
 

 

ה'תשע"ט ' בניסןג  

.201904.08  
 

 3סיכום: ישיבת ועדת כספים מספר 
 

 כללי
, קומה 175)חדר משרד מזכ"לית מועצת אגודת הסטודנטים )יום שני( ב 01.04.2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 (. 70, בניין 1
 

 13:03 –| זמן סיום  11:00 –זמן התחלה 
 

 נוכחים
)עזב באמצע הישיבה(, חן שרה יוסף ג'בר )יו"ר ועדת תפעול וועד מנהל(, עומר זעירא, עומר חבד  חברי הוועדה:

 מרדכי )מזכ"לית המועצה(, גליה קלר )יו"ר ועדת הסברה( ושי שביט )הצטרף באמצע הישיבה(. 
 

 משקיפים
אושרת גולן )רמ"ד כספים(, עדי אהרוני )יו"ר אגודת הסטודנטים; הצטרפה באיחור לבקשת יו"ר  הנהלת האגודה:

 הועדה(. 
 מילי קנר )יו"ר ועדת ביקורת(.  חבר/ת ועדת ביקורת:

 
הישיבה ללא חבר/ת ועדת ביקורת.  תחילתלפיכך, נערכה הצבעה על ודיעה מראש על איחור. יו"ר ועדת ביקורת ה

 ועדת כספים מאשרת קיום ישיבה ללא נוכחות חבר/ת ועדת ביקורת. ההצבעה התקבלה פה אחד.נוסח ההצבעה: 
 

 עדכונים
 עדכוני יו"ר ועדת כספים

כחלק ממסמך הנהלים המשלימים של העמותה תחת פרק "תפקידי וסמכויות הוועדות" מוגדר הממשק בין הוועדות 
כנגזרת, על ועדת כספים לדון בציפיותיה ממועמדי יו"ר האגודה. במסגרת העדכון דים לתפקיד יו"ר האגודה. למועמ

צגו דרישות התפקיד הרלוונטיות לוועדת כספים כפי שכתובות במועדת הדרושים ובהינתן אלה, הועדה דנה הו
 להלן הקולות העיקריים שעלו בדיון:בציפיותיה. 

 שוטפים ובלתי שוטפים המתבצעים במסגרת האגודה. בכל הנוגע לעניינים כלכליים  שקיפות ✓
 . תדיר, בדגש על עדכון שימור הקשר בין האגודה למועצה ✓
 מהכרח ליתרון. "ניסיון בעבודה עם תקציב בהיקפים גדולים"  לשנות את מעמד הדרישה הצורך ✓

 
 עדכוני רמ"ד כספים

 ועל משכורות מרץ.  מוסדות הניכוייםעובד על דיווחיים שנתיים ל המדור ✓
 

בדומה לארגונים אחרים, גם באגודה מבצעים הערכת מצב בחציון השנתי. במסגרת  – הצגת נתוני החציון ✓
המדור מוודא את כל החיובים ומאפס את כל יתרות החציון בסעיפים השונים. היתרונות הערכת המצב, 

 .)מינוסים( שימושיםו )פלוסים( מקורותבפורמט דו"ח  הוצגו. הנתונים השונות נמשכות לסל כללי
 

 .₪( 150,844)על סך ד לשימושים עומש בין מקורות ההפר
 

 דיון 
 . שיווקו נגטיב, תרבותהם  המשמעותיים בגינם נובע הפערשלושת הסעיפים 

בנוסף, . במדור מעורבות ותרבות תכוננו יותר הכנסות משהתקבלו בפועל, לפיכך מדובר על שימושים
התקיימו מצבים שבהם אירוע בוצע אך הוחלט שלא לגבות עליו כסף, כמו גם ביטולי אירועים להם נגזרות 



 

 

בהערכה החציונית נמצא גירעון שמתקזז עם חציון ב'. לפיכך, יו"ר  רך כללעל אף המצב, צוין כי בדכלכליות. 
גו בפני ועדת כספים את מספר והצי האגודה ורמ"ד כספים ממליצות שלא לעצור את הפעילות באגודה

 :האפשרויות להלןאפשרויות לטיפול במצב בחציון ב', 
 200עד  150-נוספים סטודנטים בסמסטר ב'. ההערכה היא שיצטרפו ככמדי שנה  – תוספת סטודנטים. 1

 ₪.  50,000-סביב ה –סטודנטים, במונחים מוניטריים 
בבצ"מ בדרך כלל סעיפים אלה לא מנוצלים במהלך השנה ומיועדים למקרים חריגים.  – סעיפי בצ"מ. 2

 ₪.  1,679-ובבצ"מ הנהלה כ₪  19,000-כספים יש כ
לא יהיו מנוצלים עד סוף השנה ויוכלו מסעיפים ואירועים שונים ₪  40,000-ההערכה שכ – מעורבות מדור. 3

