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 1סיכום: ישיבת ועדת כספים מספר 
 

 כללי
   (. 70, בניין 2קומה ) האגודה הסטודנטיאליתמשרד יו"ר ( ברביעי)יום  08.01.2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 .  14:15 –| זמן סיום  12:00 –זמן התחלה 
 

 נוכחים
המועצה(, רותם חניה, יטיב יחיאל, אור ליליאן )יו"ר ועדת תקנון, הגיע להצבעת ברק דביר )מזכ"ל  חברי הוועדה:

 הבחירות( ושיר שפרן.
 אוסקר אפשטיין ותובלי רון.  חסרים:

 
 משקיפים

 (.עדי אהרוני )יו"ר אגודת הסטודנטים ו אוהד חג'בי )רמ"ד כספים הנכנס( הנהלת האגודה:
 ועדת ביקורת(.  חבר) ים מל-לי חבר/ת ועדת ביקורת:

 דין בגדדי )יו"ר הועד המנהל ויו"ר ועדת תפעול(.  חברי מועצה:
 

 עדכונים 
 כספים  יו"ר ועדתעדכוני 
 . אין ✓

 
 עדכוני רמ"ד כספים 

בשל חילופי רמ"ד, הוצג מבנה המדור, פרויקטים ותהליכים המתרחשים בהווה וחזונו  –חזון מדור כספים  ✓
 של הרמ"ד הנכנס לגבי הפעילות המדורית והממשקים שלה עם המדורים האחרים כמו גם עם הוועדה. 

 
 עדכוני יו"ר האגודה הסטודנטיאלית

בחודשים האחרונים האגודה הייתה בתהליך איתור רמ"ד כספים  –  רמ"ד כספים תהליך כניסת תפקיד של  ✓
 חדש, כעת הוא מסיים חפיפה ונכנס לתפקיד באופן רשמי. 

 
הובן כי יש קבוצות סטודנטים שלא מתאפשר להם לשלם דמי רווחה )כלומר, אין אפשרות כזו   – דמי רווחה ✓

צאים באוניברסיטה בתפקידי עוזרי מחקר  דוקטורנטים, סטודנטים בינ"ל שנמ-מול האוניברסיטה(, כמו פוסט
וסטודנטים לתעודות מקצועיות. האגודה עובדת כעת מול מנהל התלמידים על מנת לפתוח להם את 

 האפשרות לתשלום דמי רווחה כדי שיוכלו להשתמש בשירותי האגודה. 
 

למועד בהמשך להחלטה משנה שעברה על הטלת קנסות במקרים שבהם סטודנט נרשם  –  תקופת מבחנים  ✓
ב' ולא מגיע או מגיע למועד ב' ולא נרשם, יועלה סקר פרויקטים כך שהסטודנטים יוכלו להחליט במה להשקיע 

 את הכסף מהקנסות )כפי שקרה בשנה שעברה(. 
 

בקרוב מדור כספים והאגודה יכנסו לתקופה של הערכת החציון, בהתאם לשינויים שנערכו   –   הערכת החציון ✓
כמו הוספת עמודות שמתעדות את הביצוע של פרויקטים, כחלק  –ההערכה בשנה שעברה לגבי אופי 

נתונים אלה יוצגו בפני הוועדות, כך שלאחר סבב זה תתבצע חשיבה לגבי השקעת  – מהערכת החציון 
 הכספים לסמסטר ב'. 

 
לצד תהליך הערכת החציון, האגודה בוחנת את מבנה האגודה במהלך תקופת המבחנים  –  רפלקציה ✓

 ה נבחנים התפקידים, גודלם והיקפם מתוך רצון לייעל את העבודה באגודה בתפקידים השונים. במסגרת 



 

 

 

 הצבעות
 התקשרות מול רו"ח האגודה  אישורהנושא: 

"רואה חשבון" בתקנון העמותה, על מועצת האגודה הסטודנטיאלית לאשר את מינוי הרו"ח   13עפ"י פרק רקע: 
(. אם תידרש החלפתו של רואה החשבון, על ועדת כספים להמליץ למליאת המועצה על 74.3מידי שנה )סעיף 

 כך.  

ד רואי החשבון לנדשטיין, קטורזה במסגרת הדיון הוצג פועלו של רו"ח האגודה, אריק קטורזה ממשרהדיון בועדה: 
ושות'. לאחר מכן, הוצגה ההמלצה של רמ"ד כספים ויו"ר האגודה להמשיך את ההתקשרות עמו בשל השירות 

 שהוא מעניק לאגודה ובין היתר, בשל העובדה שלאגודה רמ"ד כספים חדש. 
 

