פרוטוקול מס' 2
ישיבה שהתקיימה ביו  31.7.08בקמפוס האו"פ רמת אביב ,תל אביב
נוכחי  :אבו ואסל רי ,שגיא ב חור ,איימ ג'מאל ,אלי גולדשטיי  ,דביר גולדשטיי  ,מיכל גורל,
אלו דוד ,יהודה דויטש ,אמנו הלל ,שי זיו ,ליאור כוכבלב ,מור מטוטי ,אלי מרקובצקי ,לירו
משול ,ז'לקו פינקס ,אליר פנחס ,דוד קגנו ,שי קרפלס ,תמיר קרקסו  ,חנה רקח ,אלכסיי
שקולניק ואלעד יופהתורג'מ .
ג נכחו :עו"ד גיא הדר ודנה אהרונובי .
נעדרו :דניאל בר ,צביקה גרינברג ,ליל! הרשקובי  ,שי חובה ,מיכאל כה  ,מיכל כה  ,אורי ליבנה,
איליה פרינ  ,לימור שלזינגר ,אלרואי שליט ,אביבה של ,לורי שמריהו ואריאל תורג'מ .
הישיבה נפתחה בדברי נשיא המועצה .הוקרא סדר היו.
לבקשת יו"ר האגודה התבצעה הצבעה בנוגע לשאלה הא לבצע הצבעה חשאית לבחירת
המועמדי לוועדת הכספי והביקורת .הוחלט כי תתבצע הצבעה חשאית.
טר ההצבעה נשאו דברי :מר אלעד תורג'מ  ,מר אמנו הלל ומר שי זיו.
בוצעה ההצבעה לועדת הביקורת והכספי.
להל תוצאות ההצבעה:
לוועדת הביקורת
שלומי פתחי –  18בעד 0 ,נגד 2 ,נמנעו) .נבחר לתפקיד יו"ר(
 18בעד 0 ,נגד 2 ,נמנעו.
יוסי דיי –
יצחק חזקיהו –  16בעד 1 ,נגד 3 ,נמנעו.
לוועדת הכספי
אלעד תורג'מ –  19בעד 1 ,נגד 0 ,נמנעו.
 20בעד 0 ,נגד 0 ,נמנעו.
שי זיו –
 20בעד 0 ,נגד 0 ,נמנעו.
אמנו הלל –
 3בעד 16 ,נגד 1 ,נמנעו.
שי קרפלס –
לפיכ! ,חברי ועדת הכספי התבקשו לבחור מבי עצמ יו"ר לוועדה ולהמציא פרוטוקול בנושא
לנשיאות המועצה – אחריות ביצוע :ועדת כספי .
הוסבר המצב המשפטי של האגודה והמועצה ע"י נשיא המועצה וע"י עו"ד גיא הדר וכ על
ההתקדמות ברישומה .חברי המועצה הוזהרו בדבר שימוש בש האגודה טר הושלמה רישומה
ברש העמותות.
נשא דברי :מר שגיא ב חור  יו"ר הוועד.
מצבה של המועצה כרגע אינו מאפשר לה פעילות ברמה הנדרשת ממנה ע"י ציבור
הסטודנטי .האגודה מוגבלת כרגע ע"י מחסור במשאבי ואי לכ! חברי המועצה
מתבקשי לסייע לוועד ע"י סיוע ברמה המקומית.
יו"ר הוועד ביקש להבהיר כי חברי המועצה ה נציגי הקמפוסי במועצה א! אינ
מייצגי המועצה בקמפוסי על כל המשתמע מכ! .חברי מועצה נתבקשו לתא בפנייה
לגורמי חו בי א באוניברסיטה ובי א מחוצה לה את פעילות ע הוועד ולוודא כי
הפעילות מתואמת ומייצגת את רוח החלטות המועצה.
תבנה תכנית עבודה ברת כימות לפעולת הוועד .תכנית העבודה תהיה ברמה הכללארצית
וג ברמה המקומית – אחריות ביצוע :ועד.
יו"ר הוועד ציי כי בקרוב יער! מכרז ותפורס הודעה לסטודנטי בה יקראו לציבור
הסטודנטי לקחת חלק בפעילות האגודה במסגרת המחלקות השונות כרכזי תחומי.

