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, קומה 175)חדר  הסטודנטיםאגודת משרד מזכ"לית מועצת )יום שלישי( ב 05.03.2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 (. 70, בניין 1
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 נוכחים
יוסף ג'בר )יו"ר ועדת תפעול וועד מנהל(, עומר זעירא, עומר חבד, חן שרה מרדכי )מזכ"לית המועצה(  :חברי הוועדה

 וגליה קלר )יו"ר ועדת הסברה; עזבה באמצע הישיבה(. 
 

 משקיפים
שיר בוגנר )רמ"ד תרבות; הצטרפה למספר דקות ועזבה(, אושרת גולן )רמ"ד כספים(, עדי אהרוני  הנהלת האגודה:

 גודת הסטודנטים(. )יו"ר א
 הדר סוויד )חברת ועדת ביקורת(.  חבר/ת ועדת ביקורת:

 
 חסרים

 שי שביט.  חברי הוועדה:
 

 עדכונים
 עדכוני יו"ר ועדת כספים

בעקבות בקשות של חברות וחברי מועצת אגודת הסטודנטים לקבלת  – חשיפת תקציב העמותה המפורט ✓
תקציב העמותה המפורט עמו מדור כספים עובד על בסיס שוטף, נערך דיון בין רמ"ד כספים לבין יו"ר ועדת 

 . הוחלט שלא לחשוף מסמך זה אלא לוועדת כספים בלבדכספים. 
 

ור כספים לבין מועצת אגודת הסטודנטים. ועדת כספים אמונה על הקשר שבין מד –הרציונל בהחלטה 
חברות וחברי מועצת אגודת לפיכך, ועדת כספים אחראית לעדכן באופן שוטף הן במליאות והן לבקשות 

הסטודנטים בכל הנוגע לעניינים התקציביים של העמותה. כמו כן, ועדת כספים היא הוועדה היחידה 
 לכך חשיבות מכרעת בהבנת התקציב ובשימוש בו. החשופה לתמונה המלאה בכל הקשור לכספי העמותה ו

 

במליאה הקרובה תעלה הצעת החלטה הנוגעת לשינוי  – מחקר אודות מקור תקציבי לשינוי שם העמותה ✓
ן עקרוני, ההחלטה לשינוי שם העמותה היא ה(. באופשם העמותה )בדומה להצעה שהוצעה בשנה שעבר

נפרדת מההחלטה אודות תקצובה. אולם, יש חשיבות להתייחסות להשלכות התקציביות של החלטה 
 החלטה זו. 

 
(, טרם המליאה. מטרת 11.03.2019ביום שני ) הוחלט לקיים ישיבת ועדת כספים שלא מן המנייןלפיכך, 

יו"ר ועדת כספים החליט למציאת מקורות תקציביים להחלטה זו.  הישיבה היא לערוך מחקר תקציבי ראשוני
 . לפתוח ישיבה זו לכלל חברות וחברי מועצת אגודת הסטודנטים

 
 
 
 



 

 

 עדכוני רמ"ד כספים
עבודה השוטפת, המדור עוסק בסגירת מתעסק בימים אלה בסגירת המשכורות. מעבר ל המדור - שוטף ✓

ו לביקורת אצל רואה החשבון של האגודה )אריק קטורזה( חשבונות לשנת תשע"ח. חשבונות אלה יועבר
 שבסיומה ועדת כספים תידרש לאשרם ולהעבירם למליאת המועצה. 

בשל סנכרון מול הנהלת האגודה וחשבוניות שצריכות להגיע למדור, רמ"ד כספים תציג את נתוני  – חציון ✓
 החציון בישיבה הבאה. 

בהמשך להחלטה שנעשתה מרחוק בעניין תקצוב שעות נוספות למזכ"לית היוצאת )אלונה  – עדכון החלטה ✓
 חובב( הסכום הנדרש לתשלום טופל מול יתרת תקציב הבחירות. 

