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  א"אלול תשעב' כ  

  2011ספטמבר ב 19 

  לכבוד

  חברי המועצה

  כלל הסטודנטים וחברי העמותה

  

  2011 ספטמבר ב15-ה ית שמן המניין מיום עשירסיכום ישיבת מועצה ה: הנדון

 .יתשירע לישיבתה ה2011הסטודנטים אגודת התכנסה מועצת , 2011 ספטמבר ב15-ה, יחמישביום  .1
  

 :סדר היום .2
 

 רתעדכוני ועדת ביקו 

 עדכוני מזכירות מועצת אגודת הסטודנטים 

 ר ועדות"עדכוני יו 

 עדכוני הנהלת האגודה 

 

 יפוי כוח של אסיפת בעלי מניותימינוי לשם  .1

 "קמפושובע"חברת אישור דוחות כספיים  .2

 2010 ת הסטודנטים לשנתאישור דוחות כספיים אגוד .3

 ב "תשעלשנת תקציב אגודת הסטודנטים אישור  .4

 אנח לועדת תרבות וועדת תפעול'מ מיכל ג"הצטרפות ח .5

 ועדת בחירות בחירת .6

 
  

  ,בברכה

         
               אביגל אייכן

   אגודת הסטודנטים ל מועצת"מזכ
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ספטמבר  ב15 'היום  שנערכה ב,של ישיבת המועצה שמן המניין, לרבות ההחלטות שנתקבלו, להלן סיכום

2011:  

 

 קמפושובעןדירקטוריו (2010חות כספיים לחברת הבת קמפושובע לשנת "אישור דו :וןהנד ( 
  

  : ההצעהתוכן

חות "אשרת את נכונותם של הדומ ,בשבתה כאסיפת בעלי המניות, מועצת אגודת הסטודנטים

  . החברהןי דירקטוריו"כפי שהובאו והוצגו ע, 2010הכספיים לשנת 

  

  פנים  :אופי ההחלטה

  הוק–אד   :מתכונת ההחלטה

בוצעה על ידי מוסדות , אם רלבנטית, מהעבודה מקדי

  :המועצה
  ר דירקטוריון קמפושובע"יו

השותפים לניסוח , אם רלבנטי, בעלי תפקידים באגודה

  :ההחלטה
  ד כספים"רמ

  מיידי  :אם נדרש, ז לביצוע או לכניסה לתוקף"לו

  מזכירות המועצה  :אם נדרש, גורם אחראי מטעם המועצה

  ר אגודה"יו  : נדרשאם, גורם מפקח מטעם ההנהלה

  אין  :במידה ונקבע, ז לדיווח של גורם מפקח"לו

, גיא בן סעדון, אייל נוקד, אוריה ברונשוויג, אורון לביא, אביגל אייכן  :הצבעה בעד

, טל דקל, חן כהן, דניאל שפיגל, דנה הירשהורן, דן חיים, גלעד כהן

  .אלון קיפניס, קלמן-שרה טל, יקעמרי גל, נתי חסון, אנח'מיכל ג

  אין  :הצבעה נגד

  אין  :נמנעים

  התקבלהההצעה   :תוצאות ההצבעה

  

  

 אורנה פינקס כמיופת כוח של אסיפת בעלי מניות בתהליך פירוק החברה' מינוי הגב: וןהנד  

  

   :תוכן ההצעה

 מייפה את כוחה של אורנה פינקס להיות נציגתה באסיפת בעלי המניות החברהיות של אסיפת בעלי המנ

  . של החברה בעניין הפירוק

  

 פנים :אופי ההחלטה

 הוק-אד :מתכונת ההחלטה

  קמפושובעדירקטוריון :בוצעה על ידי מוסדות המועצה, אם רלוונטית, עבודה מקדימה
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  ר דירקטוריון קמפושובע"יו, ד כספים"רמ, ר אגודה"יו :פים לניסוח ההחלטההשות, אם רלוונטי, בעלי תפקידים באגודה

 מיידי :אם נדרש, ז לביצוע או לכניסה לתוקף"לו
 ירקטוריוןר הד"יו :אם נדרש, גורם אחראי מטעם המועצה
 ר האגודה"יו :אם נדרש, גורם מפקח מטעם ההנהלה

 אין :במידה ונקבע, ז לדיווח של גורם מפקח"לו
גיא בן , אייל נוקד, אוריה ברונשוויג, אורון לביא, אביגל אייכן  :הצבעה בעד

חן , דניאל שפיגל, דנה הירשהורן, דן חיים, גלעד כהן, סעדון

-שרה טל, יקעמרי גל, נתי חסון, אנח'מיכל ג, טל דקל, כהן

  .עופר מהולל, אלון קיפניס, קלמן

  אין  :הצבעה נגד

  אין  :נמנעים

  התקבלהההצעה   :תוצאות ההצבעה

  

