
 

 

 
 31ישיבה מס' סיכום  - עד מנהלו

 
 שבבניין בית הסטודנט.במשרד המועצה  31/31/2131הישיבה התקיימה בתאריך 

 . 22:11,  זמן סיום:  21:11זמן תחילת הישיבה: 

 נוכחים:

 ערן לדור, יועד סספורטה, סטס גורבוביצקי, שי סלע 

 :חסרים

  ,קטיה אברבוךדנה גל, ליאור ירוס 

 משקיפים:

 אלינור זגורי –עצה מזכ"ל המו 

  מתן סלע –חבר המועצה 

  אבי בן הלל  -יו"ר האגודה 

  איתי בן יאיר –חבר ועדת ביקורת 

 עיקר תוכן הישיבה:

 עדכונים )נספח א'(. .3

 קביעת סדר יום לישיבת המועצה העשירית. .2

 

 :שהתקבלו החלטות

 בהצבעה נכח איתי בן יאיר, חברת ועדת ביקורת.

ושאים הבאים כנושאים שיעלו בסדר היום של ישיבת המועצה אשר תתרחש ב הוועד המנהל מאשר את הנ. 3

21.31-  

 .א. אישור דוחות כספיים

 ב. בחירות לוועדת בחירות.

 ג.  הצגת מצב נוכחי של יו"ר ועדת בחירות.

 ד. עדכונים.

 '(.ב)נספח  . נוהל רכשה

 ו. שיחה על תפקוד ותפקידי המועצה בתקופה הקרובה.

 הנוכחים.פה אחד מ  -עדב

 
 בברכה,

 
 יועד סספורטה      
 יו"ר הועד המנהל       



 

 

 
 נספח א'

 
 עדכונים

 כללי

 הוחלף העורך דין המטפל באגודה בתוך המשרד, עו"ד דן כהן ילווה את האגודה מעכשיו. .3

 התקיימו פרזנטציות, כעת עברו לשלב המשא ומתן עם החברות. –יום הסטודנט  .2

רים בקמפוס עם מנכ"ל האוניברסיטה ושני סמנכ"לים, חלק הייתה פגישה לגבי עליית המחי .1

 מהנושאים כרגע יבדקו.

 תפעול

 שיווק .1

  הקופונים בפנקס הקופונים של פתיחת השנה נמכרו. 12כל 

  קדמ"ים באירוע פתיחת הסמסטר. 22-11יהיו בין 

 .קיבלנו אישור להוסיף חומר פרסומי גם בתוך תאי השירותים ברחבי הקמפוס 

 ורות בקמפוס  עברו לשליטתנו.הפלזמות הפז 

 נגטיב .2

 .נבחרה סגנית מנהלת 

 .סיימו לגייס את כל העובדים לשנה הקרובה 

 .המזנון החדש יגיע בתחילת נובמבר 

 .נרכשה עמדת כרטיסים אוטמטית 

 .תהיה עמדת קד"מ באירועי פתיחת הסמסטר 

 תפעול .1

 .מילאו את כל מצבת כוח האדם לקראת השנה הקרובה 

 בדים בשבועיים הקרובים.עומס גדול על העו 

 .כל הוצאת רישוי העסק לאירועי פתיחת שנה לקראת סיום 

  מקום מהמקום שנה שעברה, מה שיצר בעיה  2.2מתנות פתיחת שנה הגיעו ותפסו פי

 גדולה לאחסן אותם.

 צ'ופצ'יק .1

 .עברנו בית דפוס 

 עותקים ויחולק גם על ידי דיילות. 31,111-גיליון ראשון יודפס ב 

  נמצאו עמדות חלוקה חלופיות ראויות, שוקלים יחד עם בינוי אוניברסיטה לאחר שלא

 לשפץ את הקיימות.

 מחשוב .2

  בשלב זה הוחלט לדחות את מעבר השרתים לשרתי האוניברסיטה על מנת לבצע את

 הצעד ברמת מוכנות גבוהה יותר.



 

 

 גרפיקה  .6

 .נבחרה רכזת גרפיקה למשרד 

 ,בוצע תיעדוף ביחד עם הסיו"ר עם מה  לחץ גדול מאוד בתקופה הזאת מכל המשרדים

 להתעסק כרגע ומה ניתן לדחות להמשך.

