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 #4 מס' כספיםועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 18/6/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 13:00זמן סיום:  11:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 יו"ר וועדה, גל מאיר, אלונה חובב, יוסף ג'אבר,  -שי שביט חברי הוועדה:

 משקיפים:

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

 אבישי -חבר וועדת ביקורת ועדת ביקורת:

 רואה החשבון של האגודה

  חסרים:

 נאור דרעיגליה קלר, , עמית דוד

 עיקרי הישיבה

 נושאים לדיון:

 הישיבה ללא חבר וועדת ביקורתהצבעה על תחילת  .1

נציג וועדת ביקורת איחר במעט ולכן התקיימה הצבעה בנושא. בפועל נציג וועדת ביקורת הגיע לפני 

 שהחל הדיון בנושא הבא ולפיכך הצבעה זו התבררה כחסרת חשיבות.

 

וועדת הכספים מאשרת את תחילת ישיבתה ללא חבר "הנושא: 

 וועדת ביקורת"

יקורת נכח חבר ועדת ב

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 הערות: התקבלה פה אחד.

 

 

 דיון בבקשות לשינויים תקציביים של מזכ"לית המועצה .2

בהתאם לבקשותיה של מזכ"לית המועצה, הוועדה דנה על העברה תקציבית בין הסעיפים. הבקשות נראו 

מפורטת ומנומקת. הנסיבות שדרשו סבירות לכל חברי הוועדה הנוכחים. הבקשה שנוסחה בכתב הייתה 

 את השינויים התקבלו גם הם בהסכמה על ידי כל חברי הוועדה.

 

ים מאשרת את השינויים בתקציב המועצה "ועדת הכספהנושא: 

 שנוסחה במסמך המצורף" כפי בהתאם לבקשת המזכ"לית

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 אחד.הערות: התקבלה פה 

 

 

 

 

 



 

 

 יון בבקשה של וועדת תפעול להגדיל ולשנות את תקן הגרפיקאי של האגודה.ד .3

וועדת תפעול הצביעה על הרחבת תקן הגרפיקאי והעלאת שכרו השעתי.  ההחלטה נבעה מרצון להשאיר 

את הגרפיקאי הנוכחי בתפקיד וחשש שלא יימצא גרפיקאי מחליף ראוי. ההצעה נתמכה על ידי וועדת 

 והנהלת האגודה.תפעול 

יו"ר האגודה הציגה חוות דעת חיובית מאד על הגרפיקאי הנדון. בנוסף הוסבר שבפעם הקודמת בה 

 חיפשו גרפיקאי לפני כשלוש שנים לא נמצא אף מועמד מתאים לתפקיד.

רמ"ד כספים ביקשה הבהרות בנוגע לפרמיית ותק, ונענתה שכוונת וועדת תפעול היא שהשכר המוצע 

 השכר החדש של העובד, וכל תוספת שכר אחרת מבוטלת. יהיה בדיוק

יו"ר הוועדה הביעה חוסר שביעות רצון מהתקדים שיווצר. יו"ר הוועדה הציג עמדה לפיה העובדה  שהיה 

שנים איננה מייצגת את המציאות כיום בהכרח. כמו כן, הביע יו"ר  3קושי בגיוס עובד לתפקיד לפני 

הרבים בקמפוס ישנם כאלה שיודעים או למדו גרפיקה ושאין סיבה הוועדה אמונה שבין הסטודנטים 

באופן כללי ציין יו"ר הוועדה שהשינוי  כלל. סטודנטים אשר יעבדו בשכר סטודנט להאמין שאין מחליפים

 המוצע נוגד את הנוהג והתרבות הארגונית של אגודת הסטודנטים.

ודה שמדובר במצב שונה מהמצב הרגיל. ראשית, טענות היו"ר נענו על ידי חברי וועדה שונים ויו"ר האג

מדובר בתפקיד שהוא מקצועי הרבה יותר ממרבית ואולי כל התפקידים האחרים באגודה. כמו כן, 

באוניברסיטת בן גוריון אין מחלקה שחופפת לתחום הגרפיקה ולכן קיומם של סטודנטים בעלי הכשרה 

דה של הגרפיקאי לאגודה תוביל לנזק רב לאגודה מתאימה אינו סביר. מעבר לכך הודגש שחשיבות העבו

 במידה ולא יימצא גרפיקאי מחליף או שיהיה עיכוב במציאתו.

