פרוטוקול מס' 1
ישיבה שהתקיימה ביו  12.6.08בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
נוכחי  :אבו ואסל רי ,ב חור שגיא ,ג'מאל איימ  ,גולדשטיי דביר ,גורל מיכל ,גרינברג צבי ,דוד
אלו  ,דויטש יהודה ,הלל אמנו  ,הרשקובי ליל ,זיו שי ,כה מיכל ,כוכב לב ליאור ,ליבנה אורי,
מטוטי מור  ,משול לירו  ,פינקס זלקו ,פנחס אליר  ,פרינ איליה ,קגנו דוד ,קרקסו תמיר,
רקח חנה ,של אביבה ,תורג'מ אלעד ותורג'מ אריאל.
ג נכחו :עו"ד גיא הדר ודנה אהרונובי.
נעדרו :בר דניאל ,גולדשטיי אלי שרו  ,חובה שי ,כה מיכאל ,מרקובצקי אליהו ,קרפלס שי,
שלזינגר לימור ,שליט אלרואי ,שמריהו לורי ושקולניק אלכסי.
עו"ד גיא הדר הסביר את הצעדי הנדרשי לש הקמת עמותה בישראל והסביר את סדר היו
של הישיבה.
סדר ההצבעה היה עבור:
א .חברי הנשיאות
ב .יו"ר הוועד
ג .חברי הוועד
הגישו מועמדות לנשיאות :לתפקיד נשיא המועצה – גב' אביבה של ,מר דביר גולדשטיי .
לתפקיד סג נשיא המועצה – מר דוד קגנו ,מר אלי שרו גולדשטיי ,
גב' רי אבו ואסל.
מבי המועמדי לנשיאות נשאו דברי :מר דביר גולדשטיי  ,מר דוד קגנו ,גב' אביבה של.
בוצעה ההצבעה לנשיאות.
נבחרו :מר דביר גולדשטיי – נשיא ) 24קולות(,
גב' רי אבו ואסל ) 20קולות( ,מר דוד קגנו סג נשיא ) 23קולות(.
הוגשה מועמדות אחת בלבד לתפקיד יו"ר האגודה .נשא דברי מר שגיא ב חור.
בוצעה ההצבעה לתפקיד יו"ר האגודה.
נבחר מר שגיא ב חור לתפקיד יו"ר האגודה ) 25קולות בעד(.
הוצגו המועמדי לתפקידי הוועד באגודה .הגישו מועמדות :מר לירו משול ,מר אלו דוד ,מר
אריאל תורג'מ  ,גב' מור מטוטי ,מר יהודה דויטש ,מר זלקו פינקס ,גב' חנה רקח ,מר אלי
מרקובצקי.
נשאו דברי :מר לירו משול  ,מר אלו דוד ,מר אריאל תורג'מ  ,גב' מור מטוטי ,מר יהודה
דויטש ,מר זלקו פינקס ,גב' חנה רקח.
במהל דבריו מר אריאל תורג'מ הודיע בפני חברי המועצה להסיר את מועמדו .במהל הודעתו
ביקש אריאל להעביר תמיכתו למר אלו דוד עקב המוטיבציה הרבה שהוא מפגי לטובת ציבור
הסטודנטי וכי הוא ישמח לתרו ממרצו ,נסיונו ומזמנו ולסייע לאלו בהמש הדר.
בוצעה ההצבעה לתפקידי הוועד.
נבחרו :מר לירו משול – סיו"ר ) 25קולות בעד(,
מר אלו דוד חבר ועד לענייני תרבות ומעורבות חברתית ) 25קולות(,

גב' מור מטוטי חברת ועד לענייני פני )רווחת הסטודנט ) 25קולות בעד(,
מר יהודה דויטש חבר ועד לענייני סיוע כלכלי ) 25קולות בעד(,
מר זלקו פינקס חבר ועד לענייני אקדמיי ) 25קולות בעד(,
גב' חנה רקח חבר ועד לענייני הסברה וקשרי חו ) 25קולות(.
חברי הוועד שנבחרו חתמו על מסמכי ההקמה של "אגודת הסטודנטי של האוניברסיטה
הפתוחה" אשר יועברו לרש העמותות.
להל ההצעות שהועלו בישיבת המועצה לדיו בישיבות המועצה/ועד הקרובות:
א .הועלתה הצעה למינוי רכזי אזורי  ,על מנת לאפשר לסטודנטי לפנות אל אות
נציגי ובכ להוות חוליה מקשרת בי הסטודנטי למועצה וכי כל הפעילות תהיה
ללא גביית דמי חבר.
ב .הועלתה הצעה לבדיקת יחסה של אגודת הסטודנטי כלפי מצב אפשרי של שביתת
מנחי באוניברסיטה הפתוחה.
ג .הועלתה הצעה באשר לקביעת מועד קבוע לפגישות המועצה העתידיות.
ד .הועלתה הצעה באשר למיקו פגישות המועצה העתידיות.
נמסרה הודעה ע"י גב' דנה אהרונובי' על פגישה של בעלי התפקידי במועצה ע דיק
הסטודנטי ד"ר חיי סעדו במהל השבוע שלאחר ישיבה זו.

אישור:
הפרוטוקול אושר ביו רביעי ,ו' תמוז תשס"ח 9.7.08 ,ע"י נשיאות המועצה
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מר שגיא ב חור

מר דביר גולדשטיי

יו"ר ועד אגודת הסטודנטי

נשיא מועצת הסטודנטי של האוניברסיטה הפתוחה

