
 

 

24/3/2017 

  #2 מס' כספיםועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 22/3/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 13:00זמן סיום:  11:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 אלונה חובב, עמית דוד, יוסף ג'אבר, גליה קלריו"ר וועדה, גל מאיר,  -שי שביט חברי הוועדה:

 משקיפים:

 אושרת גולן. -אופיר נפתלי, רמ"ד כספים -יו"ר האגודה הנהלה:

 שלומי -חבר וועדת ביקורת ועדת ביקורת:

 יו"ר וועדת מעורבות.

  חסרים:

 נאור דרעי

 

 עיקרי הישיבה

 

 נושאים לדיון:

 עדכוני רמ"ד כספים .1

a. וועדת ביקורת התחילה לעבוד על דו"ח ביקורת בנושא השכר. השבוע,  -שכרביקורת בנושא  דוח

 רואיינה רמ"ד כספים בנושא באריכות.

b. כספים הביעה שביעות רצון  רמ"דהתחלפה רכזת הכספים של האגודה.  -רכזת כספים חדשה

 מבחירתה ותפקודה של העובדת הראשונה.

 

 צ"מ לפיתוח מאגר הבחינות.בקשת היו"ר ורמ"ד הסברה להקצאת כספים מתקציב הב .2

לבקשת יו"ר האגודה, במסגרת העדכונים השוטפים, עלה הצורך בפיתוח של מאגר בחינות חדשני. 

אתר האינטרנט יה גרופ" שמפתחת עבור האגודה את התקבלה הצעת מחיר לפיתוח מחברת "ווב מד

על אף שהצעת המחיר עבור הפיתוח מתקציב הבצ"מ ₪  20,000החדש שלה. יו"ר האגודה ביקש 

-רמ"ד כספים התבקשה לתת הערכה לגבי ייתרת הבצ"מ. הובהר ש₪.  35,000שהתקבלה הייתה על סך 

מהווים כשליש מתקציב הבצ"מ. עלתה אפשרות שתקציב הבצ"מ יגדל בשינויי התקציב של ₪  20,000

 החציון בחודש הבא. 

. חברי וועדה רבים )עמית, שי, יוסף חילהתתמיהה מכך שהדבר לא תוקצב מלכ חברי הוועדה הביעו

איננו בלתי צפוי. תגובת יו"ר האגודה הייתה  ת הטענה שהצורך בפיתוח מאגר הבחינותוגליה( העלו א

שמדובר בצרכים חדשים שהתגלו, שעלו מבעיות ופניות שעלו בתקופה האחרונה. יש לציין שהמאגר 

אין הדבר חריג כלל, ושמדובר בנוהל עבודה  החדש, הינו כשמו, חדש. חבר הוועדה גל טען שמניסיונו

 מקובל בתחום פיתוח האתרים.

יו"ר האגודה נשאל לגבי מועד סיום העבודה על המאגר. נאמר שלהערכתו, המאגר יהיה מוכן לתקופת 

את סיום העבודה.  הוועדה הביעה את דעתה על הנחיצות והצורך להקדים ככל האפשרהבחינות הקרובה. 



 

 

ליין מסוים. התקבל קונצנזוס שהדבר לא יהיה יעיל או -לחייב את החברה לסיים עד דד עלתה הצעה

 של האגודה כמו בדיון זה.  ביע את רצונו שלא להתערב בעבודהבהכרח פרקטי. יו"ר הוועדה ה

 35,000ש"ח אם הצעת המחיר היא סך של  20,000וועדת הכספים ביקשה להבין מדוע הבקשה היא על סך 

אגודה הסביר שהוא ראה בכך פשרה ואיזון. יו"ר ועדת הכספים הסביר שהוא לא רואה סיבה יו"ר ה₪. 

יק כך שהוועדה לא להצטרך לדון בנושא זה שוב, ולכן מעוניין לקבל בקשה מיו"ר האגודה על סכום שיספ

ים יתרת העלות תמומן מתקציב₪.  30,000-יו"ר האגודה עדכן את הסכום ל. שוב בנושא זהתצטרך לדון 

 שונים אחרים הנוגעים לאתר על פי שיקול דעתם של בעלי התפקידים הרלוונטיים באגודה.