 רווחה .7

 מי שבע, עירייה, עורך דין ורב קו תואמו לכל השבוע. -מוכנים לפתיחת שנה 

 

 אקדמיה

 יעברו על תוכניות העבודה והגדרות התפקיד. -יום עיון מדורי 21.31-ב .3

 את מערכת הרישום לקורסים.עוד שבועיים יוגשו המסקנות של הוועדה שבדקה  .2

 כספים

 אושרו תוכניות העבודה. .3

 בישיבה הקרובה נאשר את הדוחות הכספיים. .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 'בנספח 

                 הזמנת רכש –נוהל רכש  

                                                         כללי –פרק א'       .1

אגודת    נוהל זה בא להגדיר את הכללים והנורמות על פיהם יבוצעו כל הזמנות הרכש של והל:מטרת הנ  .1.1

                          .                   אחרים.   גוריון בנגב, בין אם מדובר בקבלת טובין או שירותים נדרשים-הסטודנטים באוניברסיטת בן

                י התפקידים באגודת הסטודנטים.הנוהל הוא אחיד, יחיד ומחייב את כל בעל  .2.1

         .      נוהל זה תקף החל מאישורו ע"י מועצת אגודת הסטודנטים תוקף הנוהל:  .1.1

                                         הפרדת סמכויות –פרק ב'       .2

שהינו חבר נה בלבד, פנייה לקבלת הצעות מחיר מספקים תיעשה באחראיות חבר הנהלה / מנהל ממו  .1.1

          .       מעובדי מדורו  ההנהלה הרלוונטי לנושא הרכישה, או שיוזם הדרישה הינו אחד

יתבצעו    בקרה תקציבית ופיקוח על כל ההתקשרויות הנעשות באגודת הסטודנטים בקרה תקציבית ופיקוח:  .1.1

                  . באחראיות מנהל כספים

          :       אישור הרכישה  .1.1

חתימה על הזמנת הרכש                 החלטה על הצורך בביצוע רכישה תיעשה ע"י מנהל ממונה או חבר הנהלה.  .1.1.1

אישור  –בתקנון האגודה )פירוט בפרק ו'     לספק בפועל תיעשה ע"י שני בעלי זכות חתימה, עפ"י המוגדר

                    (.    הרכישה

               : סוג ההזמנה יעשה עפ"י סיווגהקביעת  –פרק ג'       .3

  :סיווג ההזמנה יעשה ע"פ הרשום מטה  .1.1

   (.  ציוד המוזמן בכמות הדרושה להשלמת רף מסוים )לרבות מוצרי מזון למכירה מלאי:  .1.1.1

                                         ויתייחס לכל ציוד שמוגדר כמלאי. I (Inventory) יסומן באות הלטינית

          כל הזמנת ציוד או שירות שאינה נופלת תחת הגדרה אחרת, תנוהל כמלאי.  .1.1.1.1

     ציוד לשימוש בטווח ארוך. רכוש קבוע:  .1.1

                        .                 ( ויתייחס לכל ציוד שמוגדר כרכוש קבוע        )   יסומן באות הלטינית 

קייטרינג, אירועים(,    , שירותים חד פעמיים )טכנאי תיקונים, היסעים הובלות שירות + הזמנת ציוד מתכלה:  .1.1

  כיבוד, מתנות לעובדים, מוצרי פרסום )מתכלים(.

                  .         לכל ציוד שהוגדר כמתכלה ולכל שירות שהוזמן S (Service ) הלטיניתיסומן באות 

                     חדשים )כולל מע"מ(: בשקלים היקפהסיווגה הפנימי של ההזמנה יעשה עפ"י       .1.3

          מתקציב האגודה לשנת הפעילות. 5%ועד ₪ 0,577-עסקה שהיקפה נע מ :א'רמה   .1.3.1

                ₪.0,577-ועד ל₪ 1,777-עסקה שהיקפה נע מ :ב'רמה   .1.3.1

         ₪.1,777עסקה שהיקפה הוא עד  :ג'רמה   .1.3.1



 

 

                         עה להתקשרותיוזם ההצ –פרק ד'      .4

רק כאשר מדובר ביוזמת התקשרות מרמה א', על הרמ"ד היוזם להודיע  –יוזמת רמ"ד לרבות יו"ר אגודה .3.1

 בכתב ליו"ר אגודה ולוועדת ביקורת על הצורך בהתקשרות אותה הוא יוזם, טרם הפתיחה במו"מ. 

