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 6סיכום: ישיבת ועדת כספים מספר 
 

 כללי
   (. 70, בניין 2קומה  ) קלדאולם ( בשלישי)יום  10.09.2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 .  17:00 –| זמן סיום  11:00 –זמן התחלה 
 

 נוכחים
וגליה קלר )יו"ר ועדת  חן שרה מרדכי )מזכ"לית המועצה( יוסף ג'בר )יו"ר ועדת תפעול וועד מנהל(, חברי הוועדה:

 הסברה(. 
 ושי שביט.  חבד  זעירא, עומר עומר חסרים:

 
 משקיפים

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

 , עזב באמצע הישיבה(. ר ועדת מעורבות יקיר ציזר )יו"ו יותם מדמון )יו"ר ועדת אקדמיה( הועד המנהל:חברי 
 

 מוזמנים
 ו"ר ועדת בחירות(. )ילידור אביטן  :ועדת בחירות ת /חבר

 

 עדכונים 
 רמ"ד כספים עדכוני 
"מ מול רו"ח האגודה  "מ עבור מוש"ח ללא מע 18,000לגבי הוצאה של המנהל הועד  אישור   –צ"מ כספים  ב ✓

 בבצ"מ כספים.הוביל לגירעון  לשעבר
מנהל על מקור תקציבי ועד הבולא הוחלט ות הנושא בישיבה עלה כי אודבדיון  -דה על העדכון הועתוספת 

לול הוסכם כי להבא נוסח החלטה יכ. לא הייתה אמורה להתרחשצ"מ כספים ולכן ההוצאה האוטומטית מב
 . מאוזן בסעיפים השונים בתקציבשמור על מצב על מנת לתקציבי ברור את המקור ה באופן

נגב אודות תרומות ב גוריון-אוניברסיטת בןאלית לבין האגודה הסטודנטיישיבה בין התקיימה  –ת תרומו ✓
זאת ועוד,   בהמשך השנה.ברו  רו יועשטרם הועבתרומות  הובהר כי הדו לאגודה.  וחרי האוניברסיטה שיועמש

 . בר הנאמנים , מחדולר 116,000לתרומה מצטברת בסך של חייבות קיבלה הת האגודה 
 

 הצבעות
 בחירות אלקטרוניות הנושא: 

. במסגרת ט ואפקטיבישוחירות לפאת תהליך הבלהפוך  –ציונל הריו"ר ועדת בחירות הציג את הנושא. רקע: 
לפיות כפי שהועסקו במשך השנים, אלא ועדת בחירות תצמצם את הבחירות האלקטרוניות לא יועסקו עובדי ק

 .הוצגו שתי הצעות מחיר שונות המערכת.  "י ספקשיסופקו עלטים אבובהן תשתמש בט הקלפיות הפיזיות 

צ"מ כספים לשנת תש"ף ש"ח מב 8,000ציבית מראש ע"ס סק בהעברה תקעועדה והדיון ב הדיון בועדה:
נשאלו שאלות , בחירות אלקטרוניות. במסגרת הדיון עצמוועדת בחירות לקיים לתקציב בחירות ע"מ לאפשר לו

ציר פיזי,  דיגיטלי וציר  –כי הבחירות יתקיימו בשני צירים הוסבר  –תקיימו בפועל הבחירות י פן שבוהנוגעות לאו
 . ד הצבעות עידוהנראות ובשביל  בשבילאופן מצומצם פעלו קלפיות פיזיות בבמסגרתו יו

 
גוע בקמפיין הבחירות לצד שמירה מבלי לפספים ביר את הכבהמשך הדיון, הועדה ניסתה להבין כיצד אפשר להע

תרת יתרה רת הועדה כי בכל מקרה שבו נובמסג ים הבאה. הובהרועדת כספן לול הנית ככצ"מ מלא על ב
 היא תעבור באופן מיידי לבצ"מ כספים. , תקציבית בתקציב בחירות 



 

 

 

(  2020צ"מ כספים לשנת תש"ף )ש"ח מב 8,000ועדת כספים מאשרת העברה תקציבית ע"ס  נוסח ההצעה:
     ת. דת בחירוועלתקציב 

כי וגליה ה מרד ן שרח קולות בעד:
 קלר.  

 . ףיוס גיל בן נמנעים: . יוסף ג'ברקולות נגד: 

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

 הערות: אין. 

