
 מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

 פרוטוקול מס' 74

 

 ישיבה שהתקיימה ביום 7.7.2014 בקרית האו"פ ברעננה

 

  נוכחים:

 חברי מועצה:  רועי אדמוביץ, מוטי בוזגלו, אמרי בלן, קארין ברק, דביר גולדשטיין, שי גל, יהורם

 גלילי, לילך חייבי מנחם, ורד יאיר, אריה יהודה, שי יוז, אלדד יונה, עדי יפת, אינגה מדורסקי, מעין

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

  שלפניק, נטלי שמואלוף, אלי שרגא ויואב תעיזי.

 סה"כ  25 חברי מועצה.  

 אחרים: עו"ד גיא הדר, איציק צרור, ענבר קירשנר, יובל טמם, רביע אלג'מאל, דוד סיירס, טופז

  ויינברג ודן דבירי.

 

 חברי מועצה שנעדרו: לילא אבראהים, איוון בודרוב, טל בירב, אברהם בן חיים, ניר בן נון, ליאור

 דורון, מרים דיסין, רן הלברשטיין, אולגה וינטרוב אליה, חזקי זיסמן, הגר יחזקאלי, גרשון

  מושקוביץ, גרגורי פיינברג ודוד רוזנטל פסטרנאק.

  סה"כ 14 חברי מועצה.

 

לוועדות. הבחירות הוא שעיקרו היום סדר בהצגת החלה הישיבה ישיבה: פתיחת 16:30            

לתפקידים ההצבעה וסדר ההצבעה אופן אודות מפורט הסבר נתנה מור, מעין             הנשיאה,

בוועדת לחברות והבחירות מכרזים ועדת יו"ר ביקורת, ועדת יו"ר ביקורת, ועדת חברי              הבאים:

כן ועל המקומות ממספר מועמדים פחות שהיו כיון בחירות נערכו לא מכרזים (לועדת               הכספים

  הם נכנסו לועדה באופן אוטומטי).

 

מכן ולאחר הכספים, ועדת של מהותה על קצר הסבר נתנה הנשיאה הכספים:              ועדת

אלי הבא: בסדר עצמם את הציגו בישיבה זה בשלב נכחו אשר הכספים לוועדת               המועמדים

הוחלט לכן נוכחים, היו לא המועמדים שאר שלפניק. ותומר תעיזי יואב גולדשטיין, דביר               שרגא,



  להמשיך הלאה בישיבה ולפני ההצבעה לאפשר למועמדים שהגיעו באיחור להציג את עצמם.

 

יו"ר לתפקיד המועמדים הצגת ובשלב המכרזים, ועדת על קצר  הסבר ניתן המכרזים:              ועדת

  ועדת המכרזים אף אחד מהמועמדים לא היה נוכח.

 

לוועדת המועמדים הוצגו מכן ולאחר ביקורת ועדת לגבי קצר הסבר ניתן ביקורת:              ועדת

  הביקורת. המועמד דן דבירי היה היחיד נכח בחלק זה של הישיבה והציג את עצמו.

 

  הצגת המועמדים לתפקיד יו"ר ועדת הביקורת: המועמד איציק צרור הציג את עצמו.

 

  עדכוני הנהלה: יושבת ראש אגודת הסטודנטים הילה קורדנה מסרה עדכוני הנהלה שוטפים.

השונות לוועדות המועמדים עצמם את הציגו מכן לאחר לוועדות: המועמדים הצגת             המשך

  שהגיעו באיחור:

 

  יובל תמם המועמד לוועדת ביקורת.

  שרונה שטרית חברת המועצה המועמדת לוועדת הכספים.

  רועי אדמוביץ חבר המועצה המועמד לוועדת הכספי.

את להסיר החליט ביקורת לוועדת וגם הכספים לוועדת מועמד שהיה המועצה חבר יונה               אלדד

  מועמדותו מוועדת ביקורת לפני תחילת ההצבעה ולהתמודד אך ורק לוועדת הכספים.

