
 
 

 

 התשע"ב ג' אלול

21/08/2012 
 

 7 מס' ועדת כספיםישיבת סיכום 
 

 .במשרד יו"ר האגודה 21/08/2012הישיבה התקיימה בתאריך 
 15:55זמן סיום:  14:30זמן התחלה: 

 נוכחים:
 :אוריה ברונשוויגאור נחושתן,  ,יועד סספורטה ,חברי הוועדה 

  חסרים:

 ה, דדי עטרשירן נבע , ערן לדור,הוועדה: אור נחושתן חבר 

 משקיפים:
  נתי חסון –יו"ר האגודה 

  קסם סיימון –מזכ"ל המועצה 

  מור צורן -ועדת ביקורת יו"ר  

 

 עיקרי הישיבה:

 

 )נושאים שנדונו )כלל הנושאים, גם אם לא התקבלו החלטות : 

 

 מדבקות מנויים נגטיב .1

  לפירוט שהוצג לוועדה בישיבתה.בהתאם 

 בתקציב תשע"ג לטובת  ₪ 700ציבי של עד ועדת הכספים מאשרת לשריין סעיף תק
רכישת מדבקות למנויי נגטיב. בנוסף, מבקשת הוועדה להכניס לתקציב סעיף זהה 

 לטובת שנה"ל תשע"ד
 אור נחושתן, יועד סספורטה, אוריה ברונשוויגבעד: 

 פרמיה רמד אקדמיה .2

  לפירוט שהוצג לוועדה בישיבתה.בהתאם 

  להכליל את רמ"ד אקדמיה , מחליטה הוועדה 11/06/12להחלטת הוועדה מיום בהתאם
נכנסת, צליל שריקי, תחת אותה החלטה ולהשאיר את סעיף שכר רמ"ד אקדמיה כפי ה

 שהוא תחת מודל שכר שנה שניה.
 אור נחושתן, יועד סספורטה, אוריה ברונשוויגבעד: 

 העברות תקציביות מדור תפעול .3
 שינויי תקציב שיפוץ

  בישיבתה.לפירוט שהוצג לוועדה בהתאם 

  18,000עד את העברת  הוועדה מאשרת ,ועדת הכספיםבהתאם לפירוט שהוצג על ידי ₪ 
מסעיף 'אחזקה מטבחונים' לטובת שיפוץ משרדי  ₪ 6,500עד מסעיף 'עמדות קפה' ו

 ומסדרונות האגודה ולציוד. 
 אור נחושתן, יועד סספורטה, אוריה ברונשוויגבעד: 

 מחשוב 

 בהתאם לפירוט שהוצג לוועדה בישיבתה 



 
 

 

  10,000מסעיף רכישת תכנה ועד  ₪ 9,135ועדת הכספים מאשרת את העברת עד ₪ 
 לטובת סעיף פרויקט מחשוב מסעיף 'עמדות קפה' ₪ 10,000ועד  מסעיף ניהול פרויקטים

 אור נחושתן, יועד סספורטה, אוריה ברונשוויגבעד: 

  חצי אוטובוס שוויון בנטל .4

  לפירוט שהוצג לוועדה בישיבתהבהתאם 

  מסעיף 'עמדות קפה' לטובת מימון חצי מעלות  ₪ 900ועדת הכספים מאשרת העברת עד
 הנסיעה להפגנת השוויון בנטל.

 אור נחושתן, יועד סספורטה, אוריה ברונשוויגבעד: 

 ברקה .5

 בהתאם לפירוט שהוצג לוועדה בישיבתה 

  מבצ"מ  ₪ 400'עמדות קפה' ועד מסעיף  ₪ 4,600העברת עד ועדת הכספים מאשרת
 כספים לטובת תשלום חוב לברקה.

 אור נחושתן, יועד סספורטה, אוריה ברונשוויגבעד: 

 גאווהמצעד ה .6

 בהתאם לפירוט שהוצג לוועדה בישיבתה 

  מבצ"מ כספים לטובת מימון השתתפות  ₪ 6,250ועדת הכספים מאשרת העברת עד
 .האגודה במצעד הגאווה בבאר שבע

 ברונשוויג אוריה, סספורטהיועד  ,נחושתןאור : בעד

 מתנה סביבתית .7

 בהתאם לפירוט שהוצג לוועדה בישיבתה 

  הכספים מאשרת כי במידה ויהיה עודף תקציבי מתקציב חציון ב' של תשע"ב, עד ועדת
יועברו לטובת מימון המתנה הסביבתית של האגודה לתחילת שנה"ל תשע"ג.  ₪ 67,500

 01/10/2012ת עד יום התעדוף מותנה בהגעת המתנו
 אור נחושתן, יועד סספורטה, אוריה ברונשוויגבעד: 

 

 

 :התקדמות בטיפול במשימות שחולקו 

 א.מ.ל .1

 
 :נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד 

 א.מ.ל .1

 

 

 בברכה,

 אוריה ברונשוויג

 יו"ר וועדת כספים

 