פנות לרמ"ד הממונה עליו ולהודיע לו על היוזמה. רק על יוזם ההצעה ל– יוזמת עובדי אגודה שאינם רמ"דים .3.1

כאשר מדובר ביוזמת התקשרות מרמה א', על האחרון להודיע ליו"ר אגודה ולוועדת ביקורת על הצורך 

 .בהתקשרות אותה יוזם העובד תחתיו

 בעדיפות שיוזם ההצעה יהיה עובד אגודה בעל תפקיד רלוונטי להתקשרות המוצעת על ידו.  .3.1

                 קבלת הצעות מחיר –' הפרק   .5

         .      הצעות מחיר יאספו ע"י יוזם הדרישה תחת אחראיות חבר ההנהלה או המנהל הרלוונטי  .5.1

פנייה לחברות    תברר הצורך בביצוע הרכישה ובהתאם לאמור בפרק ד', יתבצע איסוף הצעות מחיר ע"יהמרגע ש   .5.1

                 :            חיר משתנותאו גופים רלוונטיים לשם קבלת הצעות מ

          .יוזם הדרישה יפנה בכתב אל חברות ולגופים שונים על מנת לקבל הצעות מחיר  .5.1.1

יו"ר האגודה/סיו"ר האגודה/רמ"ד   .הצעות מחיר 3רכישה מרמה א' או ב' מחייבת לכל הפחות   .5.1.1

יידוע ועדת ביקורת ותוך מתן הסבר הצעות מחיר לנוהל רכש, ב 1-כספים רשאים לאשר קבלת פחות מ

         .      בכתב על גבי נוהל הרכש עצמו

                 .הצעות מחיר 1רכישה מרמה ג' מחייבת לכל הפחות    .5.1.1

 ניתן להסתפק בהצעת מחיר אחת באישור מנהל הכספים.₪  577בכל רכישה מתחת לסכום של  .5.1.3

קים בתחומים ספציפיים כספק יחיד, בהחלטת הנהלה. תוקף הנהלת האגודה תהא רשאית מעת לעת להגדיר ספ   .5.1

 . ויאושר מחדש בתום כל שנההחלטה זו יהא לשנה אחת, 

, עד סכום למשך שנה ניתן יהיה להתקשר עמו ללא צורך בקבלת הצעות מחיר נוספות -הוגדר ספק כספק יחיד

             . שנהבמצטבר באותה ה₪  100,000, ובתנאי שלא יעלה לכל רכישה₪  20,000של 

 למען הסר ספק, אין צורך לבצע את חלק זה כאשר הגורם חתום בחוזים מתוקפים כמפורט בפרק ח'. .5.3

                 אישור הרכישה –פרק ו'   .6

נותר לו מספיק   ( לאחר שווידא כי בסעיף התקציב הרלוונטי1יוזם הדרישה ימלא "טופס דרישה פנימית" )נספח      .6.1

חתימת ידו של מנהל כספים,    רכישה. על גבי הטופס יצוין הסעיף התקציבי הרלוונטי וכן תימצאכסף לביצוע ה

ההתקשרות. בכל מקרה על חבר ההנהלה/מנהל    המאשרת הימצאות משאבים כספיים זמינים וייעודיים לטובת

                                                                     משאבים אלו, טרם חתימה.  המתאים לוודא הימצאות

  .          חתום ע"י הגורמים הרלוונטיים למנהל כספיםבליווי טופס הזמנת רכש יש להעביר את טופס הדרישה הפנימית   .6.1

הפנימית והצעות    אישור הרכישה הנדונה ייעשה באופן הבא, לאחר שהובא בפני מאשרי הרכישה טופס הדרישה  .6.1

   :המחיר

  .               כישה מרמה א' בהחלטת הנהלה, בכפוף להגבלות התקנוןאישור ר  .6.1.1



 

 

, ג' ע"י חבר ההנהלה/המנהל הרלוונטי באחריותו בוצע איסוף הצעות המחיר-ב' ואישור עסקאות מרמה   .6.1.1

                 .באישור מנהל הכספים  

המועצה, אלא באישור ועדת   "יבכל מקרה לא תאושר ותיחתם רכישה שלא במסגרת תקציב האגודה שאושר ע  .6.3

  כספים של המועצה.

