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 5סיכום: ישיבת ועדת כספים מספר 
 

 כללי
 .זוםב 21.09.2020 הישיבה התקיימה בתאריך

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

 
 נוכחים

בל רון, ברק דביר )מזכ"ל המועצה(, יניב שיר שפרן, יטיב יחיאל, תו(, תפעול אור ליליאן )יו"ר ועדת חברי הוועדה:
 גורדצקי.

 
 משקיפים

 אוהד חג'בי )רמ"ד כספים(, שיר צדוק )יו"ר האגודה(. הנהלת האגודה:
  )יו"ר ועדת ביקורת(. קולטקר ונתנאל מל ספיר כהן, לי ים חבר/ת ועדת ביקורת:

)יו"ר ועדת אקדמיה(, דורון לבנה )יו"ר ועדת  לוי (, דקלהועד המנהל ויו"ר ועדת תפעוליו"ר ) דין בגדדי :חברי מועצה
חבר , עידו שגן )(חבר מועצה) יובל דר מעורבות(, נועה חסידוב )יו"ר ועדת תרבות(, תום לוי )יו"ר ועדת הסברה(,

 .(מועצה
 
 

 עדכונים
 עדכוני יו"ר ועדת כספים

 ואת המעבר של הנגטיב מסיו"ר  וזיטיב ממדור תרבות למשרדי סיו"רהועד המנהל אישר את המעבר של הפ
 למדור תרבות.

 
 עדכוני יו"ר רמ"ד כספים

 אין 
 

 עדכוני יו"ר האגודה
 .הצגת התהליך המחשבתי בבניית התקציב 

 
 הצבעותדיונים ו

 אישור התקציב לשנת תשפ"אהנושא: 

לשנה  אגודהלאשר את התקציב שנבנה על ידי הבכל שנה ועדת כספים ממליצה למליאה לאשר או שלא  :רקע

רמ"ד כספים הסביר את הטבלאות השונות בבניית התקציב. יו"ר האגודה הציגה את התהליך  שלאחר מכן.

 המחשבתי מאחורי בניית התקציב ואת התקציב עצמו על פי המדורים השונים.

 : הדיון בוועדה

 ל.הצגת התקציב התבצעה בישיבה משותפת עם הועד המנה 

 שינויים מהותיים וארגוניים. יהיו  -יו"ר האגודה הציגה את השינויים שנעשו באגודה בעקבות הקורונה

 בהכנסות, במבנה המדורים ובפעילות האגודה.



 

 

  חברת הועדה שיר שפרן טענה כי תוכנית העבודה של מדור הסברה פחות מפורטת ולכן היא ויניב העלו את

 הסייגים שלהם להצבעה.

  :סייג ברק .1

. באופן חד פעמי, יהיה בכפוף לאישור ועד מנהל 10,000על מנת לממש מסעיף התאמות קורונה סכום שעולה על 

כל סכום אחר יוכל להתממש על ידי הנהלה בעדכון ועדת כספים. אם תהיה הצטברות כספים למספר תחומים 

 ל.ש"ח הדבר יהיה כרוך באישור ועד מנה 25,000מעל סכום של 

 -ייגהצבעה על הס

 . אין :נמנעים אין. :קולות נגד  פה אחד :קולות בעד

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

  :סייג שיר .2

את תקציב האגודה לשנת תשפ"א, למעט תקציב מדור הסברה שיעלה  21.09.20-עדת כספים תאשר היום, הו

 .21.10.20לאישור עד לתאריך 

 -הצבעה על הסייג

 .תובליו יניב :נמנעים .רותםאור, ברק ו :קולות נגד .יטיבו שיר :קולות בעד

ההצעה לא דין ההצבעה: 

 התקבלה.
 ☐ :נושא חסוי ☒ :נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה

  :סייג יניב .3

רבי הסברה וקבלת פירוט מף מראש מדור עדת כספים מאשרת את תקציב תשפ"א, בכפוף לקבלת מענה נוסו

 המועצה שיר שפרן. הנוגע למייל שקיבל מחברת

 -הצבעה על הסייג

, תובלי שיר, יטיב :קולות בעד

 .רותםו
 אין. :נמנעים .יניבאור, ברק ו :קולות נגד

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

 -ההחלטהההצבעה הסופית על 

קולות בעד: אור, ברק, יניב, תובלי 

 ורותם

 נמנעים: יטיב.  קולות נגד: שיר.