לאחר סיום הבחירות וסיכום ההוצאות השונות נותרה יתרה כללית בתקציב הבחירות. היה  – חירותתקציב ב ✓
ניצול כמעט מלא של ההוצאות הכלליות, כך גם בסעיף שכר עובדי הקלפי. אולם, בכל הנוגע לשכר יו"ר ועדת 

 נותרה יתרה.  –בחירות וחבריה 

 

דיווח על מספר משלמי דמי הרווחה. נכון לעדכון  פעמיים בשנה מדור כספים מקבל – עדכון אוניברסיטה ✓
סטודנטים שילמו דמי רווחה. יו"ר אגודת הסטודנטים מוסיפה: "החישוב התקציבי מבוסס  16,978האחרון, 

 22סטודנטים. המצב הנוכחי טוב כי בסמסטר ב' יש פעימה נוספת של סטודנטים וחסרים  17,000על 
  סטודנטים כדי להגיע ליעד התקציבי".

בשל סגירת סניף בנק הפועלים באוניברסיטה, סניף הבנק החדש של אגודת הסטודנטים  – מעבר סניף בנק ✓
הוא סניף הפועלים במרכז אורן. רמ"ד כספים מעדכנת שהאגודה עברה לסניף זה על בסיס מתן הנחות 

 ופטורים מעמלות שונות. 

 

הרכזת סקה של רכזת הכספים במדור. בסוף חודש מרץ מסתיים חוזה ההע –רכזת כספים סיום העסקת  ✓
מעוניינת להמשיך בתפקידה ובקשתה להמשך התפקיד נמצאת כעת בבחינה אצל יו"ר אגודת הסטודנטים. 

 רמ"ד כספים ממליצה על המשך העסקתה. 

אחת לשנה המליאה נדרשת להאריך את העסקת רואה חשבון. יו"ר אגודת  – הארכת העסקת רואה חשבון ✓
 הסטודנטים ורמ"ד כספים ממליצות על המשך העסקתו )פירוט במסמך המצורף(. 

 

הוחלף רואה החשבון של האגודה. הרואה החשבון היוצא לא  2016בשנת  – בוררות מול רואה חשבון יוצא ✓
פיצויים. נכון ליום זה העניין עומד בניסיון לבוררות. יו"ר אגודת קיבל בהבנה את החלפתו ודורש מהאגודה 

על מנת להימנע מבוררות, כשכל פגישה עולה  ₪ 15,000הסטודנטים מוסיפה: "הוצע לו הסכם פשרה של 
 ". ₪ 500-כ

מבקר מטעם ביטוח לאומי הגיע לביקורת ניכויים המתעסקת בסיווג  – ישומה ביקורת ניכויים של ביטוח לאומ ✓
הנחלקת לשני חלקים:  ₪ 75,000ההוצאות השונות. בתחילת התהליך ניתנה לאגודה שומה מופרכת על סך 

מ"ד כספים הצהירה כי לא הייתה רעבור כרטיסי משאבי אנוש.  ₪ 15,000-עבור רכב האגודה ו ₪ 60,000
השגה דרישה זו בנתה לרואה החשבון שניסה והצליח להוריד לשלם את השומה על הרכב ולפיכך פ נהמוכ

המדור השיג השגה להוריד את הדרישה  –בכל הנוגע לכרטיסי משאבי אנוש  שהוגשה מטעם משרדו.
 . ₪ 12,000נוכחית העומדת על ה

. החוזה מבנה הסופר הנמצא במעונות שייך לאוניברסיטה. אולם, האגודה העניקה אותו להשכרה – ופר גלס ✓
. יחד עם זאת, בעלי הסופר אינו מוכן לפנות 31.12.2018-מול בעלי הסופר אינו מיטיב עם האגודה והסתיים ב

ה. בעלי הסופר אינו משלם שכירות והאגודה נאלצת לשלם את הנכס. כרגע נשלח מטעם האגודה כתב תביע
 את הארנונה עבור הנכס, שכן הוא אינו הועבר לאוניברסיטה. 

