
 

  

  ועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחהמ 

  23 'פרוטוקול מס

  תל אביב, פ ברמת אביב"בקמפוס האו 10.40.52ישיבה שהתקיימה ביו� 

	ליאור כוכב, מיכל כה�, יוסי דיי�, אלי גולדשטיי� שרו�, דביר גולדשטיי�, חור	 שגיא ב�: נוכחי�
  .לירו� משול� ודוד קגנו�, לב

  .דוד סיירס, רועי פתאל, מור גפני, רד גיא הד"עו: ג� נכחו

אלי , מור� מטוטי, אורי ליבנה, זיו מאור, יהודה דויטש, אלו� דוד, מיכל גורל, מאל'איימ� ג: נעדרו
אלכסיי , אביבה של�, חנה רקח, תמיר קרקסו�, שי קרפלס,  איליה פרינ!, לקו פנקס'ז, מרקובצקי

  .מ�'שקולניק ואריאל תורג

  . סדר היו� הישיבה נפתחה בהקראת

לא יתקבלו , חברי מועצה 10הואיל ובמחצית השעה לאחר פתיחת הישיבה לא היו נוכחי� 
  .החלטות בישיבה

היו כבר . מלווי�+ סטודנטי�  51המשלחת לפולי� מונה כרגע . ר הוועד"י יו"עדכוני ועד נמסרו ע
  ).  מתו' שישה(שני מפגשי הכנה 

  ".עמ'"צפויי� לעבור בחינות אצל ארגו�  כרגע המועמדי�. פרויקט הלפיד יצא לדר'

, ר"במאי במעמד קמל 23	טקס ב. פידבק חיובי מאוד מהשטח: נושא המלגות לאנשי המילואי�
  .כ אלכס מילר"כ גילה גמליאל וח"ח, כ בוגי יעלו�"ח

  .לגבי פרסו� מכירת הפסלוני� בשיתו� ע� אגודת הידידי�" כלכליסט"בוצע הסכ� ע� 

, "קט'מטבוחה פרוג"יופיעו , נבחרו הקונספט והאומני� ברעיו� של מזרח ומערב: יו� הסטודנט
  .ריטה מארחת את ברי סחרו�, עברי לידר מארח את שלומי סרנגה

  .הרביעי נמצא בהדפסה ויכנס לערכות קורסי הקי! והגיליו�" אופס"השלישי של  הגיליו�יצא 

  .הפרויקטכאל� תיקי� לאחר סיו�  להיוותרפויי� צ, תיקי� לסטודנטי� 3500עד כה חולקו 

בקשות . ועדת כספי� אינה מתכנסת ואינה מגיבה להודעות ומיילי�: עדכוני ועדת ביקורת
  .מצב זה איננו תקי� ומעכב ביצוע החלטות. לדיוני� והחלטות מועצה  אינ� מבוצעי�

' בתפקידו וכי לאחר הסכמת מקו� העסקתו לא יוכל להמשי	גזבר האגודה הודיע כי עקב אי
יצטר' להישקל העסקת עובד במשרדי האגודה לנושאי , הבחירות עקב העומס הקיי� בתפקיד

  .ח וגזברות"הנה

יש לשקול הרחבת אחוזי המשרה . ועדת מכרזי� מתבקשת להתחיל בתהליכי מכרז לתפקיד הגזבר
  .ל נתו� להחלטת ועדת מכרזי� ובאישור ועדת כספי�"הנ. המדוברת

  

  

  



  :י� לפרוטוקולנספח

  .אי�

  

  :אישור

  .י נשיאות המועצה"ע 27.5.10הפרוטוקול אושר ביו� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :על החתו�

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


