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מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
פרוטוקול מס' 37
ישיבה שהתקיימה ביום  21.6.11בקמפוס האו"פ ברמת אביב ,תל אביב
נוכחים :אלירן אוחיון ,איתי בית-הלוי ,דניאל גבאי ,דביר גולדשטיין ,אוהד גולוב ,מיכל גורל ,שי
זיו ,מאיר פרידליין ,מיכל כהן ,אורי ליבנה ,מורן מטוטי ,חן מיכאלי ,חנה רקח ויעל שפיצר
גם נכחו :און סבר ,עו"ד גיא הדר ,דוד סיירס ,מור שלפוברסקי ומיקי פרטוש.
נעדרו :אורה אביב ,יניר אלפיה ,שגיא בן-חור ,מאור בן-הרוש ,רחל בן-שטרית ,איימן ג'מאל ,אורי
גלזר ,יהודה דויטש ,אביבית דורון ,אמנון הלל ,רונן וסרמן ,מאיר פרידליין ,כנען אביב ,מעין מור,
רינת מירון ,דני נחנביץ' ,אליעזר סוקניק ,יוסי סידון ,אורית סלוצקי ,שי עוזרי ,הילה פרסי ,רועי
פתאל ,איתי צוקרמן ,גלי שגן ,דיאגו שלייפר וליטל שמש.
הישיבה נפתחה בהקראת סדר היום.
בהמשך לדיון בישיבת המועצה הקודמת ,המועצה התבקשה להגדיר לוחות זמנים שבהם
ההצטרפות להתאחדות הסטודנטים תהה מקובלת עליה .הועלתה הצעה לדרוש הצטרפות בכח
אלקטורלי מלא ולדרוש דיבדנטים לאורך זמן.
בעד:

2

הועלתה הצעה לדרוש הצטרפות בכח אלקטורלי מלא בתוך  5שנים ודיבדנטים לאורך זמן.
בעד:

7

הועלתה הצעה לדרוש הצטרפות בכח אלקטורלי מלא  +דיבדנטים בתוך  5שנים.
בעד:

2

נגד לכל ההצעות יחדיו0 :

נמנע1 :

אי לכך הוחלט כי מסגרת הזמן להצטרפות בכח אלקטורלי מלא תהיה  5שנים ונושא הדיבדנטים
יקבע לאורך זמן בלתי מוגבל.
ניתן מענה לשאילתות השונות שהוגשו.
הועלתה הצעה להאריך את שנת התקציב בחודש נוסף .גזבר האגודה ציין שאין בעיה תזרימית
בביצוע השינוי.
בעד:

8

נגד:

1

נמנע1 :

אי לכך הוחלט להאריך את שנת התקציב כמבוקש.
הועלתה הצעה לאשר מתוך תקציב השנה הבאה סכום של  ₪ 243,000לצורך מתנות פתיחת שנה
וכן סכום של  ₪ 55,000לצורך משלוחם .סה"כ הקצאה לתקציב היא .₪ 298,000
בעד:

10

נגד:

אי לכך ההצעה התקבלה.

1

נמנע0 :

2

הוסברו השינויים הנדרשים בתקנון .אולם ,לא התקיימה הצבעה עקב העובדה שבישיבה לא נכחו
מספר החברים הנדרש.
תמה הישיבה.

אישור:
הפרוטוקול אושר ביום  22.6.2011ע"י נשיאות המועצה.

על החתום:

מר דביר גולדשטיין
נשיא מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
ויו"ר הוועד