                 הזמנת רכש –פרק ז'   .0

               ( בפועל תיעשה ע"י שני בעלי זכות חתימה, עפ"י המוגדר בתקנון האגודה. 1תימה על הזמנת הרכש )נספח ח  .0.1

                                      רכש בפועל.רק הזמנת רכש חתומה בכפוף לביצוע הנוהל הנ"ל, מהווה אישור לביצוע ה  .0.1

( יועבר לספק , בצירוף תנאי ההתקשרות 1מורשי חתימה )נספח  1העתק מהזמנת הרכש החתומה על ידי  .0.1

 שאושרו על ידי האגודה.

          בכל הזמנת רכש חייבים להופיע הפרטים הבאים:  .0.3

  .כולל מספר עסק רשום / ח.פ –פרטי הספק   .0.3.1

 שם מלא, תפקיד ומספר טלפון. -קשר מולו בוצעה הדרישה להצעת מחיראיש ה  .0.3.1

          סך ופירוט מלא של הטובין או השירותים הנרכשים.  .0.3.1

 תנאי ומועדי התשלום.  .0.3.3

 תאריך הזמנה בפועל ומועד אספקה.  .0.3.5

 הרכש. לתהליך םהרלוונטייבאחריות מנהל הכספים לבצע תיעוד מלא של כלל המסמכים  .0.5

 במשרד כספים.    תוצמד להזמנה המקורית שתתויק ,החשבונית או תעודת משלוח החתומהעותק מ        .0.6

                                                .                                   לשלמה  הזמנת רכש כזו תיחשב כהזמנה סגורה באופן תקין ואשר אושר

תועבר למשרד    ונה/חבר הנהלה בצירוף צילום הזמנת הרכש בלבדהחשבונית המקורית החתומה ע"י מנהל ממ  .0.0

                  .             כספים לצורך תשלום לספק

                         הזמנות רכש עבור חוזים חתומים קיימים –פרק ח'      .8

כאמור לעיל דינו כנוהל ניתן להחליף את נוהל הרכש בחוזה חתום על ידי מורשי החתימה של האגודה. חוזה  .1.1

 רכש וכטופס דרישה פנימית גם יחד.

 קבלת הטובין או השירותים הנדרשים –פרק ט'  .9

 יש לוודא קבלת הטובין והשירות במלואם. .1.1

יש לוודא קבלת הטובין והשירות במלואם. מקבל הטובין יחתום על תעודת המשלוח. קבלת שירות תאושר ע"י  .1.1

 הרמ"ד הרלוונטי.

 מס, תועבר החשבונית למשרד כספים. ותועבר למדור הרלוונטי בצירוף נוהל רכש הזמנה.בהתקבל חשבונית  .1.1



 

 

                 מדיניות התשלומים –פרק י'   .17

       , ופרק "כרטיס אשראי".לא יתבצע תשלום ללא הזמנת רכש בתוקף למעט האמור בפרק "קופה קטנה"  .17.1

        .     הרכשמועדי התשלום יתבצעו בהתאם למוגדר בהזמנת       .17.1

                  כל תשלום יבוצע בעדיפות בהמחאה חתומה ע"י שני מורשי חתימה ובצירוף חותמת אגודת הסטודנטים.  .17.1

               . במקרים חריגים בלבד יבוצע תשלום בהעברה בנקאית .17.1.1

                 :            כספים התשלום יבוצע רק עם הימצאות כל המסמכים הבאים במשרד    .17.3

                                 רלוונטי וכספים.   חשבונית מס בה תפורט התמורה והסכום לתשלום, חתומה ע"י מנהל/חבר ועד      .17.3.1

        .בחתימת המזמיןנוהל רכש   .17.3.1

את התשלום   או במועד קבלת הסחורה או השירות, ניתן יהיה לבצעבמקרים חריגים בהם נדרש לשלם לפני   .17.5

כי חשבונית המקור מגיעה  על סמך חשבונית שנשלחה בפקס/מייל. באחריות מזמין הסחורה או השירות לוודא 

                  למשרד כספים חתומה כנדרש. 

                 ומעקב תיעוד – א"י פרק  .11

יהיו מאוגדים    , טפסי קבלת הטובין )או השירות( והעתק חשבוניות המסכל פרטיההמקורית על זמנת הרכש ה .11.1

          במשרד כספים.

