
 נספח      

 5102-4102 טופס הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים

 
 ראשות האגודה .2

 ___________שם משפחה   _______________   שם פרטי ________________ ת"ז _____

 

 __ שנת לימוד _____________________________חוג+ מסלול  ________________________

 

 טלפון: _______________ פקס: ________________ דוא"ל : __________________________ 

 

 במכללת אחווה . 2014-2015הנני מעוניין / ת להתמודד על תפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים לשנת  -

 הנני מצהיר / ה כי שמי מופיע בספר הבוחרים. -

 עדר הרשעה/עבר משמעתי.מצ"ב אישור ממנהל סטודנטים/רכזת סטודנטים בדבר הי -

ידוע לי כי במידה ואיני עומד באחד או יותר מהקריטריונים למועמדות כפי שנקבע ע"י ועדת הבחירות   -

 מועמדותי תיפסל לאלתר.

 

 חתימה  תאריך

 

 סיו"ר האגודה .1

 שם משפחה   _______________   שם פרטי ________________ ת"ז ________________

 

 _______________________________ שנת לימוד ________________________חוג+ מסלול  

 

 טלפון: _______________ פקס: ________________ דוא"ל : __________________________ 

 

 במכללת אחווה . 2014-2015הנני מעוניין / ת להתמודד על תפקיד סיו"ר אגודת הסטודנטים לשנת  -

 שמי מופיע בספר הבוחרים.הנני מצהיר / ה כי  -

 מצ"ב אישור ממנהל סטודנטים/רכזת סטודנטים בדבר היעדר הרשעה/עבר משמעתי. -

ידוע לי כי במידה ואיני עומד באחד או יותר מהקריטריונים למועמדות כפי שנקבע ע"י ועדת הבחירות   -

 מועמדותי תיפסל לאלתר.

 

 חתימה  תאריך

 

 חבר אגודה נוסף .3

 _______________   שם פרטי ________________ ת"ז ________________שם משפחה   

 

 חוג+ מסלול  _______________________________ שנת לימוד ________________________

 

 טלפון: _______________ פקס: ________________ דוא"ל : __________________________ 

 



 במכללת אחווה . 2014-2015במסגרת הרשימה לעיל לשנת הנני מעוניין / ת להתמודד  -

 הנני מצהיר / ה כי שמי מופיע בספר הבוחרים. -

 מצ"ב אישור ממנהל סטודנטים/רכזת סטודנטים בדבר היעדר הרשעה/עבר משמעתי. -

ידוע לי כי במידה ואיני עומד באחד או יותר מהקריטריונים למועמדות כפי שנקבע ע"י ועדת הבחירות   -

 ותי תיפסל לאלתר.מועמד

 

 חתימה  תאריך

 

 הערות ונקודות לציון : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 אישור ועדת הבחירות

 
את מועמדות  _________________________  לתפקיד יו"ר  *אינני מאשר/ת/  /תהנני מאשר .1

בכפוף לבדיקת עמידת המועמד בקריטריונים שנקבעו בתקנון ורשימתו, אגודת הסטודנטים 

 הפנימי שפורסם ע"י ועדת הבחירות.  בנוהל בחירותהעמותה ו

 ___________________________________________________סיבות להיעדר אישור: * .2

____________________________________________________________________ 

 

 ועדת הבחירותיו"ר   תאריך

 
 

______________________ _____________________ ______________________ 
 הבחירותועדת    ועדת הבחירות    ועדת הבחירות

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 אישור מזכירות

הנני מאשר/ת כי _________________________ הגיש/ה טופס מועמדות לתפקיד יו"ר אגודת 

 בתאריך ____________ בשעה _____________. כולל רשימה מטעמו הסטודנטים 

 

 

 רכזת דיקן הסטודנטים

 


