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 נוכחים

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

 משקיפים
 אוהד חג'בי )רמ"ד כספים(, שיר צדוק )יו"ר האגודה(. הנהלת האגודה:

 ספיר כהן. חבר/ת ועדת ביקורת:
 רווחה(. )יו"ר ועדת  רועי אראל(, יו"ר הועד המנהל ויו"ר ועדת תפעול) דין בגדדי :חברי מועצה

 
 

 עדכונים
 עדכוני יו"ר ועדת כספים

  לפרסם אותן בקרב הסטודנטים ובקרב חברים ללימודים.תשפ"א, וחשוב בקרוב יתקיימו בחירות למועצת 

 
 עדכוני יו"ר רמ"ד כספים

 אין 
 

 עדכוני יו"ר האגודה
 עם ההחלטה מה  והמועצה התעכבהכיוון התהליך התעכב אל מול האוני'  -'קנסות מועדי ב' של סמסטר א

לעשות עם הקנסות, לכן האגודה טרם קיבלה את הסכום המדובר. יו"ר האגודה פועלת מול האוניברסיטה 
 בעניין.

 'האוני' לא לקחה קנסות על מבחנים שהתקיימו בזום, אלא רק על המבחנים  -קנסות מועדי ב' של סמסטר ב
סכום של הקנסות הינו מועט. יו"ר האגודה הסבירה כי היא הפרונטאליים. התקיימו ממש מעט כאלה לכן ה

רוצה שהסכום ילך אוטומטית לדיקנט ולא יעבור דרך האגודה, וכך הסכום ינוצל ישירות לעזרה אקדמית 
 לסטודנטים.

 מדור כספים פועל כרגע לסגירת תקציב תש"פ בכדי להבין מה יהיו היתרות של השנה  -יתרות תש"פ
 משער שהתהליך יסתיים בתחילת ינואר. הקודמת. רמ"ד כספים

 
 

 הצבעותדיונים ו
 המשך התקשרות עם משרד רואה החשבון "לנדישטיין קטורזה ושות'".הנושא: 

אם תידרש החלפתו של רואה . מידי שנה על מועצת האגודה הסטודנטיאלית לאשר את מינוי הרו"ח רקע:

 כך. החשבון, על ועדת כספים להמליץ למליאת המועצה על

 : הדיון בוועדה



 

 

  במסגרת הדיון הוצג פועלו של רואה החשבון עם העמותה, והוצגו המלצותיהם של יו"ר האגודה ושל רמ"ד

פועל בצורה מקצועית וטובה וכי, לדעתם, התקופה הנוכחית )קורונה( בעייתית  כספים. הם הסבירו כי הרו"ח

 מבחינה כלכלית ולכן לא נכון לארגון להחליף רואה חשבון. 

  ,חלק מחברי הועדה שאלו מדוע לא הוצגו בפני הועדה הצעות נוספות להתקשרות עם משרדי רו"ח נוספים

ור, כי בעיניהם כרגע, בתקופת הקורונה, כדאי להמשיך אלא רק הצעה אחת, והיו"ר והרמ"ד הסבירו, כאמ

 את ההתקשרות עם הרו"ח הנוכחי שמכיר את האגודה בצורה טובה.

  :רותםסייג 

חלופות  2( של ועדת כספים בנוגע להמלצה של המשך התקשרות עם הרו"ח הנוכחי יוצגו לפחות 2021בדיון הבא )

 נוספות.

 -הצבעה על הסייג

 יטיב. :נמנעים אין. :קולות נגד רותם, ברק, אור. :קולות בעד

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

 -ההצבעה הסופית על ההחלטה

  אין. נמנעים: יטיב. קולות נגד: ברק, אור, רותם.: קולות בעד

 ☐ :נושא חסוי ☒ :בהצבעהחבר ועדת ביקורת  דין ההצבעה: ההצבעה התקבלה. 