במשרד    חשבוניות המס המקוריות בצירוף העתק של טופס הזמנת הרכש הרלוונטית יהיו מאוגדים  .11.1

     יהול מעקב תשלומים בפועל ייעשה באחראיות מנהל הכספים בלבד.נ             .כספים

                 יהול מעקב תשלומים בפועל ייעשה באחראיות מנהל הכספים בלבד.נ    .11.1

 קופה קטנה -פרק י"ב .11

האגודה לצד    למרות הכתוב לעיל, ישנן התקשרויות מזעריות שאינן על פי הזמנת רכש או ע"פ הסכם קודם בין  .11.1

כספים מקופה קטנה וזאת    להוציא (11.1.1 ראה סעיף)ב' ו/או ג'. במקרים כאלו רשאי מנהל הקופה הקטנה 

                    בכפוף לתנאים הבאים:

        .של קולנוע הנגטיב, ושל משרד כספים -קופות קטנות באגודה 1ינוהלו   .11.1.1

        .ומנהל הנגטיב קופה קטנה תנוהל ע"י משרד כספים  .11.1.1

       .₪ 1777יהיה הנגטיב ושל ₪  1777של משרד כספים יהיה הסכום המרבי בקופה הקטנה   .11.1.1

או אישור לעשות    עובדים ששילמו מכספם האישי על הוצאות במסגרת תפקידם, לאחר שקיבלו הוראה .11.1.3

       . הממונה עליהם, רשאים לדרוש החזר מקופה קטנה ההנהלהכן ע"י חבר 

  .(3נספח  -בצירוף טופס אישור תשלום מקופה קטנה )

ה באמצעות קופה קטנה רשאים להגיש "טופס קופה קטנה" ולקבל את עובדים המעוניינים לרכוש סחור .11.1.5

הסכום במזומן טרם הרכישה. הטופס יאושר על ידי חבר ההנהלה הממונה על העובד ועל ידי מנהל 

 הכספים והרוכש יחויב בהעברת חשבונית מס/קבלה למשרד כספים על סך הרכישה. 



 

 

        לעניין הוצאות במסגרת התפקיד מוגדרים:  .11.1.6

       ., חניהנסיעה בתחבורה ציבורית )לא כולל מוניות(  .11.1.6.1

 . ישיבות מול גורמי חוץ, ישיבות מועצה –כיבוד  .11.1.6.1

       הוצאות משרדיות.  .11.1.6.1

יאושרו אך ורק על ידי יו"ר האגודה/סיו"ר/רמ"ד כספים בכתב ומראש. רק  -הוצאות אחרות .11.1.6.3

ש בטופס שעליו יחתום יו"ר חבר הנהלה רשאי לקבל החזר בעבור הוצאות אחרות שיפורטו מרא

 האגודה/סיו"ר/רמ"ד כספים.

החזר בעבור נסיעה בתפקיד ברכב פרטי תאושר ע"פ תעריף שיקבע על  -נסיעות ברכב פרטי .11.1.6.5

כספים. הגורם היחיד שמאשר החזר בעבור נסיעה ברכב פרטי  תידי מנהלת הכספים ויאושר בוועד

במידה וניתן אישור להחזר זה, יאושר גם החזר ע"פ נוהל זה הוא יו"ר האגודה/סיו"ר/רמ"ד כספים. 

 בעבור חניה לרכב לצורך אותה הנסיעה.

, למעט אישור יו"ר/סיו"ר/רמ"ד כספים של האגודה מראש ₪ 577סכום ההחזר מקופה קטנה לא יעלה על   .11.1

סכום ההוצאה . יותר מפעמיים בחודש קלנדרי₪  577ובכתב, ובלבד שלא תאושר הוצאה העולה על 

       ₪. 1,777י בכל מקרה לא יעלה על המקסימל

        הממונה עליהם. הנהלההחזרים לעובדי אגודה מקופה קטנה ישולמו אך ורק באישור חבר ה  .11.1

בלבד ולא    הוק למקרה הנדון-בלבד, אד /סיו"ראין החזרים בגין נסיעות במוניות, אלא באישור יו"ר האגודה  .11.3

              כהחלטה גורפת.