  

ים מאשרת את השינויים בתקן הגרפיקאי "ועדת הכספהנושא: 

בהתאם לבקשת הנהלת האגודה וועדת תפעול כפי שנוסחה 

 במסמך המצורף"

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐חסוי:  נושא

 הערות: גל, יוסף ואלונה בעד, שי נגד.

 

 לאחר הצבעה זו, עזבה אלונה חובב את הישיבה

   

 עדכוני רמ"ד כספים .4

רמ"ד כספים עדכנה בנושא מס הכנסה, נחתם ההסכם בהתאם למה שהוצג והוסכם בישיבה הקודמת של 

 מול מס הכנסה בפועל.וועדת הכספים. רמ"ד כספים תיסע בקרוב להסדיר את הסדר התשלומים 

 

 דיון בדו"ח ביקורת בנושא שכר .5

 המלצות וועדת ביקורת נדונו בוועדת הכספים, כל אחת בנפרד.

 בפרק הראשון:

 :תיקונים בדו"חות שעות 

 יו"ר האגודה הונחתה להקפיד יותר בנושא זה בעתיד.. הוועדה הסכימה עם דו"ח הביקורת

 :העברת כרטיס אצל עובדים גלובליים 

יו"ר האגודה הונחתה להקפיד יותר בנושא זה בעתיד. . הסכימה עם דו"ח הביקורת הוועדה



 

 

לא הקפיד על וועדת הכספים הדגישה בפני יו"ר האגודה את חושר שביעות רצונה מהרמ"ד אשר 

 העברת הכרטיס. 

 :תקני עובדים גלובליים 

ביקורת הינו וועדת הכספים לא הסכימה עם דו"ח ביקורת. לראייתה המקרה שהוצג בדו"ח ה

 יחידני ואינו מייצג את הכלל. 

 :העסקת עובד ללא חוזה חתום 

יו"ר האגודה ורמ"ד כספים הונחתה להקפיד יותר בנושא . הוועדה הסכימה עם דו"ח הביקורת 

 זה בעתיד.

  .נו מייצג את הכלל 

 ניצול ימי חופשה: 

כספים הונחתה להקפיד יותר בנושא  יו"ר האגודה ורמ"ד. הוועדה הסכימה עם דו"ח הביקורת 

 זה בעתיד.

 :בקרה ופיקוח על שעות העבודה של מזכ"ל המועצה 

וועדת הכספים לא הסכימה עם וועדת ביקורת. מזכ"ל האגודה הינו תפקיד בכיר מאד, ולא ראוי 

להעניק לבעל תפקיד אחר סמכויות פיקוח עליו ועל ידי כך ליצור כפיפות במידה מסוימת. הדעה  

ווחת היא שבדומה לתפקיד יו"ר האגודה, מזכ"ל המועצה נבחר במליאות המועצה, ושזוהי הר

 אחראיות המועצה לבחור נכון. 

אך לדעת וועדת הכספים  -צוין מקרה בו מזכ"ל המועצה בעבר ניצל לרעה את החופש שבתפקיד

 מדובר ברע במיעוטו, ותרחיש בו עצמאות מוסד המזכ"לות תיפגע יותר גרועה. 

יכך הוסכם להמשיך במצב הקיים, חבר הוועדה גל ביקש לעבור על דיווחי השעות של המזכ"ל לפ

 על מנת ללמוד את הנושא לעומר ואולי לדון בנושא זה שוב בעתיד.

 בפרק השני:

 :שכר עובדות קבועות 

בגלל נפיצות וחשיבות הנושא,  החליטה הוועדה להעביר את הדיון בהמלצות של פרק זה לישיבה 

 במועד מאוחר יותר, בה ישתתפו מספר גדול יותר של חברי וועדה.

 בפרק השלישי:

 :מודל השכר באגודה 

התקיימו חילוקי דעות בוועדה בנושא להמלצות וועדת ביקורת. חלק' מחברי הוועדה סוברים 

שהשכר באגודה מספק על אף שהןא גובל במינימום, משום שלעבודה באגודה יש יתרונות 

 גבוה מאד. חלק אחר סובר שמודל דיפרנציאלי יהיה נכון ומקצועי יותר. ששווים הכספי

 לא התקבלה החלטה בנוגע להמלצה זו.

 

 

 

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

 

 אין. הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:



 

 

 בברכה,

 שי שביט

 כספיםיו"ר ועדת 


