
 

 

2/1/2019 

  #1 מס' כספיםועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 27/12/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 10:00זמן סיום:  09:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 עומר חבד, עומר זעירא, , גליה קלר, גיל בן יוסףשי שביט חברי הוועדה:

 משקיפים:

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

 . אלון  ,קנרמילי וועדת ביקורת: 

 

  חסרים:

 חן שרה מרדכייוסף ג'באר, 

 עיקרי הישיבה

  היכרות הועדה, דברי פתיחה .1

 -מטעמי הוגנות ומניעת הטיה -שי, מתמודד על התפקיד גם השנה-ת כך שיו"ר הוועדה בשנה שעברהבעקבו

 מילי קנר. -ביקורתהוחלט שהישיבה תנוהל ככל הניתן על ידי יו"ר ועדת 

על פי התקנון ועל מנת לאפשר פעילות יעילה ומסונכרנת של הועדות, מגדירה כל ועדה את סמכויותיה לשנת 

העבודה של המועצה הנבחרת. לאחר מכן מועברות כלל הסמכויות לסנכרון בוועד המנהל. בתום התהליך, 

 .מובאות הסמכויות לאישור מועצת הסטודנטים

 פיננסית של האגודה, עקרונות למימונן וכן תפקח על פעילות זו-ות הכלכליתתתווה את המדיני .1

 לאשר חריגת שעות למזכירות המועצה/ועדת בחירות .2

 000,50ר במידת הצורך העברות תקציביות בין סעיפים ממשרדים שונים. בסכומים כוללים של עד לאש .3

רישת הוועד המנהל/ ההנהלה/ לביצוע פעולה מעין זה תוגש לוועדה עפ"י דר. בקשה בכל סמסט₪ 

החלטה בהתאם לסעיף זה תתקבל  .לפחות שני ימי לימודים טרם מועד כינוסה ההמועצמזכירות 

 בוועדת כספים ברוב מוחלט

לבצע דיון ניצול תקציב מקדים בסיום תקופת התקציב ולהסיט במידת הצורך תקציבים מהסעיפים  .4

 .שלא נוצלו

למניעת תקציב גירעוני. הועדה תדחה כל החלטה אשר תוביל פקח על יישום התקנון בכל הקשור ל .5

  .לחריגה תקציבית

  .קביעת נוהל עבודה לחציון התקציבי ולהקצות סכומים המיועדים לחלוקה .6

 .קביעת נוהל לבניית התקציב .7

 

 הוצג אך לא בוצעה הצבעה רשמית בנושא. לפיכך וועדת כספים תידרש לכך בישיבה הבאה.הנושא 

 

 

 

 

 



 

 

 עם מדור כספיםהיכרות  .2

, הציגה את עצמה ואת מדור כספים. רמ"ד כספים אושרת גולן, ראש מדור כספים של אגודת הסטודנטים

 שנים.  6הציגה בפני הוועדה את הכשרתה כרו"ח ואת הוותק שלה באגודה, בה היא עובדת כבר 

 יים של האגודה.מדור כספים אחראי על ניהול הנושאים הפיננסרמ"ד כספים הציגה את מדור כספים, 

 חשבות שכר.ו ניהול תקציב האגודה, הנהלת חשבונות הנושאים הפיננסיים כוללים את התחומים הבאים:

לדאוג לתשלום לספקים, עובדים  מדור כספים במהותו הוא מדור שתומך במדורים האחרים. תפקידו הוא

 ונותני שירות על מנת לאפשר את פעילות האגודה וניהולה התקין.

עובדת קבועה  -גם בעלי התפקידים במדור כספים. מנהלת החשבונות וחשבת השכר, אולגה שפירא הוצגו

 חן בן צבי, סטודנטית שמסייעת למדור בשלל תפקידיו ועבודתו. -באגודה בעלת וותק רב. רכזת הכספים

 

 

 2019ודגשים לפעילות בשנת  2018עיקרי העשייה במהלך  .3

 -מטעמי הוגנות ומניעת הטיה -שי, מתמודד על התפקיד גם השנה-הת כך שיו"ר הוועדה בשנה שעברבעקבו

לפיכך עיקרי העשייה של הוועדה  מילי קנר. -הוחלט שהישיבה תנוהל ככל הניתן על ידי יו"ר ועדת ביקורת

 בשנה שעברה הוצגו על ידי יו"ר ועדת ביקורת על פי רשומה שכתב היו"ר היוצא.

