
 

 

 ד' בטבת ה'תש"ף

2020.01.01  
 

 7סיכום: ישיבת ועדת כספים מספר 
 

 כללי
  (. 70, בניין 2קומה )האגודה  משרד יו"ר( בראשון)יום  22.12.2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 .  11:00 –| זמן סיום  09:00 –זמן התחלה 
 

 נוכחים
 . חן שרה מרדכי )מזכ"לית המועצה(( ויוסף ג'בר )יו"ר ועדת תפעול וועד מנהל חברי הוועדה:

  עומר זעירא ושי שביט.  חסרים:
 

 משקיפים
עדי אהרוני )יו"ר אגודת אוהד חג'בי )רמ"ד כספים הנכנס( ו(, היוצאת  אושרת גולן )רמ"ד כספים  הנהלת האגודה:

 (. הסטודנטים
 ועדת ביקורת(.  חבר) ים מל-לי חבר/ת ועדת ביקורת:

 

 עדכונים 
 כספים  יו"ר ועדתעדכוני 
 . 2020חילופי ועדת כספים לרגל מועצת האגודה הסטודנטיאלית לשנת  ✓

 
 עדכוני רמ"ד כספים 

 נבחר רמ"ד כספים חדש, אוהד חג'בי, שנמצא כעת בשלבי חפיפה.  –רמ"ד כספים חדש  ✓
 התקבל עדכון כי חל גידול בדמי הרווחה לשנת תשע"ט בגין סטודנטים נוספים שהחלו ללמוד.  –דמי רווחה  ✓
 ש"ח חולקו בין הסעיפים השונים בהתאם לסקר שהופץ בקרב הסטודנטים.   60,000  –סקרי קנסות מועדי ב'   ✓
ות תרומות גוריון בנגב אוד -התקיימה ישיבה בין האגודה הסטודנטיאלית לבין אוניברסיטת בן –תרומות  ✓

וכי בנוסף  משוחרי האוניברסיטה שיועדו לאגודה. הובהר כי התרומות שטרם הועברו יועברו בהמשך השנה
   לסכום שהובטח השנה, יגיע סכום נוסף. 

 

 הצבעות
 איסוף יתרות מתקציב תשע"ט הנושא: 

כבכל סיום שנת תקציב, מסכמים את הסעיפים השונים בתקציב ובהינתן יתרות מושכים אותם לסעיף רקע: 
חדש בשם "סל מרכזי". לפי המסמך שהוצג בפני הוועדה, ההפרש בין מקורות לשימושים עבור חציון ב' עומד על 

"ח. כלומר, סה"כ יתרות  ש  -150,844-ש"ח וההפרש בין קורות לשימושים עבור חציון א' עומד על כ 425,529-כ
ש"ח   170,000. מתוך סכום זה, ש"ח 274,685עודף הכנסות על הוצאות עבור שנת התקציב תשע"ט הוא 

 (. 6משמשת כיתרת זכות תקציב תש"ף )אושר כחלק מאישור התקציב בישיבה 

  274,685( בסכום כולל של 2019איסוף יתרות תקציב מתקציב תשע"ט )ועדת כספים מאשרת  נוסח ההצעה:
 ש"ח, כפי שהוצג במסמכים הנלווים ובישיבה. 

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

 . אין נמנעים: אין. קולות נגד: 

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

 הערות: אין. 

 
 שימוש ביתרות מתקציב תשע"טהנושא: 



 

 

 ש"ח לחלוקה בין הסעיפים השונים. יו"ר 104,685- ש"ח, נותרו כ 274,685בהמשך לכתוב לעיל, מתוך רקע: 
 האגודה ערכה שיח עם הרמ"דים כדי ליצור מסמך מאגד לחלוקת התקציב בהינתן פרויקטים חדשים וישנים. 

, להבין את הרציונל שעומד מאחוריהם במסגרת הדיון, הוועדה עברה על הסעיפים השונים כדי הדיון בועדה: 
  הפירוט להלן:לאחר שינויים קלים במסמך, 

 
 בצ"מ כספים  - ש"ח  7,000
 בצ"מ הנהלה - ש"ח  7,000

 החזר סכום לסעיף רכב   -ש"ח   13,000
 רכישת עמדת הסברה לאגודה - ש"ח  5,000
 תוספת למסע לפולין - ש"ח  5,000
 שיפור נראות עמדות שיווק  - ש"ח  5,000

 שיפור בנק בחינות וסיכומים, בהתבסס על נתוני שימוש שיוצגו בוועדת אקדמיה – ש"ח  15,000
 תוספת לפעילות המועצה, סעיף בצ"מ מזכ"ל – ש"ח  5,000
 יצירת סרטוני תדמית לקידום פרויקט ערך בכיתה לקראת אירוע מרצה מעורר השראה   – ש"ח  5,000
ש"ח(,   1,000קידום תחום הנגישות: רכישת רמפות להתאמה של תווי שטח באירועי אגודה ) – ש"ח  5,000

 בהתבסס על תהליך מיפוי צרכים  – ש"ח( 4,000רכישת פתרונות נגישים לאירועים ולפעילות )
 תוספת לפעילות בתחום הזוגיות )הרצאות ופעילויות(  – ש"ח  10,000

 סבב ג'  בחירות ארציות  – ש"ח  7,685
 תוספת לתחום השוויון המגדרי ומניעת הטרדות מיניות – ש"ח  5,000

 
שעות פיתוח ושיווק הפרויקט, יישאר בסל המרכזי   – תוספת לפרויקט אתר דיור של האגודה  – ש"ח  10,000

 לאישור ועדת כספים הבאה ולאחר הצגת הנתונים לוועדת רווחה 

ש"ח,   94,685( בסכום כולל של 2019מאשרת שימוש ביתרות מתקציב תשע"ט )  ועדת כספים נוסח ההצעה:
 בהתאם לנידון בישיבה.  

גיל בן יוסף, יוסף ג'בר   קולות בעד:
 וחן 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

 .  2020ועדת כספים לומיועד  –בסעיף "סל מרכזי"  חלוקת היתרה הנוספת  ✓
 .  2020חירת יו"ר ועדת כספים לשנת ב ✓

 
 בברכה,  

 גיל בן יוסף | יו"ר ועדת כספים. 


