
 

  

  ועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחהמ 

  18 'פרוטוקול מס

  תל אביב, פ ברמת אביב"בקמפוס האו 9.011.24ישיבה שהתקיימה ביו� 

, שי זיו, מיכל גורל, שרו��אלי גולדשטיי�, דביר גולדשטיי�, מאל'איימ� ג, חור� שגיא ב� :נוכחי�
  .תמיר קרקסו� וחנה רקח, וד קגנו�ד, לירו� משול�, מור� מטוטי, אורי ליבנה, מיכל כה�

  .ענת מנדל ושלומי פרחי, אליר� אוחיו�, אייל שפירא, ד גיא הדר"עו :ג� נכחו

איליה , לקו פנקס'ז, אלי מרקובצקי, לב�ליאור כוכב, יוסי דיי�, יהודה דויטש, אלו� דוד: נעדרו
  .מ�'אלכסיי שקולניק ואריאל תורג, אביבה של�, שי קרפלס, דוד קגנו�, פרינ!

  . הישיבה נפתחה בהקראת סדר היו�

  .נמסרו עדכוני ועד שוטפי�

ר האגודה דיווח על סיכו� ע� דיק� הלימודי� לגבי נהלי עבודה חדשי� בי� מחלקת אקדמיה "יו
. דווח על צפי פרסומי האגודה. דווח על אירועי� המתוכנני� בתקופה הקרובה. לדיק� הלימודי�

נמסר דיווח על . עורבות חברתית ועל התכניות לתקופה הקרובהנמסר דיווח על פעילות מחלקת מ
. הוצגה תעודת הסטודנט החדשה. הטבות הצפויות להישלח לסטודנטי� בניוזלטרי� הקרובי�

נמסר דיווח על הפרויקטי� ). תיקי�(דווח על התקדמות נושא חלוקת מתנות פתיחת שנה 
  .ההמשמעותיי� העומדי� כרגע בסדר העדיפויות של האגוד

הוצג , כמוכ�. ז בחירות אשר הובא לאישור המועצה"נמסר דיווח על נושא הבחירות והוצג לו
 12(מכתב ההזמנה לשמש בוועדת הבחירות ונמסר דיווח על המלגות המוקצות לצרכי הבחירות 

  ).מלגות

  :לפי החלטת ועדת הבחירות, ' 10,000התקיימה הצבעה על מת� מלגות בסכו� של 

  .2  :נמנע  0  :נגד  10  :בעד

  :לחברי ועדת הבחירות) קורס מלא(מלגות  2התקיימה הצבעה על מת� 

  .1  :נמנע  1  :נגד  10  :בעד

  :ז המוצע"התקיימה הצבעה על הלו

  .0  :נמנע  0  :נגד  12  :בעד

  .כל ההצעות אושרו

  .סוכ� כי תוער) עלות הצבת עמדות ההצבעה בקמפוסי� ותוגש לישיבת המועצה הבאה

רוב הספקי� נשרו . ח הסברה דיווחה על התקדמות העבודה על אתר האגודה המחודש"רמ
שתבצע את האבטחה באתר " אקטיקס"נבחרה חברת . בתהלי) המיו� עקב דרישות האוניברסיטה

ח "סוכ� שכל חבר מועצה שמעוניי� לעזור בבחירת הספק להקמת האתר מוזמ� לפנות לרמ. החדש
  .הרלוונטי הסברה ויקבל את כל המידע



ר האגודה הסביר את מטרת התאחדות הסטודנטי� ומה היתרונות והעלויות הכרוכות "יו
  .בהצטרפות אליה

מ "ר האגודה לנהל מו"התקיימה הצבעה על נכונות להצטר� להתאחדות הסטודנטי� והסמכת יו
  :על הצטרפות להתאחדות

  .1  :נמנע  0  :נגד  12  :בעד

 .חי�"ע� הרמ הוצגה הבעייתיות במודל השכר הקיי�

  :נובמבר�י� לחודשי� ספטמבר"הוצע לאשר את השכר כפי ששגיא סיכ� או יסכ� ע� הרמח

  .1  :נמנע  2  :נגד  11  :בעד

י� לכל חודש בכפו� למסגרת המקסימו� "ר יסכ� ע� הרמח"הוצע לאשר את השכר כפי שהיו
את הנושא  ח להביא"רשאי יהיה הרמ, במידה ולא תושג הסכמה. שנקבעה בתקציב לאותה שנה

ר יוחלט בהצבעה בישיבת המועצה אחת "ח לדעת היו"בפני המועצה וגורל הפער בי� דעת הרמ
חברי המועצה יהיו . חי� אל מול המועצה והשכר שבצידה"בכל רבעו� תוצג פעילות הרמ. לרבעו�

  :רשאי� להציג הסתגויות על השכר ולקבוע קריטריוני� מנחי� לקבלת השכר ברבעוני� הבאי�

  .1  :נמנע  0  :נגד  13  :בעד

  :נספחי� לפרוטוקול

  .אי�

  :אישור

  .י נשיאות המועצה"ע 24.11.09הפרוטוקול אושר ביו� 

  :על החתו�

  דביר גולדשטיי�מר                            חור� מר שגיא ב�
  נשיא מועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחה        ר הוועד"יו    


