
 

  

 

 

 2102, ספטמברל 22-ה                                                                                                                                     :ודלכב

                             חברי המועצה

 כלל חברי העמותה

 

  ייןשמן המנ שמיניתהישיבת מועצה  סיכוםהנדון: 

 

 . , ישיבה שמן המניין8-המועצה לישיבתה ה התכנסה, 2102 לספטמבר 07-, הד'ביום   •

 .09:11-22:21שעות ב ב'התקיימה באולם כנסים הישיבה   •

 .סיכום הישיבה בהתאם לנושאים שעלו לסדר היוםמצ"ב  •

 

 :סדר יום

 .בפה אחד הדו"חות אושרו -ע"י רמ"ד כספים ואישורם 2102הצגת הדוחות הכספיים של העמותה לשנת  •

)ניתן לראות  לתפקיד נבחרה הגר מזרחי. עבור עתודה לתפקיד נבחרה גלי ולגן –בחירת יו"ר ועדת ביקורת  •

 את פירוט ההצבעה  בנספח א' +ב'(.

 התקציב אושר בפה אחד. -הצגת תקציב האגודה לשנת תשע"ה ע"י יו"ר האגודה •

 ההצעה עברה בפה אחד. -"כהן, ערב ושות'" המשך התקשרות עם עו"ד האגודה -הצעת החלטה •

 הדיון נדחה למועד מאוחר יותר. -שינוי תקנוני בנושא מטרות העמותה •

נעשה דיון ראשוני בנושא  -הרכב הוועדה הבוחרת" -"חריגה מנוהל בחירת חברות חיצוניותהצעת החלטה  •

 וההצעה תעלה מחדש בישיבת המועצה הבאה.

 

 

 בברכה,

 ,גל פינסלר

 .עצת אגודת הסטודנטיםמזכ"ל מו

 

 העתק:

 הנהלת האגודה

 ועדת ביקורת

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 'אנספח 

 -פירוט ההצבעה למועמדים לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת

 נמנע מהצבעה רועי סלע יונתן יוגב הגר מזרחי גלי ולגן 

    +  מאיה נורי

      רותם אלדאג

     + ליאור לוין

      איילת קרפ

 +     אלדר דדון

    +  שירן וקנין

    +  גל פינסלר

      יואב גרוס

    +  רן בנימין שן

      אוהד מזרחי

    +  קטיה אברבוך

    +  נטלי דוידוב

    +  משה לוי

      טל דור

    +  מתן רווה

    +  חביאר דורפסמן

      שי סלע

      יאיר בן חיים

 +     יואב גולן

      תאיר טהר

    +  יכאל סידורובמ

    +  ראובן סולומון

   +   הנא אבו רביעה

      מיכאלה תבור

      אתי סרור

      נמרוד הריס

      אורי פרידלנד

 

 לא נכח בישיבה -*מסומן באדום

 

 

 



 

  

 

 נספח ב'

 פירוט ההצבעה לבחירת עתודה לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת

 רועי סלע יונתן יוגב גלי ולגן 

   + נורי מאיה

    רותם אלדאג

   + ליאור לוין

    איילת קרפ

    אלדר דדון

   + שירן וקנין

   + גל פינסלר

    יואב גרוס

   + רן בנימין שן

    אוהד מזרחי

   + קטיה אברבוך

   + נטלי דוידוב

   + משה לוי

    טל דור

    מתן רווה

   + חביאר דורפסמן

    שי סלע

    חיים יאיר בן

   + יואב גולן

    תאיר טהר

   + מיכאל סידורוב

   + ראובן סולומון

   + הנא אבו רביעה

    מיכאלה תבור

    אתי סרור

    נמרוד הריס

    אורי פרידלנד

 

 

 לא נכח בישיבה -*מסומן באדום

 