שכן הנושא לא הופיע  חבר וועדת ביקורת העלה טענה בנוגע לכך שההצבעה בנושא בעייתית לפי התקנון.

הוסבר שמדובר בצורך שעלה כחלק מהעבודה השוטפת של יו"ר האגודה וכחלק  בזימון לישיבה.

ונים שלו ההצבעה מותרת על פי התקנון. לאחר התייעצות טלפונית עם יו"ר וועדת ביקורת, מהעדכ

 הוסכם שההצבעה בנושא מותרת. 

  

"ועדת הכספים מאשרת את התקצוב מהבצ"מ עבור הנושא: 

 ₪." 30,000פיתוח מאגר הבחינות בסכום של 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 פה אחד ההתקבל הערות:

 

 העברה תקציבית בין סעיפים לבקשת יו"ר האגודה .3

ע"ס  סעיף קולטורה/יתרות תשע"ז לסעיף יום הסטודנטיו"ר האגודה ביקש לאשר העברה תקציבית בין 

שני  בעקבות ביטול אירוע, שהתקציב שנועד אליו התפנה עקב הביטול. . הבקשה הגיעה₪ 10,000

 תרבות.מדור הסעיפים תחת 

יו"ר האגודה הסביר שהתוספת לתקציב יום הסטודנט נועדה על מנת לענות על התייקרות מתחם השוק 

המתחם. יו"ר האגודה הוסיף שמדובר בשינוי מינורי לתקציב יום בעקבות שינויי בעלות על הבדואי 

 יף לתקציב זה.. יו"ר האגודה הוסיף שלחוות דעתו אין שימוש עד]]חסוי[[ הסטודנט שעומד על סך של 

 מספקים וראויים.מצאה את טיעוניו של יו"ר האגודה הוועדה 

לבצע העברה תקציבית בין סעיף מאשרת "ועדת הכספים הנושא: 

₪.  10,000ע"ס  לסעיף יום הסטודנטקולטורה/יתרות תשע"ז 

 לבקשת יו"ר האגודה"

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 פה אחד ההתקבלהערות: 

 

 העברה תקציבית בין סעיפי המועצה לבקשת מזכ"לית המועצה .4

אלונה חובב שמכהנת גם כחברת וועדת כספים, וועדת הכספים התבקשה  -ית המועצהלבקשת מזכ"ל

מתקציב תיק חבר ₪  323לאשר העברה תקציבית בין סעיפי המועצה. העברה המבוקשת היא בסך של 

 השנה ופסח לחברי מועצה.מועצה לסעיף מתנות לראש 

בסעיף לאחר קניית מחברות לחברי המועצה עם היבחרם.  המזכ"לית המועצה הסבירה שנותרה יתר

ש להעביר את היתרה יתרה בסעיף זה. על כן מבוקיתרה קטנה, על כן היא לא מוצאת שימוש ראוי לה

 מטרתה. על מנת שתשמש את לסעיף תקציבי של מתנות לראש השנה ופסח לחברי המועצה

 לא הושמעה התנגדות לנושא מחברי הוועדה. הבקשה נמצאה הגיונית וסבירה לדעת כל חברי הוועדה.



 

 

"וועדת הכספים מאשרת לבצע העברה תקציבית מתיק הנושא: 

 לית"מזכ לבקשת₪  323סח וראש הממשלה בסך ח"מ למתנות לפ

 "המועצה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 פה אחד ההערות: התקבל

 

 תקצוב מינוי אחראי שימור ידע .5

על פי החלטת המועצה משנה שעברה, נוצר תקן חדש לאחראי שימור ידע. וועדת הכספים של השנה 

שעברה החליטה שרוב שעות התקן, יתוקצבו על ידי קיצוץ בשעות התקן של מזכ"ל המועצה. רוב שעות 

שעות שלהן לא פורט מקור תקציבי בהחלטות הוועדה. וועדת  10לא כולן. ההפרש עומד על התקן, אך 

הכספים הנוכחית התבקשה להתייחס לנושא ולמצוא מקור תקציבי לשעות אלה. יש לציין שהתפקיד 

מאויש, ויש למצוא תקציב לכך כבר למשכורת הקרובה. בנוסף לכך יש לציין שמדובר אך ורק בתקצוב 

 השנה בלבד, החל מהשנה הבאה התקציב יינתן כבר בבסיס התקציב.  של השעות

הוועדה הפגינה מורת רוח מכך שהיא נדרשת לתקן טעויות שנעשו בשנים עברו על ידי יו"ר וחברי וועדת 

 כספים קודמים. הוסקו מסקנות מסוימות על מנת שהמצב לא יחזור על עצמו.