 

 הצבעות
 חסויהנושא: 

 ☒ נושא חסוי: ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  

  

 תקן אחראי שימור ידעהנושא: 



 

 

מדובר בתפקיד מפתח אחראי שימור ידע אמון על סיווג ומיון המידע הנוגע למועצה בדגש על הצעות החלטה.  רקע:
בשימור הידע הארגוני, הן עבודה המועצה והן עבור האגודה. התקן נוצר בעקבות צורך ליצירת מערך מסודר של 

פסקה שלא במועד המוסכם. הצעות החלטה. אולם, בעקבות סיבות אישיות של הנבחר לתפקיד, העבודה הו
 182.3-לפיכך, התקיים מכרז בו נבחרה אחראית שימור ידע חדשה )בר אורן(. בשלב זה, יתרת התקן עומדת על כ

 .₪ 7,475שעות לפי יתרת שכר של 

שעות חודשיות  40האם ימשיך במתכונת  –כוועדת כספים באחריותנו להגדיר את מתכונת התקן  הדיון בוועדה:
לבצע יותר שעות חודשיות. סיום התקן הוא בסוף חודש צע לפי בנק שעות המאפשר לעובדת החדשה או שמא יתב

טענת ל נותרו לה כחודשיים וחצי.מאי, לכן כשלוקחים את הזמן שנותר בהפחתה של הדממת האגודה בפסח, 
רך ממשי שהעובדת מזכ"לית המועצה, כדי להביא לסיום פרויקט שימור הידע כפי שהוגדר בתכנית העבודה, יש צו

 180שעות חודשיות. בסיכום הדיון, החלטנו להעלות את בנק השעות להצבעה על סך  40-החדשה תעבוד יותר מ
 שעות )עיגול כלפי מטה(. 

 שעות לבנק שעות כללי 40ועדת כספים מאשרת שינוי תקן אחראי שימור ידע מתקן חודשי של  נוסח ההצעה:
 שהוצג בדיון., כפי שעות 180על סך 

יוסף ג'בר, עומר זעירא, קולות בעד: 
עומר חבד, חן שרה מרדכי וגליה 

 קלר.

 .אין נמנעים: .אין קולות נגד:

 ☐ נושא חסוי: ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  .דין ההצבעה: ההצבעה התקבלה

 בחינת התקן כתקן קבוע תתבצע בסיום התקן הנוכחי )חודש מאי(.  הערות:

 

 עדכון תקציב לתכנית עבודההנושא: 

בין מועמדי יו"ר אגודת הסטודנטים. לפיכך, ביקשה  בתכנית העבודה לשנת תשע"ט, לא תוקצב דיבייט רקע:
מדובר , ₪ 41שעות תפעול עבור הדיבייט. בחישוב לפי שכר שעתי של  20מזכ"לית המועצה לאשר תוספת של 

-( תקציב בחירות שיתרתו עומדת על כ1המקורות התקציביים הרלוונטיים שעמדו על הפרק הם: ). ₪ 820 על
 . ₪ 20,000-שיתרתו עומדת על כ( בצ"מ כספים 2; )₪ 22,814

כדי לרכוש בו גם כיבוד  ₪ 1,000-הביע עניין להעלות את הסכום ליו"ר הועד המנהל )יוסף(  הדיון בוועדה:
ר. מזכ"לית המועצה הסכימה עם הנאמ .או להוצאות כלליות לסטודנטים המעוניינים להיות נוכחים בדיבייט

הסביר כי עדיף למצות את תקציב בחירות משום שבקרוב כל יתרות ועדת כספים בהקשר למקור התקציבי, יו"ר 
)פעולה המתבצעת אחת  בין המדורים השונים התקציב יועברו ליו"ר האגודה ולרמ"ד כספים לחלוקה מחדש

 מומלץ להשתמש בה.  –וכל עוד יש יתרה שאפשר למצות  לחציון(

, ₪ 1,000ועדת כספים מאשרת עדכון תקציב לתכנית עבודה עבור דיבייט בין מועמדי יו"ר על סך  נוסח ההצעה:
 מיתרת תקציב בחירות.

