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 ועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחהמ

 41 'פרוטוקול מס

 תל אביב, פ ברמת אביב"בקמפוס האו 11.01.32ישיבה שהתקיימה ביום 

מיכל , שי זיו, מיכל גורל, ביר גולדשטייןד, חור-שגיא בן, הלוי-איתי בית, אלירן אוחיון :נוכחים
איתי צוקרמן , מאיר פרידליין, הילה פרסי, רינת מירון, חן מיכאלי, מורן מטוטי, אורי ליבנה, כהן

 .וחנה רקח

 .ד גיא הדר"דוד סיירס ועו ,שלפו ברסקימור , דב אורון, אריה-טל גור, יע עמרניג :גם נכחו

אורי , אוהד גולוב, דניאל גבאי, אלירן בפלר, יניר אלפיה, ונתן אלוןי, אנאטולי איסטומין :נעדרו
, לב-כבליאור כו, רונן וסרמן, שי דימיניק, אביבית דורון, אור דודמ, ון דבשנינ, עדי גמליאל, גלזר

ליטל שמש , דוד קגנוף, רנסיסירון פ, שי עוזרי, מיקי עוזרי, אליעזר סוקניק, מעיין מור, יהודית לוי
 .ויעל שפיצר

  .יוםהישיבה נפתחה בהקראת סדר ה

על , על מינוי מנהלי אזור בפריפריה, ר האגודה מסר דיווח שוטף על חלוקת מתנות פתיחת שנה"יו
 .46על סגירת עמותת הידידים ובעיית סעיף  ,נג פתיחת שנה בקמפוסיםעל הפני, סיורי הסליחות

  .ח אקדמיה העבירה סקירה מעמיקה על הנעשה במחלקתה"רמ

הילה פרסי הודיעה כי לאחר שנפגשה עם אורון דב היא החליטה להסיר את מועמדותה ומעבירה 
 .את תמיכתה לאורון דב

 :התקיימה הצבעה. ר"דב אורון הציג את מועמדותו לתפקיד הסיו

 0: נמנע  4 :נגד  11 :בעד

ראשית הציג את עמדתו  .חן מיכאלי, ח מעורבות חברתית"התקיים דיון בעניין תפקודו של רמ
במהלך הדיון . התקיים דיון .ח מעורבות חברתית"רמ ,תגובתואת ר האגודה ולאחריו מסר "יו

 .קרא לסדר שלוש פעמים והוצא מהחדרחור נ-שגיא בן

ובמקביל הצעה להסיר ממנו את תחומי  הועלתה הצעה לגשת להליך גישור עם חן מיכאלי
 :הצבעה ולהלן תוצאותיההתקיימה  .אחריותו

  1: להימנע מכל סנקציה 6 :העברת תחומי אחריות  7 :בוררות/גישור

התקיימה הצבעה על , אך לא התבצעה הצבעה בגינו התקיימה סקירה של התקציב המוצע
, ח"אש 70בסכום של  "בשביל ישראל"הגדלה של סעיף  :נבחרים בתקציב המקורי תיקונים

בסכום  "אתר האגודה"הגדלה של סעיף , ח"אש 5בסכום של  "טיולים וסמינרים"הגדלה של סעיף 
הגדלה של במקביל  .ח"אש 50בסכום של  "ביטוח תאונות אישיות"ח והגדלה של סעיף "אש 23של 

 .ח"אש 148סעיף יתרה מתקופה קודמת בסכום של 

 2: נמנע  1 :נגד  11 :בעד

 .תמה הישיבה
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 :אישור

 .י נשיאות המועצה"ע 1.11.2011הפרוטוקול אושר ביום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :על החתום

 דביר גולדשטייןמר       רינת מירון' גב
  נשיא        סגנית נשיא   

 ר הוועד"יוו                    וחברת ועד    
 