 היו הצגת פעילות הוועדה בתחומים: בישיבה. עיקרי המצגת נספח לסיכום זה המצגת המלאה שהוצגה

 אש"ח. 130דרישת תשלום מס הכנסה בסך  .א

 שינוי תקנים רוחבי נרחב באגודה. .ב

 תיקון תקן המזכ"ל והפיכתו לתקן גלובאלי. .ג

 ניסוח נוהל תרומות שמסדיר את קבלת ובקשת התרומות באגודה. .ד

 כולל חלוקת יתרות התקציב. אישור ופיקוח על הדוחות הפיננסיים של האגודה. .ה

 השתתפות ואישור בבניית התקציב. .ו

 כן הוצגו נושאים שנותרו לטיפול עבור הוועדה הנוכחית שהטיפול בהם החל עוד בשנה שעברה:כמו 

 שכר העובדות הקבועות באגודה. .א

 חסוי .ב

 

 בחירת יו"ר וועדה חדש/ה .4

ים סבב מקדים בו יבחרו שני מועמדים במידה ויש יותר משני מועמדים יתקיעל פי החלטת הוועד המנהל, 

לסבב סופי. באם בסבב המקדים יש פחות משני מצביעים או שבסבב "הגמר" יש פחות משלושה מצביעים 

בכל מקרה הוועדה עצמה יכולה  בחירת יו"ר הועדה תעבור למליאת המועצה. מועמדים לא יוכלו להצביע.

 להחליט על נהלים חלופיים לניהול בחירת היו"ר.

שי שביט )היו"ר בשנה שעברה(, גליה קלר לושה חברי וועדה הציגו עצמם למועמדות לתפקיד היו"ר: ש

על אף ששני חברי וועדה נעדרו מהישיבה, נותרו שי חברי וועדה שרשאים להצביע ולכן טכנית . וגיל בן יוסף

 עובדה זו הובהרה לחברי הוועדה על ידי יו"ר ועדת ביקורת.הסיבוב הראשון היה כשר לקיום. 

ד כספים"רמ

מנהלת חשבונות כספים. ר



 

 

הביעו חוסר שביעות רצון מהמספר הנמוך של  -חברי הוועדה, ובעיקר אלו שיכלו להצביע בסיבוב הראשון

המצביעים. הטיעון המרכזי היה שבחירות עם כל כך מעט מצביעים לא מייצגות ולכן עדיף שלא לקיימן. 

יר את הבחירה למליאה. טיעון נוסף בעד הצעה זו, הוא שיו"ר הוועדה מכהן גם לפיכך עלתה ההצעה להעב

 כחבר בוועד המנהל שרלוונטי לכלל המליאה ולכן ראוי שהמליאה תשתתף בבחירתו.

ביניים עד למליאה )שבוע וחצי(, עלתה ההצעה שיו"ר הוועדה היוצא ימשיך לכהן בתפקיד בפועל כפתרון 

 עד לבחירות.

ספת, לדחות את הבחירות לתפקיד לישיבה הבאה של הוועדה. הוועדה פסלה הצעה זו, שכן הצעה נועלתה 

עלה לדיון גם הטענה לא ניתן לדעת מה יהיה מספר חברי הוועדה בישיבה הבאה והאם הוא יהיה גדול יותר. 

להביא  שיו"ר הוועדה עובד בעיקר מול חברי הוועדה ולא המליאה, ולכן להעביר את הבחירה למליאה עלול

לתוצאות שאינן אידיאליות ואינן מייצגות את רצון הוועדה. חברי הוועדה פסלו גם טענה זו, והביעו אמון 

 מלא בהחלטת המליאה שתייצג גם את רצון הוועדה. 

 

 

 

 28/12/2018-27-התקיים דיון בוואטסאפ ב –הצבעה מרחוק  -2018הגדלת תקן המזכ"ל לדצמבר  .5

 . 2018הוועד המנהל אישר לוועדת כספים לנהל הצבעה מרחוק על הגדלת תקן המזכ"ל לדצמבר 

סיימה את שעות  וכמובן שכר המזכ"ל. אלונה, המזכ"ל היוצאת, -תקציב המועצהל וועדת כספים אחראית

בעקבות  .שיו היא בחריגת שעותכבר עכ המזכ"לית הנכנסת. -חפיפה עם חן עליה לבצע, אם זאתהתקן שלה.  

