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מועצת אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
ישיבה שלא מן המניין
הישיבה התקיימה ביום  1.11.2016בבי"ס אליאנס בתל-אביב

נכחו:
חברי מועצה :רן הלברשטיין ,לילך חייבי מנחם ,רואי לזרין ,אבי מרציאנו ,יואב תעיזי ,רועי דיין,
גבריאל בן חיים ,פאני רבינוביץ ,מוטי בוזגלו ,אליה נגר ,ליאור פליק ,דניאלה ליזמי ,ענבר קירשנר,
חיים רוזנברג ,יוסף נדב לוי (סך הכול  15חברי מועצה נוכחים מתוך .)39
אחרים :מבקר האגודה  -גיא הדר ,סיו"ר האגודה – רועי אדמוביץ' ,יו"ר וועדת הביקורת – דן
דבירי ,שי מזרחי ,יובל גולדיאק ,ניצן שחר.
חברי מועצה שנעדרו :רגינה קצב ,עטר שיינטל ,הגר יחזקאלי ,דביר גולדשטיין ,שרית וילנצ'יק,
נטלי שמואלוף ,הילה קורדנה ,אלעד יונה ,סטיב טורקין ,אביהו כהן ,דנה סיבוני ,תמי כוכבי,
אורלי ניסטל ,משה בסוס ,דניאל לוין ,אופיר בר ,ליאת גוטפריד ,יואב בן אבו ,עמיקם יערי ,שרונה
שטרית גרוסמן ,אורן אביטבול ,מורן קדוש ,מעיין סביליה ,עטיה אלרחאחלה.
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הצגת הנושא.
הצגת עמדת יו"ר האגודה.
הצגת עמדות יועץ משפטי ,מבקר האגודה וגורמים רלוונטיים נוספים.
הצגת המתמודדים
קבלת החלטה
שינויי תקנון:
 להוסיף את סעיף .24ז - 5.יו"ר האגודה ייצג את האגודה בהתאחדות
הסטודנטים הארצית ויצביע במוסדות ההתאחדות בהתאם לשיקול דעתו,
לרבות בבחירות ליו"ר וסיו"ר ההתאחדות המתקיימות בכל פרק זמן"
 להוסיף את סעיף .24ז ,6.שהנוסח שלו יהיה כזה" :יו"ר האגודה ייתן עדיפות
למועמד/ת מטעם האגודה ובהתאם להחלטת חברי המועצה ע"י רוב מוחלט
שתתקבל באמצעות קיום הצבעה גלויה הנהוגה בשיטת הבחירות להתאחדות
הסטודנטים"

נשיא האגודה :השעה  ,17:30ישיבת 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 רואי לזרין העבירה את זכות הצגת הנושא לחברת המועצה – יו"ר
האגודה לילך חייבי מנחם.
במהלך הדיון הגיעו  2מתמודדים להתאחדות הסטודנטים :רם שפע המתמודד לתפקיד יו"ר
ההתאחדות והמתמודדת ענבר הוכברג המתמודדת לתפקיד סיו"ר ההתאחדות וניתנה להם
האפשרות להציג עצמם במועצה ,לענות על שאלות שהעלו חברי המועצה ,הן בנושאי ההתאחדות
והן בנושא הבחירות הקרובות.
בהמשך להצגת הנושא על ידי חברת המועצה רואי לזרין ויו"ר האגודה לילך חייבי מנחם ,התקיים
דיון בנושא וניתן זמן לחברי המועצה לשאלות ותשובות.
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המועצה החליטה לקיים הצבעה חשאית בנושא :האם להשאיר ליו"ר האגודה את הסמכות
להחליט כיצד להצביע בבחירות להתאחדות הסטודנטים(מבטל את  2ההחלטות מישיבת המועצה
שלא מן המניין שהתקיימה ב( )25/10/16בעד) או ,להנחות את היו"ר כיצד להצביע בבחירות(נגד).
לאחר מכן התקיימה הצבעה בדבר ההצעה:
בעד10 :

נגד2 :

נמנע0 :

נשיא האגודה :תוצאות ההצבעה :עם  10קולות בעד 2 ,נגד 2 ,קולות פסולים וללא נמנעים –
ההצעה אושרה.

נשיא האגודה :מפאת כמות המשתתפים לצורך הצבעה על שינויי תקנון (נדרשים  50%מחברי
המועצה המכהנים) ,לא התקיים דיון והצבעה בשינויי התקנון שהועלו בסדר היום על ידי יו"ר
האגודה לילך חייבי מנחם.
השעה  ,19:30הישיבה סגורה ,תודה לכל חברי המועצה שהגיעו לישיבה.
אישור:
הפרוטוקול אושר ביום  2.11.16ע"י נשיאות המועצה.
גב' דניאלה ליזמי
סגנית נשיא
וסגנית יו"ר הוועד
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