שאנו משקיעים בשירותי רו"ח   חלק מחברי הועדה שאל מדוע לא הובאו בפני הועדה פרטים נוספים, כמו הסכום 
וכדומה. רמ"ד כספים ויו"ר האגודה הגיבו לכל השאלות. יו"ר ועדת כספים היוצא הביע את עמדתו בנושא 

 בהינתן הניסיון שלו בתקשורת עם רו"ח האגודה בשנה האחרונה.  

יין,  על אישור המשך ההתקשרות מול משרד רו"ח לנדשטועדת כספים ממליצה למליאה  נוסח ההצעה:
 .קטורזה ושות' לשנה הקרובה 

, ברק דביר, רותם חניה קולות בעד:
 שפרן. ושיר  יטיב יחיאל

 . אין נמנעים: אין. קולות נגד: 

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

 הערות: אין. 

 
 יתרות מתקציב תשע"טעודפי שימוש בהנושא: 

ש"ח. במסגרת הישיבה,  94,685חולקו יתרות תקציב תשע"ט על סך  7מספר   2019בישיבת ועדת כספים רקע: 
ש"ח סעיף פרויקט הדיור של האגודה עד להצגת הנושא  10,000התקבלה החלטה לפיה יש להמתין עם חלוקת 

 וקבלת חוות דעת מועדת רווחה. 
 

ש"ח   6,000-ש"ח יועברו לאתר הדיור ו 4,000- יו"ר האגודה הציגה מסמך ובו היא ביקשה לפלג את הסכום כך ש
 לנגישות )עבור רכישת מערכות תמלול אוטומטיות יחד עם האוניברסיטה במחיר משתלם(. 

לשפת כחלק מהדיון בוועדה, עלתה השאלה האם המערכות האלה יחליפו את המתורגמנים הדיון בועדה: 
הסימנים באירועים, יו"ר האגודה אמרה כי לא בכל האירועים כי אם בחלקם, שכן באירוע גדול כמו יום הסטודנט 

 יש צורך גם במתורגמנים, בין היתר עבור תדמית נגישה והעלאת מודעות לנושא. 
 

הסבירה כי   כמו כן, עלתה השאלה מדוע צריך לרכוש שתי מערכות ולא מערכת אחת כפיילוט. יו"ר האגודה
מתקיימים כמעט בכל יום אירועים של האגודה בהם ירצו לספק שירותי תמלול. בנוסף, בכוונת האגודה להשאיל 

את הציוד לתאים וארגונים כדי שיוכלו להשתמש במערכות באירועים שלהם ולהפוך אותם ליותר נגישים 
 לאנשים שזקוקים לכך. 

 .ש"ח מסעיף "סל מרכזי" לסעיף "נגישות" 6,000  ועדת כספים מאשרת העברה ע"ס נוסח ההצעה:

ברק דביר, רותם חניה,  קולות בעד:
  יטיב יחיאל ושיר שפרן. 

 אין.  נמנעים: אין. קולות נגד: 

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

ש"ח בפרויקט אתר הדיור בישיבה עצמה, שהתקבלה.   4,000יש לציין כי נערכה הצבעה עבור השקעת הערות: 
שהוגדר כתנאי הכרחי להעברת הכספים. לכן, הסכום הזה עדיין אולם, התברר כי לא נערך דיון בוועדת רווחה 

   נמצא בסעיף "סל מרכזי" עד לקבלת חוות דעת מועדת רווחה. 

 
 2020ות ועדת כספים בחירות לראשהנושא: 

רותם חניה ויטיב  –כמדי שנה התקיימה הצבעה על ראשות ועדת כספים בקרב חברי הועדה. המתמודדים רקע: 
 יחיאל. הבחירות התקיימו במתכונת מכרז ובהצבעה חסויה. 



 

 

 .בוחרת ברותם חניה לתפקיד יו"ר הועדה לשנה הקרובה  2020ועדת כספים   נוסח ההצעה:

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

   בהצלחה רותם!הערות: 

 
 לישיבות הבאות

  שחולקו נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות
 אין. ✓

 
 הנושאים הצפויים לעלות בישיבות הקרובות

 אין.  ✓
 

 , עלו והצליחו
 .  היוצא גיל בן יוסף | יו"ר ועדת כספים 


