
 

 

11/5/2017 

  #3 מס' כספיםועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 7/5/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 21:00זמן סיום:  18:30זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 , גל מאירלויטיף, נדינה יים אטנר, אורן זכריה, אור קר חברי הוועדה:

 

 משקיפים:

 משקיפים שנכחו ותפקידם:

 משכית  ועדת ביקורתחברת 

 )חלק מהישיבה( שמעון דיין –יו"ר הועד המנהל 

 גולן אושרתרו"ח  –כספים  רמ"ד

 רט אורי -היוצא יו"ר האגודה 

 )לחלק מהישיבה(אופיר נפתלי  –יו"ר האגודה הנכנס 

 יו"ר ועדת תפעול, ח"מ – נאור דרעי

 ח.מ – דוד אזורי

 

 

  חסרים:

 אמיר מייבוםיאיר דלוגץ, 

 

 עיקרי הישיבה

 נושאים לדיון:

 עדכונים כלליים רמ"ד כספיםהנושא: 

 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

  הערות:

 (1/12/2016) שנה שעברה 7תיקון הצעה החלטה מישיבה הנושא: 

 7ועדת כספים מתקנת את ניסוח החלטת ועדת כספים מספר 

תועבר לבצ"מ כספים ₪  35,000וקובעת כי יתרת  2016משנת 

 ובאישור ועדת כספים בלבד.

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 בעד )נדינה, אור, ים וגל( 4הערות: 

 משרד רווחהמנהל תפקיד הוספת שעות להנושא: 

שעות עבודה לחודש,  35ועדת כספים מאשרת הוספת : החלטה

הנותרים ארבע החודשים ת משרד רווחה, למשך /לתפקיד מנהל

 5600- כספים מסכום המוערך בכ  לתקציב תשע"ז מתקציב בצ"מ

 החודשים הנותרים מתקציב תשע"ח. ושמונהים לארבע החודש₪ 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 



 

 

 בעד )נדינה, אור, ים וגל( 4: תהערו

 העברת שעות פנימיות בפוזיטיב אישורהנושא: 

את המלצת ועדת תרבות ועדת כספים מאשרת נוסח ההחלטה: 

אחרי 'שעות עבודה ממנהל הפוזיטיב ל 10העברת ובכך מאשרת 

 100פוזיטיב. בכך, תקן מנהל הפוזיטיב יעמוד על  סטודיו לוגיסטי

 שעות חודשיות. 65שעות ותקן אחראי לוגיסטי יעמוד על 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 זיטיב וקבלת השינוי בתנאי ההעסקהההחלטה כפופה לאישור מנהל הפו בעד )נדינה, אור, ים וגל( 4ת: הערו

 עם הרואה חשבון החדש הסכם  אישורהנושא: 

ועדת כספים מאשרת את ההסכם עם משרד נוסח ההחלטה: 
/ סעיף 13כמפורט בתקנון העמותה, פרק  רואה החשבון קטורזה.

, הוצג חוזה ההתקשרות בין רו"ח קטורזה ובין אגודת 75.1
 הסטודנטים. החוזה וסעיפיו הוצגו לועדה וקיבל את אישורה.

, ייפוי 91לאישור התקשרות, תחתום האגודה על גילוי דעת בכפוף 

 כוח של רו"ח קטורזה ומשרדו לייצוג העמותה מול רשויות המס.

כמו כן, לאור הימשכות התהליך הנוגע להחלפת רו"ח )מחודש 
, עת קבלת אישור האסיפה הכללית להחלפה( הוצגו 2016דצמבר 

 העלויות הטיפול בגין החלפת הרו"ח.  

ר ועדת ביקורת נכח חב

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 נמנע )אורן( 1בעד )נדינה, אור, ים וגל(,  4הערות: 

 דו"ח חציוןהנושא: 

 ת דו"ח החציון ההעברות בין הסעיפים בוועדת כספים מאשרת א

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 נמנע )אורן( 1וגל(, בעד )נדינה, אור, ים  4 הערות:

 חברת ועדת ביקורתהנושא: 

 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 הישיבה ויצאה חצי שעה לפני סופה כשעה לאחרת תחילת ההגיעחברת ועדת ביקורת הערות: 

 

 

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

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 אין

 בברכה,

 ים אטנר

 כספיםיו"ר ועדת 


