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  ועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחהמ

  32 'פרוטוקול מס

  תל אביב, פ ברמת אביב"האובקמפוס  11.10.81ישיבה שהתקיימה ביו� 

, אורי גלזר, והד גולובא, דביר גולדשטיי�, מאל'איימ� ג, הלוי� איתי בית, אליר� אוחיו� :נוכחי�
, מור� מטוטי ,מעיי� מור, ורי ליבנהא, יכל כה�מ, פרידליי� מאיר, י זיוש, ונ� וסרמ�ר, ביבית דורו�א

ליטל , חנה רקח, איתי צוקרמ�, הילה פרסי, שי עוזרי, אליעזר סוקניק, ינת מירו�ר, ח� מיכאלי
  .שמש ויעל שפיצר

  .ומור שלפוברסקי דוד סיירס, ד גיא הדר"עו, או� סבר :ג� נכחו

מיכל , דניאל גבאי ,שטרית�רחל ב�, הרוש�מאור ב�, ורח�שגיא ב�, יניר אלפיה, אורה אביב :נעדרו
גלי שג� , ועי פתאלר, אורית סלוצקי, יוסי סידו�', דני נחנבי�, ע� אביבנכ, הודה דויטשי, גורל

  .ודיאגו שלייפר

    .הישיבה נפתחה בהקראת סדר היו�

  . נית� מענה לשאילתות שנדחו מהישיבה הקודמת

דחייה , ועדי ביצועמר האגודה ענה בהקשר לשאילתא הראשונה שהוא מקבל את ההצעה וכי "יו
בנוגע לשאילתא השנייה . בעדכוני ההנהלה העתידיי� ומורסיפ מתוקצבי� פרויקטי�וביטול של 

בנוגע לשאלה הספציפית לגבי  .הובהר כי צוות האתר מטפל במהירות האפשרית בפניות השונות
יו� הסטודנט ואירוע פתיחת שנה הובהר כי צוות האתר פעל בכל המהירות האפשרית עבורו על 

. איננה מיידית) עקב מגבלות אנוש(ההסרה , תלמרות זא. מנת להסיר אירועי� שאינ� רלוונטיי�
ח אקדמיה ענתה כי באופ� כללי אי� "רמ? עלתה השאלה מהו רכז, באשר לשאילתא השלישית

 .לאנשי� הפועלי� באגודות סטודנטי� הכשרה כלשהי ועצ� הפעילות באגודה היא ההכשרה
ח "רמ, לגבי השאילתא הרביעית. ח מעורבות הגדיר לדעתו את ההבדל בי� רכז למתנדב"רמ

  .לחשבונאות 'הסטאזההתקדמות בנושא  סטאטוסאקדמיה תיארה את 

  .ר בהצבעה מתגלגלת"התקיי� דיו� באשר לקיו� ההצבעה לתפקיד הסיו

   .אי� נמנעי�     9 :נגד      5 :בעד  : את הצבעהלהל� תוצ

  .הצבעה מתגלגלת יי�לא תתק, אי לכ&

ר האגודה והמועמדי� התבקשו להציג את עצמ� בפני "דיו� מקדי� לבחירת סיוהתקיי� 
  .המועצה

  .ח� מיכאלי, שי זיו, הלוי� איתי בית: הציגו את עצמ�

ר ואת הסיבות שבגלל� "ר והיו"ר האגודה הציג את הצעתו לגבי הגבלת היק' עבודת הסיו"יו
  .התקיימה הצבעה בנושא .ההצעה עולה

  2 :נמנע    5 :נגד    12 :בעד  : להל� תוצאת הצבעה
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 בשו�, באגודה עבודתו מלבד, לעסוק יוכל לא האגודה ר"יו, והוחלט כיהתקבלה  לכ& ההצעהאי 
 יוכל לא ר"היו סג�). חודשיות שעות 54 א"ז( משרה משליש יותר היקפה אשר בשכר נוספת עבודה
 80 א"ז( משרה מחצי יותר היקפה אשר בשכר נוספת עבודה בשו�, באגודה עבודתו מלבד, לעסוק
 זו החלטה לקיי� משמעי וחד ברור באופ� יתחייבו התפקידי� בעלי שני ,נוס'ב). חודשיות שעות

 הראויה ברצינות תפקידו את לוקח אינו כי הדבר יתפרש ,כ& על עובר יימצא מה� ומי במידה וכי
  .הדחה החלטת כגו� בהשלכות יישא שא' וייתכ� במועצה לדיו� ישירות יעלה והנושא

  .ר"לתפקיד הסיוחשאית התקיימה הצבעה 

  6 :ח� מיכאלי   3 :שי זיו  11 :איתי בית הלוי  :וצאות ההצבעהלהל� ת

  .ר האגודה"מונה איתי בית הלוי לתפקיד סיו, לכ&אי 

והוסברה עמדת  )והסנאטמועצת האוניברסיטה (נושא הייצוג במוסדות האוניברסיטה הוצג 
  . האוניברסיטה בנוגע לזהות הנציג

יהיה נציג  )הנשיא(ר הוועד "כי יוהוצע  .התקיימה הצבעה בנושא הייצוג במוסדות האוניברסיטה
  .האגודה למוסדות אלו

  0 :נמנע    0 :נגד      19 :בעד  : להל� תוצאת הצבעה

  .תמה הישיבה

  

  

  :נספחי� לפרוטוקול

  י�א

  

  :אישור

  .י נשיאות המועצה"ע 20.1.2011הפרוטוקול אושר ביו� 

  

  

  

  

  :על החתו�

  

  דביר גולדשטיי�מר                            
  נשיא מועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחה        

  
  