 
 "(.2"הצבעה  -כגם  )נכתב ע פתיחת שנה תשפ"א של משרד תפעולניתוב תקציב אירוהנושא: 

בעקבות הקורונה, אירוע פתיחת שנה של האגודה בוטל )תוכנן לקיים אירוע שיעמוד בהנחיות משרד רקע: 
לנתב מחדש את תקציב משרד תפעול שיועד הבריאות, אך עכב הנחיות חדשות הדבר לא התאפשר( ולכן יש 

 לאירוע זה.
  דיון:

 -בקשה לחלוקה הנ"ל הוצגה ע"י יו"ר האגודה 
לסעיף חידוש ציוד אשר ינותב בין היתר לשיפוץ מטבחון האגודה, קניית ריהוט משרדי בלוי, חידוש -₪  35,700

ציוד לסטודיו פוזיטיב, רכישת ציוד מקוון לסטודנטים )בשיתוף מדור אקדמיה(,  רכש של ציוד אלקטרוני לטובת 
 עבודה במשרדי האגודה )מצלמות לישיבות מקוונת, רמקולים וכו'(. 

לסעיף אחזקת ציוד אשר ישמש בין היתר לקניית דגלי ישראל רשמיים על פי הצעת ההחלטה  -₪  21,800
קניית מכולת אחסון ציוד, ₪(,  3000שהתקבלה במליאת המועצה, רכישת פינת ישיבה לעובדי האגודה )עד 

 חלוקת ציוד ומעטפת לוגיסטית לאירועי תרבות.  

  .קציבי בנק שעות מדור רווחהלטובת סעיף ת -שעות( ₪100 ) 4300

 .עיף תקציבי בנק שעות מדור אקדמיהלטובת ס -שעות(  ₪100 ) 4300

 .יף תקציבי בנק שעות מדור מעורבותלטובת סע -שעות( ₪100 ) 4300

 .סעיף תקציבי "בצ"מ יו"ר" –לטובת "תו מידות אפקטיבי"  -₪  6000

 פרויקט הדיור תותנה בהצגה של התקציב המקורי "כל בקשה תקציבית נוספת של  -בעקבות סייג קודם
וכל הבקשות שהועלו ואושרו בנושא זה עד לאותו מועד", הוצגו הפרטים הרלוונטיים בנושא פרויקט 

 הדיור.

 מהכסף הולך לרווחת עובדי האגודה, ולדעתו דרך פעולה זו אינה נכונה וכי  חבר ועדה טען כי הרבה
 מה נעשה עם הכסף בשנה האחרונה.-לסטודנטים בהאגודה צריכה להשקיע יותר בהסברה 



 

 

 לא מרוויחים שכר גבוה אלא שכר לאו הכי יו"ר האגודה הסבירה כי התנאים של עובדי האגודה, שב
שעתי מינימום, אינם טובים דיו וכי המטבחון של האגודה כבר רקוב ומעלה עובש ולכן מעלה בקשה זו. 

והמפגש החברתי בין עובדי האגודה נפגע מאוד, דבר  בנוסף, ,ע"פ היו"ר, בתקופת הקורונה המרקם
ואחד הפתרונות לכך הוא  שמשפיע על הרצון של סטודנטים לעבוד באגודה ולכן יצירת מפגש זה חשובה

 רכישת פינת ישיבה לעובדים.

 .חברי הועדה לא הבינו על פי איזה חישוב האגודה הגיעה לסכומים הכתובים בשני הסעיפים הראשונים 

 אגודה פירטה והסבירה את הכתוב בסעיפים.יו"ר ה 

 "מדובר בתו מידות שבוחן את העמותה ואת פעילותה, ואחת לכמה שנים משלמים  -"תו מידות אפקטיבי
לחברה האחראית עליו בכדי שתבצע את הבדיקה. השנה האגודה נדרשה לשלם אך ההנהלה לא ידעה 

סכום זה לא נכנס לתקציב ויו"ר האגודה  זאת מראש, עקב תחלופה גבוהה של עובדים בארגון, ולכן
לסעיף  את סכום זהלהעביר  מועלה הבקשה שילמה עליו בסופו של דבר מסעיף בצ"מ יו"ר. בעקבות כך

 בצ"מ יו"ר. 
 הנושא התווסף כסעיף בבניית התקציב כדי שהדבר לא יחזור שנית.

