
 
 

 
 

 פרוטוקול ישיבת מועצה
 5.1.20, 3ישיבה מס' 

 19:45תחילת הישיבה: 
 580414043מספר  עמותה: 

 
 אורחים נוכחים   חברי מועצה נוכחים 

 אילן שימונוב   Xציון חזני  
 אביעד ניסים   Xאלעד ארביב 

 רועי חייק   
  Xנועם מרחום

  Xרועי חייק 
  Xשלומי שושקוב
  Xאוהד איזנברג  

  
  Xאביאור אברהמי  

  
  Xדניאל סולומון

  
  Xהודיה אטדגי 

  
  

  Xצחי שביט
  

  Xהדר צור 
  Xרחל תמם

   
   Xטל כהן 

   Xנאור יעקובוב 
 

 לביא אלקלעי. חברי מועצה לא נוכחים: עמית אריש, 

 מהלך הישיבה: 

אנשים באופן קבוע שמאחרים , מבקש ממכם לא  שימו לב על השעון, יש פה אביהוא אושרי : 
 לחזור על זה שנית.  

 אוהד : בקשר לסטודנטים מהדו חוגי , מספרים על בעיה שיש להם בקשר למענה במחלקה  

הצדדים. צריך לבדוק על בעיה ספציפית    2רחל תמם : אני גם לומדת בדו חוגי ואני מקבל מענה מ
 במחלקה מסויימת ולא בכל הדו חוגי  

יה : תפנה את הסטודנטים עם הבעיה אליי קודם כל. במידה ולא יקבלו מענה, שיעלו עם זה  הוד
 למועצה  

אראה לך עכשיו את הנתונים על החוגי ספורט מתחילת שנה. כדי לראות אם זה  דניאל סלומון: 
ש''ח מחוגים   797משתלם לנו מבחינה תקציבית להשתמש בהם . מבחינת הכנסות : הכנסנו  

ד. כרגע אנחנו בבקרה רצינית לגבי החוגים , הכל ע''פ אפליקציה אפשר לראות  בסמסטר אח
נוכחות זה מוצג גם לסטודנטים וברגע שאין מספיק נוכחות מבטלים קורס (כך חוסכים כסף) וכך  

 גם סטודנטים לא מגיעים סתם. 

 עד עכשיו אין תלונות. הסטודנטים מרוצים מחוגים אלו  

 וגים בוטלו? הודיה: יש לנו מושג כמה ח



 
 

 
 

  5רחל: לא בוטלו יותר מידי, רק  מתחילת שנה  

אביעד ניסים: אפשר לדעת איזה מנוי היה הכי רווחי? לדוגמא, אם סטודנט שילם על קורס חופשי  
 סמסטריאלי לדעת כמה אימונים הוא עשה בממוצע כדי לדעת כמה זה משתלם לנו רווחית? 

 הפסדים וסטודנטים מקבלים את המענה שלהם זה מצוין שושקוב: לא כזה משנה, כל עוד אין לנו  

 אביהוא אושרי: מה לגבי מרתונים פיראטיים? 

דניאל : ברגע שהרואה חשבון יגיע ניתן על זה תשובה . בגדול ניתן לכם עוד כמה עדכונים. כרגע  
שהכיתות שם יהיו   52עוד עדכונים. זה נמצא כרגע בתהליך אבל יש מצב שנקבל קומה בבניין 

 תוחות עד כניסת שבת ומצאת שבת והלאה . פ

לגבי החדר כושר : עשינו המון פגישות עם האוניברסיטה ועם הקאנטרי ואנחנו לא מקבלים מענה  
הצדדים. המצב כרגע לא נורא אבל יש מה לשפר. בהמשך השבוע אנו אמורים לקבל עוד ציוד   2מ

וויזיות. יש מערכת הגברה. מנקים  חסר לחדר כושר ובהמשך יושלם עוד. בנוסף השבוע יותקנו טל 
את החדר כושר פעמיים ביום . השאיפה שלנו זה לפטר את כל המאמני כושר מהחדר כושר ולתת  

 את המשרות לסטודנטים משום שהמאמנים לא עושים את העבודה שלהם כמו שצריך  

  אלעד : לגבי החדר כושר, אני מתאמן בחדר כושר באוניברסיטה העברית ושם הסטודנטים
משלמים פרטנית לחדר כושר. אני חושב שצריכים לעשות את זה גם פה לפחות בשנה הבאה, ברגע  

