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מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
פרוטוקול מס' 15
ישיבה שהתקיימה ביום  51.8.51בקמפוס האו"פ ברמת אביב ,תל אביב
נוכחים :איתי אבטליון ,לילך בוינג'ו ,טל בירב ,דביר גולדשטיין ,מנחם גרוזמן ,יהונתן דהן ,מיטל
דסקל ,הגר יחזקאלי ,עדי יפת ,אינגה מדורסקי ,מעין מור ,גלית מנור ,איתי עינב ,אלעזר פנחס,
איציק צרור ,הילה קורדנה ,תומר שלפניק ואריאל תורג'מן.
גם נכחו :עו"ד גיא הדר ,מיקי ישורון ,דוד סיירס ,אורי ליבנה ופנחס טננבאום.
נעדרו :מנסור אבו-חוסיין ,נתי אהרונוביץ' ,גילאת בניאד ,טל גור-אריה ,יהורם גלילי ,לירן
גרבויס ,שרית דוידיאן ,אריאל טובה ,טל ימפולסקי ,סוהיר כבהא ,ניר כהן ,אליהו מור-יוסף ,מורן
מטוטי ,רינת מירון ,עומר נרקיס ,אליעזר סוקניק ,אור פאהן ,ליזי פוירשטיין ,ליאור פליק ,הילה
פרסי וענבר שושן.
הישיבה נפתחה בהקראת סדר היום.
יו"ר הוועד מסרה עדכונים שוטפים .ההנהלה תחל לשלוח עדכונים שוטפים לחברי המועצה בדואר
אלקטרוני.
בימים אלו ההנהלה עומלת על תכנית העבודה ופועלת במקביל לוועדת הכספים על מנת להרכיב
את מסמך התקציב על מנת להביא אותו בפני המועצה בחודש הבא .יו"ר האגודה האיצה בחברי
המועצה להעביר הצעות לפעילות בהקדם.
ההנהלה פתחה בתהליך התייעלות כולל על מנת להפחית עלויות .תהליך זה יאפשר הקצאת
משאבים גדולים יותר לטובת פעילות.
נמסר דיווח שהחלו מחדש המגעים להצטרפות להתאחדות הסטודנטים.
הנשיאות מסרה הודעה על יום הסיור בקריית האוניברסיטה שיתקיים ב 12-באוקטובר .בסיור,
חברי המועצה יזכו להסבר מקיף על דרכי הפעולה של האוניברסיטה ,תהליכי העבודה בה ומודלי
הניהול שלה.
רמ" ח הסברה מסר הודעה כי הוא החליט לסיים את תפקידו באגודה ועל כן יתקיימו בחירות
בישיבה בספטמבר.
איתי עינב נשא דברים בנוגע לרכזי קמפוסים ,תא ירוק ותא "לפיד" בכל קמפוס .בנוגע למסע
לפולין הועלתה הטענה שמחיר הנסיעה למתנדבים הוא גבוה מדי .הועלתה גם ההצעה שרכזי
הקמפוסים ימונו כרכזים של "גרינפיס" .הוחלט כי הנושאים ימשיכו וידונו במסגרת ההנהלה
ויגיעו למועצה במסגרת תכנית העבודה.
הועלתה הדילמה שעלתה בוועדת הכספים בנוגע לשימוש בסעיף הנסיעות החריגות .התקיימה
הצבעה בנוגע לאישור ההתייחסות של סעיף נסיעות חריגות כנסיעות רגילות עבור ההנהלה.
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אי לכך ,הוחלט כי ההתייחסות התקציבית לסעיפי הנסיעות תהה מאוחדת.
איציק צרור העלה את נושא ניהול המידע באגודה .הוצע להקים צוות שיפעל לשימור וניהול
המידע באגודה .הוחלט שיו"ר האגודה ,איציק צרור וגלית מנור ירכזו נושא זה.
הועלתה הצעה לקיים סקר צרכים של אוכלוסיית הסטודנטים .הוחלט שישולב בתכנית העבודה
של השנה הבאה.
הועלתה הצעה להוספת עזרים ויזואליים להצבעות המועצה על-מנת לקצר את משך ההצבעה.
הנשיאות קיבלה את ההצעה ותפעל ליישמה בישיבות הקרובות.
תמה הישיבה.

אישור:
הפרוטוקול אושר ביום  21.8.1021ע"י נשיאות המועצה.
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