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  #6 מס' כספיםועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 20/8/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 15:00זמן סיום:  12:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 , גליה קלר עמית דוד יו"ר וועדה, אלונה חובב, -שי שביט חברי הוועדה:

 משקיפים:

 אושרת גולן. -רמ"ד כספים ,הרוניא עדייו"ר האגודה  הנהלה:

 

 

  חסרים:

 , גל מאיר, יוסף ג'אברעידר נאור

 

 עיקרי הישיבה

 נושאים לדיון:

 

 הצבעה על תחילת הישיבה בלי חבר וועדת ביקורת .1

 

ללא  התחלת הישיבהמאשרת את "ועדת הכספים הנושא: 

 "נוכחות חבר וועדת ביקורת

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

  פה אחד ההתקבל הערות:

 

 הצגת דו"ח כספים מילולי .2

רמ"ד כספים הציגה את הדו"ח הכספים המילולי. דו"ח משלים לדו"ח הכספים שהוצג בישיבה שעברה, 

תקין מלבד טעות בשמות חברי ההנהלה של האגודה. רמ"ד מעין סיכום במילים של הדו"ח. הדו"ח היה 

 כספים ביקשה לתקן את הטעויות הטכניות.

 

 תקציב האגודה .3

יו"ר האגודה ורמ"ד כספים הציגו בפני הוועדה את תקציב האגודה לשנה הקרובה. התקציב בוסס על 

כל סעיף בנפרד נדון תכניות העבודה השונות. וועדת הכספים עברה על התקציב באופן דקדקני, כאשר 

 בוועדה. לא נמצאו תקלות מהותיות בתקציב המוצע, אך הוועדה ביקשה מספר שינויים קלים.

 בצ"מ יו"ר נמצא גדול מדי, והוועדה ביקשה לחלק אותו לפרויקטים ספציפיים. •

החלוקה בין בצ"מ הנהלה לבצ"מ וועדת כספים נמצאה לא מספקת. חלק מהכסף בבצ"מ הנהלה  •

 וועדת כספים. עבר לבצ"מ

וועדת כספים  אגודה נמצאה מופרזת לדעת הוועדה.עלות אחזקת הטלפונים הניידים של ה •

 הסכימה לאשר את התקציב במועד זה, אך דרשה שהנהלת האגודה תפעל להוזלת העלויות.



 

 

פרויקטים כגון יום הסטודנט למשפחות או שדרוג אתר האגודה אינם מספר הועלו דאגות ש •

מספק, והדבר מסכן את קיומם. יו"ר האגודה הציגה את כוונתה לגייס  מתוקצבים באופן

משאבים נוספים במקרה של יום הסטודנט למשפחות מפרסום וחסויות. יו"ר האגודה הביעה את 

אמונתה שהתקציב לשדרוג האתר מספק. טענותיה סיפקו את הוועדה והוחלט שלא לשנות את 

 התקציב במקרים אלו. 

 כגון שמות של פרויקטים לא נכונים. מספר תקלות טכניות •

  

עדת כספים ממליצה למליאת מועצת הסטודנטים "והנושא: 

לאשר את תקציב האגודה לשנת תשע"ט בהתאם לשינויים 

 שביקשה הוועדה".

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 הערות: התקבלה פה אחד 

 

 תרומות.נוהל  .4

את נוהל התרומות שהוא מעוניין לקבע באגודה. הנוהל התקבל ברובו בהסכמה למעט  יו"ר הוועדה הציג

הסעיף הנוגע לקבלת תרומות ייעודיות. הנוהל מציין שכאשר מתקבלת תרומה ייעודית או כוונה לתרום 

תרומה ייעודית ללא שהאגודה ביקשה זאת מראש, יש לאשר את קבלתה בוועדה הרלוונטית במועצה וגם 

 מנהל.בוועד ה

"ר האגודה טענה בפני הוועדה שהתהליך הנ"ל ארוך מדי, וצפוי לגרור את אובדן מרבית התרומות מסוג יו

הוסכם שיש להסתפק בקבלה של האישור מאחד הגורמים זה. טענה זו התקבלה בהסכמה רחבה בוועדה. 

לק מחברי הוועדה הוועדה או הוועד המנהל. בנושא זה היו חילוקי דעות משמעותיים בוועדה. ח -בלבד

תמכו בהצעת יו"ר האגודה שיש להסתפק באישור הוועדה. בעוד אחרים טענו שאישור הוועד המנהל 

 חשוב יותר משום שהוא מספק תפיסה הוליסטית יותר של האגודה ובעל פרספקטיבה מקיפה יותר. 

שהוועדה עצמה תסתפק יכום הדיון התקבע קונצנזוס שיש שאישור הוועד המנהל הוא ההכרחי, בעוד בס

 בייצוג ע"י יו"ר הוועדה שייצג את הוועדה בוועד המנהל בו הוא כמובן חבר.

   

 

 

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

 

 אין. הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 בברכה,

 שי שביט

 כספיםיו"ר ועדת 