 

הצביעו בישיבה נכחו אשר המועצה (וחברות) חברי וחמישה עשרים ההצבעה: סבב             תחילת

  בתורם באופן חשאי ומאחורי פרגוד.

 

  התוצאות המלאות לבחירות לחברי הוועדות

 (השמות המודגשים נבחרו לתפקיד)

 חברי ועדת כספים

 חברי המועצה נדרשו לסמן עד 7 מועמדים

 מספר הקולות שם המועמד מספר הקולות שם המועמד

 12 יואב תעיזי 16 אברהם בן חיים



 15 נטלי שמואלוף 14 אור פאהן

 1 ניצן שחר 9 אלדד יונה

 15 רועי אדמוביץ' 17 אלי שרגא

 14 שרונה שטרית 4 גרגורי פיינברג

 14 תומר שלפניק 10 דביר גולדשטיין

   12 ורד יאיר

 

 

   



 יו"ר ועדת מכרזים

 חברי המועצה נדרשו לסמן מועמד אחד בלבד

 מספר הקולות שם המועמד

 21 אריה יהודה

 2 עידן מגדיש

 2 נמנעים

 

 יו"ר ועדת ביקורת

 חברי המועצה נדרשו לסמן מועמד אחד בלבד

 מספר הקולות שם המועמד

 10 איציק צרור

 14 לילך חייבי מנחם

 0 עידן מגדיש

 1 נמנע

 

 חברי ועדת ביקורת

 חברי המועצה נדרשו לסמן עד 2 מועמדים

 מספר הקולות שם המועמד מספר הקולות שם המועמד

 12 דן דבירי 3 אווה גלר

Gg  2 טופז וינברג 

 15 יובל טמם  

 1 יונתן אלון 1 אריאל חיימון

 3 עידן מגידיש 0 אריאל עזריאל

 2 ענבר חביב  

 3 קולות פסולים 1 נמנע



 

יש שכן המרכזים בוועדת לחברות בחירות התקיימו לא המכרזים: לוועדת הבחירות לגבי              הערה

הזדמנות ניתנה לכן הישיבה, למועד עד מועמדות הגישו מועמדים שני ורק מושבים 13               בוועדה

יעלה המועמדים ומספר ובמידה ,10.8.2014 לתאריך עד מועמדות להגיש באגודה החברים             לכלל

 על מספר המקומות בוועדה אז יתקיימו בחירות בישיבת המועצה של חודש אוגוסט.

האגודה נשיאת הדר, גיא עו"ד האגודה מבקר ע"י נספרו הקולות ההצבעה בתום הקולות:               ספירת

 מעין מור וסגן הנשיאה מוטי בוזגלו.

 הכרזת התוצאות: בתום הספירה נשיאת המועצה הכריזה על התוצאות.

 לוועדת הכספים נבחרו שבעת חברי המועצה אשר קיבלו את המספר הרב ביותר של הקולות:

 אברהם בן חיים, אור פאהן, אלי שרגא, נטלי שמואלוף, רועי אדמוביץ, שרונה שטרית ותומר

 שלפניק.

  לתפקיד יו"ר ועדת המכרזים נבחר חבר המועצה אריה יהודה.

  לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת נבחרה חברת המועצה לילך חייבי מנחם.

המועמדים הקולות: מרב את קיבלו אשר המועמדים שני נבחרו הביקורת ועדת חברי של               לתפקיד

 דן דבירי ויובל טמם.

  (את הפירוט המלא של תוצאות ההצבעה ניתן לראות בטבלאות המצורפות לעיל).

 

  תמה הישיבה

 

 

 

 

 

  אישור:

  הפרוטוקול אושר ביום 28.7.2014  ע"י נשיאות המועצה.

  על החתום:



 

                    מר מוטי בוזגלו                                                                 גב' עדי יפת

 סגן נשיא                                                                    סגנית נשיא

 וסגן יו"ר הוועד                                                           וסגנית יו"ר הוועד

 

 