  ו לא.ב שאין וועדת כספים שיכולה לקבל את ההחלטה האם להוסיף שעות אצהבחירות, נוצר מ

הסיבה שעות לפחות החודש.  4שעות ולהערכתה נדרשות עוד  6-7המזכ"ל נמצאת בחריגת שעות של  כרגע

לחריגה, היא שבאופן הגיוני עם הבחירות, החפיפה ושלל המליאות וישיבות הסיכום המזכ"ל כבר שנים 

יף את התקן לתקן שהוחלט שנה שעברה להחלעניין זה הוא סיבה אחת מרבות קצה התקן בדצמבר. גיע למ

הסיבה לחריגה הספציפית הזאת, היא  גלובלי כדי להימנע מכך שיש חודשים עמוסים וחודשים ריקים.

שעות בדצמבר, משום שלפני שנתיים הוחלט לפרק את תקן  110שלראשונה תקן מזכ"ל המועצה השתנה ל

ר ידע )עמדת המחשב השנייה לאחראי שימו 40למזכ"ל ועוד  110שעות לשני תפקידים של  140המזכ"ל שהיה 

 בנוסף לכך העבודה על הבחירות התארכה הרבה מעבר לצפוי בעקבות נושא הערעורים. במשרד מזכ"ל(.

ציונל מאחורי ההצבעה מרחוק הוא שמדובר בנושא דחוף שיש לקבל בו החלטה כבר כעת שכן החלטת הר

ן הובהר לחברי הוועדה שאם ברצונם הוועדה תשפיע על התנהלות המזכ"ל כבר בעוד יומיים. אף על פי כ

לנהל דיון פרונטאלי בנושא ניתן לכנס ישיבה שלא מן המניין. בין חברי הוועדה נחל קונצנזוס שלא נדרשת 

ישיבה שלא מן המניין לצורך עניין זה. אם זאת הובהר שאם הדיון לא מספק את חברי הוועדה זוהי זכותם 

 הצבעה.המלאה וסיבה ראויה להתנגד או להימנע ב

 עם יתרה ת שלא נוצל במלואותקציב וועדת בחירוהוצגו מספר מקורות תקציביים אפשריים להרחבה זו. 

תקן אחראי שימור ידע שכיום לא מאוייש )בעל התפקיד התפטר לאחרונה עקב ו מהבצ", תקציב גדולה מאד

רמ"ד כספים הציגה את חוות דעתה בנושא זה, וביקשה שלאור כך שמשכורות דצמבר טרם עובדו  מחלה(.

מעבירה את ההצבעה למינוי יו"ר וועדת כספים " הנושא: 

הוועדה למליאת המועצה. עד לבחירות במליאה שי שביט יכהן 

 ר בפועל"כיו"

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 פה אחד.הערות: 

 התקבלהההחלטה 



 

 

הצעתה התקבלה הוועדה תדחה את ההחלטה על המקור התקציבי, שכן הנתונים עדיין לא ודאיים.  –

 בהסכמה רחבה בוועדה.

 

 

 

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

 הצבעה על סמכויות הוועדה. ישיבה הבאה. .א

 בה. ללא תאריך יעד.נושאים לטיפול שנותרו משנה שעברה כפי שהוצגו בישי .ב

 .2018לדצמבר  על מקור תקציבי להרחבת תקן המזכ"להחלטה  .ג

 שעות. 15-בהרחבת תקן אחראי שימור ידע בדיון  .ד

 דיון בנושא גביית עמלות בתשלום באמצעות כרטיס אשראי. .ה

 

 

 בברכה,

 שי שביט

 בפועל כספיםיו"ר ועדת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שעות לתקן המזכ"ל  15וועדת כספים מאשרת תוספת "הנושא: 

 "2018לחודש דצמבר 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 פה אחד.הערות: 

 התקבלהההחלטה 
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וועדת כספים  
2018

על אוצר קשה יותר  "
."  לשמור מאשר להרוויחו

בנווילאק 'ז~ 

מס הכנסה
על רווחים שהרוויחה בעיקר בעקבות הכנסות משיווק   ₪ 130,000בתחילת שנה הוצגה לאגודה דרישת מס של •

.ורווחים מסוימים שהאגודה הציגה לפני כחמש שנים

במקום לשלם את הסכום כולו או לחילופין   -שאפו להתפשר עם מס הכנסה, מדור כספים ורואה החשבון של האגודה•