 שסטודנטים ישלמו על החדר כושר זה ירים את הרמה שלו  

 הודיה: אין צורך משום שיש תקציב לאוניברסיטה שהיא צריכה לממן את זה 

אם אתה רוצה להעלות את   ש''ח מתוך הדמי רווחה משולמים לחדר כושר . 115אביעד ניסים :  
התקציב שיגיע לחדר כושר אתה צריך להעלות את הדמי רווחה או לקחת יותר כסף מתוך הדמי  

 רווחה לחדר כושר. אין צורך לשלם בצורה חיצונית 

דניאל: בגדול אין יותר מידי מה לשנות משום שיש חוזה שסגור מול האוניברסיטה לשנתיים  
 הקרובות  

ם בבקשה כדי שתוכלו לראות את הדו''ח לפני שהרואה חשבון יגיע. מתי  אילן : להוציא מחשבי
שהוא יפסיק לדבר, אני מבקש שתשאלו שאלות שמעניינות אתכם, אל תתביישו הוא מגיע לפה  

 במיוחד כדי לענות לכם על שאלות.  

 

נטים  סיני רואה חשבון אגודה: אוקיי אני מניח שכל מי שכאן כבר קיבל את הדו''ח. אגודת הסטוד 
מתנהלת באופן עצמאי מבחינה תקציבית, ובעצם אנחנו מקבלים בכל חודש חודשיים את החומר  

מהמערכת של הגזברות של האגודה. החומר זה המסמכים של הצ'קים ההוראות תשלום של  
המשכורות, החשבוניות של הספקים וכו'.. אצלנו זה נקלט במערכת ממוחשבת בסוף שנה החומר  

ונות אל הרואת חשבון שעושה ביקורת על כל התקציבים ולבסוף מה שיוצר  מועבר ממנהלת חשב
חוות דעת. חוות דעת אחת להראות אם ההתנהלות תקינה מבחינה    2זה דו''ח מוגבר עם 

חשבונאית . הדו''ח האחרון של האגודה התנהל בצורה תקינה אבל עם חריגה מסוימת מפני שהיו  
 תפעול .  יותר הוצאות מהכנסות בכל מה שקשור ל

(מציג את הדו''ח ומפרט על מבנה הדו''ח ועל כל ההכנסות וההוצאות של האגודה בשנה האחרונה  
 ועל הייתרה הקיימת נכון לעכשיו)  

 סיני עובר לעמוד הבא ומציג את מחזור הפעילות של האגודה של השנה האחרונה.  

עים, פעילות תרבות דתית,  בהמשך סיני מציג את עלויות הפעילויות ברמה מפורטת (תרבות ואירו
 מלגות לסטודנטים וכו' ) 

סיני מדגיש שהמחזור של האגודה מבטאת את העבודה שהאגודה עושה , אם המחזור גבוה זה  
אומר שהאגודה עובדת אבל מצד שני, צריך שיהיו יותר הכנסות מהוצאות כדי לא להגיע לגירעון.  

 וצאות מהכנסות  סיני מציג גירעון משנה שעברה ומסביר שהיו יותר ה 

שושקוב : אנו ארגון ללא מטרת רווח והייתה הוראה בשנה שעברה להיפטר מיתרות מסוימות  
 ולכן היו יותר הוצאות מהכנסות  



 
 

 
 

משכורות לעובדי אגודה ע''י מלגות   סיני: בשנה שעברה הבנתי ששולמו  
ם שכל מי  ולא ע''י משכורת מסודרת כנראה כדי לחסוך בהוצאות מס, אני עצרתי את זה משו

 שעבד באגודה עשה את זה ללא ביטוח  

נועם מרחום: יש המון מקרים בהם אני קורא לאנשים שיבואו לעבוד בצורה חד פעמית. אני חייב  
 לשלם להם ע''י מלגה, איך אני יכול להפוך אותו לעובד רגיל אם זה חד פעמי ? 

, נתתם לעובדים רגילים מלגה  סיני:  יש הבדל משמעותי בין מילגאי לבין עובד. מה שאתם עשיתם 
במקום משכורת מסודרת שאמורה להתקבל כמו ביחסי עובד מעביד. מה שקרה בעצם בגלל זה,  

גדלו לנו הוצאות השכר , אני עצרתי את זה במקום משום שלא רציתי להיות חלק מלעבוד על  
דמים להשתולל  היה עודף בתקציב וזה גרם לבעלי תפקידים קו 2018 \  2017רשות המיסים . בשנת 

 עם הכסף  

נועם מרחום: אוקיי, ומה קורה בקשר לביקורת על דברים מהסוג הזה ? מי אחראי לבקר 
 התנהגות כזו לא תקינה בעתיד ? של בעלי תפקידים ש''משתוללים'' ולא מתנהלים נכון כלכלית? 

