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 ועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחהמ

 93 'פרוטוקול מס

 תל אביב, פ ברמת אביב"בקמפוס האו 11.8.11ישיבה שהתקיימה ביום 

הילה פרסי , אליעזר סוקניק, מורן מטוטי, אורי ליבנה, דביר גולדשטיין, מאל'רביע אלג :נוכחים
 .וחנה רקח

 .ריהא-וטל גור ד גיא הדר"עו, און סבר :גם נכחו

, שטרית-רחל בן, חור-שגיא בן, הלוי-איתי בית, יניר אלפיה, יונתן אלון, אלירן אוחיון :נעדרו
אביבית , יהודה דויטש, נון דבשני, אורי גלזר, מיכל גורל, אוהד גולוב, דניאל גבאי, אלירן בפלר

, רינת מירון, יכאליחן מ, מעין מור, יהודית לוי, מיכל כהן, שי זיו, רונן וסרמן, שי דימיניק, דורון
ליטל , איתי צוקרמן, רועי פתאל, ירון פרנסיס, נועם פרידמן, מאיר פרידליין, שי עוזרי, מיקי עוזרי

 .שמש ויעל שפיצר

  .הישיבה נפתחה בהקראת סדר היום

נשיא המועצה מצר על העובדה שבעת תחילת ישיבת המועצה הוא היה חבר המועצה היחיד 
חברי מועצה בניהם חברי מועצה חדשים לישיבה ניתן להם הסבר על ' לאחר שהגיעו מס. שנוכח

 .מבנה האגודה ועל מערכת היחסים בינה לבין ההנהלה

ר האגודה דן "במהלך העדכון יו. ר האגודה עדכן הנוכחים בנעשה באגודה בתקופה האחרונה"יו
מהאירועים ר האגודה השיב שחלק "יו. בשאלות שהוצגו לגבי פעילות האגודה בשנה האחרונה

פעילות בתי חולים , בפרט מלגות בדרום ובצפון)בפועל בוצעו , שצוינו בשאילתות שלא בוצעו
כלל אינם ( מלגות לפעילי אגודה, שעות נוספות/עובדים ארעיים)חלק מהפעילויות ( ומיתוג האגודה

ייתרה  רלוונטיים לפעילות שכן אלו משמשים לתוספות שכר לא מתוכננות או כפיצוי עבור השקעה
 .הם אינם חלק מתכנית העבודה ואי ביצועם הוא חיסכון בפועל של האגודה, אי לכך. מצד פעילים

כפי שהודגם בנושא של יום )עקב בנייה אופטימית ייתר על המידה של תקציב האגודה , ייתרה מכך
ע מחריגה ר הקודם נאלצנו במהלך השנה לצמצם פעילות על מנת להימנ"על ידי היו( הסטודנט

 .ממסגרת התקציב

מר טל גור אריה הציג . (חבר ועד) מר אליעזר סוקניק הציג עצמו כמתמודד על תפקיד סגן הנשיא
 .ח מלגות"עצמו כמתמודד על תפקיד רמ

 :התקיימה הצבעה על המועמדויות השונות

 0  :נמנע 0  :נגד 5  :בעד :אליעזר סוקניק

 0  :נמנע 0  :נגד 5  :בעד :אריה-טל גור

הוקראה הצעה שהוצעה בדבר שינויים נדרשים בנהלי העבודה של ההנהלה והתקיים דיון 
הובהר במהלך הדיון כי הכוונה הכללית . בהשפעות האפשריות של השינויים במתכונתם המוצעת

בעיקר קיבולת המשרדים )בהצעה היא נכונה אולם יש לבצעה בשלבים ובהתאם למציאות בשטח 
חים לטובת "הר במהלך הדיון שהצעה עדיפה תהיה צמצום מספר הרמהוב(. ושיקולי התקציב

 .לא התקיימה הצבעה על הצעה זו שכן היא מחייבת שינוי תקנון. העסקתם במשרה מלאה
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 :להלן תוצאותיה, התקיימה הצבעה על כל אחד מסעיפיה השונים של ההצעה

 הקמת ועדה לעיצוב יחסי העבודה

 2  :נמנע 3  :נגד 0  :בעד

 דה משרדית תעשה מהמשרדכל עבו

 2  :נמנע 5  :נגד 0  :בעד

 שעות 100חים לא יוכלו לעבוד מחוץ לאגודה מעל "רמ

 0  :נמנע 7  :נגד 0  :בעד

הצעה נוספת בדבר התפטרות אוטומטית של חבר מועצה במידה והוא נבחר . כל ההצעות נדחו
' קנון ובישיבה לא נכחו מסח לא עלתה להצבעה עקב העובדה כי היא מחייבת שינוי ת"לתפקיד רמ

 .חברי המועצה הנדרש על מנת להעביר הצעה מעין זו

 .תמה הישיבה

 

 :אישור

 .י נשיאות המועצה"ע 31.8.2011הפרוטוקול אושר ביום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :על החתום

 דביר גולדשטייןמר       רינת מירון' גב
  נשיא        סגנית נשיא   

 ר הוועד"יוו                    וחברת ועד    
 


