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מועצת הסטודנטי של האוניברסיטה הפתוחה
פרוטוקול מס' 34
ישיבה שהתקיימה ביו  13.3.11בקמפוס האו"פ ברמת אביב ,תל אביב
נוכחי :איתי בית הלוי ,דניאל גבאי ,דביר גולדשטיי  ,שי זיו ,אורי ליבנה ,מור מטוטי ,ח
מיכאלי ,שי עוזרי ,חנה רקח ודיאגו שלייפר.
ג נכחו :או סבר ,עו"ד גיא הדר ,דוד סיירס ,מיקי פרטוש ומור שלפוברסקי.
נעדרו :אורה אביב ,אליר אוחיו  ,יניר אלפיה ,שגיא ב חור ,מאור ב הרוש ,רחל ב שטרית,
איימ ג'מאל ,אוהד גולוב ,מיכל גורל ,אורי גלזר ,יהודה דויטש ,אביבית דורו  ,אמנו הלל ,רונ
וסרמ  ,מאיר פריידליי  ,מיכל כה  ,כנע אביב ,מעי מור ,רינת מירו  ,דני נחנבי' ,אליעזר
סוקניק ,יוסי סידו  ,אורית סלוצקי ,הילה פרסי ,רועי פתאל ,איתי צוקרמ  ,גלי שג  ,ליטל שמש
ויעל שפיצר.
הישיבה נפתחה בהקראת סדר היו.
הוצגה לועדת המכרזי מועמדות יחידה של מר מיקי פרטוש לתפקיד יו"ר ועדת מכרזי .בהעדר
הערות או מתמודדי אחרי ,הוא נבחר אוטומטית לתפקיד.
סיו"ר האגודה הציג את הלקחי מחלוקת מתנות פתיחת השנה .הועלו רעיונות למתנה לשנה
הבאה .הועלתה שאלה באשר לסטודנטי שנרשמו לסמסטר ב' ולא קיבלו את מתנות פתיחת
השנה .סוכ כי  200הסטודנטי הראשוני שיתקשרו למשרדי האגודה ויבקשו לקבל את מתנת
פתיחת השנה ,יקבלו אותה .א עדיי יהיה ביקוש ,תתבצע הערכת מצב.
נית דיווח על הניסיונות להצטר" להתאחדות .הובהרה הבעיה הקיימת בהצטרפות להתאחדות.
הועלתה ההצעה להיכנס להתאחדות ללא הכרה במספר הסטודנטי המיוצגי .ולדחות את הדיו
לגבי מספר הסטודנטי המיוצגי לעוד כשנתיי .המועצה ביקשה לבדוק את כל האופציות
ולהבהיר במו"מ ע ההתאחדות כי האגודה לא תספוג אפליה לאור #זמ .
התקיי דיו באשר לתקציב יו הסטודנט והובהרה הבעיה במודל התקצוב שאושר ביולי שעבר.
הוצעו מספר אפשרויות ,התקיימה הצבעה באשר לאפשרות הרצויה .להל תוצאות ההצבעה:
א .הלוואה מהאו"פ.

 0קולות.

ב .להוריד מסעיפי אחרי.

 0קולות.

ג .לא לקיי את יו הסטודנט.

קול יחיד.

ד .שילוב של ב'  +א'.

 6קולות.

ה .נמנע

קול יחיד.
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אי לכ #הוחלט לקבל הלוואה בס ( 50,000 #מהאו"פ על חשבו גביית דמי הרווחה בשנה הבאה
ואת שאר התקציבי להשלי מתו #סעיפי קיימי בתקציב .ההעברה תבוצע על ידי ועדת
הכספי.
הוצג מועדו הדיבייט והתקיימה סדנת דיבייט קצרה.
תמה הישיבה.
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