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  מועצת אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

 ישיבה שלא מן המניין

 הכפר הירוקבקמפוס  03/2017/26הישיבה התקיימה ביום  

 

 נכחו:

, דביר גולדשטיין, חגי שפירא, עטיה אלרחאחלה, רועי דיין, רועי אדמוביץ', יואב תעיזי חברי מועצה:

 חיים רוזנברג, גבריאל בן חיים, עמיקם יערי, אביהו כהן, אלעד יונה.

 סגל. יאיר ברקת, אייל-חברי וועדת מכרזים ,מבקר האגודה: עו"ד גיא הדר אורחים:

, רן הלברשטיין, תמי כוכבי, לילך חייבי אופיר בר, אורן אבוטבול, סטיב טורקין חברי מועצה שנעדרו:

מנחם, יואב בן אבו, אבי מרציאנו, ליאור פליק, רואי לזרין, מוטי בוזגלו, פאני רבינוביץ, הילה קורדנה, 

מעיין סיביליה, דנה סיבוני, רג'ינה קצב, שרית וילנציק, אורלי ניסטל, שי ליטנסקי, לילך חייבי מנחם, 

י, אליה נגר. נטלי שמואלוף, יוסף נדב לוי, שרונה שטרית גרוסמן, משה בסוס, דניאלה אסתר ליזמ

 מורן קדוש, רינת גבאי.

 

 על סדר היום 

 הצגת הנושא .1

 עמדת יו"ר האגודה הצגת .2

 קבלת החלטה .3

 

  נפתחהישיבת מועצה מיוחדת אשר זומנה ע"י ההנהלה ,17:15השעה  :שיא האגודהנ

 

נשיא המועצה הציג את סדר היום ונתן את זכות הדיבור ל רועי אדמוביץ', סיו"ר האגודה שהציג את 

 .התקיים דיון וניתן זמן לחברי המועצה לשאלות ותשובותהנושא. ולאחר מכן 

 

 לאחר מכן התקיימה הצבעה על הנוסח הבא: 

, לבצע שיתופי פעולה עם 104מס'  "המועצה מאשרת להנהלה לשנות את הקונספט שנבחר בישבה

 אגודות אחרות ובנוסף תוכל ההנהלה ליזום אירועים ארציים".

 0נמנעים:     0נגד:    11בעד: 
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 ע"י נשיאות המועצה 05/04/2017הפרוטוקול אושר ביום  :אישור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מר יואב תעיזי

 סגן נשיא

 וסגן יו"ר הוועד

 חיים -מר גבריאל בן 

 נשיא

 ויו"ר הוועד
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 נספח א'
 

 ה:בנוסח זימון הישי
 

 .קבלת החלטות בעניין יום הסטודנט :נושא הישיבה
 

לאור התפתחויות משמעותיות בעניין יום הסטודנט, אנו, ההנהלה, מבקשים 
 .המניין מן שלא מועצה ישיבת לכנס

 
נסביר את ההתפתחויות, השיקולים, והמתווה המחודש שאנו מאמינים שיממש  זו בישיבה

 .בצורה מיטבית את הערך האיכותי ביותר שאנו מסוגלים לספק לסטודנטים
 

כאשר נבקש בסופו של דיון קצר את אישור חברי המועצה לפעול במתווה משולב שמאפשר 
 .קה מקורית של האגודהגם לשתף פעולה עם אגודות אחרות, וגם במקביל לתכנן הפ
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