
 

  

 

 

5.9.102. 
 

 6סיכום ישיבת ועדת כספים 
 

 במשרדי אגודת הסטודנטים. .6.9.102הישיבה התקיימה בתאריך 

 26:20זמן סיום:  29:20זמן התחלה: 

 נוכחים:

 דוראל ישי, אורן שמש, גל דריימן, יועד סספורטה, ערן לדור 

 רומן סונקין, יואב אקשטייןחסרים : 

 :משקיפים

 .שי חלבי, חבר ועדת ביקורת 

 .אורנה פנקס, רמ"ד כספים 

 .אבי בן הלל, יו"ר האגודה הנכנס 

 .נתי חסון, יו"ר האגודה היוצא 

 

 עיקרי הישיבה:

 נושאים שנדונו : 

  שינוי מודל שכר הנהלה .1

 רקע

מודל השכר הגלובלי באגודה בעייתי, ועלול לפתוח פתח לניצול העובדים. על מנת למנוע זאת,  .א

 רת מרכיב השעות משכר עובדי אמון. הוחלט לעבור לתשלום שכר חודשי והס

ועדת כספים מזהה כי תפקידי ההנהלה לא אטרקטיביים מספיק, קשה למשוך אנשים למשרות  .ב

האלו, וקשה לשמור אותם בתפקיד לשנה נוספת. לכן הוחלט לתגמל רמ"ד ממשיך בפרמיה לשנה 

פה לאותה שנייה בתפקיד. הרציונאל הוא שרמ"ד שממשיך בתפקידו חוסך את תשלום החפי

 חודשי שנת העבודה השנייה.  21שנה, ועל כן הוחלט לחלק את התשלום הנ"ל ל

 מסקנות

ועדת כספים בחנה את המודל, הסיקה שהמשמעות התקציבית לתקציב הנוכחי קטנה, והחליטה  .א

לקבל את ההחלטה בתקציב הנוכחי, על אף שההוצאות בתקציב הבא יהיו גדולות יותר. זאת 

 מאי, וטרם נחתמו השנה.  ודה באגודה נחתמים בחודשמכיוון שחוזי העב

 

 החלטה

 מאמצת את מודל השכר הבא:ועדת כספים 

₪  6126 –שכר הנהלה בתפקידי אמון )יו"ר, סיו"ר, רמ"ד ומנת"ל בלבד( יהפוך להיות שכר חודשי של: יו"ר 

יעות בגובה חופשי חודשי בכל ללא שינוי. בנוסף לכך ישולמו נס –, מנת"ל 2621 –, רמ"ד 4664 –לחודש, סיו"ר 



 

  

 

חודש ודמי הבראה וביגוד בהתאם לתעריפים שמפורסמים במשק מעת לעת, וישולמו אחת לשנה. שכר הבסיס 

 הנ"ל יעודכן בהתאם לעדכוני שכר המינימום במשק. 

, 484 –לחודש לרמ"ד הממשיך לשנה שנייה, פרמיה לסיו"ר ₪  444בנוסף לכך, תשולם פרמיה חודשית של 

במקרה שרמ"ד / סיו"ר ממשיך לתפקיד אחר בשנה השנייה, הפרמיה שתשולם תהיה של  .622 –יה ליו"ר פרמ

 התפקיד החדש. 

 

 .שי חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 פה אחד מהנוכחים. בעד:

 

 הרחבת מודל שכר שנה שנייה .2

 רקע

גם עובדים  בנוסף למודל שכר שנה שנייה שהתקבל בעבר, ועדת כספים רואה לנכון לתגמל .א

 שהתקדמו בארגון למשרה בכירה יותר. 

 

 החלטה

, כך שכל עובד אשר (2)נספח  11.44.1422מרחיבה את מודל שכר שנה שנייה שהתקבל בתאריך ועדת כספים 

בתפקיד מנהל, יהיה זכאי גם הוא לתוספת שכר, המגולמת  נוספת וממשיך לשנה סיים שנת עבודה באגודה

 ספים לכל שעת עבודה. ש"ח נו 2בעלות מעביד של 

 .שי חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 פה אחד מהנוכחים. בעד:

 

 , בברכה

 , ערן לדור

 יו"ר ועדת כספים



 

  

 

(2) 

 :11.44.1422להלן החלטת ועדת כספים תשע"א מיום 

  מודל שכר עובדים שנה שניה.

 רקע

 דם שלה.אגודת הסטודנטים רואה חשיבות בשימור הידע שנצבר בה ובהתפתחות כח הא .א

 למרות האמור לעיל, מרבית כח האדם של האגודה מתחלף אחת לשנה. .ב

 ישנו צורך לתגמל עובדים אשר מעוניינים להמשיך לעבוד באגודה שנה נוספת. .ג

בחצי שנה האחרונה בוצע תהליך חשיבה בנושא ע"י ועדת כספים, הנהלת האגודה וגורמים  .ד

 ים באגודה יותר משנה.נוספים על מנת לקבוע מודל שכר לעובדים אשר עובד

 מסקנות

 הצורך בעובדים בעלי ניסיון של שנה לפחות באגודה, הוא בעיקר בתפקידי הניהול השונים. .א

יש באפשרות האגודה לתגמל עובדים המעוניינים להתקדם בארגון ולהמשיך לשנת עבודה  .ב

 נוספת.

מעניקה לעובד ועדת כספים מעדיפה, כי לא יהיה מדובר במענק חתימה כי אם בתוספת שכר ה .ג

 גם את הזכויות הסוציאליות הנלוות.

 החלטה

ועדת כספים קובעת, כי כל עובד אשר סיים שנת עבודה באגודה, בתפקיד בתקן רכז ומעלה וממשיך 

לשנת עבודה נוספת באגודה, בתפקיד בתקן רכז ומעלה, יזכה לתוספת שכר, המגולמת בעלות מעביד 

עדת כספים שמורה הזכות לאשר תוספת זו לעד חמישה ש"ח נוספים לכל שעת עבודה. לוו 2של 

עובדים נוספים אשר אינם עומדים בקריטריון הנ"ל, בהתאם להצגת המקרה הפרטני לוועדה ע"י 

הנהלת האגודה. למען הסר ספק לא תינתן תוספת נוספת מעבר לאמור לעיל לעובד הממשיך לשנה 

 שלישית.

 אין.חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה: 

מתן אסולין, כפיר יחזקאלי, שמרית ששון, אוריה ברונשויג, דניאל שפיגל, שמוליק קופרמן, נתי  בעד:

 חסון.

 .איןנגד: 

 אין.נמנעים: 

 


