מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
פרוטוקול מס' 73
ישיבה שהתקיימה ביום  23.6.2014בקמפוס רמת אביב ,תל אביב
נוכחים:
חברי מועצה :לילא אבראהים ,איוון בודרוב ,מוטי בוזגלו ,טל בירב ,אברהם בן חיים ,דביר
גולדשטיין ,שי גל ,יהורם גלילי ,ליאור דורון ,מרים דיסין ,רן הלברשטיין ,אולגה וינטרוב אליה ,חזקי
זיסמן ,לילך חייבי מנחם ,ורד יאיר ,אריה יהודה ,שי יוז ,אלדד יונה ,הגר יחזקאלי ,עדי יפת ,אינגה
מדורסקי ,מעין מור ,גרשון מושקוביץ ,אביבית מצווה ,אור פאהן ,ליאור פליק ,הילה קורדנה ,דוד
רוזנטל פסטרנאק ,ניצן שחר ,שרונה שטרית ,תומר שלפניק ,נטלי שמואלוף ,אלי שרגא ויואב
תעיזי.
סה"כ  35חברי מועצה.
אחרים :גיא הדר ,דוד סיירס ,ארז רושינק ,ענבר קירשנר ,מיטל דסקל ,רביע אלג'מאל  ,איב
דה-וי ,עידן שריד ודובב מלינרסקי,
חברי מועצה שנעדרו :רועי אדמוביץ ,ניר בן נון ,קארין ברק וגרגורי פיינברג.
סה"כ  4חברי מועצה.

הישיבה נפתחה בהקראת סדר היום
נשיא המועצה היוצא מר דביר גולדשטיין הסביר את נהלי ההצבעה בישיבה ואת סדר היום
כדלקמן:
בתחילה יתקיים סיבוב ההצבעה לנשיאות :ראשית יציגו את עצמם המועמדים לתפקיד הנשיא
וסגן הנשיא ולאחר מכן תתקיים הצבעה חשאית לתפקידים הללו.
סיבוב ההצבעה לתפקיד יו"ר ההנהלה :המועמדים יציגו את עצמם ולאחר מכן תתקיים הצבעה
לתפקיד יו"ר ההנהלה של אגודת הסטודנטים.

סיבוב ההצבעה לתפקיד לתפקידי ההנהלה :לתפקידים סגן יו"ר ההנהלה ,חבר ההנהלה לענייני
מלגות ומעורבות חברתית ,חבר הנהלה לענייני תרבות ומתנדבים ,חבר הנהלה לעניינים
אקדמאים ,חבר הנהלה לענייני הסברה ותקשורת וחבר הנהלה ללא תחום אחריות.
סיבוב ההצבעה לנשיאות :מוטי בוזגלו ,טל בירב ,אלדד יונה ,עדי יפת ואלי שרגא ,המועמדים
לתפקיד סגני נשיא ,הציגו את עצמם .אלדד יונה ביקש להסיר מועמדותו לפני תחילת ההצבעה.
מעין מור ,המועמדת לתפקיד הנשיאה )ויו"ר האגודה היוצאת( הציגה את עצמה .חברי המועצה
הציגו שאלות למתמודדים והמתמודדים ענו בתורם.
התקיימה הצבעה על תפקידי הנשיאות 34 -חברי המועצה אשר היו נוכחים בשלב זה הצביעו
באופן חשאי.

תוצאות ההצבעה לתפקיד הנשיא
להלן תוצאות ההצבעה :עבור מעין מור לתפקיד נשיא האגודה הקולות התפלגו באופן הבא:
בעד

 28קולות

נגד

 3קולות

נמנע

 1קולות

קולות
פסולים

 2קולות

לתפקיד נשיאת האגודה נבחרה מעין מור.

תוצאות ההצבעה לתפקידים -סגני הנשיא
שם המועמד

מספר קולות

מוטי בוזגלו

9

טל בירב

3

עדי יפת

15

אלי שרגא

4

קולות פסולים

3

* הערה :בטופס הספירה המקורי נרשם קול אחד לאלדד יונה ,אולם בשל העובדה שהוא הסיר
את מועמדותו דינו של קול זה להיות פסול.
לתפקיד סגני הנשיא נבחרו שני המועמדים אשר קיבלו את מספר הקולות הרב ביותר :עדי יפת
ומוטי בוזגלו .כיון שעדי יפת ,היא הסגן שקיבל את מירב הקולות ,היא תשמש גם כמ"מ הנשיאה
בהעדרה.
ההצבעה לתפקיד יו"ר ההנהלה :החל משלב זה הנשיאה הנבחרת מעין מור ניהלה את המשך
הישיבה ביחד עם שני הסגנים הנבחרים – עדי יפת ומוטי בוזגלו .לבחירות לתפקיד יו"ר הנהלת
האגודה הציגו את עצמם החברים הבאים :אלדד יונה ,אינגה מדורסקי ,הילה קורדנה ועידן
שריד .חברי המועצה הציגו שאלות למתמודדי והמועמדים ענו בתורם.
התקיימה הצבעה על תפקיד יו"ר האגודה .לתפקיד היו"ר הצביעו  35חברי המועצה אשר נכחו
בישיבה .הקולות נספרו ע"י חברי הנשיאות וכן ע"י מבקר האגודה עו"ד גיא הדר .בסיומה של
הספירה הוכרזו התוצאות:

תוצאות ההצבעה לבחירות לתפקיד יו"ר הנהלת האגודה:
שם המועמד
אלן אהרון
תומר
בורנשטיין

מספר קולות
 0קולות

רזיאל

 0קולות

אלדד יונה

 1קולות

אינגה מדורסקי

 14קולות

הילה קורדנה

 19קולות

עידן שריד

 1קולות

לתפקיד יו"ר הנהלת אגודת הסטודנטים נבחרה הילה קורדנה.
הבחירות לתפקידי הנהלת האגודה :בשלב ההצבעה השלישי של הישיבה התקיימה הצבעה
לתפקידים של חברי ההנהלה.
● לתפקיד סיו"ר האגודה הציגו את עצמם :ליאור פליק וענבר קירשנר.
● לתפקיד חבר הנהלה לעניינים אקדמיים הציגו את עצמם :ליאור דורון ,רן הלברשטיין ושי יוז.
● לתפקיד רמ"ח מעורבות חברתית הציגו עצמם :אביבית מיצוה ,אור פאהן.
● לתפקיד רמ"ח תרבות ומתנדבים הציגו את עצמם :שי גל ודובב מלינרסקי.
● לתפקיד רמ"ח הסברה ותקשורת הציגו את עצמם :יהורם גלילי ,איב דה וי ואלדד יונה.
● לתפקיד חבר הנהלה ללא תחום אחריות הציגו את עצמם :רביע אלג'מאל ,אמרי בלן ,הגר
יחזקאלי וניצן שחר.
חברי המועצה הציגו שאלות למתמודדים והמתמודדים ענו בתורם.
לאחר סיום הצגת המועמדים ,התקיימה הצבעה חשאית בה כל אחד מ 33-חברי המועצה אשר
נכחו בישיבה באותו הזמן הצביע בטופס אחד לבחירות לשישה תפקידי ההנהלה השונים :סגן יו"ר
ההנהלה ,חברי ההנהלה לענייני מלגות ומעורבות חברתית ,תרבות ומתנדבים ,לעניינים אקדמאים,
לענייני הסברה ותקשורת ,וכן לחבר ההנהלה ללא תחום אחריות .הקולות נספרו ע"י חברי הנשיאות
וכן ע"י מבקר האגודה עו"ד גיא הדר .בסיומה של הספירה הוכרזו התוצאות.

תוצאות ההצבעה לבחירות לחברי ההנהלה
להלן תוצאות ההצבעה לבחירות לתפקיד סגן יו"ר ההנהלה:
שם המועמד

מספר קולות

אלדד יונה

1

ליאור פליק

17

ענבר קירשנר

15

לתפקיד סגן יו"ר הנהלת האגודה נבחר ליאור פליק.

להלן תוצאות ההצבעה לבחירות לתפקיד חבר הנהלה לענייני מלגות ומעורבות חברתית:
שם המועמד

מספר הקולות

ענבר חביב

0

לירז טל

0

אביבית מצווה

17

אור פאהן

16

לתפקיד חבר הנהלה לענייני מלגות ומעורבות חברתית נבחרה אביבית מצווה.

להלן תוצאות ההצבעה לתפקיד חבר הנהלה לענייני תרבות ומתנדבים:
שם המועמד

מספר הקולות

שי גל

17

ענבר חביב

1

דובב מלינרסקי

15

לתפקיד חבר הנהלה לענייני תרבות ומתנדבים נבחר שי גל.

להלן תוצאות ההצבעה לתפקיד חבר הנהלה לעניינים אקדמיים:
שם המועמד

מספר הקולות

ליאור דורון

5

רן הלברשטיין

6

שי יוז

22

לתפקיד חברת הנהלה לעניינים אקדמיים נבחרה שי יוז.

להלן תוצאות ההצבעה לתפקיד חבר הנהלה לענייני הסברה ותקשורת:
שם המועמד

מספר הקולות

יהורם גלילי

22

איב דה וי

9

ענבר חביב

1

אלדד יונה

1

מור שילה

0

לתפקיד חבר הנהלה לענייני הסברה ותקשורת נבחר יהורם גלילי.

להלן תוצאות ההצבעה לתפקיד חבר הנהלה ללא תחום אחריות:
שם המועמד

מספר הקולות

רביע אלג'מאל

4

אמרי בלן

16

אלדד יונה

1

הגר יחזקאלי

10

ניצן שחר

2

לתפקיד חבר הנהלה ללא תחום אחריות נבחר אמרי בלן.

תמה הישיבה.

אישור :הפרוטוקול אושר ביום  28.7.2014ע"י נשיאות המועצה.
על החתום:

מר מוטי בוזגלו

גב' עדי יפת

סגן נשיא

סגנית נשיא

וסגן יו"ר הוועד

וסגנית יו"ר הוועד

