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מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
פרוטוקול מס' 94
ישיבה שהתקיימה ביום  15.6.21בקמפוס האו"פ ברמת אביב ,תל אביב
נוכחים :מנסור אבו-חוסיין ,נתי אהרונוביץ' ,טל בירב ,גילאת בניאד ,דביר גולדשטיין ,טל גור-
אריה ,יהורם גלילי ,מנחם גרוזמן ,יהונתן דהן ,שרית דוידיאן ,מיטל דסקל ,אריאל טובה ,הגר
יחזקאלי ,טל ימפולסקי ,עדי יפת ,אינגה מדורסקי ,מעין מור ,אליהו מור-יוסף ,מורן מטוטי ,רינת
מירון ,גלית מנור ,עומר נרקיס ,אליעזר סוקניק ,איתי עינב ,אור פאהן ,ליאור פליק ,אלעזר פנחס,
הילה פרסי ,איציק צרור ,הילה קורדנה ,ענבר שושן ,תומר שלפניק ואריאל תורג'מן.
גם נכחו:איתי בית הלוי ,אורי ליבנה ,עו"ד גיא הדר ,שי זיו ,מיקי ישורון ,עומרי שושן ,דוד סיירס,
איל שפירא ופנחס טננבאום.
נעדרו :איתי אבטליון ,לילך בוינג'ו ,לירן גרבויס ,סוהיר כבהא ,ניר כהן ,ליזי פוירשטיין.
הישיבה נפתחה בהקראת סדר היום.
ראשית נשא מילות פרידה יו"ר האגודה היוצא ואיחל ברכה והצלחה למועצה הנכנסת ולנבחריה.
ניתנה האפשרות לשאת נאום בחירות בן שלוש דקות למתמודדים לתפקיד נשיא האגודה .נשאו
דברים :דביר גולדשטיין ,אליעזר סוקניק ומיטל דסקל .גם המתמודדים על תפקיד סגן השניא
נשאו דברים :טל גור-אריה ותומר שלפניק.
לאחר מכן התקיים סבב שאלות ותשובות עם המתמודדים ולאחריו התקיימה הצבעה על תפקידי
הנשיאות.
להלן תוצאות ההצבעה לתפקיד נשיא המועצה:
דביר גולדשטיין
מיטל דסקל
אליעזר סוקניק
לתפקיד סגן נשיא המועצה:

 61קולות
 66קולות
 8קולות

טל גור אריה
תומר שלפניק
אליעזר סוקניק

 63קולות
 61קולות
 8קולות

אי לכך ,מונה לתפקיד נשיא המועצה ויו"ר הוועד המנהל מר דביר גולדשטיין ,לתפקיד סגן נשיא
וסגן יו"ר הוועד המנהל מונה מר טל גור-אריה ולתפקיד סגן נשיא וחבר ועד מנהל מונה מר תומר
שלפניק.
נשיא המועצה הנכנס הודה לחברי המועצה על האמון המחודש.
נשאה דברים בטרם ההצבעה על תפקיד היו"ר גב' מעיין מור וכן נשאלה מספר שאלות לגבי
תפקידה באם תבחר.

2

התקיימה הצבעה על תפקיד יו"ר ההנהלה ,להלן תוצאות ההצבעה:
 11קולות
מעיין מור
לתפקיד יו"ר ההנהלה:
 1קולות
חן זילברשטיין
קול יחיד פסול
אי לכך ,מונתה הגב' מעיין מור כיו"ר הנהלת האגודה .הנשיאות וחברי המועצה איחלו לה הצלחה
רבה בתפקידה.
הציגו עצמם המועמדים לתפקיד הסיו"ר :הילה קורדנה ,אור פאהן ויהונתן דהן .המועמדים
נשאלו שאלות על ידי חברי המועצה.
הציגה עצמה לתפקיד ראש מחלקת מעורבות חברתית :עדי יפת .היא נשאלה גם שאלה ע"י חברת
מועצה.
הציגה עצמה לתפקיד ראש המחלקה האקדמית :אינגה מדורסקי .היא נשאלה גם שאלות ע"י
חברי המועצה.
הציגו עצמם לתפקיד ראש מחלקת הסברה ותקשורת :מיקי ישורון ,הגר יחזקאלי ,יהורם גלילי
ועמרי שושן .המועמדים נשאלו שאלות על ידי חברי המועצה.
הציגו עצמם לתפקיד חבר הנהלה ללא תחום אחריות :פנחס טננבאום ואיתי עינב.
איתי בית הלוי העלה שאלה זהה לכלל המועמדים.
התקיימה הצבעה לתפקידי ההנהלה ,להלן תוצאות ההצבעה:
לתפקיד סגן יו"ר האגודה :יהונתן דהן
אור פאהן
חן זילברמן

 9קולות
 1קולות
ללא קולות

הילה קורדנה
ניר רז
לתפקיד חבר הנהלה לענייני מעורבות חברתית:

 61קולות
ללא קולות

עידו הראל
חן זילברמן
עדי יפת
ניר רז
לתפקיד חבר הנהלה לעניינים אקדמיים:

 1קולות
ללא קולות
 18קולות
ללא קולות

לירן גרבויס
חן זילברמן
ארז כהן
אינגה מדורסקי
ניר רז
לתפקיד חבר הנהלה לענייני הסברה ותקשורת:
מורן אללוף
יהורם גלילי

ללא קולות
קול יחיד
ללא קולות
 33קולות
ללא קולות
ללא קולות
 1קולות
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מור זומר
חן זילברמן
הגר יחזקאלי
מיקי ישורון
דוד רוזנטל
ניר רז
עמרי שושן
שחר שניידר
לתפקיד חבר הנהלה ללא תחום אחריות:
עידו הראל
חן זילברמן
פנחס טננבאום
ארז כהן
איתי עינב
ניר רז
שירי פלטין
אי לכך ובהתאם לזאת מונו לתפקידים:

ללא קולות
ללא קולות
 63קולות
 61קולות
קול יחיד
ללא קולות
קול יחיד
ללא קולות
קול יחיד
ללא קולות
 19קולות
ללא קולות
 13קולות
קול יחיד
ללא קולות

סיו"ר האגודה :גב' הילה קורדנה.
ראש מחלקת מלגות ומעורבות חברתית :גב' עדי יפת.
ראש מחלקת אקדמיה :גב' אינגה מדורסקי.
ראש מחלקת הסברה ותקשורת :מר מיקי ישורון.
חברי הנהלה ללא תחום אחריות :מר פנחס טננבאום ומר איתי עינב.
הנשיאות איחלה לנבחרים בהצלחה בתפקידם החדש.

תמה הישיבה.

אישור:
הפרוטוקול אושר ביום  11.1.1361ע"י נשיאות המועצה.

על החתום:
מר טל גור-אריה
סגן נשיא
וסגן יו"ר הוועד

מר דביר גולדשטיין
נשיא
ויו"ר הוועד