שמתאים  פשריים, והתשובה הייתה שהתקציב היחידרמ"ד כספים נשאלה על המקורות התקציביים הא

 ₪.  3200הינו תקציב הבצ"מ. העלות הינה בסך  לכך לדעתה

חוסר שביעות רצון כבד מכך שלא ניתנה לוועדה ברירה משמעותית בין  גליה, חברת הוועדה הביעה

לא ניתנה  חלופות. לשאלתה, על מה שצפוי להתרחש במידה והוועדה לא תאשר את התקציב מהבצ"מ

תשובה ברורה מבעלי התפקידים. גל, חבר וועדת כספים גם בשנה שעברה, הסביר שבדיוני הוועדה עצמם 

אך יו"ר הוועדה סות לנושא, והכוונה המקורית הייתה לתקצב שעות אלה מתקציב הבצ"מ. חהייתה התיי

 הקודם לא ציין זאת בסיכום הישיבה ולכן הוועדה הנוכחית נדרשת לכך בכלל. 

"ועדת הכספים מאשרת את תקצוב יתרת השעות הלא הנושא: 

על סף  מתוקצבות עבור אחראי שימור ידע, מתקציב הבצ"מ

3,200 "₪. 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 גליה. -נגד 1שי, גל, אלונה, יוסף ועמית.  -בעד 5. ההערות: התקבל

 

 בוועדות המועצה האחרותאישור שינויי תקנים שאושרו  .6

וועדת הכספים עברה על שינויי התקנים שאושרו בוועדות המועצה האחרות. הובהר לחברי הוועדה 

שבסמכותם לאשר או לפסול החלטות אלו, אך לא לשנות אותן. הבהרה נוספת, בנוגע לסמכויות הוועדה 

תקנים איננה נדרשת אישור  הייתה שבסמכות הוועדה לאשר או לפסול אך ורק הגדלת תקנים, הורדת

 וועדת הכספים. 

נהלי ההצבעה נקבעו בידי יו"ר הוועדה. העלאת התקנים של כל מדור נבחנים בנפרד. ברירת המחדל היא 

להצביע על כלל העלאות התקנים יחדיו, במידה ולחבר וועדה יש התנגדות לתקן מסוים תיבחן הצבעה 

 נפרדת עליו.

שעות בחודש. השינויים נעשים כחלק מתהליך ייעול  17ם מסתכם בקיצוץ הוסבר לוועדה שסך כל השינויי

את פירוט השינויים ניתן למצוא בנספח  של האגודה. השינויים יחולו החל מתקופת המכרזים הבאה.

 לסיכום זה.

 



 

 

 

 מעורבות מדור .א

וועדת מעורבות התכנסה ימים בודדים לפני ישיבת הכספים לכן וועדת הכספים לא הכירה טרם 

 הגיעה לוועדת הכספים יו"ר וועדת מעורבותהישיבה את השינויים המוצעים במדור מעורבות. 

ירוט שלו ניתן למצוא והציגה את השינויים שאושרו בוועדה. ההסבר היה נרחב ומשכנע, את הפ

ניכר שלא קיימת התנגדות בקרב וועדת הכספים לשינויים מעורבות.  וועדת ישיבת בסיכום

 המוצעים.

את העלאת התקנים במדור "ועדת הכספים מאשרת הנושא: 

 ."מעורבות כפי שאושרו בוועדת מעורבות

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 פה אחד. ההערות: התקבל

 

 מדור אקדמיה .ב

אקדמיה שלחה ליו"ר וועדת כספים סיכום מתומצת מאד של ישיבתה. ללא פירוט מדוע וועדת 

ולמה אושרו התקנים. הדבר צורם שבעתיים שכן מדור אקדמיה להגדיל את סך השעות שלו. 