  לאחר אישור הסייג השני, יו"ר האגודה העלתה כי בהצגת יישום ההחלטה, אין באפשרותה להציג את
לדוגמא, אלא היא תוכל להציג את ההוצאות מתוך הסעיף התקציבי ₪  35,700הסכום הספציפי, 

רמ"ד הכספים הסביר זאת בכללותו, משמע מתוך הסעיף המקורי בתוספת הסכום החדש שאושר. 
 יותר. בצורה רחבה

 לכל היותר.₪  1000דגלי ישראל יהיו בעלות כוללת של  :שירסייג 

   -הצבעה על הסייג
 רותם, תובלי. נמנעים: ברק, אור, יטיב. :נגדקולות  שיר. :קולות בעד

ההצעה לא דין ההצבעה: 

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

 תשפ"א תעודכן ביישום ההחלטה ותקבל פירוט ספציפי של הייעוד הכספי.וועדת כספים  :שירסייג 

   -הצבעה על הסייג
 אין. נמנעים: אין. :נגדקולות  פה אחד. :קולות בעד

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

 (כפי שהוצגה )כולל הסייג שעבר 2הצבעה את מאשרת וועדת כספים -ההצבעה הסופית על ההחלטה

שיר, ברק, אור, תובלי,  :קולות בעד
 יטיב. נמנעים: אין. :נגדקולות  רותם.

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

 
 

הפקות" המאפשר  -"אירועי תרבות -לסעיף אחר במדור₪  20,747 -יתרת הסכום בסעיף העברת הנושא:
 (."3הצבעה " -)נכתב גם כ תקציב לקיום פעילויות לאורך כל השנה, ולא רק בתחילת השנה.

 70,000על פי תוכנית העבודה של שנת תשפ"א, אירועי פתיחת שנה במדור תרבות תוקצבו בסכום של  רקע:
בעקבות הסגר והנחיות הקורונה, התקיימו )ועדיין מתקיימים( מגוון אירועים מקוונים ואירועים פרונטליים ₪. 

 ₪.  20,747.7על סך  מצומצמים בהתאם להגבלות. עד כה התקציב לא נוצל במלאו ועומד )נכון ליום זה(
במקור, תוכנן להשתמש בתקציב לטובת מספר אירועים נקודתיים בתחילת שנה, אך המצב במשק אינו אפשר 

זאת. במקום אירועי רחוב שתוכננו ושבוע הופעות חיות במתחם העירייה, מדור תרבות מייצר מספר רב של 
ונגמר אירוע פתיחת שנה, השנה אנו ממשיכים  אירועים קטנים. בשונה משנים קודמות, שהיה ברור מתי מתחיל

 לבצע אירועים קטנים מידי שבוע. 



 

 

יו"ר לאור זאת, ובכדי שלא יהיה בלבול בניצול הסעיפים התקציבים אך כן ניצול כל הסכום לטובת אירועי תרבות 
   האגודה מעלה את בקשה זו.

 -על ההחלטהההצבעה 
 גה.כפי שהוצ 3דת כספים מאשרת את הצבעה וע

  אין. נמנעים: אין.קולות נגד:   פה אחד. קולות בעד:
 ☐ :נושא חסוי ☒ :חבר ועדת ביקורת בהצבעה התקבלה.ההצבעה דין ההצבעה: 

 
 נושאים נוספים

  -התווית מדיניות של ייעוד דמי הרווחה הנוספים שלא צפינו את קבלתם
  יותר ממה שצפינו וסכום זה לא נכנס לתוכניות יו"ר האגודה הסבירה כי מספר משלמי דמי הרווחה היה גבוה

 העבודה.