כמוכ  ,ימונו רכזי המחולקי לפי אזורי גיאוגרפיי .המינוי יעוג בתקנו – אחריות
ביצוע :נשיאות המועצה.
התבצעה סקירה של הישיבה ע דיק הסטודנטי ,להל עיקרי הדברי:
הובהר כי האגודה איננה תחלי למוסדות האוניברסיטה .ע זאת האוניברסיטה צפויה
ליהנות מקיומה של האגודה בשל יכולתה של האגודה לקד נושאי לטובת הסטודנטי.
כמוכ  ,ישנ ועדות המתקיימות בשילוב סטודנטי במוסדות האו"פ ,האגודה צפויה
לסייע לאוניברסיטה לתחו זה – אחריות ביצוע :כל נושא יבח #בנפרד.
הובהרה חשיבות אמצעי התקשורת ע הסטודנטי בראש האתר של האגודה .וזאת
בגלל אופייה המיוחד של האוניברסיטה הפתוחה והפיזור הגיאוגרפי הרב הנהוג בה.
יבוצעו שינויי על אתר הבחירות והוא ישמש כאתר זמני עד להקמת האתר הקבוע –
אחריות ביצוע :ועד.
הובהרו האופציות הכלכליות העומדות לצור! גיוס כספי לצור! קיו האגודה .הובהרה
גישת הניהול אל מול חברות עסקיות ותורמי המעונייני בהתקשרות אל מול האגודה.
דווח למועצה לגבי דמי הרווחה אשר צפויי להגבות מ הסטודנטי החל מסמסטר ב'
.2009
כרגע אי לוגו לאגודה .הועלו האופציות למציאת לוגו לאגודה – אחריות ביצוע :ועד.
הובהר כי האגודה איננה גו מתוו! או תחלי לקשר ישיר בי הסטודנט היחיד אל מול
גורמי האוניברסיטה בטיפול בבעיות פרטניות אלא כמייצגת ציבורי ואוכלוסיות של
סטודנטי במשמעות הרחבה של המונח.
הועלתה הערה ע"י שי זיו כי נדרש נציג מועצה לצור! טיפול בציבור הסטודנטי בעלי לקויות
למידה – יועלה לדיו #בישיבת המועצה הבאה.
פורט לו"ז והפעילויות הצפויות בחודשי הקרובי.
בוצעה סקירת תקשורת ופעילות מלגות.
לא בוצעה הצבעה בנוגע לשינוי התקנו )סעי  \ 23כ"ט( הואיל ולא הופ מראש לחברי המועצה –
יועלה לדיו #בישיבת המועצה הבאה.
הועלתה בקשה להעביר לחברי המועצה פירוט מלא של האזורי והכפיפות של הרכזי השוני
ותחומי האחריות של הנציגי השוני.
הוסכ )ללא הצבעה( כי עדיפה האופציה לקיי את הישיבה בקמפוס רמת אביב מאשר בקמפוס
רעננה – אחריות ביצוע :נשיאות.
הועלתה הערה ע"י רי אבוואסל לבקש מהאוניברסיטה לגבות תשלומי בהוראת קבע –
אחריות ביצוע :ועד.
נספחי לפרוטוקול:
מצגת הישיבה.
סיכו ישיבה ע דיק הסטודנטי.
צרופת תקשורת.
אישור:
הפרוטוקול אושר ביו  19.8.08ע"י נשיאות המועצה.
על החתו:
מר שגיא ב חור
יו"ר הוועד

מר דביר גולדשטיי
נשיא מועצת הסטודנטי
של האוניברסיטה הפתוחה

מצגת הישיבה:

מועצת הסטודנטים של
האוניברסיטה הפתוחה
ישיבה מס' 31.7.08 - 2

ישיבת מועצת הסטודנטים מס' 2
סדר היום:
•דברי נשיא המועצה והצגת סדר היום.
•איוש וועדות כספים וביקורת
•עדכון מהנעשה בוועד והתוכניות לעתיד – יוצג ע"י יו"ר הוועד.
•עדכון סטאטוס משפטי ע"י עו"ד גיא הדר
•שינויים נדרשים בתקנון.
•הצעות נוספות.

