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 4סיכום: ישיבת ועדת כספים מספר 
 

 כללי
, קומה 175)חדר משרד מזכ"לית מועצת אגודת הסטודנטים )יום שני( ב 03.06.2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 (. 70, בניין 1

 
 10:36 –| זמן סיום  09:00 –זמן התחלה 

 
 נוכחים

באמצע הישיבה(, חן שרה מרדכי  הצטרף)עומר חבד  יוסף ג'בר )יו"ר ועדת תפעול וועד מנהל(, חברי הוועדה:
  . גליה קלר )יו"ר ועדת הסברה(ו (, עזבה באמצע הישיבה)מזכ"לית המועצה

 
 משקיפים

 (. אושרת גולן )רמ"ד כספים(, עדי אהרוני )יו"ר אגודת הסטודנטים הנהלת האגודה:
 ועדת ביקורת(.  חבר) רוזנקה אלון ביקורת:חבר/ת ועדת 

 יותם מדמון )יו"ר ועדת אקדמיה(.  חברי מועצת הסטודנטים:
 

 עדכונים
 עדכוני יו"ר ועדת כספים

על מנת שנוכל לאפשר לאגודה לכתוב תוכניות עבודה סדורות, ועדת  – פעילות ועדת כספים בחודשי הקיץ ✓
 הסדיר מסגרות תקציביות מדוריות. ואוגוסט( כדי לכספים תתכנס בחודשי הקיץ )יולי 

 עדכון חסוי.  ✓
אמצעים כחלק מבניית התקציב, ועדת כספים תפיץ את מועדי הישיבות ב – פתיחת שערי ועדת כספים ✓

נוספים למעט אתר האגודה ובמייל, כך שכל המעוניין להגיע, לשמוע ולהשפיע על בניית התקציב לשנת 
  ( יוכל להגיע.2020תש"פ )

בקשות להעברות תקציביות סדרים בכל הנוגע לפניות לוועדת כספים, ביניהן -בשל אי – וועדת כספיםפניות ל ✓
פשוט יפיק טופס פנייה ללא מקור תקציבי מעודכן ושינוי תקנים ללא מקור תקציבי כלל, יו"ר ועדת כספים 

 שייעל את תהליכי העבודה מול הועדה. 
 

 עדכוני רמ"ד כספים
 עדכון חסוי. ✓
סטודנטים משלמי רווחה בסמסטר  201-חל גידול של כ – מספר סטודנטים משלמי דמי רווחה לסמסטר ב' ✓

 ב'. 
המסמכים הרלוונטיים הועברו לרו"ח האגודה כטיוטה ראשונית.  – ביקורת הנהלת חשבונות ודו"חות כספיים ✓

לאחר אישור הדו"חות בוועדת כספים, לאחר סגירת המשכורות, משרד כספים יעבוד על הדו"חות הכספיים. 
 רו"ח האגודה יגיע למליאת המועצה להצגת הנתונים על מנת לאשרם מול המועצה. 

ים עסוק בשבועות האחרונים בחוזים וקליטת עובדים משרד כספ – תקופת חילופים בהנהלת האגודה ✓
 המשרד עורך סנכרוני תקציב מול הרמ"דים הנכנסים והיוצאים.חדשים. 

 עדכון חסוי. ✓
 

 עדכוני יו"ר אגודת הסטודנטים
 עדכון חסוי. ✓
סטודנטים מילאו את הסקר. לפי החלטתם, יושקע כסף בפרויקטים הבאים: כסף למאגר  334 – סקר מועדי ב' ✓

 , הפסקה פעילה וקפה בנגטיב. בנק בחינות וסיכומים, כסף למערך הדיור



 

 

 

 הצבעות
  תקן אחראי שימור ידעהנושא: 

רגון שלא מפועלם של שימשיך יחד עם האמידי שנה המועצה מתחלפת ולכן, חשוב שייווצר זיכרון ארגוני רקע: 
חברי המועצה בלבד, אלא מטעם גוף עזר האמון על שימור הידע. נדרש להקצות עוד תקציב עבור המשך 

 ולשריין סכום בתקציב תש"פ עבור התקן. ההעסקה של אחראית שימור ידע הנוכחית 

שיצרה אחראית שימור הידע  זכות הפרומטבאולם, הוקם התקן במעמד זמני.  בכוונה הראשוניתהדיון בועדה: 
הגורמים השונים העוסקים בעמותה, ולנוכח דו"חות ועדת ביקורת לפיהם עולה פער בין הנוכחית )בר אורן( 

 מזכירות המועצה הגיעה להבנה כי התפקיד קריטי כקבוע. 
 

