
 

  

 

 

 6102, קטוברלאו 62-ה                                                                                                                                     :ודלכב

                             חברי המועצה

 כלל חברי העמותה

 

  שמן המנייןעית תשיהמועצה הישיבת מסדר יום  : סיכוםהנדון

 

 . , ישיבה שמן המניין9-המועצה לישיבתה ה התכנסה, 6102 אוקטוברל 60-, הג'ביום   •

 .09:11-66:21התקיימה בלובי בית הסטודנט, בשעה הישיבה   •

 סיכום הישיבה בהתאם לסדר היום.מצ"ב  •

 

 :סדר יום

 .נין )פירוט ההצבעות בנספח א'(לתפקיד נבחרו רימה גרנובסקי ונדב וק –חברי ועדת בחירות בחירת  •

 לא עברה. ההצעה – תחת חסותה של האגודה 6102הצעת החלטה בנושא נופש אילת  •

כי ינוסחו קריטריונים בסיסיים בשיתוף עם חברי המועצה לאחר דיון רחב בנושא, הוצע על ידי יו"ר האגודה 

כל אחריות על קיום  ,מעבר להליך זה .שעל פיהם תיבחר חברת הפקה במסגרת נוהל בחירת חברות חיצונית

ונים ינוסחו בהמשך על ידי )הקריטריחברה שתיבחר  של אותהואחריותה ש והפקתו תהיה תחת חסותה הנופ

 (. וגורמים רלוונטיים נוספים וחברי המועצההנהלת האגודה 

"הפקת נופש הסטודנטים באילת לא תהיה תחת חסות האגודה,   -עברה הצעת ההחלטה הבאה לדיון בהתאם •

בהפקתה או בתחום אחריותה. אגודת הסטודנטים תקבע קריטריונים שיהוו תנאי לפרסום הנופש בתוך 

 .הקמפוס ע"י חברה שתבחר ב"וועדה לבחירת חברות חיצוניות"

 .ההצעה עברה בפה אחד – הצעת החלטה "חריגה מנוהל בחירת חברות חיצוניות הרכב הועדה הבוחרת" •

  ההצעה עברה בפה אחד. – מטרות העמותה -אישרור שינוי תקנוני •

 

 

 בברכה,

 ,גל פינסלר

 .מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים

 

 העתק:

 הנהלת האגודה

 ועדת ביקורת

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 פירוט הצבעות למועמדים לתפקיד חבר/ת ועדת בחירות: –נספח א' 

 

 רימה גרנובסקי נדב וקנין 

 + + מאיה נורי

 + + רותם אלדאג

   ליאור לוין

 + + איילת קרפ

 + + אלדר דדון

   שירן וקנין

 + + גל פינסלר

 + + רן בנימין שן

 + + אוהד מזרחי

   קטיה אברבוך

 + + נטלי דוידוב

 + + טל דור

 +  מתן רווה

 + + חביאר דורפסמן

 + + שי סלע

 + + יאיר בן חיים

 + + יואב גולן

   תאיר טהר

 +  מיכאל סידורוב

 + + ראובן סולומון

 + + רביעה הנא אבו

   מיכאלה תבור

   נמרוד הריס

 + + אורי פרידלנד

 

 

 

 

 

 

 לא נכח בישיבה -מסומן באדום