 לסייע בכיסוי הפער. 
 ₪.  10,000צמצום רכישות לפוזיטיב ולאפטר על סך  –. מדור תרבות 4
במסגרת הועדה עלו קולות ₪.  40,000-50,000צפי ההכנסות עומד על בין  – הכנסות ממועדי ב' .5

ולכן  המבהירים כי כסף זה, על בסיס פרסומי האוניברסיטה והאגודה מיועד לפרויקטים שיבחרו הסטודנטים
אינו יכול להוות מקור לכיסוי הפער, כי אם לתקצוב של פרויקטים קיימים ו/או חדשים לפי סקר שיופץ 

 ים כמובטח. לסטודנט
 . לחיסכון לא התחייבות גםספציפית, אין הערכה  – חיסכון בשעות עובדים. 6
-ישנה סבירות כי תיוותר יתרה של כהאגודה משתתפת בנציב פעילות סטודנטים,  – שירותי אוניברסיטה. 7

20,000  .₪ 
 

, רמ"ד גולן קודמות. אושרתמה היה גובה הפער בהערכה חציונית בשנים , חבר הועדה, שאל ג'בר יוסף
כספים, ענתה כי היה פער אך קטן יותר מהפער שנוצר השנה. בסופו של דבר הפער אושר והתקזז בסוף 

 השנה. 
 

  אישור חציון א'הנושא: 

 כמצוין לעיל. רקע: 

 כמצוין לעיל. הדיון בועדה: 

 שנשלחו בזימון והוצגו בוועדה.ועדת כספים מאשרת את איסוף נתוני החציון כפי  נוסח ההצעה:

פה אחד, ללא שי שביט  קולות בעד:
 )לא נכח(. 

 אין.  נמנעים: אין. קולות נגד: 

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

 הערות: אין. 

 
 עדכוני יו"ר אגודת הסטודנטים

הסוגייה עברה לדיון משפטי. ירון קליין, סיו"ר האגודה לא הגיעה עם בעל הסופר להסכמות ו – סופר גל ✓
האגודה, ייצג את האגודה בבית המשפט וההתנהלות בו הייתה לא פשוטה. השופט לא היה לטובת האגודה 

רות ומשלם לאגודה שכי₪  20,000-עד סוף יולי, יקבל מהאוניברסיטה כופסיקתו לרעתנו. אשר יישאר 
 לאגודה. ₪  6,000וארנונה כחוק. הפער שיווצר כתוצאה מכך יעמוד על סך 

, לעובדתמטעם האגודה ההצעה כפי שהתקבלה בועדת כספים הוצעה  – סיום העסקת עובדת קבועה ✓
  . האגודה ממתינה לתגובתה

 

 הצבעות
  סמכויות ועדת כספיםהנושא: 

פיננסית של האגודה. נגזר מכך כי בהינתן -התווית המדיניות הכלכליתנכון ליום זה ועדת כספים אמונה על רקע: 
זאת בשל העובדה שכל שינוי בעל  ;בקשות לשינויי תקנים, הוועדה תבחן תקנים ותמליץ למליאה לאישור נוסף

  השלכה כלכלית על האגודה. 

 לאור הכתוב לעיל, הוצעו שלוש הצעות. הדיון בועדה: 
 הוספת סמכות בלעדית על אישור שינויי והוספת תקנים לוועדת כספים. . 1



 

 

בכל סמסטר", מה שיאפשר לוועדה להעביר ₪  50,000הורדת המשפט: "בסכומים כוללים של עד  – 3. סעיף 2
 סכומים גדולים יותר. 

 ". הורדת צמד המילים: "לשנת תשע"ו – 7. סעיף 3
 

בין היתר דרך שינוי  עלו טיעונים הנוגעים למעורבות חברות וחברי המועצה בתהליכים השונים 1בעקבות הצעה 
והוספת תקנים. עומר זעירא טען כי החלטות שמגיעות למליאה נידונות לפני כן בוועדות הרלוונטיות ובמקרים 

סמכויות למליאה כי התהליך לא אופטימלי.  , אין טעם לקחתהתהליך תקין –מסוימים גם בוועד המנהל, כלומר 
במהלך הדיון הובן כי ועדת כספים היא לא המקום לאשר סופית תקנים והועלתה הצעה להעביר את הסמכות 

. הטיעון המרכזי שעלה בשיח נגע לריכוז הסמכויות בוועד המנהל לוועד המנהל. לפיכך, הועדה דנה באפשרות זו
והיעדר השותפות בתהליך של חברות וחברי המועצה שאינם בוועד. לסיכום הדיון, הוחלט להעלות את הנושא 

 לדיון בוועד המנהל ולאחר מכן במליאה. 
 

