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 מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

 פרוטוקול ישיבה מיוחדת

 אביב -בקמפוס אליאנס בתל  2.21.2..2ישיבה שהתקיימה ביום 

 נכחו:

מוטי בוזגלו, שי גל, יהורם גלילי, רן הלברשטיין, לילך חייבי מנחם, שי יוז, מעין חברי מועצה: 

מור, אביבית מיצווה, אור פאהן, ליאור פליק, הילה קורדנה, ניצן שחר, שרונה שטרית, תומר 

 שלפניק, יואב תעיזי ושניר גולדפינגר. 

היועץ  -מבקר האגודה, עו"ד דוב ישי גלילי -גזבר האגודה, עו"ד גיא הדר -דוד סיירס אחרים:

 .חבר ועדת ביקורת  -המשפטי של האגודה ויובל טמם

לילא אבראהים, רועי אדמוביץ, טל בירב, אמרי בלן, אברהם בן חיים, חברי מועצה שנעדרו: 

אריה יהודה, אלדד יונה, עדי קארין ברק, דביר גולדשטיין, מרים דיסין, חזקי זיסמן, ורד יאיר, 

יפת, אינגה מדורסקי, גרשון מושקוביץ, גרגורי פיינברג, דוד רוזנטל פסטרנאק, נטלי שמואלוף, 

 אלי שרגא, טופז וינברג, דוד סויסה, אלישבע פרגין ויונתן שפיגלמן. 

 

ס שימוע לגזבר האגודה דוד סייר במטרה לערוךהישיבה המיוחדת זומנה לבקשת הנהלת האגודה 

 בשל התנהלותו בתקופה האחרונה. 

"אני מבקש להודיע על סיום עבודתי  הודעה: לחברי המועצה למסור ילת הישיבה ביקש דודבתח

באגודה. אמשיך למלא את תפקידי עד שימונה לי מחליף, ואסיים את תפקידי לאחר שאבצע לו 

באמת אך ורק מכיוון חפיפה, לא יאוחר מחודש לאחר שייבחר. אני מבקש להודיע שעזיבתי היא 

שאני חושב שכרגע האגודה צריכה אדם שהאגודה תהיה אצלו בעדיפות ראשונה ומחויב למאה 

אחוז משרה ולא כמשרה חלקית ושנייה. אמשיך להעמיד את עצמי לרשות האגודה אם בשכר, 

 ואם כמתנדב ככל שהאגודה תבקש ממני. תודה רבה."

שית קיומה, הוא תרם המון לאגודה וסייע באגודה מרא עו"ד ישי גלילי ביקש להודות לדוד שעובד

  גדול מאוד.ידע מקצועי לה רבות לגדול ולהתפתח באמצעות 

דוד סבור שהגזבר הבא צריך להיות במשרה דנה ביקשה להוסיף שעל אף שיו"ר האגודה הילה קור

 .ל האגודהבהמשך, וזאת בהתאם לצרכים ש ביחד עם הנשיאות וייקבע אופי התפקיד יידוןמלאה, 
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ביקש להצטרף לדברי ההערכה והתודות לדוד. בנוסף לכך הדגיש גיא כי  גיא הדרמבקר האגודה 

 יך של איתור מחליף לתפקיד הגזבר. להתקדם מהר עם התהליש 

היתה מעין מור ביקשה להצטרף לתודות ולברכות של דוד שעבודתו המסורה נשיאת המועצה 

 מאוד ראויה להערה. 

אור פאהן הוסיף שדוד תמיד הגיע לסייע כאשר התבקש ונתן חוות דעת מקצועית ברמה הגבוהה 

  ביותר. 

 . בהצבעה בנושאלאור העובדה שדוד הודיע על סיום עבודתו באגודה לא היה צורך 

 

 תמה הישיבה

 

 

 

 

 

 

 

 אישור: 

 ע"י נשיאות המועצה.  51.17.72 הפרוטוקול אושר ביום

 

 על החתום:

 גב' מעין מור                                                                        מר מוטי בוזגלו

 סגן נשיא                                                                                נשיאה

 ויו"ר הוועד          וסגן יו"ר הוועד                                                              


