
 

 

31/12/2017 

  #8 מס' כספיםועדת סיכום ישיבת 

 זכ"למשרד מב 31/12/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 10:15זמן סיום:  08:30 זמן התחלה:

 

 נוכחים:

 גל מאירו ים אטנר, אור קרייף חברי הוועדה:

 

 משקיפים:

 משקיפים שנכחו ותפקידם:

 אבישי רטועדת ביקורת: 

 גולן אושרתרו"ח  –כספים  רמ"ד

 אופיר נפתלי  – יו"ר האגודה

 נאור דרעי – תפעוליו"ר ועדת 

 דוד עזורי –חבר ועדת תפעול 

 עיקרי הישיבה

 נושאים לדיון:

 ודיור תקן אחראי מעונותהנושא: 

הוספת תקן אחראי מעונות  על ממליצהועדת כספים  : נוסח ההחלטה

שעות חודשיות מחודש מרץ ועד  40ודיור במשרד רווחה. תקן של 

מאי שיתוקצב מיתרת זכות תקני יועצי שיווק, וממאי מסעיף מעונות 

 בתקציב משרד רווחה.
 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 בעד )גל, אור וים( 3 הערות:

 שינוי תקן יועצי שיווק: הנושא

חודשיות שעות  15הורדת ועדת כספים מאשרת  : נוסח ההחלטה

החל  שיווק במשרד שיווק בהתאם להחלטת ועדת תפעול יועץלכל 

  מחתימת חוזה חדש.
 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

  וים( אורבעד )גל,  3הערות: 

      יועצי שיווקשינוי תמלוגים  :הנושא

ועדת כספים מאשרת שינוי מדרגות תמלוגים ליועצי  : נוסח ההחלטה

 שיווק בהתאם להמלצת ועדת תפעול, החל מחתימת חוזה חדש.

 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

      וים(  אורבעד )גל,  3 הערות:

      לא אושר!() הגדלת תקן מנהל משרד שיווק :הנושא

שעות חודשיות  10ועדת כספים מאשרת הוספת  : נוסח ההחלטה

לתקן מנהל משרד שיווק בהתאם להמלצת ועדת תפעול, החל מחוזה 

 לא אושר!חדש.  
 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 )גל, אור וים( נגד 3הערות: 



 

 

 כדי שיוכלו לבחון שינויים עתידיים בתקן. כרטיס יחתיםמנהל שיווק  :ועדת כספיםהמלצת 
 

      שימוש ביתרות תשע"ז :הנושא

מסמך ועדת כספים מבקשת את השינויים הבאים ב : הצענוסח הה

 יתרות תשע"ז:

 סעיף גמול ועד מנהל.₪  8820הוספת סכום של  .א

 רגוןפירוט תוספת תקינה לא .ב

 פירוט תוספת מדור אקדמיה על משרדיו השונים. .ג

 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

( תגיע ממקור תקציבי אחר. ההחלטה 5580, יתרת הסכום לסעיף גמול ועד מנהל )ים(ו בעד )גל, אור 3הערות: 

 בנושא בישיבה הבאה.

 

 אושרת גולן –: רמ"ד כספים עדכונים

 דמי הרווחה מהאוניברסיטה. 60%קיבלו השלמה ל .1

 .נתוני התרומות שהתקבלו עד כה, תעבור דרישה לשחרור הכספים בקרובהתקבלו  .2

  

 :הבאה ההנושאים הצפויים להעלות בישיב

 שכר עובדות קבועות

 בקשה להוספת שעות לתקן מנהל משאבי אנוש

 שימוש ביתרות תשע"ז לאחר עדכון על פי בקשות הועדה

 החלטת על מקור תקציבי להשלמת סעיף גמול ועד מנהל

 כום שנת פעילותסי

 

 בברכה,

 ים אטנר

 כספיםיו"ר ועדת 

 


