
 

 

 

13/4/2016 

  #5 מס' ועד מנהלסיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 13/4/2016הישיבה התקיימה בתאריך 

 19:30זמן סיום:  17:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 שירז מאירסון, איתמר טרם, נאור דרעיטליה ענבר, בנימין חסון, רון כהן, ליאור מאיק,  חברי הוועדה:

 משקיפים:

רמ"ד כספים : אושרת גולן , רמ"ד הסברה: עודד הראל , יו"ר אגודת הסטודנטים : אורי רט, סיו"ר אגודת 

 הסטודנטים: דניאל איטח , חברי מועצה : ליעד אוחנה, אילה שלזינגר, גל לבנט, אור קרייף, עדן מרים אלקובי

 אור קרןחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 אין

 

 עיקרי הישיבה

 המשך קיום הישיבה ללא נציג ועדת ביקורת  הצעות החלטה:

המשך קיום הישיבה ללא נציג הנושא: 

 ת ביקורת ועד

"חברי הועד המנהל מצביעים על המשך קיום נוסח ההצעה: 

 הישיבה ללא נציג ועדת ביקורת" 

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 איןהערות: 

 

 הצעות החלטה: שינוי סעיפי התקציב בחציון תשע"ו כפי שהוצגו בישיבה 

שינוי סעיפי תקציב בחציון הנושא: 

 תשע"ו

"חברי הועד המנהל מאשרים את הבקשה לשינוי נוסח ההצעה: 

 סעיפי התקציב בחציון תשע"ו" 

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

   : ראה נספח המצורף לסיכום הישיבה.  הערות

 

 החלטה: הגדלת מסגרת האשראי של כרטיס האשראי של האגודההצעות 

הגדלת מסגרת האשראי של הנושא: 

 אי של האגודהכרטיס האשר

"חברי הועד המנהל מאשרים את הבקשה נוסח ההצעה: 

 1,000להגדלת מסגרת האשראי של כרטיס האשראי מסכום של 

 ₪ " 3000לסכום של ₪ 

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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



 

 

 איןהערות: 

 

 לאתר החדש של האגודה₪  150,000הצעות החלטה: אישור הקצאת 

אתר אינטרנט חדש לאגודת הנושא: 

 הסטודנטים

" חברי הועד המנהל מאשרים הוצאה של נוסח ההצעה: 

לאתר החדש לאגודה לפי התכנית המוצעת, כך ₪  150,000

מתקציב תשע"ו ₪  50,000תקציב הרזרבות, ילקחו מ₪  50,000ש

 מתקציב תשע"ח" ₪  50,000ו

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 אין הערות:

 

 הצעות החלטה: המלצה לועדת כספים להתכנס ולדון במקורות תקציב אפשריים לאתר האגודה

 מקורות תקציב לאתר האגודההנושא: 

נהל ממליצים לועדת כספים "חברי הועד המנוסח ההצעה: 

להתכנס ולדון באפשרויות נוספות מהם ילקח התקציב לאתר 

 האגודה, ולמסור את המלצתם למועצה"

טליה, בנימין, רון, קולות בעד: 

 איתמר, שירז
 איןנמנעים:  נאור, ליאורקולות נגד: 

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

 אין הערות:

 

 להתכנס ולדון במקורות תקציב אפשריים לאתר האגודה הצעות החלטה: המלצה לועדת כספים

 מקורות תקציב לאתר האגודההנושא: 

הקודמת, חברי הועד המנהל "בהמשך להצעה נוסח ההצעה: 

מתקציב הרזרבות, אלא אם חברי ₪  150,000ממליצים להוציא 

ועדת כספים יצליחו להתכנס לפני ישיבת המועצה הבאה 

 וימליצו אחרת"

 ליאור, נאורקולות בעד: 
רון, איתמר, בנימין קולות נגד: 

 ושירז
 טליהנמנעים: 

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

ההצעה הועלתה בגלל קושי של ועדת כספים להתכנס ועקב העברת נושאים של ועדת כספים לועד  הערות: 

 המנהל.

 

 מקורות התקציב לאתר האגודה  נושאים לדיון:

 מקורות התקציב לאתר האגודההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 לאחר שדנו בנושא הוחלט להעבירו בחזרה לדיון בועדת כספיםהערות: 

 



 

 

 

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

על ועדת כספים להתכנס לפני ישיבת המועצה הבאה ולדון באפשרויות של מקורות התקציב שיוקדש למימון 

 האתר החדש של האגודה

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 דו"חות ביקורת 

 

 

 בברכה,

 שירז מאירסון

 יו"ר הועד המנהל


