1

מועצת אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
ישיבה שלא מן המניין
הישיבה התקיימה ביום  25.10.2016בקמפוס קלאוזנר בתל-אביב

נכחו:
חברי מועצה :דביר גולדשטיין ,ענבר קירשנר ,רן הלברשטיין ,דניאלה אסתר ליזמי ,מעין סביליה,
שרית וילנצ'יק ,עטיה אלרחאחלה ,הילה קורדנה דהן ,נטלי שמואלוף ,חיים רוזנברג ,מורן קדוש
(סך הכול  11חברי מועצה נוכחים מתוך .)39
אחרים :מבקר האגודה  -גיא הדר ,יו"ר וועדת הביקורת – דן דבירי ,חבר ועדת הביקורת – אלכס
נקריץ' ,חבר ועדת הביקורת – יוסי ג'יבלי ,ניצן שחר ,איתי צוקרמן.
חברי מועצה שנעדרו :רואי לזרין ,אורלי ניסטל ,משה בסוס ,יואב תעיזי ,גבריאל בן חיים ,לילך
חייבי מנחם ,רועי דיין ,סטיב טורקין ,אביהו כהן ,תמי כוכבי ,עטר שיינטל ,שרונה שטרית
גרוסמן ,אבי מרציאנו ,אליה נגר ,דניאל לוין ,ליאת גוטפריד ,אופיר בר ,יואב בן אבו ,פאני
רבינוביץ' ,יוסף נדב לוי ,מ וטי בוזגלו ,דנה סיבוני ,ליאור פליק ,הגר יחזקאלי ,עמיקם יערי ,רגינה
קצב ,אלעד יונה ,אורן אביטבול.

על סדר היום
 .1הצגת הנושא
 .2הצגת עמדת יו"ר האגודה
 .3קבלת החלטה
נשיא האגודה :השעה  ,18:30ישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המניין אשר זומנה על ידי עשירית
מחברי המועצה נפתחה .נשיא המועצה הדגיש שכלל בעלי התפקידים הוזמנו לישיבה.
נשיא האגודה הציג את סדר היום ולאחר מכן נתן את זכות הדיבור למגישת הבקשה לכינוס
המועצה ,חברת המועצה נטלי שמואלוף אשר העבירה את זכות הצגת הנושא לחבר המועצה מר
דביר גולדשטיין.
לאחר מכן ניתנה האפשרות לחברת המועצה הילה קורדנה ,המתמודדת בבחירות להתאחדות
הסטודנטים ,האפשרות להסבר כללי על מערכת הבחירות הצפויה ב 2/11להנהלת ההתאחדות.
בהמשך להצגת הנושא על ידי חבר המועצה דביר גולדשטיין וחברת המועצה הילה קורדנה דהן,
התקיים דיון בנושא וניתן זמן לחברי המועצה לשאלות ותשובות.

המועצה החליטה לקיים הצבעה חשאית בנושא :האם להנחות את יו"ר האגודה כיצד להצביע
בבחירות להתאחדות הסטודנטים הקרובות(בעד) או ,להותיר שיקול הדעת בידי היו"ר(נגד).
לאחר מכן התקיימה הצבעה בדבר ההצעה:
בעד9 :

נגד1 :

נמנע0 :

נשיא האגודה :תוצאות ההצבעה :עם  9קולות בעד ,קול אחד נגד וללא נמנעים – ההצעה אושרה.

כעת לאחר שהמועצה החליטה כיצד להנחות את יו"ר האגודה בבחירות להתאחדות הסטודנטים,
המועצה הצביעה האם להנחות את יו"ר האגודה להצביע עבור הילה קורדנה כולל הנפקת תמצית
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ההחלטה במכתב (בעד) או ,לקיים דיון נוסף שבו יוצגו המועמדים ועמדת יו"ר האגודה ותתקבל
ההחלטה במי לתמוך בבחירות להתאחדות הסטודנטים(נגד).
התקיימה הצבעה בדבר ההצעה:
בעד8 :

נגד2 :

נמנע0 :

נשיא האגודה :תוצאות ההצבעה :עם  8קולות בעד 2 ,נגד וללא נמנעים – ההצעה אושרה.

אישור:
הפרוטוקול אושר ביום  26.10.16ע"י נשיאות המועצה.
גב' דניאלה ליזמי
סגנית נשיא
וסגנית יו"ר הוועד
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