ישיבת מועצת הסטודנטים מס' 2
עדכון נשיא המועצה:
•עדכון בדבר פרישה של חבר מוצה וקבלת חבר חדש במקומו.
•שמות המתמודדים לועדות הכספים והביקורת.
•ביצוע ההצבעה לועדת הכספים.
•ביצוע ההצבעה לועדת הביקורת.
•המינויים לועדת המשמעת והסבר על תפקידם.
•פירוט ההצעות לסדר שהועלו ע"י חברי המועצה.

מועמדויות לוועדות
מועמדים לוועדת ביקורת
לתפקיד היו"ר
שלומי פתחי
לחברות בוועדה
יוסי דיין
יצחק חזקיהו

מועמדים לוועדת כספים
לתפקיד היו"ר
אלעד תורג'מן
שי קרפלס
שי זיו
אמנון הלל

שלבי הקמת האגודה – המצב כיום
• השגת מכתב הכרה מהאו"פ

1

• אישור המל"ג לשימוש בכינוי אוניברסיטה

2

• רישום האגודה ברשם העמותות

3

• הקמת עמותה

4

• פתיחת חשבון בנק

5

• התחלת פעילות שוטפת

6

ישיבת מועצת הסטודנטים מס' 2
עדכון יו"ר האגודה:
• "מאחורי הקלעים" והקושי בעבודת הוועד – משאבים ,כ"א,
זמן וציפיות.
• הגדרת הסמכויות ,הגבולות והממשקים של עבודת המועצה
ועבודת הוועד.
• בניית תכנית עבודה לאגודה הניתנת לכימות – כללית ומקומית.
• מבנה ארגוני.

ישיבת מועצת הסטודנטים מס' 2
עדכון יו"ר האגודה:
עדכון מהישיבה עם דיקן הסטודנטים.
• מערכת היחסים ,שיתופי פעולה וחלוקת התפקידים עם האו"פ.
• הקמת עמותה רשומה כמסגרת וככלי עבודה ניהולי ומובנה
המהווה ערובה להתנהלות שקופה וראויה.
• אמצעי תקשורת עם הסטודנטים ולוגו האגודה – אתר וניוזלטר
• משאבים כלכליים – סיוע זמני מהאו"פ ,דמי חבר ומיזמים
כלכליים.
• תפקידה ומקומה של האגודה במסגרת פתרון בעיות מנהלתיות
ואקדמיות.

ישיבת מועצת הסטודנטים מס' 2
עדכון יו"ר האגודה  -המשך:
לו"ז וגרף אירועים
אוגוסט :גיבוש תכנית עבודה שנתית של הוועד ובניית תכנית עבודה כללית
ואזורית ,גיבוש תקציב זמני ,המשך המשימות של הקמת תשתיות ויסודות להקמת
האגודה בעתיד – בנית אתר ,הקמת עמותה ופתיחת חשבון בנק ,סבב פגישות עם
הנהלת האו"פ )דיקן הסטודנטים ,דיקן הלימודים ונשיא האו"פ( ,סבב פגישות
ושיחות הכרות עם נציגי הקמפוסים ,מנהלי קמפוסים וסיורים בקמפוסים ברחבי
הארץ לבחינת הצרכים העולים מן השטח .בחינת שת"פ עסקיים וכו'.
סוף אוגוסט :ישיבת מועצה.
ספטמבר :סיור הכרות של המועצה עם אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ת"א.
סמינר בן  4ימים למועצה .הכנת אירוע לאגודה .הכנת אירועי פתיחת שנה
לסטודנטים ברחבי הארץ שיתקיימו בתחילת סמסטר א',
סוף ספטמבר :ישיבת מועצה בירושלים )הרמת כוסית וקבלת שי לשנה החדשה
וסיור(.
•מן התקשורת...

