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 מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

 59פרוטוקול מס' 

 אביב-תל, אליאנסה שהתקיימה בקמפוס ישיבת מועצ

 

 חברי מועצה נוכחים:

 משה, הלל יצחק, פליק ליאור, ליזמי הדניאל, אלרחאחלה עטיה, מרציאנו אבי, גולדשטיין דביר

 ליאת, רבינוביץ פאני, הלברשטיין רן, אבו בן יואב, כהן אביהו, נגר אליה, כוכבי תמי, בסוס

 עטר, ק'וילנצי שרית, יחזקאלי הגר, חיים בן גבריאל, לוי נדב יוסף, סביליה מעיין, גוטפריד

 עמיקם, לזרין רואי, מנחם חייבי לילך, תעיזי יואב, שמואלוף נטלי, יונה אלעד, ינין דפנה, שיינטל

 זואי, דיין רועי, לוין דניאל, קצב רגינה, סיבוני דנה, בר אופיר, ניסטל אורלי, קירשנר ענבר, יערי

 .טורקין סטיב ,קדוש מורן ,בוזגלו מוטי ,קורדנה הילה, בריל זהר

 נוכחים אחרים:

 עו"ד גיא הדר: מבקר האגודה

 חברי מועצה נעדרים: 

 

 03:21תחילת ישיבה: 

 . 93אנחנו פותחים כעת את ישיבת המועצה מס'  גרוסמן:  -נשיאת המועצה שרונה שטרית

 מתקיימות הבחירות לבעלי התפקידים הנ"ל:סגן הנשיאה מוטי בוזגלו פתח את הישיבה שבה 

נשיא/ה,סגן נשיא/ה, יו"ר, סיו"ר, יו"ר ועדת מכרזים, יו"ר ועדת ביקורת, חברי ועדת כספים, 

 חברי ועדת ביקורת וחברי ועדת מכרזים

 

 האגודה נשיא לתפקיד למתמודדים דקות חמש בן בחירות נאום לשאת האפשרות ניתנה

הסגנות לשאת  למתמודדי גםכמו כן נתנה האפשרות . הלברשטיין רן, בוזגלו מוטי: דברים נשאו

 דברים.

 .תעיזי יואב, ליזמי דניאלה, אלרחאחלה עטיה:  הנואמים

 תפקידי על הצבעה התקיימה ולאחריו המתמודדים עם ותשובות שאלות סבב התקיים מכן לאחר
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 .הנשיאות

 :המועצהנשיא תפקיד ללהלן תוצאות ההצבעה 

 קולות 19 : מוטי בוזגלו

 קולות 20רן הלברשטיין : 

 לתפקיד סגן נשיא המועצה:

 קולות 12 – אלרחאחלהעטיה 

 קולות 13 –יואב תעיזי 

 קולות 14 –דניאלה ליזמי 

נשיא וסגן  ניתלתפקיד המועצה ויו"ר הוועד המנהל מר רן הלברשטיין, לתפקיד סג נבחראי לכך, 

דניאלה ליזמי ולתפקיד סגן נשיא וחבר ועד מנהל מונה מר יואב  'גבה נבחרהיו"ר הוועד המנהל 

 תעיזי. נשיא המועצה הנכנס הודה לחברי המועצה על האמון.

 התקיימה הצבעה על תפקיד יו"ר ההנהלה, להלן תוצאות ההצבעה:כעת 

 לתפקיד יו"ר ההנהלה:

 קולות 21 –לילך חייבי מנחם 

 קולות 18 –זהר בריל 

לילך חייבי מנחם כיו"ר הנהלת האגודה. הנשיאות וחברי ' הגב ובהתאם לזאת נבחרה אי לכך

 המועצה איחלו הצלחה רבה בתפקידה. 

 , אבי מרציאנו. 'המועמדים לתפקיד הסיו"ר: רועי אדמוביץלהלן 

 המועמדים נשאלו שאלות על ידי חברי המועצה.

 להלן התוצאות לתפקיד סיו"ר האגודה

 קולות 21 – 'רועי אדמוביץ

 קולות 17 –אבי מרציאנו 

 קול אחד פסול

 .'הסיו"ר מר רועי אדמוביץאי לכך ובהתאם לזאת מונה לתפקיד 
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 .החדש בתפקידם בהצלחה לנבחרים איחלה הנשיאות

 92:10סיום הישיבה: 

 

 רן הלברשטייןכותב ועורך הפרוטוקול: 

 אישור: 

 ע"י נשיאות המועצה.  03.07.2016הפרוטוקול אושר ביום 

 על החתום:

 רן הלברשטיין                           מר יואב תעיזי מר   דניאלה ליזמי                   גב'

 סגן נשיא                               נשיא                        נשיא                 סגנית

        עד                       וסגן יו"ר הוו                       ויו"ר הוועד           עד             יו"ר הוו ניתוסג
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 :'נספח א

 ,, התוצאות פורסמו לאחר סיום הישיבההתקיימו בחירות לוועדות המועצהסוף הישיבה ב

 בחירות לתפקיד יושב ראש ועדת מכרזים:

 נבחרה לתפקיד יו"ר מכרזים  'פאני רבינוביץ 'הגב

 בחירות לתפקיד יושב ראש ועדת ביקורת:

 לתפקיד זה הגיש מועמדות רק מתמודד אחד והוא נבחר אוטומטית

 דן דבירי  'המתמודד שנבחר: מר

 בחירות לתפקיד חברי ועדת כספים:

 לתפקיד חברי ועדת כספים נבחרו המועמדים:

 30קולות(, יוסף נדב לוי) 30קולות(, נטלי שמואלוף ) 31קולות(, סטיב טורקין ) 33אביהו כהן)

 קולות(. 21קולות(, אליה נגר ) 25קולות(, משה בסוס ) 26קולות(, רועי דיין )

 מקומות, לכן לא התקיימו בחירות 02מועמדויות וישנם  02לתפקיד חבר ועדת מכרזים הוגשו 

זרחי, חגי עופרי, יובל גודליאק, הילה ניצן שחר, יוסף נדב לוי, שי מ המועמדים שנבחרו אוטומטית:

 קורדנה, רועי דיין, שרית וילנצ'יק, רינת גבאי, אלדד יונה, עמיקם יערי.

 בחירות לתפקיד חברי ועדת ביקורת:

 קולות 25 –יבלי 'יוסי ג

 קולות 33 – 'אלכס נקריץ

 קולות 16 –ניצן שחר 

 .'נקריץ אלכס 'יבלי ומר'יוסי ג 'לתפקיד חבר ועדת ביקורת נבחרו מר

 


