
 

 

 
 5ישיבה מס' סיכום  - עד מנהלו

 
 שבבניין בית הסטודנט.במשרד המועצה  710/402/73הישיבה התקיימה בתאריך 

 . /72:2,  זמן סיום:  //:/7זמן תחילת הישיבה: 

 נוכחים:

  ,יועד סספורטה.שי סלעליאור ירוס, ערן לדור, סטס גורבוביצקי, דנה גל , 

 :חסרים

 לירז יפה 

 משקיפים:

 מור צורן – קורתיו"ר ועדת בי 

  נתי חסון - אגודההיו"ר 

 עיקר תוכן הישיבה:

 ייעוד עודפי התקציב מחציון א' ותעדופם. .7

 

 :שהתקבלו החלטות

 מור צורן, יו"ר ועדת ביקורת. –נכחה  הצבעהב

 
 –נבעו עקב הגידול ברווחים ובעבודה  תהגירעונוהגדלת סעיפים בתקציב נגטיב,   –הוצאות נגטיב  .1

  נטת כרטיסים ומכירה באינטרקופ -₪  0,777 

 הוצאות קניית סחורה -₪  10,777 

 הוצאות שכר עובדי קולנוע -₪  10,777  

 ש"ח 2,977 –תוספת לשכר מנהלת תפעול על עבודתה במשלחת בפולין  .2

 יצירת סעיף תקציבי חדש בתקציב הנגטיב לצורך רכישת מזגן לחדר ההקרנה של  .3

 ₪. 0,777 –הנגטיב  

 ₪,  2,777 – " לצורך ניקיון המיקרוגליםעמדות מיקרוגלים ותחזוקה"קציבי של מדור תפעול הגדלת הסעיף הת .0

 – " לצורך רכישת מיקרוגלים חדשים עמדת מיקרוגלים ותחזוקה"הגדלת הסעיף התקציבי של מדור תפעול  .0

1,077 ₪ 

 ורך רכישת וילונות למשרד שירותים" לצרכישת ציוד קבוע"הגדלת הסעיף התקציבי  של מדור תפעול,  .6

  – 1,377  ,₪ 

 ₪  27,777 -" בהוצאות כלליות  חפיפותהגדלת הסעיף "שעות  .0

 ₪  0,777 – " בהסברה מתכנתהגדלת הסעיף "שכר  .8

שינוי מודל השכר של מנהל הנגטיב ומנהלת תפעול למודל שכר שנה שנייה , מנהל נגטיב מחודש אוקטובר  .9

 ₪. 9,777 –בר ותשלום רטרו על התקופה שעברה, ועד סוף תפקידם ומנהלת תפעול מחודש דצמ

 ₪  0,877 – הגדלת הסעיף "שכר מנהל גרפיקה" במדור הסברה .17

 ₪  1,677 –" באקדמיה   ילואים"מנהלת משרד מ הגדלת הסעיף  .11

 ₪  0,777 -" בהסברה  אוריינטציה הגדלת הסעיף "ימי .12



 

 

 ₪  1,777 -, לצורך רכישת מדפי טפסים למשרד שירותים בועהגדלת הסעיף התקציבי של תפעול, רכישת ציוד ק .13

 ₪  1,677 – מנהל נגטיב, והתחלתו בסבב הגיוסים במאי  סגןלשכר יצירת סעיף תקציבי חדש בתקציב הנגטיב,  .10

 
 הצבעה

 הועד המנהל מתעדף את חלוקת העודפים בחציון על פי הסדר המצורף.
 

 פה אחד מהנוכחים.  -בעד
 

 בברכה,
 ורטהיועד סספ

 עד המנהלהויו"ר 
 