חברי וועדת הכספים ציינו שלא קיבלו מספיק מידע על מנת לאשר את הבקשות של וועדת 

 אקדמיה.

בישיבה עצמה, התברר שקיים סיכום מורחב של ישיבת וועדת אקדמיה שפשוט לא הופץ לחברי 

הוועדה. בסיכום המורחב נכללו ההסברים לשינויים המבוקשים. חברי וועדת הכספים עמדו 

טען מנגד, שלמרות שגם הוא עצמו איננו עדיין על כך שהדבר איננו מקובל. יו"ר וועדת הכספים 

דע לא הופץ מראש, עדיין עצם קיומו של המידע והצגתו בישיבה עצמה מרוצה מכך שהמי

מספקת להחלטה. יו"ר האגודה הוסיף על כך, שלמרות שבסיכומי וועדת אקדמיה לא הופיע 

פירוט, לכל שינוי תקן קדמה עבודת הכנה ממושכת ומסמך מסכם נלווה. ניכר שמרבית חברי 

 הוועדה השתכנעו מטיעונים אלו.

  

את העלאת התקנים במדור ועדת הכספים מאשרת "הנושא: 

 .אקדמיה כפי שאושרו בוועדת אקדמיה"

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 יוסף ואלונה. -נמנעים 2שי, גלית, עמית, גל.  -בעד 4. ההערות: התקבל

 

 מדור תפעול .ג

מידע בנוגע לשינויים המוצעים במדור הסברה נשלחו מראש לחברי וועדת הכספים. וועדת למדה 

יו"ר וועדת תפעול, יוסף ג'אבר, הינו גם חבר וועדת את השינויים וראתה בהם שינויים לטובה. 

כספים. הציג בפני הוועדה את השינויים המבוקשים במדור תפעול. ההסבר היה נרחב ומשכנע, 

ט שלו ניתן למצוא בסיכום ישיבת וועדת תפעול. ניכר שלא קיימת התנגדות בקרב את הפירו

 וועדת הכספים לשינויים המוצעים.

את העלאת התקנים במדור "ועדת הכספים מאשרת הנושא: 

 .תפעול כפי שאושרו בוועדת תפעול"

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 פה אחד. ההערות: התקבל



 

 

 

 

 

 

 מדור הסברה .ד

 למדה תוועדנשלחו מראש לחברי וועדת הכספים. מידע בנוגע לשינויים המוצעים במדור הסברה 

את השינויים וראתה בהם שינויים לטובה.  את הפירוט בנוגע לשינויים ניתן למצוא בסיכום 

 ישיבת וועדת הסברה. ניכר שלא קיימת התנגדות בקרב וועדת הכספים לשינויים המוצעים.

. התקן נדרש אישור במליאה וועדת וועדת הסבירה ביקשה להמציא תקן חדש לרכז ניו מדיה

ץ על מקור תקציבי אליו. במסגרת הקו המנחה שכלל העלאות התקנים הכספים נדרשת להמלי

המוצעות ימומנו על ידי קיצוץ בתקנים אחרים, הוצע על ידי רמ"ד כספים שגם תקן חדש זה 

ימומן כך. יו"ר הוועדה ביקש להבא שבמצבים דומים תמיד יינתנו לוועדה ברירות לבחירה מהן, 

ה. אם זאת בעיני כלל חברי הוועדה, כולל היו"ר, שכן אחרת אין משמעות להצבעה ולוועד

 הצעתה של רמ"ד כספים נראתה הגיונית מאד. 

את העלאת התקנים במדור "ועדת הכספים מאשרת הנושא: 

 .הסברה כפי שאושרו בוועדת הסברה"

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 פה אחד. ההערות: התקבל

רכז ניו  -ממליצה לממן את התקן החדש"ועדת הכספים הנושא: 

 .מדיה על ידי התקציב שיתפנה מקיצוץ התקנים במדור הסברה"

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 שי. -נמנע 1גל, אלונה, עמית, גליה, יוסף.  -בעד 5. ההערות: התקבל

 

 מדור תרבות .ה

מידע בנוגע לשינויים המוצעים במדור תרבות נשלחו מראש לחברי וועדת הכספים. וועדת 

הכספים למדה את השינויים וראתה בהם שינויים לטובה.  את הפירוט בנוגע לשינויים ניתן 

ניכר שלא קיימת התנגדות בקרב וועדת הכספים לשינויים  תרבות.למצוא בסיכום ישיבת וועדת 

 המוצעים.