  

  

  2010חות כספיים של אגודת הסטודנטים לשנת "אישור דו: וןהנד

  

  : ההצעהתוכן

 כפי שהוצגו 2010חות הכספיים של אגודת הסטודנטים לשנת "הסטודנטים מאשרת את הדו מועצת

  . האגודההנהלתעל ידי בפניה 

  

  פנים  :אופי ההחלטה

  הוק–אד   :מתכונת ההחלטה

בוצעה על ידי מוסדות , אם רלבנטית, עבודה מקדימה

  :המועצה
  כספים. ר ו"יו, מזכירות

השותפים לניסוח , אם רלבנטי, בעלי תפקידים באגודה

  :ההחלטה
  ד כספים"רמ, ר אגודה"יו

  מיידי  :אם נדרש, ז לביצוע או לכניסה לתוקף"לו

  מזכירות המועצה  :אם נדרש, גורם אחראי מטעם המועצה

  ד כספים"רמ, ר אגודה"יו  :אם נדרש, הנהלהגורם מפקח מטעם ה

  אין  :במידה ונקבע, ז לדיווח של גורם מפקח"לו

, גיא בן סעדון, אייל נוקד, אוריה ברונשוויג, אורון לביא, אביגל אייכן  :הצבעה בעד

, טל דקל, חן כהן, דניאל שפיגל, דנה הירשהורן, דן חיים, גלעד כהן

, אלון קיפניס, קלמן-שרה טל, יקעמרי גל, נתי חסון, אנח'מיכל ג

  .יקיר מנור, מתן אסולין, עופר מהולל

  אין  :הצבעה נגד

  אין  :נמנעים

  התקבלהההצעה   :תוצאות ההצבעה

  

  



 
 
 
 
 
 
  

  il.co.u4bgu.www://http :אינטרנט  , il.ac.bgu.aguda@mazkal: ל"דוא, 2942-647-08: פקס, 2352-647-08: טלפון

  

 

ם י ט נ ד ו ט ס ה ת  צ ע ו  מ
  גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

  84105* שבע -באר * 653ד "ת

STUDENT  COUNCIL 

BEN GURION UNIVERSITY 

OF THE NEGEV 
P.O.B. 653, BEER-SHEVA 84105, ISRAEL 

  

 ב"אישור תקציב האגודה לשנת תשע: הנידון  

  :תוכן ההצעה

  על פי תוכנית העבודה ותיק ,ב"את הצעת התקציב לשנת העבודה תשעהסטודנטים מאשרת אגודת מועצת 

  .המועצה הנוכחיתו לה בישיבת  כפי שהוצג,תקציב

  

   :הסתייגות

ח לסעיף אירועי " ש10,000מועצת אגודת הסטודנטים מאשרת את התקציב כפי שהוצג בכפוף להעברת 

  : סטודנטיאליתמעורבות

   מדור אקדמיה-ח" ש4,000

  .מ כספים" בצ-ח" ש6,000

  .נתי , עמרי, טל, אוריה, דנה, כהן חן, גיא,טל- שרה, אמיתי, אורון, מיכל, אייל,אלון: בעד

  . עופר ואביגל, גלעד, יקיר, דניאל, דן, מתן:נגד

  התקבלהההסתייגות 

  

  :ההצעהתוכן 

 ,על פי תוכנית העבודה ותיק תקציבב "אגודת הסטודנטים מאשרת את הצעת התקציב לשנת העבודה תשע

  . בכפוף להסתייגות,כפי שהוצגו לה בישיבת המועצה הנוכחית

  

  פנים  :אופי ההחלטה

  אד הוק  :מתכונת ההחלטה

בוצעה על ידי מוסדות , אם רלבנטית, העבודה מקדימ

  :המועצה
  וועד מנהל, ועדת כספים

השותפים לניסוח , אם רלבנטי, בעלי תפקידים באגודה

  :ההחלטה
  ר אגודה"יו,  ד כספים"רמ

  מיידי  :אם נדרש, ז לביצוע או לכניסה לתוקף"לו

  ר ועדת כספים"יו  :אם נדרש, גורם אחראי מטעם המועצה

  ד כספים"רמ  :אם נדרש, ההנהלהגורם מפקח מטעם 

  אין  :במידה ונקבע, ז לדיווח של גורם מפקח"לו

, גיא בן סעדון, אייל נוקד, אוריה ברונשוויג, אורון לביא, אביגל אייכן  :הצבעה בעד

, טל דקל, חן כהן, דניאל שפיגל, דנה הירשהורן, דן חיים, גלעד כהן

, אלון קיפניס, קלמן-שרה טל, יקעמרי גל, נתי חסון, אנח'מיכל ג

  .אמתי פודרבייטל, יקיר מנור, מתן אסולין, עופר מהולל

  אין  :הצבעה נגד

  אין  :נמנעים

  התקבלהההצעה   :תוצאות ההצבעה
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  מנור עזב את הישיבהיקיר 

