
 

 

 

1/12/2016 

  #7 מס' כספיםועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 1/12/2016הישיבה התקיימה בתאריך 

 13:30]זמן סיום:  11:20זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 גל,רותם ובנימין חברי הוועדה:

 משקיפים:

 מזכלי"ת האגודה.-דניאל, אור -אורי, סיו"ר אגודה -רמ"ד כספים, יו"ר אגודה-אושרת

 איןחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 ליעד

 

 עיקרי הישיבה

 הצעות החלטה:

הצבעה על קיום הישיבה בלי הנושא: 

 נוכחות חבר וועדת ביקורת
 הוועדה תקיים את הישיבה ללא נוכחות ביקורתנוסח ההצעה: 

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 הערות: 

 

 בצ"מ הנהלההנושא: 

הוצאת הסדרת נוהל וועדת כספים מאשרת נוסח ההצעה: 

 כספים מבצ"מ הנהלה על פי הנהלים הבאים:

 הוצאת כספים תעשה על פי הצבעת הנהלה  .1

יתווסף הכספים יוצאו בין ישיבות ו במקרים חריגים .2

  .לנוהל הקודם חובת דיווח יו"ר ביקרות

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

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

 הערות: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  המלצה על בחירת רואה חשבוןהנושא: 
את רואה  מנות וועדת כספים ממליצה למועצה לנוסח ההצעה: 

 אריק קטורזה, כרואה החשבון של האגודה.  החשבון

 איןנמנעים:  בנימיןקולות נגד:  רותם וגלקולות בעד: 

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

 הערות: 

 

העברות יתרות של קבלת מסמך הנושא: 

 שנת תשע"ו לתשע"ז

מאשרת קבלת מסמך העברות  נוסח ההצעה: וועדת כספים

 . יתרות סעיפים תקציביים תשע"ו מרמ"ד כספים 

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 הערות: 

 

העברות יתרות של שנת תשע"ו הנושא: 

 לתשע"ז

הוועדה מאשרת את מסמך בקשת מימוש  נוסח ההצעה:

 יתרות תקציב  כפי שהוצג לוועדה.

 אש"ח כמפורט 293,500היתרות בגובה 

  צמיתההחזרת קרן  -אש"ח 47 -

 החלטת וועדת כספים  – אש"ח 15 -

אישור זה מותנה באישור ועדת כספים  - אש"ח 35 -

 מועצת הסטודנטים בישיבת המועצה.באישור ו

 

 פיתוח מערך הפסקות פעילות  – אש"ח 60 -

 תשתיות רישום ונראות סטודיו 'פוזיטיב' - ₪ 25.5 -

 סימון מקור תרומה לפולין  - אש"ח 56 -

 . לתקינה עתידיתמקור תקציב  –אש"ח  5 -

 אירוע תרבות.  –אש"ח  50 -

 

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  רותם, בנימין קולות בעד: 

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

 הערות: 

 

 נושאים לדיון:

 ☐נושא חסוי: נכח חבר ועדת ביקורת  בצ"מ הנהלה, נהלים וכללים להוצאת הכסף הנושא: 



 

 

 ☐במהלך הדיון: 

 העולה על ידי חבר הוועדה גל הערות: 

 

 

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

 ]משימות שניתנו לחברי הוועדה או לבעלי תפקידים אחרים[

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 ]נושאים צפויים[

 

 

 בברכה,

 בנימין חסון

 כספיםיו"ר ועדת 