  לא תשולם. 11.1.6ף ע"פ סעיו/או שלא אושרה מראש עונה על ההגדרה  הוצאה שלא .11.5

הממונה על  ההנהלה   כל הוצאה מקופה קטנה תיעשה למול קבלה/חשבונית רלוונטית להוצאה, חתומה ע"י חבר  .11.6

הוצאת כספים מקופה קטנה שלא כנגד הצגת   העובד הדורש החזר, המוצגת בזמן ההחזר ולא לאחריו. לא תהיה

, אלא אם מדובר בהוצאת סכום כסף מראש מנהל הקופה הקטנה  /חשבונית שעותק ממנה יישמר אצלקבלה

              .לפני ביצוע ההוצאה

"החזר הוצאות    את פרטי ההוצאה בטופס של הנגטיב עבור כל הוצאה מקופה קטנה, ימלא מנהל הקופה הקטנה  .11.0

מטרת  סעיף תקציבי רלוונטי, ההוצאה,  עובד, תאריךובו יצוינו: שם ותפקיד ה (ראה נספח) מקופה קטנה"

              הקופה.  ההוצאה, סכום ההוצאה, תאריך ההחזר, שם וחתימה של העובד ומנהל

הוצאות חודשי מקופה קטנה"    "החזר בסוף כל חודש, ירכז מנהל הקופה הקטנה את כל הקבלות/חשבוניות וטופס  .11.1

              ויעביר עותק לוועדת ביקורת.

              שהוצגו בדו"ח.   כספים יבדוק האם קיימת התאמה בין החזרי הכספים בפועל לקבלות/חשבוניות דורמ  .11.1

  כספים למילוי הקופה מחדש. מדורלאחר סיום ואישור הבדיקה, ידאג  .11.17

ות ועדת באישור יו"ר ועדת ביקורת, הוצא יוצאים מן הכלל לעניין פרק זה: אישור הוצאות ועדת ביקורת .11.11

  .מזכירות המועצה  אישור הוצאות מזכירות המועצה יעשה ע"י באישור יו"ר ועדת בחירות, -בחירות

 

 כרטיס אשראי – י"ג פרק .31



 

 

האגודה לצד    למרות הכתוב לעיל, ישנן התקשרויות מזעריות שאינן על פי הזמנת רכש או ע"פ הסכם קודם בין .11.1

לצורך זה  באמצעות  כרטיס אשראי. אך ורקמקופה קטנה, אלא ב' ו/או ג', או  תשלומים שלא ניתן לעשותם 

האגודה תרכוש כרטיס אשראי נטען )כדוגמת זה הנמכר בדואר ישראל 

ndocumenthttp://www.israelpost.co.il/postshirut.nsf/misparid/163?ope .)     

 ₪. 1,777כרטיס האשראי ייטען  עפ"י הצורך בסך של  .11.1

 השימוש וניהול ההוצאות  של הכרטיס יהיו באחריות  מנהל הכספים. .11.1

 הכרטיס הנ"ל יישמר בכספת משרד כספים. .11.3

עובדי אגודה  המעוניינים לרכוש סחורה באמצעות הכרטיס  יגישו בקשה על גבי  "טופס תשלום מכרטיס  .11.5

נטען " , חתום ע"י הרמ"ד האחראי ומנהל הכספים אשר ייבצע את התשלום באינטרנט או באמצאות  אשראי

 הטלפון . לכל תשלום יצורף אישור  וחשבונית מס במועד קבלת הסחורה. 

                 עניינים ניגוד – ד"י פרק  .11

          מתוך תקנון העמותה:  .13.1

לא יתווך בין העמותה לבין חברה עסקית שבבעלותו המלאה  האגודהעובד : "חבר מועצה או 17.6סעיף   .13.1.1

           .החלקית או שהוא עובד בה   או

  : "העמותה לא תסחור או תקיים קשרים עסקיים עם חברה או גוף עסקי אשר נמצא בבעלותו17.0סעיף   .13.1.1

גודה עשוי המלאה או החלקית של חבר מועצה או חבר ועד האגודה, או שחבר המועצה או חבר ועד הא

           רווח אישי ישיר כתוצאה מהתקשרות העסקית הנדונה עם העמותה.   להפיק

יהיה רווח אישי ישיר רק רווח בפועל מההתקשרות הנדונה, כאשר  0.71: "לעניין סעיף 17.1סעיף  .13.1.1

    .ביקורת היא הסמכות הקובעת בעניין זה, ואת החלטתה תוכל לשנות המועצה ברוב מיוחס   ועדת

  

http://www.israelpost.co.il/postshirut.nsf/misparid/163?opendocument
http://www.israelpost.co.il/postshirut.nsf/misparid/163?opendocument


 

 