יוסף ג'בר, עומר גיל בן יוסף, קולות בעד: 
 וחן שרה מרדכי.  זעירא, עומר חבד

 .אין נמנעים: . אין קולות נגד:

 נכח חבר ועדת ביקורת .דין ההצבעה: ההצבעה התקבלה

 ☒בהצבעה: 
 ☐ נושא חסוי:

 אין.  הערות:

 

 תקן קלדן שלישי במליאההנושא: 

בקלדן שלישי קבוע למליאות  בעקבות צורך שעלה במליאות האחרונות )שלוש מליאות(, ניכר כי יש צורך רקע:
מליאות עתידיות, כשכל  10משך שעות ארוכות. בחישוב של ב, במקום שני קלדנים העובדים ללא הפסקה המועצה

 עבור קלדן שלישי למשך התקופה המצוינת.  ₪ 1,640שעות בממוצע, מדובר על סך של  4אחת מהן אורכת 



 

 

)על בסיס  השאלה הבסיסית שנשאלה היא מדוע יש צורך בקלדן נוסף. יו"ר ועדת כספים הסביר הדיון בוועדה:
מליאה התוצר עובר לעריכה של עובדי תפעול. כלומר, המשמעות היא מנהל תפעול( כי לאחר המחמוד, תשובת 

שבסיום המליאה אין תוצר מוגמר אלא נדרשות שעות עריכה. לפיכך, תוספת של קלדן שלישי קבוע במליאה לא 
צה, אלא רק מקלה על שני הקלדנים הנמצאים במליאה ועובדים קשה על מנת לתמלל את חברות וחברי המוע

 עוד בסוף המליאה. קיזוז מול שעות העריכה וקבלת תוצר מוגמר שיוכל להתפרסם לסטודנטים תאפשר 

מיתרת תקציב , ₪ 41ועדת כספים ממליצה על תקן קלדן שלישי קבוע במליאה לפי שכר שעתי  נוסח ההצעה:
  בחירות

יוסף ג'בר, עומר זעירא, קולות בעד: 
יה עומר חבד, חן שרה מרדכי וגל

 קלר.

 אין נמנעים: אין  קולות נגד:

 ☒ נושא חסוי: ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  .דין ההצבעה: ההצבעה התקבלה

 אין.  הערות:

 

 תקן מדריך ריצההנושא: 

היא הסבירה כי מדובר בתקן שאושר בוועדת רמ"ד תרבות, שיר בוגנר, הגיעה לוועדה כדי להציג את הרקע.  רקע:
מאז פעיל באגודה. עם זאת, הוא לא הספיק לעבור אשרור בוועדת כספים כתקן קבוע והיות ו 2016תרבות בשנת 

 בפרויקט זה, יש הכרח שתקן זה יעבור אשרור. שיש כוונה מצד מדור תרבות להמשיך 

התקן מדובר על שני אימוני ריצה שבועיים, כש –רלוונטיים יו"ר ועדת כספים הציג את הנתונים ה הדיון בוועדה:
רמ"ד תרבות הוסיפה כי נעשה סקר שוק על שכר של מדריכי . ₪ 35שעות שבועיות בשכר שעתי של  5-עומד על כ

בשל המאמץ הפיזי. באותו ההקשר, ביקשה רמ"ד  לשעה ₪ 60-ריצה וכי בדרך כלל מדריכי ריצה משתכרים ב
 .₪ 35תרבות לאשר עבור העסקתו התאמה רטרואקטיבית לשכר של 

לפי שכר שעתי של ₪  700ריצה כקבוע בשכר חודשי של ועדת כספים ממליצה על תקן מדריך  נוסח ההצעה:
35  .₪ 

גיל בן יוסף, עומר זעירא קולות בעד: 
 ועומר חבד.

