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מועצת אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
פרוטוקול מס' 99
הישיבה התקיימה ביום  18.09.2016בקמפוס קלאוזנר בתל-אביב
נכחו:
חברי מועצה :ליאור פליק ,דביר גולדשטיין ,אלעד יונה ,רואי לזרין ,אביהו כהן ,ענבר קירשנר,
אבי מרציאנו ,רן הלברשטיין ,דניאלה אסתר ליזמי ,מעין סביליה ,אורלי ניסטל ,שרית וילנצ'יק,
לילך חייבי מנחם (סך הכול  13חברי מועצה נוכחים מתוך .)39
אחרים :גיא הדר ,ניצן שחר ,מיכל איידהו ,רועי אדמוביץ'.
חברי מועצה שנעדרו :יואב תעיזי ,נטלי שמואלוף ,רועי דיין ,גבריאל בן חיים ,פאני רבינוביץ',
יוסף נדב לוי ,הילה קורדנה ,סטיב טורקין ,מוטי בוזגלו ,אביהו כהן ,אליה נגר ,דנה סיבוני ,תמי
כוכבי ,מורן קדוש ,דניאל לוין ,עטיה אלרחאחלה ,משה בסוס ,ליאת גוטפריד ,עטר שיינטל ,הגר
יחזקאלי ,עמיקם יערי ,אופיר בר ,יואב בן אבו ,רגינה קצב ,זהר זואי בריל ,דפנה ינין ,יצחק הלל,
סדר היום
 .1עדכוני הנהלה
 .2דיון בתכנית תקציבית לשנת תשע"ז
נשיא האגודה :השעה  ,17:00ישיבת מועצה מספר  99נפתחה .הישיבה מוקלטת ,היום נדון
בתקציב תשע"ז.
עדכוני נשיאות :הוצג המדריך לחברי המועצה אשר כולל את הנושאים שהאגודה מטפלת בהם,
כולל תהליכים והחלטות חשובות שיעזרו לחברי המועצה לקדם את האגודה .המדריך נערך ונכתב
בעזרתם של בעלי תפקידים בעבר ובהווה.
נשיא האגודה :נתחיל בדיון על צד ההכנסות בתקציב המוצע(נספח א') שהגישה ההנהלה.
עדכוני הנהלה:
נמסרו למועצה מספר עדכונים:


כנס של מועדון הנדל"ן מתוכנן ל ,19/09/16-עד כה  50סטודנטים נרשמו תוך  7ימים.



ב 21/9יתקיים כנס השקת מועדון ההורים ביניהם יתארחו דיקן הסטודנטים ,גיל ונטורה
פסיכולוג .ההרשמה עומדת כעת על  48סטודנטים הורים ועוד נציגים מהתאחדות שיגעולהתרשם .קיימת כאן אמירה חברתית עבור הורים המשלבים קרירה +לימודים.



ב 29/9עתיד להתקיים סיור סליחות הכולל הסעות מהצפון והדרום – מחיר מיוחד
לסטודנט משלם דמי רווחה  , ₪ 85תשלום אורח הינו;  .₪ 120מתוכננות הסעות מכמה
נקודות בפריסה ארצית ,לעת עתה כמות נרשמים נמוכה יחסית 12 :סטודנטים.



עדכון לגבי סוף שבוע העצמה נשית ,שהתקיים ב – 16-17/9הייתה חוויה מצוינת לכל
המשתתפות ,חלקן כתבו פידבק בדף הפייסבוק האישי שלהן 21 .סטודנטיות לקחו חלק
בפעילות זו.



בשבוע הבא חבר המועצה ליאור פליק יגיע למפגש סטודנטים חדשים בקמפוס בית בירם
בחיפה ויסביר על האגודה ופעילותיה ,יחלק מתנות ויעזור להנהלה הנוכחית בשיווק
האגודה.
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נשיא האגודה :עתה נחזור לדיון בסעיפי התקציב ,צד ההוצאות.
יו"ר האגודה לילך חייבי מנחם החלה במתן פירוט ההסברים לסעיפי תקציב בהצעה.
לחברי המועצה ניתן זמן לשאלות ותשובות.
נשיא האגודה :השעה  – 19:00הישיבה הסתיימה.

אישור:
הפרוטוקול אושר ביום  20.09.16ע"י נשיאות המועצה.
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