
18.03.2020       

 )ישיבה מן המניין( 139 רפפרוטוקול ישיבת מועצה מס                                 

 : )שמית( נוכחות

גבריאל מנצור, גיא הדר, חיים דגן, ניצן שחר, מירב כהן , דנה קצב, ליאור פליק ,ניסטלאורלי 
רסולי, אנסטסיה שצ'רבקוב, איתי , שי יאודליה אלבו, גדליה וייסבורד, חטיב טארק, שני לו

 ., שי נקש, טלאור פישלראסמן, איציק בלמס, ניצן יסעור

 :על סדר היום

  עדכוני נשיאות והנהלה*

  אשרור מועמדותו של חבר המועצה יוסי אוחיון לתפקיד סגן נשיאה*

 :הצעות לסדר יום

 הקמת יחידה לחוויות הסטודנט-חבר המועצה יוסי אוחיון -

   קיום ישיבת מועצה בהשתתפות של סטודנטים מכל הארץ דרך  -המועצה טארק חטיבחבר  -
 מערכת זום

 

 
 :מהלך הישיבה

 פתח דבר

 :תיחה והצגת סדר היוםפ

 הנהלה נשיאות עדכוני .1
  אשרור מועמדותו של חבר המועצה יוסי אוחיון לתפקיד סגן נשיאה .2
 הצעות לסדר היום: .3

 יחידה לחוויות הסטודנטהקמת  -יוסי אוחיון-חבר המועצה  -
קיום ישיבת מועצה בהשתתפות של סטודנטים מכל  -חבר המועצה טארק חטיב -

 הארץ דרך מערכת זום
 
 

 : ליאור פליקמר  –ת הסטודנטים יו"ר אגוד

 :כללי - עדכונים

 סטטטוס הטיפול המשפטי אל מול האוני' בהקשר לשימוש בתוכנת "תומקס"עדכון בדבר  -
  הצעה כללית בדבר העלאת דמי רווחה.

 חבר המועצה יוסי אוחיון – הקמת יחידה לחוויות הסטודנט בדבר ההצבע

 )( נמנעים (1) נגד (16) בעד שם
   + דנה קצב

   + ליאור פליק 
   + גבריאל מנצור

  +  חיים דגן 
   + אודליה אלבו 
   + חטיב טארק 
   + שני לוי 
   + מירב כהן 



   + שי רסולי 
    אנסטסיה שצ'רבקוב 
   + איתי אסמן 
   + איציק בלמס 
 +   ניצן יסעור 
   + שי נקש 
   + טלאור פישלר 
   + פאדל נאשף 

   + יוכי לוי
   + יוסי אוחיון
   + נטע שבתני

 

חבר המועצה  – קיום ישיבת מועצה בהשתתפות של סטודנטים מכל הארץהצבעה בדבר 
 חטיב טארק

 נמנעים )( נגד )( (17בעד ) שם
   + דנה קצב

   + ליאור פליק
   + גבריאל מנצור

   + חיים דגן
   + אודליה אלבו
   + חטיב טארק

   + שני לוי
   + מירב כהן
   + שי רסולי

    אנסטסיה שצ'רבקוב
   + איתי אסמן

   + איציק בלמס
   + ניצן יסעור

   + נקש שי
   + טלאור פישלר

   + יוכי לוי
   + יוסי אוחיון
   + נטע שבתני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מירב   כהן
 ס.נשיאת אגודת הסטודנטים
 האוניברסיטה           הפתוחה