ישיבת מועצת הסטודנטים מס' 2
נושאים נוספים:
•שינוי בתקנון) :תוספת לסעיף  23כ"ט( ועד האגודה ימנה  7נאמני
אגודה מתוך חברי המועצה שיהוו רכזי האגודה ב 7-איזורים
גיאוגרפיים ,המינויים יובאו לאישור המועצה כמקשה אחת.
להלן פירוט האיזורים הגיאוגרפיים:
צפון – מקביל לאזור בחירה צפון למעט חיפה.
חיפה – קמפוס בית בירם
שרון – כלל הקמפוסים במישור החוף מצפון לת"א ומדרום
לחיפה.
דן – גוש דן רבתי לרבות מכללת רמת גן.
שפלה – זהה לאזור הבחירה.
ירושלים -זהה לאזור הבחירה.
דרום – זהה לאזור הבחירה.

סיכו הישיבה ע דיק #הסטודנטי :
סיכום פגישה עם הוועד הנבחר של אגודת הסטודנטים
 29ביוני 2008
נוכחים :דיקן הסטודנטים ,חברי הועד המנהל ונשיאות המועצה ,עו"ד גיא הדר ודנה אהרונוביץ.
להלן הנושאים שעלו בפגישה והתייחסותי לנושאים אלו:
 .1המעמד המשפטי של העמותה :יש לפעול בכמה מישורים כדי להסדיר את המעמד
המשפטי:


הגשת בקשה לרשם העמותות להקמת עמותה חדשה) .אחריות :האגודה(



הגשת בקשה לרשם העמותות לפירוק העמותה הקודמת) .אחריות :האגודה(



מכתב הסכמה של האו"פ לרשם העמותות ולמל"ג .כמו כן תשלם האו"פ את דמי
ההרשמה לרשם העמותות) .אחריות :דיקן הסטודנטים(



בשלב זה לא ישתמשו במונח "אגודה" או "עמותה" עד שהנושא יאושר על ידי רשם
העמותות .הגוף ייקרא" :מועצת הסטודנטים הנבחרת" עד האישור של רשם
העמותות.

 .2חשבון בנק :ייפתח לאחר הסדרת המעמד הרשמי של האגודה.
 .3משרד :האגודה מבקשת משרד נוסף ברמת אביב .הנושא ייבדק וינתן מענה.
 .4משאבים כלכליים:


האגודה ביקשה לדעת אילו משאבים תעמיד האו"פ לרשות האגודה לתחילת הדרך.
בתגובה ביקשתי את הסטודנטים להכין תכנית משלהם שתתייחס לצפי הוצאות
שלהם כדי להקים את העמותה ולהתחיל לבסס את האגודה .האו"פ תתייחס
למסמך כלשיגיע) .אחריות :אגודת הסטודנטים(



גביית דמי רווחה – הוצגה הבעייתיות של הנושא .אין מנוס מתהליך זה באו"פ
והסטודנטים יהיו שותפים לתהליך) .אחריות :דיקן הסטודנטים והאגודה(



עו"ד גיא הדר וגב' דנה אהרונוביץ יסייעו )על חשבון האו"פ( לסייע למועצה בשלבי
התארגנותה הראשונים.



האו"פ תעמיד לרשות האגודה חדר בקמפוס ברעננה ,טלפון מחשב עם חיבור
לאינטרנט )לא לרשת האו"פ(.

 .5קשר עם הסטודנטים :הנושא חולק לשתי תקופות משנה :פעילות לאלתר ופעילות לטווח
ארוך.