למה כדין.  סיני: אני מבקר אותכם, ברגע שאני מקבל חשבונית מסויימת אני בודק שהיא באמת שו
ואני תמיד משתדל שהחשבונית מקור תגיע אליי לאחר אישור של מורשה. במיוחד בחשבוניות  

שקלים לדוגמא ביום הסטודנט , מה שאני חושב שזה שיקול לא   600,000 – 500,000גבוהות של 
נכון כלכלית , לבזבז סכום גבוה של כסף ליום אחד . בסופו של דבר אני לא זה שקובע את 

ות האלה אבל אני בודק שהכל באמת מתנהל כמו שצריך. התפקיד של וועדת ביקורת ושל  ההחלט 
 וועדת רכש לאשר הצעות מהסוג הזה. חייב שתהיה בקרה פנימית אצלכם.  

נועם מרחום: הבקרה הפנימית שלנו לא בעלת ניסיון עם ספקים וניסיון לגבי רכישה וקנייה של  
 דברים

 האגודה צריכה להפסיד בגלל פעילויות של חוסר ניסיון  אביהוא אושרי : אני לא חושב ש

אם הייתם שואלים   400,000סיני: אתן לך דוגמא: לפני שנתיים, קניתם מחשבונים מקרביץ ב
  80,000אותי, הייתי מאשר לכם את העסקה הזו אבל מצד שני הייתי לוקח מקרביץ חסויות בשווי  

פקים ובעלי עסקים מנצלים את חוסר הניסיון  לשנה הבאה, משום שיש לי ניסיון בתחום הזה. ס
 שלכם. 

אביעד ניסים: לפני שנתיים נאמר לאגודה שיש עודף כסף ושצריך להיפטר ממנו, זו הסיבה  
 שהכסף נשפך ברמה הזו  

 דניאל יו''ר: המון הוצאות והכנסות עוברות דרך אישור של הוועד מנהל  

והדוח''ות עוברות דרכי תמיד. אני רוצה לעשות את  נועם מרחום : לא כל ההכנסות וההוצאות 
 התפקיד שלי כמו שצריך  

סיני : אתם צריכים להסתכל על הדו''ח הזה ולחשוב קדימה. איך אתם לומדים ממה שאתם 
 רואים פה ומשנים את השיקולים שלכם ע''פ הדו''ח הזה? 

מראש דרכך, משום שכל  נועם מרחום : אני חושב שצריך למנוע את כל ההתנהלות הלקויה הזו 
 פעם בעלי תפקידים פה מתחלפים והזיכרון הארגוני הוא נמוך  

סיני: רואים פה ע''פ הדו''ח גידול בהוצאות על אירועי תרבות לסטודנטים. לדעתי, צריך להפחית  
 בזה . 

לאחר שהיה עודף לפני שנתיים עם התקציב זה מה שנתן לבעלי תפקידים את הלגיטימציה לבזבז  
 ספים  עוד כ

 * סיני מציג הוצאות הנהלה וכלליות  

 האגודה מצטיינת בהתנהלות הכלכלית שלה.   –ע''פ הסעיף הזה 

 

 800,000סה''כ יש עודף הוצאות על הכנסות בשווי 



 
 

 
 

 

המצב הזה לא ממש גרוע אבל הוא לא טוב. ברגע שיש חריגה עם   –ש''ח  363,380כרגע יש עודף של  
 ת  זה יגרום לביקור –התקציב הזה 

 

תוכלו ''לצבוע'' אותו (   –במידה ויהיה לכם כסף עודף  –משום שאתם ארגון ללא מטרות רווח 
 להגדיר לו מטרה עתידית ) במקום לבזבז אותו .  

ש''ח יתרה לאגודה.  הדו''ח חיובי והוא מראה שנתנו הרבה לסטודנטים משום   413,006בסה''כ יש  
 שהיו הרבה הוצאות  

 יע עכשיו על אישור הדו''ח הכספי  סיני: אתם צריכים להצב

. על האישור שלו. כמה מפה בעד לאשר  2018אביהוא אושרי : כרגע אנו מצביעים על הדו''ח של  
 את הדו''ח ?  

