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כ"א באב תש"ע
יום ראשון  01אוגוסט 2010
לכבוד
חברי המועצה
כלל הסטודנטים וחברי העמותה
הנדון :סיכום ישיבת מועצה העשירית שמן המניין מיום 25/07/2010
להלן החלטות המועצה שהתקבלו בחלקה הפתוח של ישיבת המועצה:
שינוי תקנוני משרת מנהל כספים


תוכן
מועצת הסטודנטים מאשרת את השינוי התקנוני כדלהלן:
 .1סעיפים הבאים ימחקו מתקנון העמותה.
 .43.2.3מנהל הכספים יכהן בתפקידו שנתיים עם אופציה להארכה של שנה בלבד ולא יותר משלוש שנים.
 43.2.4מנהל הכספים ייבחר בפורום וועד ,כמו כן אשרור השנה השנייה והארכה לשנה שלישית יבוצעו אף הן
בפורום ועדה.
 43.2.5למען הסר ספק מנהל הכספים לא חייב להיות סטודנט )מופיע מחדש בסעיף המעודכן(.
 .2הסעיף הבא יחליף את סעיף  43.3.1לתקנון העמותה:
 .43.3.1.1מנהל הכספים ייבחר במכרז בפורום וועדה לתקופה של שנתיים מבלי לפגוע בסעיף  61.5לתקנון.
 .43.3.1.2לאחר תקופה של שנתיים יוכל להמשיך בתפקיד לשנה נוספת ע"י מינוי מחדש בפורום וועדה .וועדת
כספים תידרש להגיש את המלצותיה לוועדת המינוי מחדש.
 .43.3.1.3לאחר שסיים ,מנהל הכספים ,קדנציה בת  3שנים ,יוכל לגשת שוב למכרז מנהל כספים פעם אחת
נוספת.
 .43.3.1.4באם סיים מנהל הכספים כהונה ראשונה בת שלוש שנים ,יוכל לגשת שוב למכרז מנהל כספים פעם
אחת נוספת.
 43.3.1.5מנהל הכספים לא יכהן בתפקיד תקופה מצטברת של למעלה משש שנים.
 43.3.1.6דרישות התפקיד:
 43.3.1.6.1נסיון מוכח של ארבע שנים ומעלה בתפקיד דומה ,בארגון בעל סדר גודל דומה.
 43.3.1.6.2בעל תואר ראשון ממוסד מוכר.
 43.3.1.6.3למען הסר ספק ,מנהל הכספים אינו חייב להיות סטודנט.
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 .3שאר תתי הסעיפים בסעיף  – 43.3מנהל הכספים ,יישארו ללא שינוי.
אופי ההחלטה:

פנים

מתכונת ההחלטה:

הצעת החלטה

עבודה מקדימה ,אם רלבנטית ,בוצעה על ידי מוסדות
המועצה:

ועדת כספים ,ועדת תקנון

בעלי תפקידים באגודה ,אם רלבנטי ,השותפים לניסוח
ההחלטה:

ועדת ביקורת

לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף ,אם נדרש:

מיידי

גורם אחראי מטעם המועצה ,אם נדרש:

יו"ר ועדת כספים

גורם מפקח מטעם הוועד ,אם נדרש:

אין

לו"ז לדיווח של גורם מפקח ,במידה ונקבע:

אין

הצבעה בעד:

מוטי טייטל ,נתי חסון ,טלי דריבין ,נטלי דוידוביץ' ,עמרי אביטן ,דניאל
שפיגל ,אביתר טנא ,אמנון רוטמן ,יאיר בנימין ,אורון לביא ,שלמה כהן קטן,
איילת שרייב ,מעיין כספי ,רוני מייקל ,תמר פינקלשטיין ,ירדן רפפורט ,אלון
קיפניס ,נופר עמיקם ,עדי בן טובים ,אלון בלוך ,רועי בן חיים(21) .

הצבעה נגד:

אשר גבאי ,ערן טרטאקובסקי )(2

נמנעים:

דן חיים )(1
ההצעה התקבלה

תוצאות ההצבעה:

להלן החלטות המועצה שהתקבלו בשיבתה של המועצה כאסיפת בעלי המניות של חברת הבת קמפושובע.


בחירת נציגי הסטודנטים בדירקטוריון חברת קמפושובע
גלעד

נתי חסון

רבינא
עומרי אביטן

+

+

אלון בלוך

+

+

עדי בן

דניאל

טובים

שפיגל

ערן טרטאקובסקי
אלון קיפניס

+

+

אביתר טנא

+

+

אשר גבאי

+

+

שלמה כהן קטן

+

נופר עמיקם

+

+

רועי בן חיים

+

+

מעיין כספי

+

+

תמר פינקלשטיין

+

+

עומר כהן

+

יאיר בנימין

+

+

+
+
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רוני מיקל

+

+

ירדן רפפורט

+

+

טלי דריבין

+

+

אורון לביא

+

+

אמנון רוטמן

+

+

נטלי דוידוביץ

+

+

מוטי טייטל

+

+

איילת שריב

+

דן חיים

+

+

גלעד 21 -
נתי

17 -

עדי

3-

דניאל 0 -
נמנע 1 -

גלעד רבינא ונתי חסון ,נבחרו לכהן כחברים במועצת המנהלים )דירקטוריון( של חברת הבת קמפושובע.
 שאר חברי הדירקטוריון נושאים במשרה מתוקף תפקידם :יו"ר האגודה ,מנהל הכספים ונציג מזכירות המועצה.נתי חסון
סמזכ"ל המועצה
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