לאלתר :א .שינויים מזעריים בעיצוב ובדרך הפעולה של אתר הבחירות .האגודה
תגיש הצעה משלהם )אחריות :האגודה( .ב .עיצוב קבוע להודעות שייצאו דרך
)באופן זמני( דיקן הסטודנטים מעין  newsletterקבוע) .העיצוב ייעשה ע"י מחלקת
הגרפיקה ויועבר לאישור האגודה .אחריות :דיקן הסטודנטים(



לטווח ארוך :האגודה תצטרך לעצב לעצמה אתר ולבחון את דרכי הקשר שלה עם
הסטודנטים .האתר יישב על שרת של האגודה וייקבעו דרכי הפעולה עם יחידת
המחשב של הפצת מידע .דיקן הסטודנטים ייבחן עם יחידת המחשב את המשמעות
של הקמת אתר קבוע כבר בשלב זה וידווח לנציגי הסטודנטים בפגישה הבאה.

 .6מידע על הסטודנטים באו"פ :האגודה ביקשה מסמך שמתאר את פרופיל הסטודנט באו"פ.
המסמך נועד לשיווק האו"פ בפני גורמים שנותנים חסויות) .אחריות :דיקן הסטודנטים(
 .7הכרות עם האו"פ :הוצע כי חברי האגודה ייפגשן עם דמויות בכירות באו"פ כמו דיקן
הלימודים האקדמיים והמנכ"ל כדי ללמוד ולהכיר מקרוב יותר את דרכי העבודה של האו"פ.
)אחריות התיאום :דיקן הסטודנטים(
 .8נציגות בגופים של האו"פ :האגודה תבחר את הציג שלה לועדת המשמעת כאשר יסתיים
המינוי של הנציג הנוכחי וכן את הנציג שלהם למועצת האוניברסיטה.
 .9ארועי השקה :ייזום אירוע השקה חגיגי -במטרה לגייס חסויות ותרומות לאגודה .האירוע
מיועד לאנשי ציבור ,כלי תקשורת ,תורמים ,מנהלי שיווק בחברות מסחריות ומנהיגי
סטודנטים .האירוע יתקיים בתחילת ספטמבר ומטרתו להביא למודעות של מובילי דעה אלו
את עניין קיום האגודה באו"פ .חשיפת והשקת לוגו האגודה אמצעי המדיה בהם ניתן לפרסם
באמצעותנו -ניוזלטר ,אתר ,לוחות מודעות וכו' .הכרות עם הפוטנציאל הייחודי של
הסטודנטים באו"פ )סטודנטים עם כוח קניה גדול( ,הפילוח שלהם וכו'
 .10פניות סטודנטים :הובהר על ידי דיקן הסטודנטים כי לאגודה אין מעמד בפניות אישיות של
סטודנטים מול רשויות האו"פ.
 .11סיוע לימודי לסטודנטים מטעם האגודה :האגודה ביקשה שהאו"פ תקצה חדרים כדי להוזיל
את העלות של שיעורי העזר האלה .באחריות דיקן הסטודנטים לבדוק את הנושא העקרוני
)שיעורי עזר( ואת הנושא המנהלי.
 .12לוגו לאגודה .הוצע לקיים תחרות בין הסטודנטים על עיצוב לוגו לאגודה .תוקם ועדה
שתגדיר קריטריונים לעיצוב הלוגו ותבחר את הלוגו המועדף) .אחריות :האגודה( .דיקן
הסטודנטים יבדוק אפשרות שהזוכה יזכה במלגת לימודים של קורס אחד )אחריות :דיקן
הסטודנטים(.