 מאשרים את הדו''ח :  11

 אילן שימונוב 

 אביאור אברהמי  

 נאור יעקובוב 

 צחי שביט 

 הודיה אטדגי 

 הדר צור  

 דניאל סלומון 

 נועם מרחום 

 ב שלומי שושקו

 ציון חזני 

 אלעד ארביב 

 נמנע :  1

 רחל תמם  

 

 

 

אביהוא אושרי : אני רוצה להעלות להדחה את לביא, הוא אף פעם לא מגיע לישיבות מועצה .  
ימים   4נצטרך לעשות הצבעה בשביל זה ואת זה נעשה בישיבה הבאה כי צריך להעלות את זה 

 מראש 

 שהולך לקרות בינתיים בתחום הזה .  דניאל סלומון: לגבי מצב החניות. אין שינוי 

נועם מרחום: חייב לעשות משהו בנושא הזה, אני תמיד מחנה למעלה ורמת התשתיות שם היא  
 ברמה מזעזעת .  

דניאל סלומון: אנחנו עכשיו נבדוק מה אפשר לעשות עם זה. עד עכשיו לא קיבלתי פנייה לגבי  
ולכות להיסגר בשנתיים שלוש הקרובות  הנושא הזה. דרך אגב, כל החניות של האוניברסיטה ה 

 והאוניברסיטה לא הולכת לבזבז שקל כדי לפתור את הבעיה הזו .  



 
 

 
 

נועם מרחום : חייב לפתור את  הבעיה הזו כמה שיותר מוקדם 

 רועי חייק נכנס לישיבה  

דניאל סלומון: כל מה שעלה אלינו לגבי חניות, אנחנו על זה, כרגע האוניברסיטה בגירעון וזו  
 יבה גם שהפסיקו עם הבנייה של הבניין של המורשת ושל הקדם רפואה .  הס

 לגבי המרתונים פיראטיים, אין אפשרות להילחם בזה  

נועם מרחום: אתה לא תצליח לעמוד ברמה של מרתונים טובים כדי שתוכל למנוע מרתונים  
 פיראטיים .  

בהרבה יותר זול מהמרתון  שלומי שושקוב: הייתי השבוע במרתון של האגודה, והוא היה 
הפיראטי. כל מי שהלך למרתון של האגודה התבאס, לעומת כל מי שהיה במרתון הפיראטי. יותר  

 מזה אוסיף לך, השירות שתיתן יהיה בהרבה פחות טוב ממרתון פיראטי 

 נועם מרחום: כל המטרה של למנוע מרתון פיראטי משום שיש סטודנטים שאין להם כסף לכל זה 

קוב: למרות שזה מעצבן, המרתונים הפיראטיים בהרבה יותר טובים ממרתונים של  שלומי שוש
 האגודה  

אביהוא אושרי: יצא שם לא טוב למרתונים של האגודה משום שאין אכיפה לסטודנטים שלא  
משלמים . מה שקורה במרתונים האלה שיש סטודנטים שלא משלמים והם באים למרתונים וזה  

 מה שמוריד מהרמה  

שושקוב: אני חושב שצריך לוותר את הגזירת קופון של האגודה בכל מה שקשור שלומי 
 למרתונים, להוסיף כסף למרצים, ולגרום למרצים יותר טובים להגיע למרתונים האלה. 

נועם מרחום : אני חושב שאפשר לפתוח את פלטפורמה שונה לגבי המרתונים האלה ולגרום  
 למרתונים של האגודה להצליח  

ומון: שנה הבאה האגודה תפתח אפליקציה והכל יעבור דרך האפליקציה בצורה  דניאל סל
 כפרוייקט ותטפל בזה   cash cowמסודרת . בנוסף לזה, רחל תיקח את מערכת ה 

אביהוא אושרי : כמה פנו אליי לגבי המרתונים שלא ידעו מתי המרתון מתפרסם והרבה פעמים  
 נתפס להם המקום במרתון  

בוע יש לנו פגישה עם האוניברסיטה לגבי המרתונים , והמטרה היא בעצם היא  דניאל סלומון : הש
 לשתף פעולה ביחד איתם. ברגע שהדברים יהיו מנוהלים על ידם , יהיה לי יותר קל לנהל את זה .  

אביהוא אושרי : יש דבר כזה שנקרא חדר מנוחה . מקום שקט עם פופים, מזרנים, מקום כדי לנוח  
 ודים . מה אתם חושבים על הרעיון הזה.? בו בין לבין הלימ

דניאל סלומון : בישיבה הבאה הולכת לעלות הצבעה לרואה בקשר לרואה חשבון. אם אתם רוצים  
שהוא ימשיך איתנו גם בשנה הבאה. בנתיים אנחנו מרוצים מההתנהלות שלו אך לא כלכך 

החודש הזה נצביע ונחליט  מרוצים מהזמינות שלו . יש לו חודש עכשיו להוכיח את עצמו ואחרי 
 מה לעשות איתו .  
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