 יוסף ג'בר וחן שרה מרדכי. נמנעים: אין. קולות נגד:

  .₪ 48 –שכר שעתי כולל עלויות מעביד , ₪ 960 –כולל עלויות מעביד שכר חודשי הערות: 

 ₪.  35ועדת כספים מאשרת השלמת שכר רטרואקטיבית לתקן מדריך ריצה לפי שכר נוסח הצעה נלווית: 

גיל בן יוסף, עומר זעירא קולות בעד: 
 ועומר חבד.

 יוסף ג'בר וחן שרה מרדכי. נמנעים: אין. קולות נגד:

 ☐ נושא חסוי: ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצבעות התקבלו.דין ההצבעה: 

 אין.  הערות:

 

 העברות תקציביות
 מדורית-העברה תקציבית פנים –מדור אקדמיה : הנושא

, נעשו שינויים תקציביים במדור הפוגעים במתן המענה והשירות של לטענת רמ"ד אקדמיה, משי בירנבאום רקע:
מסעיף "ספריית השאלה" לסעיף "חיזוק  ₪ 6,750המדור לסטודנטים. לפיכך, המדור ביקש מועדת כספים להעביר 

 וליווי ועדי כיתות". 

ית היא שאין צורך בהתבסס על המסמך שנשלח ליו"ר ועדת כספים מרמ"ד אקדמיה, הטענה המרכז הדיון בוועדה:
בסכום שאושר עבור ספריית ההשאלה, כך שההעברה התקציבית לא צפויה לפגוע במתן השירות לסטודנטים.  
ניכר כי ההעברה התקציבית תיטיב עם משרד סיוע אקדמי הנדרש לתת מענה באופן שוטף לוועדי כיתות רבים 

יל את יתרת התקציב הנדרשת למשרד זה, ולסטודנטים הזקוקים לעזרה אקדמית. הסכום המבוקש בהעברה מכ
 שהוא אחד המשרדים הגדולים הפועלים תחת המדור. 

מסעיף "ספריית השאלה" לסעיף "חיזוק  ₪ 6,750ועדת כספים מאשרת העברה תקציבית על סך  נוסח ההצעה:
  וליווי ועדי כיתות" לבקשת רמ"ד אקדמיה ובהמלצת ועדת אקדמיה.

יוסף ג'בר, עומר זעירא, עומר קולות בעד: 
 חבד וחן שרה מרדכי.

 ן.אי נמנעים: .אין קולות נגד:



 

 

 .דין ההצבעה: ההצבעה התקבלה

 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒בהצבעה: 
 ☐ נושא חסוי:

  אין. הערות:

 

 תמדורי-העברה תקציבית פנים – מדור הסברההנושא: 

בתכנית העבודה שאושרה חלה טעות וחידוש המנוי לפלטפורמת הניוזלטר לא תוקצב, על אף הרצון להמשיך  רקע:
מסעיף "מיתוג וקמפיינים" לסעיף  ₪ 4,000ועדת כספים להעביר ולהשתמש בשירותיה. לפיכך, המדור ביקש מ

 מדיה". -"ניו

בה מדור הסברה משתמש בשיתוף עם משרד  פלטפורמת הניוזלטר היא פלטפורמה חשובה באגודה הדיון בוועדה:
שיווק )לפרסומים מסחריים וחיצוניים( ומדור מעורבות )לפרסום ניוזלטר בשפה אנגלית וערבית(. מדור הסברה 
ערך סקר שוק בין חברות שונות הנותנות שירותי ניוזלטר. מהסקר עולה כי יש חברות זולות יותר, אך תוצרן מבחינה 

הסטנדרטים של המדור והאגודה. לפיכך, המדור הגיע למסקנה כי הוא מעוניין לחדש את  איכותית אינו תואם את
  היות שהוכח כאמין, יעיל ומגוון. ActiveTrail המנוי בחברת

-ניו" לסעיף "מיתוג וקמפייניםמסעיף " ₪ 4,000ועדת כספים מאשרת העברה תקציבית על סך  נוסח ההצעה:
  .הסברהובהמלצת ועדת  הסברה" לבקשת רמ"ד מדיה

יוסף ג'בר, עומר זעירא, עומר קולות בעד: 
 חבד וחן שרה מרדכי.