צרופת תקשורת:

יו"ר אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה ,שגיא בן-חור ,בביקור
וסדרת פגישות עבודה מיוחדת בבאר שבע
ביום ב' ה 7/7/08-יו"ר אגודת הסטודנטים של האו"פ ונציגי האגודה מקמפוס באר שבע ערכו
סבב מפגשים בעיר לרגל הקמתה של אגודת הסטודנטים של האו"פ.
לאחר  32שנה מיום הקמת האוניברסיטה הפתוחה ובתום מאבק בן  4שנים – הוקמה אגודת
הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה ,האוניברסיטה הגדולה בישראל  -גוף המייצג ומאגד
ציבור של  44,000סטודנטים באו"פ ,הפזורים במעל  50קמפוסים ברחבי הארץ והמהווים פסיפס
אנושי המייצג את כל חלקי הפאזל של החברה הישראלית .בשבוע שעבר נערך הכינוס הראשון של
האגודה בבנין הנהלת האו"פ ,בקמפוס רעננה.
בנגב לאוניברסיטה הפתוחה מספר קמפוסים -ביניהם קמפוס בבאר-שבע ,במצפה רמון ובאילת.
בבחירות שנערכו זה עתה נבחרה למועצת הסטודנטים ארצית של האו"פ כנציגת הסטודנטים
באיזור הדרום  ,מיכל כהן ,פעילה חברתית וקהילתית בולטת בעיר.
כמו כן ,כחבר ועד מנהל לעניינים אקדמיים של המועצה הארצית ,נבחר הסטודנט ז'לקו פנקס,
עולה ותיק מבוסניה ופעיל בארגונים חברתיים.
שניהם מביאים הרבה כבוד ויצוג הולם לסטודנטים מאיזור הנגב!
מטרת הביקור-


סדרת מפגשים עם מנהיגי אגודות מקבילות באיזור במטרה לבחון שיתופי פעולה שונים
ולבנות חזית אחידה של כלל הסטודנטים בנגב -ייזום פרוייקטים משותפים של מעורבות
חברתית ,אירועי תרבות ומאבקים משותפים לשיפור במעמד ובזכויות של הסטודנט בדרום
ובמניעת אפלייתם של הסטודנטים בנגב.



מפגשים עם גורמים פוליטיים ,נציגי מערכת החינוך בעיר ופעילים חברתיים וקהילתיים
בולטים במטרה לקדם שורה של עניינים בהם למען הסטודנטים בדרום בכלל ובאו"פ בפרט-
בתחבורה הציבורית ,בנגישות ההשכלה הגבוהה לאיזור ,בהנחות בארנונה ,בתקציבי
התרבות ,המלגות והמעורבות החברתית וכו'



סיור היכרות עם הנהלת הקמפוס של האו"פ בבאר שבע והסטודנטים והכרת הצרכים
העולים וצפים מהשטח -מהסטודנטים .בחינת שיתוף פעולה עם הנהלת הקמפוס ,במטרה
לשתף פעולה לקידום הקמפוס ושיפור תנאי הלימוד בו.


שגיא בן-חור-
" מול מועצת הסטודנטים של האו"פ ניצבת משימה קשה אך מאתגרת וחשובה .על כתפי
האגודה בהקמה מוטלת האחריות להנגיש את שירותיה ,להתאים את פעילויותיה ולחלק

את משאביה ,כך שישרתו ציבור מגוון של  44,000סטודנטים הפזורים בלמעלה מ50
קמפוסים ,המורכבים ממבנה דמוגרפי מגוון ומיוחד ואשר לומדים בשיטת ואופי לימודים
אחר.
בכך שהקמפוס בבאר שבע נבחר כקמפוס הראשון בו הנהגת המועצה הארצית בוחרת
לערוך ביקור רשמי ,יש מסר והצהרה שלא נזנח ולא נשכח גם את הסטודנטים בקמפוסים
הקטנים והמרוחקים יותר .נקדיש להם את מלוא תשומת הלב ,היחס והתקציב  .עכשיו
מבחננו יהיה בכך שאמירות אלו לא ישארו רק כמילים אשר נאמרות מהפה אל החוץ אלא
יהפכו למעשים בשטח.
כולי תקווה שיחד עם הגורמים שנפגשנו עימם ,נוכל לקדם עניינים לטובת ציבור הסטודנטים
בנגב בכלל ושל הסטודנטים באו"פ בדרום בפרט"

