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  ועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחהמ

  34 'פרוטוקול מס

  תל אביב, פ ברמת אביב"האובקמפוס  11.3.31ישיבה שהתקיימה ביו� 

ח , מור מטוטי, אורי ליבנה, שי זיו, דביר גולדשטיי, ניאל גבאיד, איתי בית הלוי :נוכחי�
  .חנה רקח ודיאגו שלייפר, שי עוזרי, מיכאלי

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

, שטרית�רחל ב, הרוש�מאור ב, חור� גיא בש, ניר אלפיהי, אליר אוחיו, ורה אביבא :נעדרו
רונ , הללאמנו , אביבית דורו, הודה דויטשי, אורי גלזר, מיכל גורל, באוהד גולו, מאל'איימ ג
אליעזר ', דני נחנבי�, ינת מירור, מעי מור, כנע אביב, מיכל כה, ימאיר פריידלי, וסרמ
ליטל שמש , גלי שג, איתי צוקרמ, רועי פתאל, הילה פרסי, ורית סלוצקיא, יוסי סידו, סוקניק

  .ויעל שפיצר

    .הישיבה נפתחה בהקראת סדר היו�

בהעדר . ר ועדת מכרזי�"הוצגה לועדת המכרזי� מועמדות יחידה של מר מיקי פרטוש לתפקיד יו
  .א נבחר אוטומטית לתפקידהו, הערות או מתמודדי� אחרי�

הועלו רעיונות למתנה לשנה  .ר האגודה הציג את הלקחי� מחלוקת מתנות פתיחת השנה"סיו
מתנות פתיחת  ולא קיבלו את' לסמסטר ב הועלתה שאלה באשר לסטודנטי� שנרשמו. הבאה
הסטודנטי� הראשוני� שיתקשרו למשרדי האגודה ויבקשו לקבל את מתנת  200סוכ� כי  .השנה

  .תתבצע הערכת מצב, א� עדיי יהיה ביקוש. יקבלו אותה, פתיחת השנה

. הובהרה הבעיה הקיימת בהצטרפות להתאחדות .נית דיווח על הניסיונות להצטר" להתאחדות
ולדחות את הדיו . הועלתה ההצעה להיכנס להתאחדות ללא הכרה במספר הסטודנטי� המיוצגי�

המועצה ביקשה לבדוק את כל האופציות  .עוד כשנתיי�לגבי מספר הסטודנטי� המיוצגי� ל
  .מ ע� ההתאחדות כי האגודה לא תספוג אפליה לאור# זמ"ולהבהיר במו

  .והובהרה הבעיה במודל התקצוב שאושר ביולי שעבר התקיי� דיו באשר לתקציב יו� הסטודנט

  :תוצאות ההצבעהלהל . אפשרות הרצויהצבעה באשר להתקיימה ה, אפשרויות מספרהוצעו 

 .קולות 0    .פ"הלוואה מהאו  .א

 .קולות 0  .להוריד מסעיפי� אחרי�  .ב

  .יחידקול   .יי� את יו� הסטודנטלא לק  .ג

 .קולות 6    .'א+ ' שילוב של ב  .ד

 .קול יחיד        נמנע   .ה
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 ווחה בשנה הבאהרפ על חשבו גביית דמי ה"מהאו ) 50,000לכ# הוחלט לקבל הלוואה בס# אי 
תבוצע על ידי ועדת ההעברה . י� להשלי� מתו# סעיפי� קיימי� בתקציבואת שאר התקציב

 .הכספי�

  .הוצג מועדו הדיבייט והתקיימה סדנת דיבייט קצרה

  .תמה הישיבה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :אישור

  .י נשיאות המועצה"ע 1.4.2011הפרוטוקול אושר ביו� 

  

  

  

  :על החתו�

  

  

  דביר גולדשטיימר                            
  ה הפתוחהנשיא מועצת הסטודנטי� של האוניברסיט        

  
  