-לא התנהל דיון מעמיק, אלא צוין כי נכון ליום זה הועדה מעבירה כספים בסכומים גדולים יותר מ 2בנוגע להצעה 
 כך שכדאי לשנות את הנוסח ולהפוך את פעולות אלה לפורמליות. ₪  50,000

 
התנהל דיון לגבי הנוסח המדויק. לבסוף הוחלט להשמיט את שתי המילים ולהשאיר את  3בנוגע להצעה 

 הסמכות הזו כללית. 

₪  50,000ועדת כספים ממליצה על הורדת המשפט "בסכומים כוללים של עד : 2נוסח הצבעה על הצעה 
  בסמכויות ועדת כספים כפי שמוצגות בקובץ הנהלים המשלימים. 3בסמסטר" מסעיף 

גיל בן יוסף, עומר  קולות בעד:
  חן שרה מרדכי וגליה קלר. זעירא, 

 שי שביט.  נמנעים:  אין.קולות נגד: 

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

בסמכויות  7הורדת צמד המילים "לשנת תשע"ו" מסעיף עדת כספים ממליצה על : ו3נוסח הצבעה על הצעה 
 ועדת כספים כפי שמוצגות בקובץ הנהלים המשלימים. 

גיל בן יוסף, עומר  קולות בעד:
 זעירא, חן שרה מרדכי וגליה קלר.  

 שי שביט.  נמנעים: אין. קולות נגד: 

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

 הערות: אין. 

 
  אשרור ועדת רווחה והשינויים הנלווים הנושא:

רקע: במליאה השלישית התקבלה הצעת החלטה בדבר הקמת מדור רווחה. הקמתו דורשת שינויים במדורים 
 בקיימים אותם ועדת כספים צריכה לאשרר. 

כפי שהוצגו במליאה, בדגש על השעות היורדות והמתווספות הדיון בועדה: במסגרת הדיון הוצגו השינויים 
  :השינויים להלן, למדורים השונים

 שעות 35הפחתה מצטברת:  –מדור אקדמיה 
 שעות.  10-. ביטוח תקן רכז מיזמים אקדמיים והגדלה של הקיים ב1
 שעות למנהלת משרד סיוע אקדמיה.  10. הוספת 2
 

 שעות 120הפחתה מצטברת:  –מדור מעורבות 
 נהל אוכלוסיות. . ביטול משרד אוכלוסיות והעברת הרכזים למדור רווחה, תוך ביטול תקן מ1
 . ביטול רכז שדה בוקר. 2
 

 שעות 105הוספה מצטברת:  –מדור רווחה 
 שעות לתקן מנהלת רווחה, כשמעמד התקן ישתנה לרמ"ד.  50. הוספת 1
 שעות לרכז סטודנטים ערבים ולרכז סטודנטים בינ"ל.  15. הוספת 2
 שעות לרכז זכיינים ונגישות.  25. הוספת 3



 

 

 
 מדור הסברה 

 . העברת משרד צ'ופצ'יק לתוכו. 1
 

 שעות 10הוספה מצטברת:  –משרדי סיו"ר 
 שעות לרכז תפעול לוגיסטי.  10. הוספת 1
 

ייצור טלטלה כך שהשינוי לא ; הבנק יאפשר לאגודה מרווח תמרון בין התקנים השונים שעות 40 –בנק שעות 
 גדולה. 

מאשררת את הצעת ההחלטה על הקמת מדור רווחה והשינויים הנלווים כפי ועדת כספים  נוסח ההצעה:
 שנידונה במליאה השלישית וכפי שהוצג במצגת הישיבה. 

 אין.  נמנעים: אין. קולות נגד:  . פה אחד קולות בעד:

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

 הערות: אין. 

 
 הצבעות נוספות עליהן דנו

לאור פער בין עובדי אגודת הסטודנטים לבין חברי מועצת  – תוספת תקציבית למועצת אגודת הסטודנטים ✓
אגודת הסטודנטים בעניין שי לחגים, מזכירות המועצה פנתה לוועדה בקשה לאשר השוואת תקציבים 

נטען כי תקציב שי לחג לחברות וחברי מועצת האגודה(. )הורדת תקציב שי לחג לעובדי אגודה או העלאת 
בהינתן הסכומים השונים יש קושי למצוא מתנה שעומדת בשניהם, על מנת לרכוש כמות גדולה ולקבל 

יו"ר אגודת הסטודנטים ציינה כי בשנתיים האחרונות נקנו אותן המתנות לאגודה ולמועצה. שי הנחת כמות. 
ט את המתנות לחברות וחברי המועצה בטענה שיש להבדיל ביניהם לבין שביט, חבר המועצה הציע להשמי

יולי( ולכן לא -)אוגוסט הוחלט להעבירו לשלב מאוחר יותר בשנהדחיפות הדיון, -בעקבות איעובדי האגודה. 
 התקיימה הצבעה פורמלית. 