מזכ"לית המועצה )חן שרה מרדכי( טענה כי שימור ידע הוא תחום אפור, קורה כדרך קבע בכל ארגון הוא שהוא 
בנוסף, היא הסבירה לחברי הועדה  הסבירה שבעירייה שבה היא עובדת יש תפקיד לשימור ידע.לא קורה בכלל. 

 . את העבודה של אחראית שימור ידע עד ליום הישיבה

ועדת כספים מאשרת המשך תקן אחראי שימור ידע עד לסוף תקופת התקציב  לשנת תשע"ט:נוסח הצבעה 
, עד שלושה חודשים(ש"ח לכל תקופת ההעסקה ) 3,690שעות בשכר כולל של  30לשנת תשע"ט על סך 

    שימומן מבצ"מ ועדת כספים.

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

 קלר.   
 . אין נמנעים: אין. קולות נגד: 

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

ועדת כספים ממליצה על הפיכתו של תקן אחראי שימור ידע לקבוע החל משנת לשנת תש"פ: נוסח הצבעה 
   שעות. 10חודשיות לצד בנק שעות סמסטריאלי של שעות  30הפעילות תש"פ במתכונת 

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

   קלר. 
  אין.  נמנעים: אין. קולות נגד: 

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

 אין. הערות: 

 
 יו"ר ועדת בחירותתקן  הנושא:

במסגרת דו"ח ועדת ביקורת על בחירות המועצה בשנה"ל תשע"ט, המליצה הוועדה כי לחברי ועדת רקע: 
בחירות תהיה היכרות מקדימה עם המועצה, האגודה ותפקידיהן. ועדת תקנון רואה חשיבות רבה בצורך זה, שכן 

שר יהלו את צרכי המועצה ואת תקנון הוא מאפשר לחברי ועדת בחירות לקבל החלטות מושכלות יותר א
 העמותה. 

 
במסגרת תפקידו היו"ר ילמד את הפרק בתקנון הנוגע לבחירות, יעבור על דו"חות קודמיו ויכנס לחלק מישיבות 
המועצה לצד המדורים כדי ללמוד את מערך הכוחות בעמותה על מנת לבסס קמפיין מוצלח לגיוס חברי מועצה 

 חדשים. 
 
 

יותם מדמון )יו"ר ועדת אקדמיה וחבר בוועדת תקנון הגיע לישיבת הועדה כדי לפרט על הצעת בועדה: הדיון 
 ההחלטה. 

 
שיו"ר ועדת בחירות הובהר כי הכוונה היא לא להגדיל את התקן אלא לפרוס אותו על פני תקופה ארוכה יותר כדי 

ן אפשרות ליו"ר ועדת בחירות לבצע הכנה מתפריסה הוא על הדגש ב יוכל להכיר את הכוחות הפועלים בעמותה.
 דייק את קמפיין הבחירות למועצה. משמעותית במטרה ל



 

 

 320חודשים במתכונת של  7ועדת כספים מאשרת הארכת תקן יו"ר ועדת בחירות למשך  נוסח ההצעה:
 80+  270-שעות עבור חודשי אוגוסט וספטמבר ו 50 –שעות חריגות התפקיד יחולק לשני בנקים  80שעות + 

 2,050שעות חריגות עבור חודשי אוקטובר עד פברואר. עבור שנת תשע"ט, השכר יופרש מבצ"מ כספים ע"ס 
 ש"ח. 

גיל בן יוסף, יוסף ג'בר,  קולות בעד:
 . עומר חבד וגליה קלר

 אין.  נמנעים: אין. קולות נגד: 

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

 הערות: אין. 

 
 העברות תקציביות

 סיור טעימות –מזכירות מועצת הסטודנטים הנושא: 

מעוניינת להזמין סיור טעימות עבור גיבוש המועצה והנהלת האגודה. עלות הסיור בעיר  מזכירות המועצהרקע: 
יתרת סעיף  מזכירות המועצה והנהלת האגודה. אולם, זאת כחלק מאמצי הגיבוש שלש"ח.  1,100העתיקה הוא 

על סך  חברי מועצה העומד 14-סכום סמלי מש"ח בלבד. מזכירות המועצה אספה  475"פעילות חברתית" היא 
 ש"ח עבור הסיור.  555קיים חוסר של ש"ח. לפיכך,  70

בדיון הוצגו מספר מקורות תקציביים אפשריים ביניהם: הוצאות ישיבות מועצה, הוצאות ישיבות  הדיון בועדה:
בהתייחסות לניצול התקציבים, הסעיף התקציבי הרלוונטי ביותר הוא תיקי חברי מועצה, שלא היה בו ועדות ועוד. 