               מנהל ממונה –' אנספח 

          :       : מנהל ממונה הינו בעל תפקיד מהמפורטים בנספח זה ואלו בלבד 

               יו"ר אגודה 

 סיו"ר אגודה

  ראש מדור

  מנהל תפעול

                 מנהל שיווק 

                 מנהל קולנוע האגודה 

 עורך עיתון האגודה

                 מזכ"ל המועצה 

                 יו"ר ועדת ביקורת 

 יו"ר ועדת בחירות



 

 

 _________ תאריך:         אל: מנהל/ת כספים

                             טופס דרישה פנימית   

            ___________________________________________________ : הרכישה מטרת 

                 העתקי הצעות המחיר הסופיות כפי שנתקבלו ע"פ דרישתי מהספקים הרלוונטיים מצ"ב 

עיקרי פרטי  הגוף המציע מסד

 ההצעה

שם איש קשר  סכום ההצעה

 נערך המו"מ  מולו

  טלפון ואיש קשר

1      

1      

1      

3      

  

          :________________________________       :________________________________סעיף תקציבי 

          :________________________________       :________________________________תנאי תשלום 

            

         

             ____________________________: ______________ סיבה: הצעת מחיר נבחרת 

          __________       ___תאריך: _______ 

             

               :       : הנ"ל. חותמת וחתימת מנהל כספים  וייעודיים לביצוע העסקה בסדר הגודל  הריני מאשר כי יש משאבים זמינים     

____________________________________ 

             

          

  רמ"ד:מנהל ממונה /   חותמת וחתימת

 ____________________________________            

             

             

                 טופס הזמנת רכש לספק 

                                   211101מספר הזמנה:  



 

 

  *יש להשלים* כתובת:                              *                     *שם איש הקשר*אל:         

          *       כללי + איש קשר* –*יש להשלים טלפון:            *       *יש להשלים*שם חברה:  

                 :___________________            מועד אספקה:_____________________ תאריך הזמנה:___________________   

מחיר )לפני  תיאור כמות

 מע"מ(

 סך הכל ממע"

     

     

     

     

  

          :______________       ______________: סה"כ להזמנה 

               יש לציין בחשבונית מספר הזמנת רכש  

                 ( יש לשלוח שני עותקים של החשבונית )מקור + העתק 

                 יש להמציא אישור ניכוי מס במקור 

                 יש להשליםתנאי תשלום:  

                 פריטים אשר אינם תואמים את פרטי ההזמנה יוחזרו לספק 

                 החשבונית תופק ביום האספקה 

                    

             

                    ______________  תאריך:           כספים /תאל: מנהל                                                   

                             טופס אישור תשלום מקופה קטנה   

             

      __________________________________________________ : מטרת הרכישה    

 

   שם: _________________

   חתימה:_________________

  תאריך:____________

 

   _______שם: __________

   חתימה:_________________

  תאריך:____________



 

 

 

          :_____________________       _____________________: סכום לתשלום 

             

          

  :____________________________________שם מלא + חתימת מקבל ההחזר

      :___________________     __________________________________________:סעיף תקציבי  

          .       לידיעת מראש ואושרה על ידי.  הריני מאשר כי ההוצאה הובאה 

  חותמת וחתימת מנהל ממונה/רמ"ד:

________________________________ 

 

          .       סעיף קופה קטנה. -רכש במסגרת נוהל הריני מאשר כי דרישת הרכישה הינה  

          : חותמת וחתימת מנהל כספים 

       

 

             

             

       

  יש להעביר את החשבונית המקורית חתומה כנדרש בזמן ביצוע החזר מקופה קטנה

 

 

 



 

 

 ______________  תאריך:           כספים /תאל: מנהל

                             מכרטיס אשראילום טופס אישור תש   

             

          

 __________________________________________________ מטרת הרכישה:

 

          :_____________________       _____________________: סכום לתשלום 

             

          

  _________________________:___________השם מלא + חתימ

        __________________________________________________________________: סעיף תקציבי  

   _____________: לידיעת מראש ואושרה על ידי  הריני מאשר כי ההוצאה הובאה 

  חותמת וחתימת מנהל ממונה/רמ"ד:

________________________________ 

 

         .כרטיס אשראיסעיף  -במסגרת נוהל רכש יני מאשר כי דרישת הרכישה הינה הר 

       חותמת וחתימת מנהל כספים:

 ________________________________            

 

             

          

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


