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 לכבוד

 חברי המועצה

 כלל הסטודנטים וחברי העמותה

 

 2012 אוגוסטל 20-ה שמן המניין מיום  עשיריתהנדון: סיכום ישיבת מועצה 

 . תעשירי, התכנסה מועצת אגודת הסטודנטים לישיבתה ה2012 אוגוסטל 20-, הישנביום  .1
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 :ר היוםסד

 ואיתי בן יאיר. עתודה: תמיר נבחרו: דורון קרנסטי, אביב פרנק, שי חלבי -בחירות חברי ו. ביקורת 

 .אליאסוב

 מזכירות, ועדות, הנהלה, ביקורת. -עדכונים 

  ה"ה התקבלה. –ערכים, יעוד וחזון אגודת הסטודנטים - החלטההצעת 

 ה"ה התקבלה עם הסתייגות. -חוזה סופר ג' –החלטהת הצע 

 נושא סגור. –הסמכת יו"ר האגודה לניסוח חוזה מול חברת 'אפיק הנגב' –הצעת החלטה 

 

 

 בברכה,

 קסם סיימון                                            

 מזכ"ל מועצת אגודת הסטודנטים                                             
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 פירוט החלטות והצבעות

 רכים, יעוד וחזון אגודת הסטודנטיםע החלטה:הצעת 

מועצת אגודת הסטודנטים קובעת כי הערכים, הייעוד והחזון של אגודת הסטודנטים יהיו " תוכן ההצעה:

 כדלהלן:

 ערכים: אחריות, מקצועיות, רלוונטיות, שקיפות.

 ודנטים.ייעוד: אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב תייצג, תשרת ותוביל את ציבור הסט

 "חזון: מובילים חיים סטודנטיאלים בעלי משמעות בציבור דינמי המעורב בסביבתו.

 נמנע נגד אור נחושתן 

   + אור נחושתן
   + אוריה ברונשוויג

   + איתמר יוגב
 +   אסף ליבנה

   + אסף רוטברד
   + אפרת הולצמן

   + בן ארביב
   + בן דוד הגואל
   + ברק דייויס

   + דדי עטר
   + דורון גל
   + חן כהן

   + יועד סספורטה
   + כפיר יחזקאלי

   + מיכאל ממן
   + נורית רודיך

   + סטס גורבוביצקי
   + עדי שביט אורן

   + עודד מלמד
   + עמית קרן
   + ערן לדור

   + קסם סיימון
   + רועי זרוצ'ינסקי

   + רועי שבתאי
   + שירן נבעה

 1 0 24 סה"כ

 

 



 

 

 אישור המשך התקשרות עם היועץ המשפטי לאגודה הצעת החלטה:

מועצת אגודת הסטודנטים מנחה את יו"ר האגודה לבחון את ההתקשרות בין אגודת הסטודנטים " תוכן ההצעה:

צג לבין מר אשר עמר בעניין הפעלת הסופר במעונות ג', בהתאם לעקרונות שהוצגו לה בישיבתה זו. החוזה יו

למועצה בהקדם ויכלול אלמנטים של שביעות רצון משירות, פיקוח מחירים וחתימת חוזה לתקופה קצרה 

 "מחמש שנים. במקביל, תבחן האפשרות ליציאה למכרז.

 נמנע נגד אור נחושתן 

   + אור נחושתן
   + אוריה ברונשוויג

   + איתמר יוגב
   + אסף ליבנה

   + אסף רוטברד
   + אפרת הולצמן

   + בן ארביב
   + בן דוד הגואל
   + ברק דייויס

   + דדי עטר
   + דורון גל
   + חן כהן

   + יועד סספורטה
   + כפיר יחזקאלי

   + מיכאל ממן
   + נורית רודיך

   + סטס גורבוביצקי
   + עדי שביט אורן

   + עודד מלמד
   + עמית קרן
   + ערן לדור

   + קסם סיימון
   + רועי זרוצ'ינסקי

   + רועי שבתאי
   + שירן נבעה

 0 0 25 סה"כ

 

 

  