 אין. נמנעים: אין. קולות נגד:

 .דין ההצבעה: ההצבעה התקבלה

 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒בהצבעה: 
 ☐ נושא חסוי:

 אין.  הערות:

 

 מדורית-העברה תקציבית פנים – משרדי סיו"רהנושא: 

קיימים מספר אלמנטים שלא נלקחו בחשבון מבחינת מקורות תקציביים לאיסוף ועיבוד נתונים הנוגעים  רקע:
לפרויקט הדיור. לפיכך, סיו"ר אגודת הסטודנטים, ירון קליין, הגיש פנייה להעברה תקציבית בין סעיף "תארים 

 . ₪ 200 ל סךמתקדמים" לסעיף "דיור" ע

משרד הרווחה באגודה עבר שינויים מרחיקי לכת תוך השתלבותו בתחומי עניין חדשים כמו תארים  הדיון בוועדה:
מתקדמים ודיור. כחלק מפרויקט הדיור, בכוונת המשרד לפתח פלטפורמה אינטרנטית לחיפוש דירות שתהיה 

 רד נכון לבצע על הצד הטוב ביותר.אמינה, גמישה ונוחה. פעילות איסוף הנתונים היא משימה חשובה אותה המש

" "דיור" לסעיף תארים מתקדמיםמסעיף " ₪ 200 ועדת כספים מאשרת העברה תקציבית על סך נוסח ההצעה:
 .תפעולובהמלצת ועדת סיו"ר אגודת הסטודנטים לבקשת 

יוסף ג'בר, עומר זעירא, עומר קולות בעד: 
 חבד וחן שרה מרדכי.

 ן.אי נמנעים: .אין קולות נגד:

 .דין ההצבעה: ההצבעה התקבלה

 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒בהצבעה: 
 ☐ נושא חסוי:

 אין.  הערות:



 

 

 

 מדורית-העברה תקציבית פנים –ר משרדי סיו"הנושא: 

היעדר היערכות מבחינה תקציבית להתקנת מתקן מים נוסף בקמפוס הפקולטה למדעי הבריאות. לפיכך,  רקע:
 מסעיף "תארים מתקדמים" לסעיף "מתקני מים".  ₪ 1,000משרדי הסיו"ר מבקשים העברה תקציבית על סך 

ה למדעי הבריאות בשנה האחרונה משרד תפעול קיבל פניות רבות מסטודנטים הלומדים בפקולט הדיון בוועדה:
על הצורך הגובר במתקן מים נוסף בקמפוס. בהינתן התקציב הדל הנותר תחת סעיף "מתקני מים" ובכפוף לעובדה 
שהוא מוקצה לפרויקט אחר, משרד תפעול מבקש לתקצב את בקשת הפרויקט על מנת להתקין מתקן מים 

 בקמפוס. 

" לסעיף תארים מתקדמיםמסעיף " ₪ 1,000 תקציבית על סךועדת כספים מאשרת העברה  נוסח ההצעה:
 .תפעולובהמלצת ועדת סיו"ר אגודת הסטודנטים " לבקשת "מתקני מים

יוסף ג'בר, עומר זעירא, עומר קולות בעד: 
 חבד וחן שרה מרדכי.