 
המשך הישיבה ללא חבר/ת בשלב זה, יו"ר ועדת ביקורת נאלצה לעזוב את הישיבה. לפיכך, נערכה הצבעה על 

ועדת כספים מאשרת המשך קיום ישיבה ללא נוכחות חבר/ת ועדת ביקורת. ועדת ביקורת. נוסח ההצבעה: 
 ההצבעה התקבלה פה אחד. 

 
של חברת מועצה להגיע לביתה בסיום מליאות  התקבלה פנייה ממזכירות המועצה על קושי – הסדר מוניות ✓

. מצד אחד, היו שטענו . נערך על סוגיה זו דיוןבשל השעות המאוחרות בהן התחבורה הציבורית לא פועלת
אחרים טענו  כי זו המחויבות הבסיסית של חברת מועצה להגיע למליאות ולמצוא סידור עצמאית. מצד שני,

וכעת, המצב יגרום להתפטרותה בדרך כזו כי הוסבר לה טרם הבחירות כי תתאפשר הסעה בסיום המליאות 
או אחרת ולהיעדר ייצוג לפלח משמעותי. במהלך הדיון הועלתה סוגיית האחידות והעובדה שאם מאפשרים 

וחברי המועצה יקבלו  הסעות לחברת מועצה אחת, המשמעות התקדימית של החלטה זו היא שכל חברות
ללא מטרת רווח, המשמעות של החלטה זו היא צמצום של תקציב החזרי נסיעות. היות שמדובר בעמותה 

שיוכל לשמש לפעילות ולכן החיסכון בהחזרי נסיעות מאפשר החזר תמורה לסטודנטים. לקראת סיום הדיון 
ובות הנאה כלשהן, בכלל זה גם החזרי על פי חוקי מדינת ישראל מתנדב בארגון לא יכול לקבל טנמצא כי 

 . לא נערכה בנושא הצבעה משום שמדובר בהצבעה שאינה חוקית במדינהנסיעות ולפיכך 
 

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

מילואים. לפיכך, במדור, לא נותר די תקציב להפקת ערב משרתי של סעיפי התקציב כה שגויה בשל העררקע: 
 מסעיף "חדשנות בהוראה" לסעיף "טיפול במשרתי מילואים".₪  10,000המדור ביקש מוועדת כספים להעביר 

הסיבה התברר למדור אקדמיה כי נוצר מחסור תקציבי להפקת אירוע הוקרה למשרתי מילואים.  הדיון בועדה:
יא/ה(. בדומה לשנים קודמות המדור לא גילם לכך נבעה מעצם העובדה שלטובת האירוע יש תקציב חיצוני )נש



 

 

של המשרד ואילו מדור כספים האמין כי התקציב לאירוע מגולם בתקציבי המדור. את תקציב זה בתקציב הכולל 
מדורית. במסמך הבקשה צוין כי העברה זו לא תפגע במשרד -לפיכך, התקבלה בקשה להעברה תקציבית פנים

יש לציין כי ל ביטול הפקת "מרצה מעורר השראה" שנדחה לשנה הבאה. מיזמים, שכן הסכום נוצר מיתרה בש
 קיום ערב הוקרה למשרתי מילואים יפגע משמעותית בסטודנטים המצפים לו. -אי
 

לפרוטוקול העברה תקציבית זו שונתה באישור ועדת ביקורת בסמוך לישיבה, כאשר הועד המנהל אישר לוועדת 
מלצתה להעביר העברה זו לאישור וועדת כספים. ועדת אקדמיה המליצה אודות האקדמיה לבצע הצבעה מרחוק 

 על העברת ההעברה לוועדת כספים.

מסעיף "חדשנות בהוראה" ₪  10,000מדורית על סך -ועדת כספים מאשרת העברה פנים נוסח ההצעה:
 לסעיף "טיפול במשרתי מילואים" לבקשת מדור וועדת אקדמיה. 

יוסף, עומר  גיל בן קולות בעד:
זעירא, חן שרה מרדכי, גליה קלר 

  ושי שביט. 
 יוסף ג'בר.  נמנעים: אין. קולות נגד: 

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

 הערות: אין. 

 
 לישיבות הבאות

  שחולקו נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות
 .אין
 

 הנושאים הצפויים לעלות בישיבות הקרובות
בשל טעות בציון  2; העברה זו לא נידונה בישיבה מספר מדורית-העברה תקציבית פנים –משרדי סיו"ר  ✓

 . 3הסעיף התקציבי שתוקן בדיעבד, גם לא בישיבה מספר 
 פרמיות.  – דיון המשך ✓
 קרן מיזמי סטודנטים. – דיון ✓
 תגמול יו"ר ועדת רווחה.  – דיון ✓

 
 בברכה, 

 גיל בן יוסף | יו"ר ועדת כספים. 


