
 

  

3/8/2017  

   #4 מס' כספי�ועדת סיכו� ישיבת 

  

 יו"משרד מב 31/7/2017הישיבה התקיימה בתארי� 

 17:30זמ� סיו�:   12:00זמ� התחלה: 

  

  

  נוכחי�:

 גל מאירי� אטנר, אור קריי�, נדינה לויט,  חברי הוועדה:

  

  

 משקיפי�:

 משקיפי� שנכחו ותפקיד�:

  יו"ר ועדת ביקורת: לירו� ברורמ�

   שמעו� דיי� –יו"ר הועד המנהל 

  גול� אושרתרו"ח  –כספי�  רמ"ד

  אופיר נפתלי  – יו"ר האגודה

   כר� סעדי – תרבותיו"ר ועדת 

  לני צפורי – יו"ר ועדת מעורבות

  טרנטוליאורה  רו"ח האגודה אריק קטורזה ורו"ח

  

  

   חסרי�:

  יאיר דלוג%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  עיקרי הישיבה

  נושאי� לדיו�:

  רמ"ד כספי�  &הצגת טיוטת דוחות כספיי�הנושא: 

ועדת כספי� ממליצה למועצת הסטודנטי�  : נוסח ההחלטה
, 30.9.2016 &לאשר את הדוחות הכספיי� לשנה שהסתיימה ב

אריק קטורזה ומנהלת  לאחר עריכת� והצגת� על ידיי רו"ח
  הכספי� אושרת גול�.

נכח חבר ועדת ביקורת 

  ☒☒☒☒במהל� הדיו�: 
  ☐☐☐☐נושא חסוי: 

  בעד (גל, אור, י� ונדינה) 4 הערות:

  סמינר הנהלה.הנושא: 

שקלי�  4500ועדת כספי� מאשרת הוצאת  : נוסח ההחלטה
מתקציב בצ"מ כספי� לטובת סמינר הנהלה של התאחדות 

שקלי� לבקשה  170(תוספת של  2017לשנת הסטודנטי� 
  המקורית לסעי� "דלק וקופה קטנה לסמינר").

נכח חבר ועדת ביקורת 

  ☒☒☒☒במהל� הדיו�: 
  ☐☐☐☐נושא חסוי: 

  בעד (גל, אור, י� ונדינה) 4הערות: 

  תקני� וותק באגודה הנושא:

ועדת כספי� מאשרת מת� פרמיית ותק לרכז  נוסח ההחלטה:
  רמ"ד. החל משנת ההעסקה הנוכחית. המתקד� לתפקיד

פרמיית הותק לכל עובד הזכאי לה, תחושב על  : נוסח ההחלטה
 החל משנת ההעסקה סמ� תק� השעות בתפקידו בשנה החולפת.

  הנוכחית.

נכח חבר ועדת ביקורת 

  ☒☒☒☒במהל� הדיו�: 
  ☐☐☐☐נושא חסוי: 

  בעד (גל, אור, י� ונדינה) 4הערות: 

  רכזת סטודנטי� ערבי�הגדלת תק� הנושא: 

ועדת כספי� מאשרת הגדלת תק� רכזת  : נוסח ההחלטה
ועד  1.8.2017&שעות חודשיות  החל מה 60 &סטודנטי� ערבי� לכ

שעות  30סו� שנת התקציב הנוכחית מבצ"� כספי� (בס� של 

שנת התקציב הבאה ועד למכרז הבא לתפקיד. כ� ל) ו/ 1150≈
  התק�).(יש לבחו� לקראת המכרז את 

נכח חבר ועדת ביקורת 

  ☒☒☒☒במהל� הדיו�: 
  ☐☐☐☐נושא חסוי: 

שעות תחת רמ"ד מעורבות  20בעד (אור, י� וגל) . בנוס�, ועדת כספי� ממליצה על הוספת בנק של  4הערות: 

  לצור� רכזת סטודנטי� ערבי� בלבד. 

  תוספת הבהרה להצעות החלטת ותקני� וותק באגודההנושא: 

החל משנת ועדת כספי� מאשרת הוספת  : נוסח ההחלטה
  לשני הצעות ההחלטה שהתקבלו לעיל.ההעסקה הנוכחית 

נכח חבר ועדת ביקורת 

  ☒☒☒☒במהל� הדיו�: 
  חברה בקבוצת הוצאפ*

  ☐☐☐☐נושא חסוי: 

  ).ונדינה גל, בעד (אור, י� 4הצבעה טלפונית בווצאפ באישור הועד המנהל הערות: 

  הצבעה מרחוק   - 3/8/2017ההחלטה התקבלה בתארי� : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  ביטול שתי ההחלטות בנושא "תקני� וותק באגודה"הנושא: 

ועדת כספי� מבטלת את שתי ההחלטות  : נוסח ההחלטה
בנוגע לפרימיות ותק באגודה ) 31/7/2017( 4שהתקבלו בישיבה 

  באופ� מידי.

  

  

נכח חבר ועדת ביקורת 

  ☒☒☒☒במהל� הדיו�: 
  הוצאפחברה בקבוצת *

  

  

  

  ☐☐☐☐נושא חסוי: 

  יאיר.     &, נמנע)ונדינה גל, בעד (אור, י� 4הצבעה טלפונית בווצאפ באישור הועד המנהל: הערות: 

  הצבעה מרחוק   - 14/8/2017:  ההחלטה התקבלה בתארי�

  

  הנושאי� הצפויי� להעלות בישיבות הקרובות:

  אי�

  בברכה,

  י� אטנר

  כספי�יו"ר ועדת 

  