  תואר שני, סטודנטים מ 3,079סטודנטים מתואר ראשון,  12,448נכון לשבוע בו התקיימה הוועדה, שילמו
משלמי דמי רווחה לעומת הצפי שהיה  17,141. סה"כ דוקטורים לרפואה 607 -מתואר שלישי ו 1,007

 משלמי דמי רווחה. 14,000
 מיועדים  68%מתוכם ₪,  405דמי הרווחה הוא צמוד למדד ולכן משתנה מעת לעת, כיום נמצא על  תשלום

 ₪.  275.4לאגודה, משמע 

 סך הכול.₪  845,991מדובר ב 

 השנה יש צפי כי יו"ר האגודה ציינה כי חלק מהאירועים לא תוקצבו בתקציב תשפ"א, בעיקר יום הסטודנט .
במידה ויתקיימו יום הסטודנט ומסיבת פורים הם יהיו יקרים יותר וידרשו יותר משאבים. על כן, לדעתה, נכון 
להשאיר את הסכום כמו שהוא עד לסגירת תקציב תש"פ והבנה של מהן היתרות משנה שעברה, ועד למועד 

קת יותר מבחינת נהלי משרד הבריאות באיזו קרוב יותר לאירועים המדוברים וכך האגודה תדע בצורה מדוי
 מתכונת, אם בכלל, ניתן לקיים אירועים ותיערך בהתאם. 

 .התווית מדיניות בהמשך של ועדת כספים בנושא 

  ועד אליו יוחלט עם אופציות שונות לדרכי פעולה האגודה תגדיר תאריך יעד שעד אליו מוצעת תוכנית עבודה
 מה לעשות עם הכסף.

 
 -ושימור לוועדת כספים הבאהשיפור 

 -מול ועדת ביקורת .1

 .לאפשר להנהלה להציג את הדברים למרות שמצופה מחברי הועדה לקרוא את חומרי הקריאה טרם הועדה 
 -התנהלות הועדה .2

  לשים לב שכולם עוברים על חומרי הקריאה, ובמהלך הועדה עצמה עדיין לעבור בצורה מפורטת על מרבית
 זה ומהירה.הסעיפים ולא הצורה פזי

 חשובה המעורבות של חברי הועדה בתהליך הבנייה  -במהלך בניית תכניות העבודה ואישור התקציב
ובהיכרות שלהם עם תכניות העבודה השונות. במהלך הצגת התקציב, להציגו בצורה מפורטת ורחבה ולא 

 בצורה מהירה מתוך לחץ של זמן.

 -יו"ר הועדה .3

 להיות גמיש ולבדוק האם טווח הזמנים נוח לשאר החברים  -עהבזמן פרסום הדודל לקביעת תאריך וש
 בוועדה.

  ראינו כי מספר משלמי הרווחה מתואר שני הוא יחסית גבוה, ולכן חשוב לשים יותר דגש על סטודנטים אלו
 ולבחן מול האגודה איך אוכלוסייה זו מקבלת מענה.

 הקריאה טרם הוועדה, במיוחד קריאת  להזכיר לחברים בוועדה שוב ושוב את החשיבות של קריאת חומרי
 תכניות העבודה של המדורים טרם אישור התקציב הסופי.

 -רמ"ד כספים ויו"ר אגודה .4

 .להיות יותר קשובים לביקורת של חברי הועדה, ולא לקחת בצורה אישית את הנאמר, אלא בצורה מקצועית 
ם לפיקוח וביקורת, גם אם לעיתים שתהיה בוועדה אווירה שמאפשרת לכל דעה להישמע, שנותנת מקו חשוב

 זה מרגיש כמו פיקוח יתר.



 

 

 ."הצגת הדברים בצורה שקופה ומדויקת יותר ע"י הצגה של נתונים, מספרים וטבלאות ולא "צורה כללית 

 .יותר לדבר על ה"כסף עצמו" ופחות על האירועים שקורים 

 
 לישיבות הבאות

  ושחולק נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות
 .אין 

 
 הנושאים הצפויים לעלות בישיבות הקרובות

 .יתרות תש"פ וניתובן 

 בשיתוף וועדת כספים,  הגדרת תאריך יעד של האגודה בנוגע לשימוש בדמי הרווחה שלא צפינו את קבלתם
  עד תאריך זה האגודה תציג לוועדה פירוט של תוכנית העבודה בנושא זה.

  ם.ותקבל פירוט ספציפי של הייעוד הכספי 2החלטה וועדת כספים תשפ"א תעודכן ביישום 

 
 , והצלחה בהמשך הדרך בברכת בריאות איתנה

 | יו"ר ועדת כספים.  רותם חניה


