו 80ועדת כספים מאשרת הוספת 

 בצ"מ כספים.סעיף מ

 מור צורן בעת ההצבעה: נוכחת חברת ביקורת

 יועד סספורטה, שירן נבעה, אוריה ברונשוויג ערן לדור, הצביעו בעד:

 אין הצביעו נגד:

 אין נמנעים:

 

 חציון .6

 רקע
 כפי שפורט בשלב הדיון .א

 מסקנה

 לא רואה מניעה באישור הבקשה הנ"ל ועדת כספים

 החלטה

מסעיף מיקרוגלים  ₪ 6,000ועדת כספים מאשרת את החציון כפי שהוצג בישיבה, פרט לסעיף מיקרוגלים. 

 יועברו לסכום עבור המקרן לנגטיב. 

 טבלת הוצאות החציון:

 סכום עבור מדור

 6,000 הוספת תקציב רו"ח כספים

 45,000 פירוק גוף כלכלי כספים

צוות מכירת שעל )הערכת  כספים

 שווי+יועמ"ש+רו"ח(

80,000 

 

עורך  –תקצוב שעות לגיל קידר  הסברה

 משנה של האתר

3,060 

 3,400 הגדלת בנק שעות גרפיקה הסברה

 1,020 הגדלת שעות עבודה עבור סקרים הסברה

יצירת בנק שעות עבור חפיפות  הסברה

 בתפקידים חשובים

6,290 

 1,020 אגודה לעורך ניו מדיהטלפון  הסברה

 

 6,000 מלגה למנהלת תא העסקה הוגנת מעורבות



 
 

 

 12,000 טיולים –סביבה  מעורבות

 –רכז מעורבות סטודנטיאלית  מעורבות

 תגבור שעות

4,400 

 12,000 אירועי מדור מעורבות

 

 15,000 מערכת פניות אתר אגודה תפעול

 14,000 ג'קים לבמה תפעול

 7,500 ואספרסו לנגטיבברד  תפעול

 2,000 שלטי חוצות אקסייטינג 10רכישת  תפעול

פלזמה למשרד שירותים  תפעול

 )פלזמה+שירות שנתי(

13,000 

 

 25,000 בנק בחינות וסיכומים אקדמיה

   

 256,690 סה"כ סה"כ

   

  מקרן נגטיב יתרת חציון

 
 אין בעת ההצבעה: נוכחת חברת ביקורת

 יועד סספורטה, שירן נבעה, אוריה ברונשוויג לדור, ערן הצביעו בעד:

 אין הצביעו נגד:

 אין נמנעים:
 

 שעות תקן הנהלה .7

 רקע
 כפי שפורט בשלב הדיון .א

 מסקנה

, כפי שמפורט בהחלטתה. במקביל תבקש לקבל ועדת כספים תאשר השארת הסעיפים התקציבים על כנם

, על מנת לבחון את הנושא לעומק כדי למצוא לייםדו"ח שעות של חברי ההנהלה וכלל העובדים הגלובלידיה 

 פיתרון מקיף.

 החלטה

שאיר את הסעיפים התקציבים הנוגעים לשכר עובדי ההנהלה כפי שהם כיום ועדת כספים מנחה לה

ובנוסף להגדיל את סעיף שכר רמ"ד מעורבות בהתאם )בצ"מ כספים(, תוך החרגת בעלי התפקידים למודל 

בנוסף, מבקשת הוועדה לקבל החלטה קבועה בנושא לקראת תקציב תשע"ג.  שכר שנה שנייה עד לקבלת

, 31/05/12-ועד ה 01/06/11-מפורט ומוסבר מה של חברי ההנהלה וכלל העובדים הגלובליים דו"ח שעות

. את הדו"ח יש להגיש ליו"ר הוועדה 2013על מנת לבדוק ולגבש פיתרון למצב עד בניית התקציב לשנת 

 .01/07/12-עד ה

 

 אין בעת ההצבעה: נוכחת חברת ביקורת

 אוריה ברונשוויגדדי עטר, יועד סספורטה, שירן נבעה,  ערן לדור, הצביעו בעד:

 אין הצביעו נגד:

 אין נמנעים:
 

 

 :התקדמות בטיפול במשימות שחולקו 



 
 

 

 א.מ.ל .1

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

. באחריות 01/07/12-החודשים האחרונים, עד ה 12-פורט ומוסבר של חברי ההנהלה מקבלת דו"ח שעות מ .1

 יו"ר האגודה ורמ"ד כספים.

 

 

 בברכה,

 אוריה ברונשוויג

 יו"ר וועדת כספים

 


