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  ועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחהמ

  29 'פרוטוקול מס

  תל אביב, פ ברמת אביב"בקמפוס האו 10.10.4ישיבה שהתקיימה ביו� 

� רחל ב�, הרוש�מאור ב�, חור�שגיא ב�, הלוי�איתי בית, יניר אלפיה, אליר� אוחיו�: נוכחי�
אביבית , אורי גלזר, מיכל גורל, ולובאוהד ג, דביר גולדשטיי�, דניאל גבאי, מאל'איימ� ג, שטרית

, רינת מירו�, ח� מיכאלי, מור� מטוטי, מעי� מור, אורי ליבנה, מיכל כה�, שי זיו, רונ� וסרמ�, דורו�
רועי , הילה פרסי, שי עוזרי, אורית סלוצקי, יוסי סידו�, אליעזר סוקניק', דני נחנבי�, ניר מצליח

  ליטל שמש ויעל שפיצר, דיאגו שלייפר ,גלי שג�, חנה רקח, איתי צוקרמ�, פתאל

  , דוד סיירס, מיקי פרטוש, מור שלפו ברסקי, מור גפניד גיא "עו: ג� נכחו

  .נד� ומיקה פרנ�� אתי ח�, אמנו� הלל, יהודה דויטש: נעדרו

    .הישיבה נפתחה בהקראת סדר היו!

  . שלה!" אני  מאמי�"עצמ! ואת ה  הציגור "מועמדי! למשרת היוה

דביר  )בה משפחתית לנשיא המועצהקרהנה ויצ(אמיר גולדשטיי� , זאביק בויקו, חזי אב� ח�
אוני ת� ו או� סבר, מעי� מור, זיו מאור, מודיע כי החליט להסיר את מועמדותו �שי זיו, )גולדשטיי�

 עמי

הצבעה חשאית לתפקיד ולאחריה התקיימה  פאנל שאלות ותשובות של המועמדי!התקיי! 
  .ר"היו

  :תוצאות ההצבעה

  קול אחד פסול     �6זיו מאור    12 �מעי� מור     �15או� סבר

  : מתקיי! סיבוב שני, בעקבות תוצאות ההצבעה

    15 �מעי� מור    19 �או� סבר

  . ר אגודת הסטודנטי! הנכנס הוא או� סבר"יו, אי לכ(

  : שגיא ב� חור, ר האגודה היוצא"דברי יו

תשתנה ופני הדברי! יהיו לדר( טובה , חודש האחרו�אני תקווה שההתנהלות אליה נחשפתי ב
ר הנכנס יוכל לעסוק בעשייה ושההכרעות יהיו "ושהיו, חשוב לי מאד שהדברי! ייראו אחרת. יותר

  . לש! כ( נבחרנו ולפנינו עוד כמעט שנתיי! לש! כ(. דמוקרטיות

  : או� סבר, ר הנכנס"דברי היו

פ ביו! שלאחר "במטרה ליצור ג! אית! שתבמהל( השבוע האחרו� נפגשתי יתר המועמדי! 
  .  אני תקווה כי ממחר פנינו לדר( חדשה. ר"בחירת היו

  .תמה הישיבה
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  :נספחי� לפרוטוקול

  אי�

  

  :אישור

  .י נשיאות המועצה"ע 6.10.10הפרוטוקול אושר ביו! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :על החתו!

  דביר גולדשטיי�מר                            או� סברמר    
  נשיא מועצת הסטודנטי! של האוניברסיטה הפתוחה        האגודהר "יו  
  


