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 )ישיבה מן המניין( 401פרוטוקול ישיבת מועצה מספר                                  

 : )שמית( נוכחות

, יוסי ג'יבלי, גיא הדר, חיים דגן, , יוכי לויפרנס-מירב כהן, דנה קצב, ליאור פליק ,ניסטלאורלי 
איתי אסמן, ניצן  ,'אלכס נקריץ ,אביטבולאריה , שי רסולי, יאודליה אלבו, חטיב טארק, שני לו

 הלבני.אדיר פו רניצן שח ,גבריאל מנצור ,שי נקשיוסף נדב, לי יפרח, אלחנן קוטלר, , יסעור

 :על סדר היום
 
 עדכוני נשיאות והנהלה *
 בחירות לוועדת ביקורת*
  אשראי. שימוש בכרטיסי 2   . העלאת שכר של רמ"ח הסברה1 -הצעה לסדר יום של ההנהלה*
 סעיף חובת נוכחות בישיבות וועדה בתקנון הוספת -כספים וועדת -הצעה לסדר יום *
   נוכחות בישיבה לאחר הקורונה- הצעה לסדר יום של חבר המועצה פאדל נשאף*

 
 :מהלך הישיבה

 פתח דבר
 :גב' דנה קצב -ת האגודהנשיא

 :תיחה והצגת סדר היוםפ

 הנהלה נשיאות עדכוני .1
 היום:הצעות לסדר  .2

 העלאת שכר של רמ"ח הסברה -הנהלה -
 בכרטיסי אשראי -הנהלה -
  סעיף חובת נוכחות בישיבות וועדה בתקנון הוספת -כספים עדתוו -
 בחירות לוועדת ביקורת -

 
 

 : ליאור פליקמר  –ת הסטודנטים יו"ר אגוד

 :כללי - עדכונים

אלפי סטודנטים  ימי סטודנטב נכחו קידום ערב סרט להורים וילדים, -מועדון אופל"ה -
חידוש פעילות של מועדון או"פרטיוניטי לעסקים של סטודנטים וכן חידוש . בחיפה ות"א

 .המתנה השנתיתבדבר מועדוני ספורט. עדכון בדבר הנתונים על ההשתפות במרתונים ו

 הצעת ההנהלה. –העלאת שכר של רמ"ח הסברה  בדבר ההצבע

 (0) נמנעים (1) נגד (13) בעד שם
   + דנה קצב

   + ליאור פליק 
  +  גבריאל מנצור

   + חיים דגן 
    אודליה אלבו 
   + חטיב טארק 
    שני לוי 
   + פרנס-מירב כהן 
   + שי רסולי 
   + יוסי ג'יבלי 
   + איתי אסמן 

    נקששי 
    ניצן יסעור 
   + לי יפרח 
    אלחנן קולטר 



    יוסף נדב
   + יוכי לוי

   + אלכס נקריץ
   + ניצן שחר

   + אריה אביטבול
 

 ההנהלה – שימוש בכרטיסי אשראיהצבעה בדבר 

ש"ח  3,000תוספת להצעת ההחלטה בכתב: ההוצאות בכרטיס האשראי של האגודה יוגבל לעד 
 בחודש, מעבר לזה ידרש אישור מראש של וועדת כספים.

 (1נמנעים ) (1נגד ) (13בעד ) שם
 +   דנה קצב

   + ליאור פליק
   + גבריאל מנצור

   + חיים דגן
    אודליה אלבו
   + חטיב טארק

    שני לוי
   + פרנס-מירב כהן
  +  שי רסולי

   + יוסי ג'יבלי
   + איתי אסמן

    שי נקש
   + ניצן יסעור

   + לי יפרח
   + אלחנן קולטר

    יוסף נדב
   + יוכי לוי

    אלכס נקריץ
   + ניצן שחר

   + אריה אביטבול
    יוסף נדב

 

 סעיף חובת נוכחות בישיבות וועדה בתקנון הוספת -כספים וועדת -הצעה לסדר יום 

ההצבעה  –לשינוי תקנון  להצבעה מועצה עבור הצבעהההיות ואין נוכחות מספקת של חברי 
   (.141לישיבה הבאה ) תידחה

 :(כחות בישיבות לאחר הקורונהנו - 3הצעת החבר פאדל נאשף )הצעה מס' בדבר  הצבעה

 (141לקחת חלק בישיבה זו. ההצבעה תדחה לישיבה הבאה ) פאדל נאשףנבצר מהחבר 

 הנערכות בין גב' רחל זלסקו ולבין חבר המועצה ניצן שחר. בחירות לוועדת ביקורת

 קולות 5 -רחל זלסקו

 קולות 4 -ניצן שחר

 קולות 5 -נמנעו

 .רחל זלסקו נבחרהגב' 

 

 

 

 פרנס-כהן                                מירב
 דנטיות והסטודנטיםס.נשיאת אגודת הסטו

 הפתוחה                            האוניברסיטה      