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

 
 שימוש בקנסות מועדי ב'הנושא: 

והאגודה מנתבת את הקנסות האוניברסיטה קונסת סטודנטים שנרשמו למועדי ב' אך לא הגיעו לבחינה, רקע: 
כל מדור חשב ברמתו על פרויקטים  ₪. 40,000האלו לצורך פעילות לסטודנטים. השנה הסכום הגיע ל

שרלוונטיים אליו, והעלה אותה להצבעה לוועדה המקבילה שלו. הפרויקטים שנבחרו בכל הועדות עלו להצבעה 
 בוועדת כספים, אשר נותנת למליאה את המלצתה.

  עדה:והדיון בו

 בוועדה חשבנו איזה פרויקטים נכון שיקבלו תקציב וגם מה יהיה גובה התקציב.
 -החלוקה הבאה התקבלה

 
 מעורבות:

 מיזמים( ₪2-3 ) 3000 –קול קורא למיזמים חברתיים, תאים וארגונים  .1



 

 

 ₪  6000 –תמיכה במוקדי עושים בניין/רחוב הקיימים  .2

 אקדמיה:

 שקל לסעיף התקציבי עבור הנגשת קורסי סיוע לימודיים מקוונים. 10000תוספת של  .3

 שקל לספריית ההשאלה עבור הסעיף התקציבי של רכש ייעודי לתקופת הקורונה. 3000תוספת של  .4

 שקל לסעיף התקציבי עבור הנגשת קורסי העשרה מקוונים. 3000תוספת של  .5

 תרבות:

 ₪. 15,000 -אר שבע )על בסיס הקפסולות שהעירייה בונה(הופעה של אמן ברחבת המוזיאון בב .6

 
 -על ההחלטהההצבעה 

שיר, יניב, אור, תובלי,  קולות בעד:
 אין.  נמנעים: .יטיבקולות נגד:  ברק ורותם.

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

 ח"אש 10לקנות מתקני כושר על סך בקשה לשינוי החלטת מועצה  הנושא:
טובת הקמת מתקני כושר חדשים שיוצבו ל₪  10,000כחלק מיתרות הקורונה, המועצה החליטה לנתב רקע: 

  בקמפוס, והאגודה מבקשת לייעד כסף זה לשימוש אחר.
  עדה:והדיון בו

 האגודה בדקה וקיבלה הצעות מחיר להקמת המתקנים. .1

 של התקנה והוצאה חודשית על טיפול שוטף.הדבר דורש הוצאה חד פעמית  .2

 נדרש אישור של האוניברסיטה להתקנת מתקנים אלו. .3

 כסף הנ"ל.הולכן האגודה מבקשת לשנות את ייעוד ₪   10,000סך ההוצאות גדול מ .4

 -על ההחלטהההצבעה 
 ב."עדת כספים מאשרת לשנות את החלטת המליאה ולנתב את הסכום לטובת סטודיו פוזיבטי"ו

 . רותם נמנעים: תובלי, יטיב, יניב.קולות נגד:  אור, ברק, שיר.  קולות בעד:
לא ההצבעה דין ההצבעה: 

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

 -על ההחלטהההצבעה 
ועדת כספים מאשרת לשנות את החלטת המליאה ולנתב את הסכום לפעילות ספורט חינמית עבור "

 ."הסטודנטים
תובלי, יניב, ברק, שיר  קולות בעד:
 . אין נמנעים: .איןקולות נגד:  יטיב ורותם

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

 
 

 לישיבות הבאות
  שחולקו נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות

 משלמי הרווחה. עדכון לגבי המספר המדויק של 
 

 הנושאים הצפויים לעלות בישיבות הקרובות
 אין.

 
 , ושנה טובה בברכת בריאות איתנה

 | יו"ר ועדת כספים.  רותם חניה


