
 
 
 
 
 
 
  

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

1 

 

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 

  

  ע " תשטבתב ז"ט

   2010 מרץ 09יום שלישי  

  לכבוד

  חברי המועצה

  חברי העמותהוכלל הסטודנטים 

  

 2010/0302/מיום  מן המנייןש הרביעיתסיכום ישיבת מועצה : הנדון

  

  :2010/0302/' גמן המניין שנערכה ביום ש מועצההישיבת של , לרבות ההחלטות שנתקבלו, סיכוםלהלן 

  

  ). קמפושובעןדירקטוריו (2008חות כספיים לחברת הבת קמפושובע לשנת "אישור דו •

  רקע

חות "את הדו, ביישבה כאסיפת בעלי המניות, מאשרת מועצת הסטודנטים, לבקשת הדירקטוריון, אחת לשנה

  .הכספיים של חברת הבת קמפושובע

  תוכן

 ןי דירקטוריו" כפי שהובאו ע2008ת הכספיים לשנת חו"אשרת את נכונותם של הדומ הסטודנטים מועצת

  .החברה

  

  פנים  :אופי ההחלטה

  הוק–אד   :מתכונת ההחלטה

בוצעה על ידי מוסדות , אם רלבנטית, עבודה מקדימה

  :המועצה
  ר כספים"יו, מזכירות

השותפים לניסוח , אם רלבנטי, בעלי תפקידים באגודה

  :ההחלטה
  ד כספים"רמ, )בע קמפושוןכראש דירקטוריו(ר "סיו

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

  מזכירות המועצה  :אם נדרש, גורם אחראי מטעם המועצה

  אין  :אם נדרש, גורם מפקח מטעם הוועד

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

,  דריביןטלי, גל שפידניאל,  איזנברגרן,  אבירםחיים,  חייםדן,  טייטלמוטי  :הצבעה בעד

ירדן ,  פינקלשטייןתמר,  גבאיאשר,  בן טוביםעדי,  לביאאורון,  דבירעינת

 בן רועי,  כהן קטןשלמה,  רבינאגלעד,  עמיקםנופר,  שריבאיילת, רפופורט 

  )21. ( טרטקובסקיערן,  חסוןנתי,  ראובןאייל,  בלוךאלון, חיים

  

  אין  :הצבעה נגד

  מעיין כספי  :נמנעים

  התקבלהההצעה   :ההצבעהתוצאות 
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 ).ועד האגודה (2008חות כספיים של אגודת הסטודנטים לשנת "אישור דו •

  

  רקע

  .חות הכספיים של אגודת הסטודנטים"מאשרת מועצת הסטודנטים את הדו, לבקשת הוועד,       אחת לשנה

  

  תוכן

 כפי שהוצגו על ידי 2008שנת חות הכספיים של אגודת הסטודנטים ל"הסטודנטים מאשרת את הדו  מועצת     

  .ועד האגודה

  

  פנים  :אופי ההחלטה

  הוק–אד   :מתכונת ההחלטה

בוצעה על ידי מוסדות , אם רלבנטית, עבודה מקדימה

  :המועצה
  ר כספים"יו, מזכירות

השותפים לניסוח , אם רלבנטי, בעלי תפקידים באגודה

  :ההחלטה
  ד כספים"רמ, ר"יו

  מיידי  :אם נדרש, קףז לביצוע או לכניסה לתו"לו

  מזכירות המועצה  :אם נדרש, גורם אחראי מטעם המועצה

  אין  :אם נדרש, גורם מפקח מטעם הוועד

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

,  דריביןטלי,  שפיגלדניאל,  איזנברגרן,  אבירםחיים,  חייםדן,  טייטלמוטי  :הצבעה בעד

 מעיין,  פינקלשטייןתמר,  גבאיאשר,  בן טוביםעדי,  לביאאורון,  דבירעינת

 כהן שלמה,  רבינאגלעד,  עמיקםנופר,  שריבאיילת, ירדן רפופורט , כספי

פה  (.  טרטקובסקיערן,  חסוןנתי,  ראובןאייל,  בלוךאלון,  בן חייםרועי, קטן

  ).אחד

  

  

  אין  :הצבעה נגד

  אין  :נמנעים

  התקבלהההצעה   :תוצאות ההצבעה
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 ).תקנוןר " יו–אלון בלוך  (רים"אישור עקרוני להצטרפות למתווה אלכ •

 

  רקע

  .צורך לשינוי ארגוני במבנה העמותהיש , טובת קבלת אישור למנהל תקיןל       

  

  תוכן

תווה המוצע מועצת הסטודנטים מאשרת באופן עקרוני את הצטרפותה של אגודת הסטודנטים בבן גוריון למ       

 .רים"כלסיווג אלי הוועדה "ע

  

  חוץ  :אופי ההחלטה

  הוק–אד   :מתכונת ההחלטה

בוצעה על ידי מוסדות , אם רלבנטית, עבודה מקדימה

  :המועצה
  ר תקנון"יו, מזכירות

השותפים לניסוח , אם רלבנטי, בעלי תפקידים באגודה

  :ההחלטה
  ר"יו

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

  מזכירות המועצה  :אם נדרש, המועצהגורם אחראי מטעם 

  אין  :אם נדרש, גורם מפקח מטעם הוועד

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

,  דריביןטלי,  שפיגלדניאל,  איזנברגרן,  אבירםחיים,  חייםדן,  טייטלמוטי  :הצבעה בעד

  מעיין, פינקלשטייןתמר,  גבאיאשר,  בן טוביםעדי,  לביאאורון,  דבירעינת

 כהן שלמה,  רבינאגלעד,  עמיקםנופר,  שריבאיילת, ירדן רפופורט , כספי

פה  (.  טרטקובסקיערן,  חסוןנתי,  ראובןאייל,  בלוךאלון,  בן חייםרועי, קטן

  ).אחד

  

  

  אין  :הצבעה נגד

  אין  :נמנעים

  התקבלהההצעה   :תוצאות ההצבעה

  

  

  .סטודנטים עדכון ועד שוטף דו שבועי למועצת ה–' נספח א

  

 

 

  נתי חסון

   המועצהל"מזכס

  

  