 אין נמנעים: אין  קולות נגד:

 .דין ההצבעה: ההצבעה התקבלה

 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒בהצבעה: 
 ☐ נושא חסוי:

 אין.  הערות:

 

 מדורית-העברה תקציבית פנים – מדור תרבותהנושא: 

מדור תרבות וועדת תרבות מבקשים להעביר את החיסכון שנוצר ממופע פתיחת השנה לסעיף קרנבל פורים,  רקע:
 בשל קיצוץ תקציב כללי הפגע בתקציב קרנבל פורים., ₪ 7,212על סך 

. ₪ 7,212ניהול תקציב מופע פתיחת שנה היה אחראי ומדויק כך שנשארה ממנו יתרה העומדת על  הדיון בוועדה:
יצוץ התקציבי אשר פגע בקרנבל פורים, המדור וועדת תרבות פנו לוועדת כספים בבקשה להעברה בשל הק

 תקציבית כך שהפקת קרנבל פורים תהיה מעניינת, מיוחדת וחדשנית. 

" לסעיף מופע פתיחת שנהמסעיף " ₪ 7,212 ועדת כספים מאשרת העברה תקציבית על סך נוסח ההצעה:
 תרבות.ובהמלצת ועדת רבות רמ"ד ת" לבקשת "קרנבל פורים

יוסף ג'בר, עומר זעירא, עומר קולות בעד: 
 חבד וחן שרה מרדכי.

 אין. נמנעים: אין. קולות נגד:

 .דין ההצבעה: ההצבעה התקבלה

 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒בהצבעה: 
 ☐ נושא חסוי:

 אין.  הערות:

 

 דיונים
 ☐ נושא חסוי: ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  פרמיות לעובדיםהנושא: 

להיעדר פרמיות עבור רכזים ומנהלים שהתקדמו  בנוגע מרכזים באגודהעקבות פנייה הדיון התקיים בתוכן הדיון: 
בעלי תפקידים כאלה )הנתון  חמישהקיימים  לאחר שנה. מהנתונים עולה כי לתפקידים אלה כעבור שנתיים ולא

יו"ר ועדת כספים ציין שתי החלטות מוועדת כספים לשנת תשע"ז, נועד להראות כי לא מדובר בעובדים רבים(. 
אישרה מתן פרמיות לפי הקריטריונים שנקבעו בישיבת הוועד המנהל באותה השנה. לפי שהאחרונה בהן 

דים המצוינים לעיל. יו"ר אגודת הסטודנטים ורמ"ד כספים הוסיפי כי סוגיית לתפקיקריטריונים אלה, אין פרמיות 
כמובן צוין שלפונים ערך מוסף רב, אך הדיון הפרמיות נועדה לקדם שימור של עובדים בעלי ערך מוסף לאגודה, 

פי תקנים היה סביב התפקיד המקצועי בלבד. כמו כן, עלתה סוגיה של פרמיה דיפרנציאלית שאינה הוגנת כל



 

 

שאינם זכאים לפרמיה. יו"ר ועדת כספים קטע את הדיון מפאת קוצר זמן והסביר שנמשיך לדון בסוגיה הזו בישיבה 
 הבאה לאחר איסוף וניתוח נתונים מעמיק. 

 

 לישיבות הבאות
 נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו

 שלחה מזכ"לית המועצהה ישיבה שלא מן המניין. נקבע – מחקר אודות מקור תקציבי לשינוי שם העמותה ✓
המועצתית  WhatsApp-את ההודעה בקבוצת ה פרסם יו"ר ועדת כספיםעל כך זימון בתפוצה מועצתית. 

 שוב את הנושא בישיבת ועד מנהל.  והעלה
 

 הנושאים הצפויים לעלות בישיבות הקרובות
; העברה זו לא נידונה בישיבה הנוכחית בשל טעות בציון מדורית-העברה תקציבית פנים –משרדי סיו"ר  ✓

 בדיעבד. הסעיף התקציבי שתוקן 

 סמכויות ועדת כספים.  – דיון מחדש ✓

 פרמיות.  – המשך דיון ✓

 
 בברכה, 

 גיל בן יוסף | יו"ר ועדת כספים. 


