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  #7 מס' כספיםועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 19/11/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 12:45זמן סיום:  10:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

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

 משקיפים:

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

 קנר.מילי  -"ר ועדת ביקורת יו

 

Click here to enter text. 

  חסרים:

 עמית דוד

 עיקרי הישיבה

 נושאים לדיון:

 

 

 איסוף יתרות תקציב תשע"ח. .1
יגו בפני הוועדה את יתרות התקציב לשנת תשע"ח. היתרות נותרו כתוצאה מהערכות "ד כספים הצרמ

 . ₪ 29,749יתר של עלויות או לחילופין עודפים מתקנים שלא נוצלו. בסיום האיסוף נאספו 

"ר האגודה הציעה הצעה לניצול היתרות. בתום דיון הוחלט בוועדת הכספים לשנות מעט את הצעת יו

 היו"ר.

מיתרות התקציב לטובת ₪  2500למטרות העל השנתיות של האגודה, הוחלט להעביר התאם  •

פעילויות לתארים מתקדמים בניגוד להצעה המקורית שייעדה את הסכום להגדלת נגישות 

 האגודה.

הוחלט להפחית בסכום שיועד למדור אקדמיה שכן לדעת חברי הוועדה התוכנית עבור הכסף לא  •

 מגובשת דיה בשלב זה.

דיל את הסכום המיועד להכנת האגודה למקרה של מלחמה או מבצע בטחוני, בהתאם להג •

 לאירועים האחרונים.

  

 "וועדת כספים מאשרת את מסמך איסוף היתרות"הנושא: 

 תשע"ח כפי שהוצג בוועדה"

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 הערות: התקבלה פה אחד 



 

 

 

 המשך ישיבה ללא נוכחות חבר וועדת ביקורת .2

 

 העברת יתרה ממעורבות לתרבות. .3
רמ"ד תרבות הציגה בפני הוועדה את פרויקט מודל האו"ם, שככל הנראה בעקבות שינויים בתחומי 

ן הכיסאות ולא זכה לתקצוב במדור במתאים. לפיכך התבקשה הוועדה האחריות של המדורים נפל בי

לאשר הוועדה העברת יתרות ממדור מעורבות למדור תרבות לצורך תמיכה במודל האו"ם. ההצעה 

 נתמכה על ידי מדור מעורבות.

 לאחר דיון בחשיבות התמיכה השתכנעה הוועדה בחשיבות הפרוייקט.

 שינוי בתקן שיווק. .4
 

בהתאם להמלצת וועדת תפעול דנה הוועדה במתן פרמיית ותק לעובדי משרד שיווק. הנימוק לכך הוא 

שבתפקידים אלה הוותק משמעותי ותורם, ולכן יש לעודד הישארות בתפקיד זה באמצעות הפרמיה. 

 הוועדה דנה לעומק בהשלכות של מתן הפרמיה, ולא הצליחה להגיע לידי קונצנזוס.

מצד אחד, יש לפרמיות משמעות תקציבית, ומתן הפרמיה יהיה חריג בקרב עובדי האגודה בדרג זה. יש 

מצד שני עובדי שיווק ייחודיים בכך שתפקידם מסתמך גם לציין שתרומת פרמיה שכזאת איננה וודאית. 

בתפקיד על שימור הקשר עם הלקוחות, ולכן ישנה חשיבות מיוחדת לוותק בתפקיד. עלתה גם הטענה ש

זה, העובדים מייצרים ערך כספי מובהק לאגודה, ולכן ייתכן מאד שיחזירו את עלות הפרמיה באופן 

 ישיר.

 

 

 

 

 

 

וועדת כספים מאשרת את השימוש ביתרות תשע"ח ""הנושא: 

 "בהתאם למסמך המתוקן שהוצג לוועדה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 הערות: התקבלה פה אחד 

המשך הישיבה ללא נוכחות חבר וועדת כספים מאשרת הנושא: 

 וועדת ביקורת

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 הערות: התקבלה פה אחד 

קט מודל העברה תקציבית לפרויכספים מאשרת וועדת הנושא: 

 האו"ם בהתאם למסמך שהוצג לוועדה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 הערות: התקבלה פה אחד 

וועדת כספים מאשרת מתן פרמיית וותק לעובדי משרד  הנושא: 

 שיווק, במידה ויישארו במשרד שיווק

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 נגד, יוסף וגליה בעד, שי נמנע -לונהסתיו ואהערות: 

 הצעה נדחתה.ה



 

 

 תקן מלווה לפוזיטיב .5
 

עודכן התקן בהתאם  -בהתאם להמלצת וועדת תרבות, ובהתאם לדיון הקודם של וועדת כספים בנושא

 לדרישות הוועדה בישיבתה הקודמת. וועדת כספים קיבלה את השינויים.

