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  מועצת אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

 114פרוטוקול מס' 

 אביב-בתל אליאנסבקמפוס  2017/21/24הישיבה התקיימה ביום  

 

עמיקם יערי, ליאור פליק, דביר גולדשטיין, אסף אהרוני, לילך חייבי מנחם, יואב תעיזי,  נוכחים:

רועי מורן קדוש, , פאני רבינוביץ'רן פליק,  עטיה אלרחחלה, גבריאל בן חיים, דניאלה אסתר ליזמי,

הילה  אלחנן קוטלר, יוסף נדב לוי,אלעד יונה, נטלי שמואלוף, שרית וילנציק, רועי אדמוביץ, דיין, 

 קורדנה, 

 , גיא הדר., דן דביריניצן שחר אורחים: אורלי ניטסל,

אליה  אביהו כהן,עטר שיינטל, יותם ביטן, אבישי שפירא, עמית מזרחי, גרשון מושקוביץ,  נעדרים:

יואב , דנה קצב, מעיין סביליה ,הגר יחזקאלי ,יובל גולדיאק ,עמיחי פרץחגי שפירא, , משה בסוס נגר,

 י בוזגלו, רואי לזרין, אלכס נקריץ.מוט, בן אבו

 

 על סדר היום

 ועדת מכרזיםיו"ר בחירות ל .1

 קבלת נקודות זכות למועדונים פעילים ולמשרתי מילואים .2

 קיום דיון + הצבעה לבחירת יו"ר ועדת הבחירות .3

 

 ועדת מכרזיםיו"ר בחירות ל

 .מועמדים: יאיר ברקת, ניצן שחר

  חברי המועצה. שאלותללכל מועמד ניתנו מספר דקות להציג את עצמו ולענות 

 

    1  נמנע:  8  :ניצן שחר  8 :תוצאות ההצבעה: יאיר ברקת

 .ההצעה עלתה לסיבוב הצבעה נוסף

 

    0  נמנע:  8  :ניצן שחר  10 :תוצאות ההצבעה סיבוב ב': יאיר ברקת

 מכרזים.יאיר ברקת נבחר לכהן כיו"ר ועדת 

 

 בחירת יו"ר ועדת הבחירות - 2 הצעה מס'

 , ישראל אלוביץ.גיא הדר מועמדים:

 לכל מועמד ניתנו מספר דקות להציג את עצמו ולענות לשאלות חברי המועצה.

  0 :נמנע  12 :ישראל אלוביץ  8 :גיא הדר

 .הבחירות נבחר לכהן כיו"ר ועדת ישראל אלוביץ
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 קבלת נקודות זכות למועדונים פעילים ולמשרתי מילואים קידום  – 3 הצעה מס'

 0 נמנע:   0 נגד:   20 בעד:

 ההצעה עברה פה אחד

 

 

 

 ע"י נשיאות המועצה 05/01/2018הפרוטוקול אושר ביום  :אישור

 

 

 

 הגב' דניאלה ליזמי

 סגנית נשיא

 וסגנית יו"ר הוועד

 מר יואב תעיזי

 סגן נשיא

 וסגן יו"ר הוועד

 חיים -גבריאל בן מר 

 נשיא

 ויו"ר הוועד
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 בס"ד 

 הנהלהע"י  – על קבלת נקודות זכותוקבלת החלטות קיום דיון  –לסדר יום הצעה 

 לכבוד

 וחברי מועצת האגודה שלום רב,חברי הנשיאות 

ליידע, לשמוע ולהשמיע את קולנו ישנם מספר סוגיות על הפרק שעלו לאחרונה שוב ושוב ואני נדרשת 

 בנושאים הנ"ל:

 

 
   - *** קבלת נקודות זכות למועדונים פעילים ולמשרתי מילואים

 אורחים צפויים: שמואל סתת, יו"ר מועדון הדיבייט / תום ניסני, יו"ר תנועת "אם תרצו"

 

 :בקצרה

  –/ מודל האו"ם  נקודות זכות לסטודנטים שמשתתפים במועדון הדיבייטקבלת 

בר  RRIS , אוניברסיטת חיפה , הטכניון , הבינתחומי : זכות' נותנים נקלאחר בדיקה מקיפה בנושא, 

המועדון כבר כיום מנהל רישום מסודר של חברי המועדון, נוכחותם במפגשים והישגיהם  אילן.

. להציג אותם לבדיקהוהתכנים המועברים בו בצורה מקצועית, מובנית ומסודרת וניתן   בתחרויות

כללית עבור קורס הדיבייט שלהם )מצטרפים גם לאוניברסיטת חיפה שהתחילה עם  זכות נקודת

ברמת החשיפה, ברמת  -העניין( וממה שהבנתי ממנה זה עשה פשוט פלאים למועדון שלהם 

ת המשיכה וההתעניינות במועדון, זה פשוט הקפיץ אותם מדרגה מבחינת הרצינות ומבחינת התדמי

 .עבור פרויקט שהיא מארגנת זכות של האגודה שפרסמה שהצליחה להשיג נקודת

 .מצורף דוח מסודר של תנועת "אם תרצו" עם כך הפירוט בנושא - משרתי מילואים

 מודה לכן.ם על שיתוף הפעולה וההשקעה. אני

 בברכה,

 לילך חייבי מנחם

 "ר האגודהיו
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 קיום דיון + הצבעה לבחירת יו"ר ועדת הבחירות –הצעה לסדר יום 

 לכבוד

 חברי הנשיאות, חברי ועדת הביקורת וחברי מועצת האגודה שלום רב,

 בעוד כחצי שנה יתקיימו הבחירות לאגודה בשעה טובה.

ר הוועדה של מערכת הבחירות, שלו תפקיד נבקש להפנות את תשומת לבכן.ם לנושא בחירת יו"

מהותי בנראות והתנהלות הבחירות שכן על פי התקנון על חברי המועצה לבחור ולמנות יחדיו את 

 היו"ר.

לקיום מערכת הבחירות לשנת ₪  100,000בגובה של  1בתקציב השנתי קיים  סעיף תקציבי ח' 

2018 . 

ן פורה ולהשמיע את דעתנו ולשמוע את דעתכן.ם לאחר בדיקה מקיפה של הנושא, נבקש לקיים דיו

 בעניין בחירת יו"ר הוועדה.  

 לאחר קיום דיון מהותי זה, נבקש לערוך ולקיים בחירות לתפקיד יו"ר ועדת הבחירות במסודר.

 בברכה,

 חברי המועצה: 

ו, עטר שיינטל, אביהו כהן, הגר יחזקאלי, מוטי בוזגלו, רועי דיין, עמיקם יערי, ליאור פליק, יואב בן אב

 אלעד יונה, רועי אדמוביץ' ולילך חייבי מנחם.
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