.לפנות לערכאות משפטיות

.רווחיםשכן בדרך כלל מס הכנסה הוא על , חריגההכנסות  האגודה ככלל היא גוף גרעוני ולכן דרישת המס על•

וועדת כספים נדרשה לייפות את כוחו של רואה החשבון של האגודה לשאת ולתת בשמה של האגודה על הסכום שנין  •

.להתפשר עליו

וועדת כספים נדרשה להחליט בין לפנות למאבק משפטי עם כל העלויות והמשאבים שיידרשו לכך  , המשא ומתן לא צלח•

.בהצבעה כמעט פה אחד הוחלט לשלם. ₪ 130,000או לשלם את הדרישה כולה בסך 
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תקנים חדשים
.האגודה עשתה שינוי ארגוני עמוק ושינתה כמות אדירה של תקנים -במהלך כלל אגודתי, באמצע השנה•

.  שעות 40-ושעות העבודה של כל האגודה צומצמו ביותר מ, נוצרו מספר תקנים חדשים•

.ל"וועדת כספים נדרשה לאשר את כל השינויים הנ•

תקן קטן יחסית אבל שדרש דיון נרחב שכן  . בנוסף וועדת כספים דנה על הוספת תקן למלווה מקצועי לסטודיו פוזיטיב•

.בהתאם לדרישת וועדת כספים תוקנו מספר ליקויים בתקן. למנהל הקודם של סטודיו פוזיטיב" נתפר"הוא למעשה 

בהצבעה חצויה הוחלט שלא להוסיף את העלאת  . וועדת כספים דנה גם במתן העלאת שכר ליועצי שיווק וותיקים•

.שכן לא נמצאה לזה הצדקה לעומת כל שאר העודים שאינם מקבלים זאת, השכר

ל"תקן מזכ
.כולל כמובן של המזכירות, וועדת כספים נדרשת לטפל בכל עניין תקציבי המועצה•

התקן השעתי לא התאים במידה רבה לאופי  . ל"ח ביקורת בנושא הוחלט שיש לתקן את תקן המזכ"בהתאם לדו•

.ל"ולא קיים גורם מפקח ישיר על תפקוד המזכ, התפקיד

ויפצה אותו גם על  , ל"שיאפשר חופש רב יותר למזכ, ל לתקן גלובאלי"וועדת כספים החליטה לשנות את תקן המזכ•

.בחצות וואטסאפים

וזו , ל נבחר על ידי המועצה"שכן המזכ. ל"שלא לקבוע מפקח ישיר על המזכ, הוחלט בהחלטה מעוררת מחלוקת•

.ולפטר אותו במידת הצורך, אחריותה לבחור מועמד מתאים
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נוהל תרומות
.וועדת כספים אחראית למדיניות הכלכלית פיננסית של האגודה•

.התרחש במהלך השנה אירוע מעורר מחלוקת בנושא, בעקבות חוסר בהירות תקנונית בנוגע לנוהל קבלת תרומות•

.ר האגודה ביקש תרומות למטרות ומשימות מסוימות ללא אישור של המועצה או מוסדותיה"יו•

.הוחלט לתקן את הנושא בנוהל ברור, ר האגודה"בהחלטת וועדת כספים ובתמיכה חשובה של יו•

.  הוחלט שכל תרומה ייעודית תדרוש את אישור הוועדה הרלוונטית והוועד המנהל•

פיננסיים ת"דוחותקציב ואישור 
יש את האחריות לפקח על הניהול הפיננסי התקין של , כנציגי הסטודנטים והאמונים על הון העמותה, לוועדת כספים•

.האגודה

. ולפקח את הדוחות החשבונאיים של האגודה, לבקר, במהלך כל שנה וועדת כספים נדרשת לקרוא•

.ת"בדוחולא נמצא פגם כלל . הרלוונטיים ת"הדוחוד כספים הציגו במהלך השנה את "רואה החשבון ורמ•

.ועבודה מעמיקה על התאמתו לתוכניות העבודה, כמו כן וועדת כספים אחראית על בניית התקציב•
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מה נותר השנה?
שכר העובדות הקבועות

,  באגודה מועסקות מספר עובדות קבועות•

עם שכר שגבוהה משכר הסטודנט שניתן  

.לכל שאר הסטודנטים

באחריות וועדת  , עם השנים שכר זה נשחק•

להחליט כיצד להתמודד  , כספים של השנה

.עם הנושא