 

 הרחבת תקן דובר האגודה. .6
 

וועדת הסברה, התבקשה וועדת כספים לאשר את הרחבת התקן של דובר האגודה. בהתאם להמלצת 

הנימוק לכך הוא שהתקן הקיים של דובר האגודה איננו מספיק לביצוע כל המשימות. כיום המצב הוא 

שיו"ר האגודה מרחיבה את התקן מלאכותית באמצעות בנק שעות מדי חודש. הוועדה התרשמה 

 שהבקשה מוצדקת.

 

 

 תקן מזכ"ל המועצה .7
 

בהמשך לדו"ח וועדת ביקורת בנושא זה, דיון קודם של וועדת כספים, ודיון של הוועד המנהל. וועדת 

הכספים התבקשה להחליט על שינוי תקן המזכ"ל לתקן גלובלי בניגודלמצב הקיים, ולקבוע את מספר 

 השעות של תקן זה.

בכל הדיונים בנושא התקבל קונצנזוס שיש לשנות את תקן המזכ"ל לתקן גלובלי. וועדת הכספים בעבר, 

 סכימה עם קביעה זו.ה

בדיון על מספר השעות הראוי לתקן זה הוצג לוועדה ממוצע השעות החודשי בשנים האחרונות של 

התקן הגלובאלי שעות חודשיות. בהתאם לכך, דעת הנהלת האגודה ש 90-המזכ"ל. הממוצע עמד על כ

 שעות או על מעט פחות מכך.  90צריך לעמוד על 

התרשמה אחרת וציינה שבממוצע השעות הנ"ל לא נספרים מענה למיילים או וואטסאפים  הוועדה

וכדומה. תגובת הנגד היא שאלו הם דברים המצופים גם מבעלי תפקידים אחרים בתקן גלובאלי וגם להם 

 שעות אלו לא נספרות.

שעות. תקן שיאפשר את ביצוע התפקיד בצורה ראויה ואף  100דה המליץ להסכים על תקן של יו"ר הווע

התרחבות עתידית של אחראיות המזכ"ל. תקן שימשוך אנשים ראויים לתפקיד זה. שמהווה גם צמצום 

 שעות שאומנם לא מנוצל במלואו אך קיים. חברי הוועדה נטו להסכים. 120לעומת התקן הקיים של 

 

 

וועדת כספים ממליצה למליאה לאשר פתיחת תקן  הנושא: 

 למלווה מקצועי לסטודיו פוזיטיב בהתאם למסמך שהוצג לוועדה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 סתיו, גליה ויוסף בעד. שי ואלונה נמנעיםהערות: 
 התקבלה.הצעה ה

וועדת כספים מאשרים הרחבת תקן דובר האגודה   הנושא: 

 בהתאם לבקשת וועדת הסברה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 בעד. יוסף נמנע -גליה אלונה וסתיו ושי הערות: 

 
 התקבלה.הצעה ה



 

 

 

 שינוי בתקציב וועדת בחירות .8
 

בעקבות היעדר איוש משרת יושב ראש וועדת הבחירות, נוצר יתרה משמעותית בסעיף תקציבי זה. וועדת 

הבחירות ביקשה להעביר יתרה זאת לטובת שיפור הבחירות למועצה בדרכים כגון: הארכת ההצבעה 

 הצעה זאת התקבלה בהסכמה רחבה בוועדת כספים.ופרסום מוגבר. 

 

 

 

 

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

 

 אין. להעלות בישיבות הקרובות: ייםוהנושאים הצפו

 בברכה,

 שי שביט

 כספיםיו"ר ועדת 

וועדת כספים מאשרת את שינוי תקן מזכ"ל האגודה    : הנושא

עות החל מכהונת המועצה הבאה ש 100לתקן גלובלי שיעמוד על 

2019 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 גליה נמנעת ,אלונה, שי יוסף סתיו בעד  הערות: 
 התקבלה.הצעה ה
 

ת השינויים בתקציב וועדת ת אוועדת כספים מאשר  הנושא: 

 הבחירות למועצה בהתאם למסמך שהוצג לה.

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 בעד פה אחד. הערות: 
 התקבלה.הצעה ה
 


