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 ועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחהמ

 55' מספרוטוקול 

 אביב-תל, ברמת אביבפ "בקמפוס האו 21.21.03ישיבה שהתקיימה ביום 

הגר , פנחס טננבאום, מיטל דסקל, יהורם גלילי, אריה-טל גור, דביר גולדשטיין, טל בירב :נוכחים
, אלעזר פנחס, ליאור פליק, עינבאיתי , גלית מנור, מעין מור, אורי ליבנה, טל ימפולסקי, יחזקאלי

 .מן'תומר שלפניק ואריאל תורג, פסטרנק-דוד רוזנטל, הילה קורדנה

 .ושרונה שטרית מני ברזילי, דוד סיירס, ד גיא הדר"עו :גם נכחו

אינגה , סוהיר כבהא, עדי יפת, סמירה חלבי, מנחם גרוזמן, גילאת בניאד', נתי אהרונוביץ :נעדרו
איציק , ליזי פוירשטיין, אור פאהן, אליעזר סוקניק, עומר נרקיס, יוסף-אליהו מור, מדורסקי

 .ניר קלוברג ונדב שיש, ינאי קודריאנו, צרור

  .הישיבה נפתחה בהקראת סדר היום

פורט בהרחבה נושא המאמץ כנגד ביטול ההנחה . ר ההנהלה מסרה עדכונים שוטפים"יו
משרד התחבורה . אה את המאבק כמוצלחעד כה ההנהלה רו. לסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה

כך שכל . הודיע ששיטת הספירה של הזכאות להנחה צריכה להיות לפי שנים ולא לפי קורסים
הנושא האחרון שנותר . שנים לכל תואר שאותו הוא ילמד 4סטודנט יוכל לקבל את ההנחה למשך 

 .לפתור הוא שיטת הפיקוח של האוניברסיטה לנושא זה

. מטרת הפרויקט הינו עידוד ההצבעה בקרב הסטודנטים. פרויקט הבחירות נמסר עדכון לגבי
פורט לוח הזמנים וזהויות . השבוע יצא פרסום המפרט את המפגשים עם נבחרי הציבור

 .המשתתפים

, במקום זאת. נמסר דיווח על פרויקט מתנות פתיחת שנה שלא יצא לפועל עקב קשיים טכניים
 .תיק או ערכה של עכבר למחשב ופד כגון" מסורתיות"יחולקו מתנות 

נמסר . נמסר דיווח לגבי ההערכות ליום הסטודנט וכן בנוגע למרתונים ולגבי השרותים האקדמיים
 ".טרגט"דיווח על רצון האגודה להפסיק לעבוד עם חברת 

 .4104נמסר עדכון לגבי המעבר למערכת הצבעה עצמאית בבחירות 

 .לשיפור הקשר בין המועצה וההנהלה הוצגו הצעות

 .ההנהלה תוציא עדכון אחת לשבועיים לחברי המועצה בנוגע לנושאים העומדים על הפרק

 0: נמנע   0: נגד 01: בעד

 .ההצעה התקבלה, אי לכך

 .תוקם ועדה אשר תנסח את הקוד האתי לעבודת ההנהלה ולעבודת המועצה

 7: נמנע   1: נגד 01: בעד

 .התקבלה ההצעה, אי לכך
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לקבל ייעוץ משפטי המגיע להם , החברים באגודה, על מנת להקל על הסטודנטים והסטודנטיות
ולקבוע כי האגודה תפרסם , מוצע לפשט את הנוהל הנוכחי, בתור מי שמשלמים דמי רווחה

שכל , "אופס"אתר האגודה והמגזין , פייסבוק -באמצעות ניוזלטר ובכל אמצעי תקשורת אחר 
ד שי "המשלמים דמי רווחה יוכלו לפנות ישירות ובהקדם האפשרי ליועץ המשפטי עוהסטודנטים 

לחכות לתשובה , פנייה לראש מחלקת אקדמיה: וזאת ללא הביורוקרטיה הכרוכה בכך, גלילי
וצע על ידי יהורם ה - ממנה ורק אז לקבל ממנה את הפרטים של היועץ המשפטי ולפנות אליו

 .גלילי

 6: ענמנ   9: נגד 1: בעד

 .ההצעה נדחתה, אי לכך

הישיבה הסתיימה עם חתימה על עצומה אל מול האוניברסיטה בנושא מעמד הסטודנטים בנושא 
 .התחבורה הציבורית

 .תמה הישיבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :אישור

 .י נשיאות המועצה"ע 3.3.4103הפרוטוקול אושר ביום 

 

 :על החתום

 ר גולדשטייןדבימר           אריה-טל גורמר              
   נשיא        נשיא סגן    

 ר הוועד"יוו                     ועדהו ר"וסגן יו