 יתרה של תיקי חברי מועצה משנה קודמת. שימוש עקב 
 

הובהר כי הסיור יהיה משותף, כאשר המועצה תשלם את העלות הקבועה ואילו האגודה תשלם עבור כל עובד 
 שיצטרף לסיור מטעמה. 

ש"ח מסעיף "תיקי חברי מועצה" לסעיף  555ועדת כספים מאשרת העברה תקציבית על סך  נוסח ההצעה:
 ."פעילות חברתית"

גיל בן יוסף, יוסף ג'בר,  קולות בעד:
ר חבד, חן שרה מרדכי וגליה עומ
 . קלר

 . אין נמנעים: אין. קולות נגד: 

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

 הערות: אין. 

 
 שיווק -משרדי סיו"ר הנושא: 

במהלך השנים האחרונות האגודה מוציאה ניוזלטר לסטודנטים לצורך עדכונם ופרסום תכנים שיווקיים. רקע: 
. השנה, הרישיון לא תוקצב בתכנית העבודה של משרד ActiveTrailעבור המערכת, האגודה משלמת לחברת 

 שיווק. 
 

תר האגודה" וסעיף "הכשרת מדורית בין סעיף "א-םלפיכך, סיו"ר האגודה היוצא מבקש העברה תקציבית פני
 עובדים" לסעיף "פרויקט סיינספסט וניוזלטר".

העברה תקציבית המשלימה את ההעברה התקציבית שהתקבלה ממדור הובהר כי מדובר ב הדיון בועדה:
 הסברה ואושרה. 

ש"ח  2,000מדורית מסעיף "אתר האגודה" ע"ס -ועדת כספים מאשרת העברה תקציבית פנים נוסח ההצעה:
 3,300פסט וניוזלטר" בסכום כולל של לסעיף "פרוייקט סיינסש"ח  1,300ומסעיף "הכשרת עובדים" ע"ס 

 ש"ח לצורך רכישת הרישיון השנתי. 

גיל בן יוסף, יוסף ג'בר,  קולות בעד:
   .עומר חבד וגליה קלר

 . אין נמנעים: אין. קולות נגד: 

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

 הערות: אין. 



 

 

 
 מתנות לשנת תש"פ –משרדי סיו"ר הנושא: 

בעקבות תוצאות ועדת בחירת מתנות לשנת תש"פ, הנהלת האגודה קיבלה הצעת מחיר להרכב המתנות רקע: 
ש"ח בגין  3,105חישוב שלאחר הצעת המחיר, נוצר פער של בין החישוב הראשוני של המתנות ללשנת תש"פ. 

 כיס סיליקון לכרטיסים עבור מכשיר נייד. 
 

מסעיף "אירועי פתיחת שנת  מדורית-פנים בקש העברה תקציביתלפיכך, סיו"ר האגודה הנכנס )אביב סגרון( מ
 ש"ח.  3,105תשע"ט וחריגות שעות רכזים" לסעיף "מתנות תש"פ" ע"ס 

לשנת תש"פ ועל הצעת המחיר של הספק מטעם  הרכב המתנות אודותהורחב במסגרת הדיון  הדיון בועדה:
 התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית. 

מדורית מסעיף "אירועי פתיחת שנת תשע"ט -ועדת כספים מאשרת העברה תקציבית פנים נוסח ההצעה:
 ש"ח.  3,105וחריגות שעות רכזים" לסעיף "מתנות תש"פ" ע"ס 

גיל בן יוסף, יוסף ג'בר,  קולות בעד:
   . ומר חבד וגליה קלרע

 . אין 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
 .המשימות ישלחו אישית בהמשך ✓

 
 לעלות בישיבות הקרובותהנושאים הצפויים 

 . לעובדי תפעול פרמיות – דיון המשך ✓
 נושא חסוי.  ✓
 (. 2020תקציב לשנת תש"פ ) – דיון ✓

 
 בברכה, 

 גיל בן יוסף | יו"ר ועדת כספים. 