  ועדת בחירותיושב ראש בחירת 

 
  נמנע בן דודמורלי  ברוורערן חבר מועצה                     

  +  אייכןאביגל 

  +  לביאאורון 

  +  ברונשוויגאוריה 

 +   נוקדאייל 

  +    קיפניסאלון 

   +   פודרבייטלאמתי 

    +  בן סעדוןגיא 

  +  כהןגלעד 

  +  חייםדן 

  +  הירשהורןדנה 

  +  שפיגלדניאל 

   + כהןחן 

   + דקלטל 

  +  חנא'גמיכל 

  +  אסוליןמתן 

  +  חסוןנתי 

  +  גליקעומרי 

  +  מהוללעופר 

  +  טל קלמן-שרה

   

  14  -מורלי

  3 -ערן

  2 -נמנע 
  

  .ועדת בחירותר "לתפקיד יו נבחר בן דודמורלי 
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  ועדת בחירות חברבחירת 
 עבור בחירתו של המועמד יובל אורןהצבעה 

 
  נמנע נגד בעדחבר מועצה                     

 +   אייכןאביגל 

  +  לביאאורון 

   + ברונשוויגאוריה 

   + נוקדאייל 

    +  קיפניסאלון 

    +  פודרבייטלאמתי 

    +  בן סעדוןגיא 

   + כהןגלעד 

   + חייםדן 

   + הירשהורןדנה 

   + שפיגלדניאל 

   + כהןחן 

   + דקלטל 

   + חנא'גמיכל 

   + אסוליןמתן 

   + חסוןנתי 

   + גליקעומרי 

   + מהוללעופר 

   + טל קלמן-שרה

  

  17 -בעד

  1 -נגד

  1 -נמנע

  

  .חבר ועדת בחירותיובל אורן נבחר לתפקיד 
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 אנח לועדת תפעול'הצטרפותה של חברת המועצה מיכל ג: וןהנד  

   :תוכן ההצעה

  . לועדת תפעולאנח'מיכל ג המועצה ת של חברהצטרפותהמועצת הסטודנטים מאשרת את 

  פנים  :אופי ההחלטה

  הוק-אד  :מתכונת ההחלטה

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

  מזכירות המועצה  :השותפים לניסוח ההחלטה, אם רלבנטי, בעלי תפקידים באגודה

  מיידי  :אם נדרש, ז לביצוע או לכניסה לתוקף"לו

  ר ועדת תפעול "יו  :אם נדרש, גורם אחראי מטעם המועצה

  אין  :אם נדרש, גורם מפקח מטעם ההנהלה

  אין  :במידה ונקבע, דיווח של גורם מפקחז ל"לו

גיא בן , אייל נוקד, אוריה ברונשוויג, אורון לביא, אביגל אייכן  :הצבעה בעד

חן , דניאל שפיגל, דנה הירשהורן, דן חיים, גלעד כהן, סעדון

-שרה טל, יקעמרי גל, נתי חסון, אנח'מיכל ג, טל דקל, כהן

אמתי , מתן אסולין, עופר מהולל, אלון קיפניס, קלמן

  .פודרבייטל

  אין  :הצבעה נגד

  אין  :נמנעים

  התקבלהההצעה   :תוצאות ההצבעה

  

 

 אנח לועדת תרבות'עצה מיכל גהצטרפות של חברת המו: וןהנד  

   :תוכן ההצעה

   .תרבות לועדת אנח'מיכל ג המועצה ת של חברהצטרפותהמועצת הסטודנטים מאשרת את 

  פנים  :אופי ההחלטה

  הוק-אד  :מתכונת ההחלטה

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

  מזכירות המועצה  :ניסוח ההחלטההשותפים ל, אם רלבנטי, בעלי תפקידים באגודה

  מיידי  :אם נדרש, ז לביצוע או לכניסה לתוקף"לו

  ועדת תרבותר "יו  :אם נדרש, גורם אחראי מטעם המועצה

  אין  :אם נדרש, גורם מפקח מטעם ההנהלה

  אין  :במידה ונקבע, ז לדיווח של גורם מפקח"לו

גיא בן , אייל נוקד, אוריה ברונשוויג, אורון לביא, אביגל אייכן  :הצבעה בעד

חן , דניאל שפיגל, דנה הירשהורן, דן חיים, גלעד כהן, סעדון

-שרה טל, יקעמרי גל, נתי חסון, אנח'מיכל ג, טל דקל, כהן
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