אתר פרופסור:

הוקמה אגודת הסטודנטי של האוניברסיטה הפתוחה
באגודה חברי  ,בי #היתר :ערבי  ,חרדי ואפילו פנסיונרי  .בראש האגודה יעמוד שגיא ב #חור.
לאחר  32שנה מיו הקמת האוניברסיטה הפתוחה ובתו מאבק ב  4שני – הוקמה אגודת הסטודנטי
של האוניברסיטה הפתוחה ,האוניברסיטה הגדולה בישראל  גו המייצג ומאגד ציבור של 44,000
סטודנטי באו"פ ,הפזורי במעל  50קמפוסי ברחבי האר והמהווי פסיפס אנושי המייצג את כל חלקי
הפאזל של החברה הישראלית .בשבוע שעבר נער! הכינוס הראשו של האגודה בקמפוס רעננה.
במהל! הבחירות ,הסטודנטי באו"פ גילו אחריות ורגישות חברתית שבבואתה משתקפת באחוז ההצבעה
היפה והפילוח של הנציגי שנבחרו 10 :נשי 2 ,ערבי 5 ,סטודנטי מהמגזר הדתי )אחד מה מהמגזר
החרדי( ,נער ,ושני סטודנטי אשר חצו יובל שני.
אי גו ציבורי בישראל אשר שליש מנבחריו ה נשי ,אי אגודת סטודנטי באוניברסיטה בעלת ציביו
חילוני אשר יש בה נציג וחבר חרדי  ,אי גו פוליטי בישראל אשר מייצג באופ אותנטי ודמוקרטי את כל
המגזרי!
הבחירות לאגודת הסטודנטי נערכו באופ תקדימי בישראל :ה התבצעו באינטרנט ,בשיטה טכנולוגית
מיוחדת )היה נית להצביע ג מהבית באמצע הלילה( ,שהתירה בחירה לכל הסטודנטי באוניברסיטה
הפתוחה ,ג כאלו אשר אינ גרי באר  ,ושיקפו את הל! הרוח בקרב הבוחרי בצורה מדויקת.
שגיא ב #חור ,יו"ר אגודת הסטודנטי של האוניברסיטה הפתוחה:
"בהקמת האגודה החדשה יש בשורה ,הזדמנות ואתגר ליצור גו סטודנטיאלי ע אמירה אחרת וחשיבה
יצירתית .האר זרועה חוסר צדק חברתי ,עוני ופערי חברתיי .על מנת שיהיה לנו טוב יותר לחיות,
לעבוד ולגדל כא ילדי ,אנו צריכי לעצב כא חברה אחרת ,וזו אחת מהמשימות העיקריות אשר אני
מתכוו לשי בראש סדר העדיפויות של פעילות האגודה.
מניתוח תוצאות ההצבעה נית להקיש שזהו ג רצונ של הסטודנטי באו"פ  ,אשר בחרו במועמדי בעלי
אג'נדה ומסר של סולידריות חברתית ולא פופוליז –אינטרסנטי זול .הסטודנטי ביטאו רגישות ואחריות
חברתית שבאו לידי ביטוי בבחירת המרגשת והמבורכת של רי אבו ואסל ודוד קגנו )סטודנט חרדי(
לסגני נשיא האגודה .אני מוצא לנכו להודות באופ אישי לדיק הסטודנטי ד"ר חיי סעדו שהל! איתנו
כברת דר! ופעל ללא ליאות למע הקמת מועצת הסטודנטי וכ להנהלת האו"פ )המנכ"ל ,הנשיא ,מנהל
יחידת המחשב ,ועדת הבחירות( ולעובדי האו"פ אשר עבדו ימי כלילות בכדי שהבחירות יתנהלו באופ
מוצלח והוג ".

