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  ועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחהמ

  28 'פרוטוקול מס

  תל אביב, פ ברמת אביב"בקמפוס האו 10.90.51ישיבה שהתקיימה ביו� 

מעי� , מיכל כה�, דביר גולדשטיי�, ניא גבאיד, חורשגיא ב�, הלוייתי ביתא, אליר� אוחיו�: נוכחי�
, יהילה פרס, שי עוזרי, ת סלוצקיאורי, יוסי סידו�, אליעזר סוקניק, רינת מירו�, ח� מיכאלי, מור

  .חנה רקח וליטל שמש, איתי צוקרמ�, רועי פתאל

  .מאיר פרידליי�ו דוד סיירס ,שלפו ברסקימור , אייל שפירא, או� סבר, ד גיא הדר"וע: ג� נכחו

י אור, מיכל גורל, אוהד גולומב, מאל'איימ� ג, שטריתרחל ב�, הרושמאור ב�, ניר אלפיהי: נעדרו
מור� , אורי ליבנה, נד�אתי ח�, שי זיו, � וסרמ�רונ, אמנו� הלל, אביבית דורו�, יהודה דויטש, גלזר

  .דיאגו שלייפר ויעל שפיצר, גלי שג�, מיקה פרנ ', י דני נחנב, ניר מצליח, מטוטי

    .הישיבה נפתחה בהקראת סדר היו!

. לא מתקבלות החלטות ארוכות טווח, כרגע. שגיא ימשי" בתפקיד עד לסו� אוקטובר: עדכוני ועד
העיסוק בנושאי פתיחת השנה ימשי" בשלושת  .! בפתיחת השנההעיסוק הוא בנושאי! הקשורי

צפויי! לצאת בתקופה הקרובה  .ר החדש"לאחר מכ� תחל החפיפה ע! היו. השבועות הקרובי!
  .סדרה של ניוזלטרי! שבה! יפורטו ההטבות והמלגות הזמינות לסטודנטי!

יש . � בתיאו! ע! הוועדשלה! יוכלו לעשות כ באזורי!המעונייני! לבצע פעילות  אזורי!רכזי 
לקחת בחשבו� שהדבר מחייב עבודה אל מול החברות והספקי! השוני! של האגודה ומירב 

 להגיעייתכ� והחברות מגייסי החסויות לא יהיו מעוניינות  .המטלות יפלו בחלקו של רכז האזור
רוע חלופי בנוס� יתקיי! אירוע פתיחת שנה מרכזי בתל אביב שיהיה ג! אי .לקמפוס כזה או אחר

  .ליו! הסטודנט

בחודש יוני . באוגוסט אנו עובדי! לפי התקציב היש� 31עד ה :הוצג דוח השכר של חברי הועד
נשאלה השאלה מדוע חברי  .ביוני 17 חי! קיבלו שכר נמו" כי ה! נכנסו לתפקיד! ב"חלק מהרמ

ר ענה שההשבתה "היו? הוועד קיבלו שכר מלא כאשר התקיימה השבתה של הוועד בחודש אוגוסט
שעות במשרד בחודש ו 40ח אמור לתת "בכל מקרה כל רמ .לא התקיימה וחברי הוועד לא שבתו

חי! צרי" להיות "עלתה השאלה הא! שכר הרמ .שעות בפגישות והשאר לפי תפוקה 30
  ?פרנציאלידי

יש משמעות לעבודת צוות ויש חשיבות לנוכחות  :חורשגיא ב�: ר"דיו� בנושא פרישת היו
ח לכ� מי שלא מתאי! לו "כל חבר אגודה יכול להיות רמ, לאחר שינוי התקנו�, כעת .במשרדי!

חי! "ר כי הוא תלוי פוליטית ברמ"ישנה חולשה של היו, כמוכ�. לעבוד במשרדי! יצטר" להתחל�
  .ג! חברי מועצהשה! 

   .יש לציי� שכעת כל סטודנט חבר אגודה יכול להתמודד לתפקידי הוועד: רועי פתאל

  .ר ונושאי! שבכוונתו לקד!"חזו� כיו, יש לדרוש מהמתמודדי! קורות חיי!: דניאל גבאי

28בספטמבר ויינת� לה! להגיש קורות חיי! עד ל 20הוחלט כי הודעה תופ  לסטודנטי! ב 
ובישיבת  .רות ע! המועמדי!יי! ישיבת מועצה מקדימה לצור" הכתקתהצור" במידת . בספטמבר

  .ר האגודה"המועצה שלאחריה תתקיי! ההצבעה הסופית על בחירת יו
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  0: נמנע    0: נגד    10: בעד

ח אקדמיה הציגה את מערכת ה"רמCRM !שמתוכננת לקו.  

  .מסר דיווח על הנעשה במחלקתווקשרי חו  ח מעורבות חברתית "רמ

  .בהתמה הישי

  

  

  :נספחי� לפרוטוקול

  אי�

  

  :אישור

  .י נשיאות המועצה"ע 14.9.10הפרוטוקול אושר ביו! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :על החתו!

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


