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  #3 מס' כספיםועדת סיכום ישיבת 

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

 12:00זמן סיום:  09:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

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

 משקיפים:

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

 שטיין רוני -וועדת ביקורת תחבר ועדת ביקורת:

 רואה החשבון של האגודה

  חסרים:

 , נאור דרעיעמית דוד

 עיקרי הישיבה

 נושאים לדיון:

 

 תקן פרוייקטור קשרי חוץ .1

שעות חודשיות. חברי  5-תקן פרוייקטור קשרי חוץ ב וועדת תרבות העבירה בקשה לאישור הרחבת

הוועדה התרשמו מחשיבות התקן. הוועדה הסכימה על חשיבות הרחבת התקן. הוועדה דרשה להחיל את 

 ההרחבה אך ורק החל מאוקטובר עקב הרגיעה היחסית בפעילות האגודה בחודשי הקיץ.

  

מאשרת את הרחבת תקן פרוייקטור "ועדת הכספים הנושא: 

 בהתאם להמלצת וועדת תרבות"לאוקטובר  1-החל מהקשרי חוץ 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

  פה אחד ההתקבל הערות:

 

 תקן מלווה מקצועי לסטודיו פוזיטיב .2

שעות חודשיות  10וועדת תרבות המליצה על המצאת תקן חדש של מלווה מקצועי לסטודיו פוזיטיב. 

בשכר סטודנט. כוונת הוועדה הייתה שמנהל הפוזיטיב בשנים האחרונות ימשיך ללוות את מנהלת 

 הפוזיטיב. 

לייעוץ זה יקרות יו"ר האגודה הבהירה שלדעתה מדובר בתרומה חשובה לניהול הפוזיטיב, ושהחלופות 

בהרבה. וועדת הכספים הביעה תמיהה על מספר היבטים של תקן זה. הראשון הינו "תפירת" התפקיד 

לאדם ספציפי, כתוצאה מכך ישנה חוסר בהירות בנוגע לעתיד התקן והתנהלות מכרז לבחירת עובד 

ווה מקצועי באופן לתפקיד. הוועדה ביקשה הבהרות נוספות מוועדת תרבות. השנייה נבעה מהצורך במל

ומתן תקן  -כללי, הוועדה הביעה חוסר שביעות רצון מהיעדר החפיפה המספקת של מנהלת הפוזיטיב

 מיוחד לזה שהיה אמור לחפוף אותה איננה לשביעות רצונם של חברי הוועדה.

החסרונות התקן משתלם על אף  -יו"ר הוועדה ציין שלדעתו הפרוצדורה מיותרת, ושבעלות כל כך נמוכה

 הנלווים אליו.

  



 

 

דוחה את המלצת וועדת תרבות לפתיחת "ועדת הכספים הנושא: 

תקן למלווה מקצועי לסטודיו פוזיטיב עד לקבלת הבהרות 

 בהתאם לדיון בוועדה"

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 וסף בעד, שי נגדהערות: גל, אלונה, גליה, י

 

 כספייםדו"חות  .3

רואה החשבון של האגודה ורמ"ד כספים הציגו בפני הוועדה את הדוחות הכספיים של האגודה לשנת 

. רואה החשבון של האגודה העיד בפני הוועדה שלאחר ביקורת מעמיקה הוא מוצא את הדו"חות 2017

 הכספיים תקינים.

  

ממליצה לוועד המנהל להמליץ למליאת "ועדת הכספים הנושא: 

  2017טודנטים לאשר את הדו"חות הכספיים לשנת מועצת הס

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 הערות: התקבלה פה אחד 

 

 הרחבת תקן רכזת כספים .4

שעות חודשיות. חברי  5-רמ"ד כספים העבירה בקשה לאישור הרחבת תקן פרוייקטור קשרי חוץ ב

הוועדה הסכימה על חשיבות הרחבת התקן. הוועדה דרשה להחיל את הוועדה התרשמו מחשיבות התקן. 

 ההרחבה אך ורק החל מאוקטובר עקב הרגיעה היחסית בפעילות האגודה בחודשי הקיץ.

  

מאשרת את הרחבת תקן רכזת כספים "ועדת הכספים הנושא: 

באוקטובר בהתאם להמלצת  1-שעות חודשיות החל מה 10-ב

 רמ"ד כספים"

ת ביקורת נכח חבר ועד

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 הערות: התקבלה פה אחד 

 

 עדכוני רמ"ד כספים .5

 חסוי.

 

 

 השתתפות בהפסדי חברת ההפקה של יום הסטודנט .6

אש"ח לחברת ההפקה של יום הסטודנט על  15יו"ר האגודה הציגה בקשה להעביר יתרות תקציביות בסך 

על יום הסטודנט. יו"ר האגודה הבהירה שמדובר בתשלום  מנת לסייע בכיסוי ההפסדים שספגה החברה

, ושמהווה מחווה של רצון טוב. הנימוק לרצון להשתתף בהפסדי חברת ההפקה נובע שאיננו מחויב חוזית

מלקיחת אחריות של האגודה על חלק מהמחדלים שהביאו ככל הנראה להפסדים הנ"ל. כמו כן, הובהר 

 ירועים שכסף זה נועד להם במקור כבר לא יתקיימו במילא.שהבקשה אושרה בוועדת תרבות, ושהא

אש"ח שכבר הועברו לחברת ההפקה כהשתתפות בהפסדים שהגיעו  50-יש לציין שסכום זה הוא בנוסף ל

תרומה שהאגודה ביקשה במיוחד מהנשיאה, ושבעקבותיה וועדת ביקורת  -מתרומה ייעודית של הנסיעה

 רה זה.נתבקשה להגיב להתנהלות האגודה במק



 

 

הייתה חצויה בדעותיה במקרה זה. מד אחד חלק מחברי הוועדה הרגישו שההשתתפות בהפסדי הוועדה 

חברת ההפקה מוצדקת ושהיא מהווה לקיחת אחריות על מחדלי האגודה. מצד שני חלק מחברי האגודה 

חוזה ואת הרגישו שאין הצדקה לשלם כספים שהאגודה איננה מחוייבת להם בחוזה, שכן זה מייתר את ה

השימוש בחברה חיצונית. לדעת המתנגדים שימוש ביתרות לשימוש זה איננו עומד במטרות האגודה 

ואיננו משרת את הסטודנטים בצורה הטובה ביותר. כמו כן, המתנגדים להצעה נימקו שתשלום כסף של 

עלי שכן הסטודנטים אינם אחראים למחדלים אלה אלא ב -סטודנטים איננה לקיחת אחריות כלל

 תפקידים באגודה.

 בהצבעה התקבל שיוויון, ולפיכך יו"ר הוועדה הכריעה את השיוויון נגד ההצעה.

  

העברה תקציבית לצורך מאשרת "ועדת הכספים הנושא: 

 השתתפות בהפסדי חברת ההפקה בהתאם לבקשת יו"ר האגודה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

  , יוסף נמנע. בעד, שי וגליה נגדנדחתה. אלונה וגל הערות: 

 

 

 

 

 

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

 

 אין. הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 בברכה,

 שי שביט

 כספיםיו"ר ועדת 


