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 ועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחהמ

 95' מספרוטוקול 

 אביב תל, "אליאנס"בבית הספר  31.4.31ישיבה שהתקיימה ביום 

אינגה , עדי יפת, פנחס טננבאום, מיטל דסקל, יהורם גלילי, דביר גולדשטיין, טל בירב :נוכחים
ותומר  ליאור פליק, איתי עינב, זר סוקניקאליע, גלית מנור, מעין מור, אינגה מדורסקי, מדורסקי

  .שלפניק

-ד ישי דב"מלינרסקי ועודובב , דוד סיירס, שרונה שטרית, סוהיר כבהא, ד גיא הדר"עו :גם נכחו
 .גלילי

טל , הגר יחזקאלי, מנחם גרוזמן, אריה-טל גור, דוד-אייל בר, גילאת בנאד', נתי אהרונוביץ :נעדרו
, מאיר פרידליין, אלעזר פנחס, אור פאהן, קיסעומר נר, יוסף-אליהו מור, אורי ליבנה, ימפולסקי

 .מן'דוד רוזנטל פסטרנק ואריאל תורג, ניר קלוברג, הילה קורדנה, ינאי קודריאנו, איציק צרור

  .הישיבה נפתחה בהקראת סדר היום

מנהל מחלקת : גויסו שני עובדים חדשים לאגודה .ר האגודה מסרה עדכוני הנהלה שוטפים"יו
הדיון על הסכם  .שא הטיפול במחירים בקפיטריותישנם הישגים בנו .מתנדבים ומזכיר כללי

. ההצטרפות של האגודה להתאחדות נמצא בשלבי ניסוח וצפוי להסתיים ולהיחתם עד אוגוסט
אל  .למרות שקצב ההתקדמות הינו איטי, ישנה גם התקדמות בעבודה אל מול משרד התחבורה

 .לנו להגיע למצב שבו שנת הלימודים הבאה נפתחת ללא הסדר מתוקן

ד ישי דב גלילי הציג את תפקידו כיועץ המשפטי של האגודה ואת הנושאים המשפטיים "עו
והתביעה שהוגשה  "טרגט"נמסר הדיווח בנוגע להתקשרות עם חברת  .שעומדים בפני האגודה

נמסר דיווח על דרישותיו של מר אייל  .אלבר' י גב"נמסר דיווח על התביעה שהוגשה ע .בגינה

ועל הסכם  CPRנמסר דיווח על חברת  .על מילויים ועל סיום הטיפול בהצלחה ,שפירא מן האגודה
 .אשר יגיע לסיומו לאחר יום הסטודנט ההתקשרות עמם

 .נמסר דיווח על הטיפול בייצוג הסטודנטים בוועדות המשמעת

יקט נשמט מהציון של פרו’ חבר המועצה איתי עינב העלה את העובדה ששמו של בני יעקובוביץ
המועצה נתבקשה לפתוח בשנה הבאה , כמוכן .המועצה התבקשה להביא לתיקון המצב .הלפיד

ר האגודה השיבה כי הנושא איננו בידי "יו. את הפרויקט בשיתוף כל הקרנות המטפלות בנושא
 .האגודה יותר וכי יכולת ההשפעה של האגודה מוגבלת

י "ההצעה נמשכה ע, מועצהבעקבות הדיון ב .את ישיבות המועצה בוידיאוהועלתה הצעה לצלם 
 .המציע

 .חבר המועצה תומר שלפניק הציע להקים ועדה שתבחן את מבנה האגודה ואת דרכי פעילותה
 .י המציע"ע ההצעה הושעתה, בעקבות הדיון במועצה

ר האגודה בדיוני נשיאות התאחדות "חברת המועצה מיטל דסקל העלתה את נושא סמכויות יו
 .יבה הבאההנושא נדחה ליש .הסטודנטים

 .תמה הישיבה
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 :אישור

 .י נשיאות המועצה"ע 21.6.1023הפרוטוקול אושר ביום 

 

 :על החתום

 דביר גולדשטייןמר           אריה-רטל גומר              
   נשיא        נשיא סגן    

 ר הוועד"יוו                     ועדהו ר"וסגן יו


