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 5סיכום: ישיבת ועדת כספים מספר 
 

 כללי
  (. 70, בניין 2קומה )אולם רותם ( בשלישי)יום  23.07.2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 
 14:00 –| זמן סיום  12:00 –זמן התחלה 

 
 נוכחים

 . (חן שרה מרדכי )מזכ"לית המועצהו זעיראעומר  יוסף ג'בר )יו"ר ועדת תפעול וועד מנהל(, חברי הוועדה:
 . שי שביטו בד, גליה קלרומר חע חסרים:

 
 משקיפים

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

ויקיר  יל )יו"ר ועדת תרבות(, יותם מדמון )יו"ר ועדת אקדמיה(יובל אלון )יו"ר ועדת תקנון(, אנה ג הועד המנהל:חברי 
 מעורבות(. "ר ועדת ציזר )יו

 . אריק קטורזה רו"ח האגודה:
 

 עדכונים
 עדכוני יו"ר ועדת כספים

ידחה הדו"חות הכספיים , הדיון אודות הנחיית ועדת ביקורתלאור  – הדיון אודות הדו"חות הכספייםדחיית  ✓
 . 8מספר למליאת 

 

 צבעותה
 הגשת בקשה לשינוי שם האגודה  –מזכירות מועצת הסטודנטים הנושא: 

על שינוי שם האגודה, מזכירות המועצה החלה בתהליך שינוי בהמשך להחלטת מועצת אגודת הסטודנטים רקע: 
 "ח. ש 66ש לשלם לרשם סכום ע"ס התהליך הבירוקרטי, יעל מנת להתחיל את ות. עמותרשם המול  השם

  . לא התקיים דיון הדיון בועדה:

עבור שינוי שם לרשם העמותות תשלום ש"ח בגין  66ע"ס תשלום ועדת כספים מאשרת  נוסח ההצעה:
 האגודה. 

 גיל בן יוסף, יוסף ג'בר, קולות בעד:
  . חן שרה מרדכיו עומר זעירא

 . אין נמנעים: . אין קולות נגד:

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

 . ליובל אלון )יו"ר ועדת תקנון( בהצגת חשבוניתיש להעביר את התשלום בגין הוצאה זו הערות: 

 
 2018חות כספיים לשנת דו"הנושא: 

ר רשמי. לקבלת אישולצורך מעבר ווועדה מובאים הדו"חות הכספיים של אגודת הסטודנטים לדי שנה, כמרקע: 
 את הביקורת שנערכה על הדו"חות.  סבירעל מנת לה( הגיע ריק קטורזה)א רו"ח האגודה, כחלק מתהליך זה

, דו"ח על מאזנים – עיקרי הדו"חועד המנהל את ועדה והלן )רמ"ד כספים( הציגה בפני הואושרת גו הדיון בועדה:
 ם. ותזרימי מזומני הפעילויות

 



 

 

ת שנערכה הוא מוצא את הדו"חולאחר ביקורת טען בפני הוועדה והועד המנהל כי רו"ח האגודה )אריק קטורזה( 
היא  לומר,כ – אגודת הסטודנטים נמצאת במצב של איתנות פיננסיתונים, קינים וכי לאור הנתהכספיים ת

  . סוגלת לעמוד בהתחייבויותיהמ

ו"חות את הד ץ למליאת אגודת הסטודנטים לאשרלהמליועד המנהל ממליצה לוועדת כספים  נוסח ההצעה:
  ישיבת הוועדה. כפי שהוצגו ב 2018לשנת  םהכספיי

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

 . אין נמנעים: אין. קולות נגד: 

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

 הערות: אין. 

 
 העברות תקציביות

 מדור רווחההנושא: 

, כך שגם ע המרכזי ביום הסטודנטהאירו סימנים עבוראת שירותיה של מתרגמת לשפת הוחה שכר מדור רורקע: 
מדור רווחה, השירות לא תרבות ל הבנה בין מדור-אולם, בשל אימנו. יהנות מסטודנטים בעלי מוגבלויות יוכלו ל

מדורית מסעיף "תארים -םפני תמבקשת העברה תקציבי)שיר כהן( רווחה  מ"דר, תוקצב כראוי. לפיכך
  ש"ח.  4,095מים" לסעיף "נגישות" ע"ס תקדמ

כספים שבה מעבירים  אשונה( טען כי זו לא הפעם הר, עומר זעירא )חבר ועדהבמסגרת הדיון הדיון בועדה:
גודת אהרוני )יו"ר אה נועד. עדי ה לשמלמטרמדוע הסעיף לא משמש ביקש לדעת סעיף "תארים מתקדמים" ומ

צא כי לא היה מ, בפועל נטודנטים לתארים מתקדמים עם ילדיםסנעשו אירועים עבור הסבירה כי הסטודנטים( 
רך כלל אינם משלמים דמי הוסיפה כי סטודנטים אלה בדאושרת גולן )רמ"ד כספים(  . ביקוש לאירועים אלה

ה בסטודנטים ראשון. לכן, באופן טבעי, ההשקעה של האגודודנטים לתואר וכי רוב התקציב מבוסס על סטרווחה 
 לתואר ראשון גדולה יותר. 

 
ים. עדי אהרוני )יו"ר אגודת ללא ילדתקדמים ארים משאל מה לגבי סטודנטים לת( "ר ועדת כספים)יוף בן יוסגיל 

 . , בעיקר מבחינת צרכי האוכלוסייההאגודה תבחן את הנושאודנטים( הסבירה כי הסט
 

סטודנטים  שמתרגמת לשפת הסימנים אכן עונה על צרכיטענה כי לא בטוח ועדת תקנון( יובל אלון )יו"ר הערות: 
ים של הדגיש כי לפי נתונ. גיל בן יוסף )יו"ר ועדת כספים( לשקול לשנים הבאות תמלול כי כדאיו עם מוגבלויות

  הבין את שפת הסימנים. בודדים הסטודנטים אשר יודעים ל טודנטים מנהיגים נגישות(סן )מ"תא ס

" לסעיף תארים מתקדמיםמדורית מסעיף "-ועדת כספים מאשרת העברה תקציבית פנים נוסח ההצעה:
 ת הסימנים ביום הסטודנט. ת לשפרגמתלצורך תשלום למ ש"ח 4,095" ע"ס נגישות"

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

 . 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
 אין.  ✓

 
 לעלות בישיבות הקרובותנושאים הצפויים ה

 . לעובדי תפעול פרמיות – דיון המשך ✓
 

 בברכה, 
 גיל בן יוסף | יו"ר ועדת כספים. 


