
 

 

 
14/9/2015 

  #5 מס' כספיםועדת # ו11ועד מנהל מס סיכום ישיבת 

 .לשכת המועצהב 10/9/2015הישיבה התקיימה בתאריך 
 16:30זמן סיום:  10:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:
דרור בן יוסף, , (נכחה באפן חלקי) הנא אבו רביעיואב גולן, דורון מדרוני (החליפה את רועי סלע),  הוועדה: חברי

החליף את מאיה נורי, נכח באופן חלקי), תום לבהר (החליף את חביאר דורפסמן, נכח (דור אופנהיים, ערן יוסוב 

  באופן חלקי)

 משקיפים:
 רמ"ד כספים -סיו"ר האגודה, אושרת גולן -טחיו"ר האגודה, דניאל אי -אורי רט

 בן יעקבשגיב ועדת ביקורת:  יו"ר
  חסרים:

 , אלדר דדון, אסף תמיראביב כהן, רועי סלע, מאיה נורי

 

 עיקרי הישיבה

 הצעות החלטה:

 אישור הדו"חות הכספייםהנושא: 
"הועד המנהל מאשר את הדו"חות הכספיים כפי נוסח ההצעה: [

 שהוצגו בישיבה"

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  יואב, דורון, הנא, דרורקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
בטרם יקבלו  על מליאת המועצה לאשר את הדו"חות הכספיים גם כןהצבעה של הוועד המנהל בלבד. הערות: 

 .תוקף

 

 אישור תקציב העמותההנושא: 
דנטים לקבל "הועד המנהל ממליץ למועצת הסטונוסח ההצעה: [

 "10.9את תקציב תשע"ו, נכון להצגתו ב

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  יואב, דורון, דרורקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
שינויים בתקציב יעברו לוועד המנהל ולוועדת כספים באופן שוטף. הצבעה של הוועד המנהל בלבד. הערות: 

 15.9התקציב יישלח למועצה עד ה

 

 העמותהאישור תקציב הנושא: 
"ועדת כספים מקבלת את תקציב העמותה נוסח ההצעה: [

 הנוכחית, כפי שהוצגה בישיבה"

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  דרור, דורקולות בעד: 

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



 

 

 הצבעה של וועדת כספים בלבד.הערות: 

 

 קבועותמשכורות העובדות ההנושא: 
"ועדת כספים מאשרת את השינויים במשכורות נוסח ההצעה: [

 העובדות הקבועות באגודה כפי שהוצגו"

 אין.נמנעים:  אין.קולות נגד:  דרור, דורקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
 הצבעה של ועדת כספים בלבד. אושרת לא נכחה בדיון זה.הערות: 

 

 

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

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 אין.

 

 

 בברכה,
 יואב גולן

 יו"ר הועד המנהל

 תקנוןיו"ר ועדת 