לשינויי התקנים החל מתקופת המכרזים הקרובה, הגדילה ועדת תרבות וביקשה לאשר בנוסף 

 , עוד לפני תקופת המכרזים הקרובה.ת הפוזיטיב ורכז האפטר באופן מיידיאת הגדלת תקן מנהל

ועדת תרבות נימקה את החלטותיה בסיכום ישיבתה. נימוקים אלו לא סיפקו חלק מחברי וועדת 

 הכספים.

ספים גל התנגד נחרצות לעדכון המיידי. בין טיעוניו נכלל שהשינויים לא יהיו חבר וועדת הכ

מהותיים וממילא מדובר בתקופת פסח בה נפח הפעילות קטן משמעותית. חברי וועדה אחרים 

איננה הוגנת כלפי שאר התקנים והעובדים. יו"ר  ההעלו התנגדות לכך שעדכון אך ורק תקנים אל

איננו ועדת תרבות, ושאיננו יכולים לשפוט את  וועדת כספיםיים שהוועדה העלה טיעונים נגד

, אליה היא הגיעה לאחר דיון מעמיק. טענה נגדית נוספת ההנכונות והאפקטיביות של החלטת

נגעה לכך, שכלל הוועדות מוזמנות לבקש, וזה שהשאר לא ביקשו לא מוריד מההגינות של 

 בקשתה של וועדת תרבות.



 

 

דעתו בנושא, היו"ר הציג אמביוולנטיות. לטענתו מדובר בשינוי מינורי יו"ר האגודה נשאל ל

למדי, ושלכאן או לכאן לדבר לא תהיה משמעות רבה. לאחר תחקור נוסף, הוסיף שלחוות דעתו 

 חסר מאד.רכז האפטר  שתקן ניכרלמדי בעוד ש תקן מנהלת הפוזיטיב מספק

תחילה הוצע הבצ"מ, אך לאחר הבהרה נעשה דיון מסוים לגבי המקור התקציבי לעדכון זה. ב

מרמ"ד הכספים של האגודה הובהר שניתן לממן גם שינויים אלה מהקיצוץ הרוחבי בתקנים 

 באגודה. דברי רמ"ד כספים שכנעו את חברי הוועדה שזהו המקור התקציבי הנכון לכך.

 

את העלאת התקנים במדור "ועדת הכספים מאשרת הנושא: 

 .תרבות" תרבות כפי שאושרו בוועדת

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 הערות: התקבלה פה אחד.

הנושא: "ועדת הכספים מאשרת  את העלאת תקן מנהלת 

 הפוזיטיב באופן מיידי כפי שאושרה בוועדת תרבות".

 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 אלונה, גליה ועמית. -נמענים 3גל ויוסף.   -נגד 2שי.  -בעד 1הערות: לא התקבל. 

האפטר רכז שרת  את העלאת תקן הנושא: "ועדת הכספים מא

 כפי שאושרה בוועדת תרבות". ידיימבאופן 

 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 גליה. -נמענים 3ויוסף.  גל  -נגד 2שי, עמית ואלונה.  -בעד 3הערות: התקבלה. 

 

 כללי .ו

ועדת הכספים מצאה לנכון לחזק את הקו המנחה שהעלאות התקנים ימומנו על ידי הקיצוץ 

 בתקנים האחרים באמצעות החלטה רשמית. 

כל ההחלטות הנוגעות לתקנים ימומנו מקיצוץ התקנים "הנושא: 

 .הרוחבי שאושר בוועדות המועצה השונות"

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 הערות: התקבלה פה אחד.

 

 עדכון וועדת הכספים בנוגע למס הכנסה. 7        

ישיבת רואה החשבון של האגודה עם נציגי רשות מס הכנסה לא התקיימה. על כן לא נדרש דיון נוסף 

 מעבר לעדכוני הרמ"ד.

 

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

 

 אין. הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 בברכה,

 שי שביט

 כספיםיו"ר ועדת 


