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מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
פרוטוקול מס' 53
ישיבה שהתקיימה ביום  12.21.21בקמפוס האו"פ ברעננה
נוכחים :נתי אהרונוביץ ,טל בירב ,דביר גולדשטיין ,טל גור-אריה ,יהורם גלילי ,מיטל דסקל ,הגר
יחזקאלי ,עדי יפת ,סוהיר כבהא ,אינגה מדורסקי ,מעין מור ,עומר נרקיס ,אליעזר סוקניק ,איתי
עינב ,ליאור פליק ,אלעזר פנחס ,הילה קורדנה ותומר שלפניק.
גם נכחו :עו"ד גיא הדר ,מני ברזילי ,מור שלפו ברסקי ,מיקי ישורון ,שרית שובל ,דוד סיירס ,שי
יוז ,דרור ינאי ,מרב סרור ,יאנה פירד ,עמיר שושן ושרונה שטרית.
נעדרו :מנסור אבו-חוסיין ,גילאת בניאד ,לירן גרבויס ,מנחם גרוזמן ,שרית דוידיאן ,אריאל טובה,
טל ימפולסקי ,ניר כהן ,אליהו מור-יוסף ,מורן מטוטי ,רינת מירון ,גלית מנור ,אור פאהן ,ליזי
פוירשטיין ,הילה פרסי ,איציק צרור ,דוד רוזנטל ,ענבר שושן ,נדב שיש ואריאל תורג'מן.
הישיבה נפתחה בהקראת סדר היום.
המתמודדים על תפקיד ראש מחלקת הסברה הציגו עצמם :יהורם גלילי ,שי יוז ,דרור ינאי ,מרב
סרור ,יאנה פירד ,עמרי שושן ושרונה שטרית.
המתמודדים נשאלו שאלות על ידי הרמ"ח היוצא ועל ידי חברי המועצה .לאחריהן ,התקיימה
הצבעה חשאית .להלן התפלגות ההצבעות:
יהורם גלילי 7 :קולות

שרונה שטרית 9 :קולות

שי יוז :קול יחיד

שאר המתמודדים לא קיבלו קולות.
אי לכך ,נבחרה גב' שרונה שטרית לשמש לראש מחלקת הסברה ותקשורת.
ראש המחלקה היוצא ,מר מיקי ישורון ,נשא דברי פרידה.
יו"ר האגודה הציגה את הברירות להחלטה בנושא יום הסטודנט ,הוצגה ההצעה לאפשר השנה
לכל סטודנט לבחור להשתתף ביום סטודנט לבחירתו של כל אוניברסיטה אחרת .לאחר שנשמעו
דעות חברי המועצה ,יו"ר האגודה משכה את הנושא מסדר היום וביקשה מחברי המועצה להעביר
את ההצעות לסיו"ר האגודה.
התקיים דיון בהצעת יו"ר ועדת הכספים לבטל את הדרישה לדיווח הוצאות לחברי הוועדות.
במקום זאת ,מוצע לקבוע סכום לפי קביעת יו"ר הוועדה בהתחשב במרחק אותו חבר ועדה נאלץ
לעבור על מנת להשתתף בישיבות כל רבעון על מנת שישולמו באופן קבוע לחברי הוועדה
שהשתתפו בכל הישיבות .חבר ועדה שיגיע באופן חלקי לישיבות ,יקבל תשלום יחסי לפי מספר
הישיבות בהם נכח .כל זאת ,בהנחה שהתקיימו ישיבות באותו הרבעון ובהינתן יתרה תקציבית
מספקת.
בעד21 :
אי לכך ,ההצעה התקבלה.

נגד0 :

נמנע0 :
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תמה הישיבה.

אישור:
הפרוטוקול אושר ביום  2.22.1021ע"י נשיאות המועצה.

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

מר דביר גולדשטיין
נשיא
ויו"ר הוועד