 
 זוגיות וקריירה  קטור יפרוהנושא: 

לאותן דה גוזרת את המטרות שלה האגוממנו , האגודה מוציאה אחת לכמה שנים את סקר "חיים בנגב"רקע: 
. מדובר על גבוהסוקה טודנטים בתחומי הזוגיות והתעהצורך של הס. בסקר שהתקיים השנה נמצא כי השנים

ית מונה להיות אחראי על קהילת רכז מעורבות . ד היום אופן פורמלי עאגודה לא עסקה בשני תחומים בהם ה
    . תפקיד זהבחינת הצורך ונמצא כי יש צורך ב

 
בשנה . טהדיקנאו במימון ומחצית  )מדור רווחה( האגודהמימון תו ב, מחצישעות חודשיות  80ע"ס התפקיד 
אודות עבור על הנתונים שיאספו ום אגודה ומועצה יהתפקיד יחנה תחת מדור מעורבות ובסיומה פורהקרובה 
 ., כך שבבוא העת הוא יעבור למדור רווחהוהצורך התפקיד 

מבחינת . עצמוירוט אודות התפקיד , חברי הועדה ביקשו מיו"ר האגודה פבמסגרת הדיון בישיבההדיון בועדה: 
נטיות לקהל ורלו , במציאת בעלי עסק וחברות תעסוקה התפקיד יעסוק בפיתוח של משרות ג'וניור וסטודנט

פיק יריד התפקיד ייוכלו לצבור ניסיון בתחום לימודיהם. מבחינת זוגיות הסטודנטים מבחינת תעסוקה על מנת ש
 . "פ עם יוזמת מתפלפלים מתפלפלות , שת חתונות 

תחת מדור מעורבות כפי  וגיות וקריירה צה למליאה על אישור פרויקטור זדת כספים ממליוע נוסח ההצעה:
   ריאה. שהוצג בישיבה ובחומרי הק

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

 . אין נמנעים: אין. קולות נגד: 

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

 הערות: אין.

 
 צמצום תקן גרפיקאיהנושא: 

ח לשעה. אולם, ש" 37ר של ת בשכשעות תקן חודשיו  110-ה בתקן הגרפיקאי לבוצעה הגדל 2018ת בשנ רקע: 
כמות , אשר ביצע ועמד בתפוקות וביעדים בהגרפיקאיידי -לאחר הגדלתו התברר כי אין ניצול מירבי של התקן על

, שעות חודשיות  90-צום התקן לצמסיו"ר האגודה ממליץ על , . לפיכךשל שעות מהתקן המוקצה לו קטנה
 .תם התנאים ובאותה הכפיפות באו

 
ד לשנה חשב בהערכת התפוקות הנדרשות מהמשר, בהת ד גרפיקההשינוי נועד לייעל את העבודה במשר

 . את הבקשההמחזקים  ,ת משרד גרפיקה וראש מדור הסברהמנהלל תואמה מובקשה . ההקרובה

 . לאחר הצגת הרקע והנתונים  עברה להצבעהועדת כספים , : לא התקיים דיון משמעותי בענייןהדיון בועדה

, כפי שהוצג שעות חודשיות 90-ה לצמצום תקן גרפיקאי לבקשמאשרת את ה דת כספים  וע נוסח ההצעה:
 ה.  קריאבישיבה ובחומרי ה 

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

 . אין נמנעים: אין. קולות נגד: 

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

 הערות: אין.

 
   (2020יב תש"ף )תקצ הנושא: 



 

 

. בשלב הראשון היא בונה על גבי הקובץ בניית התקציב מספר שלבים תהליך בירה כי לרמ"דית כספים הס רקע:
הרכבן.   ן לשחק עם ת ויות שלא ניאלה על, עלויות לאוניברסיטה וכדומה. שכר חשמל, –ת ועוקבאת העלויות ה

 בודה. כניות העו"ר האגודה לפיזור בין המדורים השונים לפי ת היא מגישה את יתר הסכום ליולאחר מכן, 

. הצגת התקציב  , באופן ספציפייות התקציבכספים עברה על כל לשונ במסגרת הצגת התקציב, ועדת דיון: 
 .התבצעה בישיבה משותפת עם הועד המנהל

( כפי שהוצג בישיבה  2020תש"ף )ספים ממליצה למליאת המועצה על אישור תקציב ועדת כ נוסח ההצעה:
     יאה. רובחומרי הק

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

 . 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.  ✓

 
 הנושאים הצפויים לעלות בישיבות הקרובות

 אין.  ✓
 

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


