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 ועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחהמ

 26' מספרוטוקול 

 תל אביב, בבית הספר אליאנס 31.7.62ישיבה שהתקיימה ביום 

, יהורם גלילי, אריה-טל גור, דביר גולדשטיין, גילאת בניאד, טל בירב, נתי אהרונוביץ :נוכחים
עומר , יוסף-אליהו מור, נגה מדורסקיאי, אורי ליבנה, עדי יפת, הגר יחזקאלי, מנחם גרוזמן

 .מן'הילה קורדנה ואריאל תורג, איציק צרור, אלעזר פנחס, אליעזר סוקניק, נרקיס

 .רקח זהר נוימ"רו, ד גיא הדר"עו :גם נכחו

, איתי עינב, גלית מנור, מעין מור, טל ימפולסקי, םפנחס טננבאו, מיטל דסקל, אייל בר דוד :נעדרו
ותומר  אקפסטרנ-דוד רוזנטל, ניר קלוברג, ינאי קודריאנו, מאיר פרידליין, ליאור פליק, אור פאהן

 .שלפניק

 .ישיבה החלה בהקראת סדר היוםה

נותרו שלושה ימי חלוקה אחרונים לחלוקת המתנות  .ר האגודה מסרה עדכוני הנהלה שוטפים"סיו
עם ההתאחדות  ההצטרפות הסכםנחתם  .ביותומתנה הינם חיתגובות הסטודנטים ל, השנתית

מועצה המעוניינים להשתתף חברי  .בסוף אוגוסט תקיים ישיבה של נשיאות ההתאחדות ברעננהות
מועדון  .בישיבה יוכלו להגיע לאותו חלק של הישיבה בה ידון נושא ההצטרפות להתאחדות

  .הדיבייט שלנו זכה באליפות ישראל

 .דיון על התוכניות לשילוב האגודה בליל המדענים המתוכנן בספטמבר התקיים

נשמעו תלונות רבות בנוגע לעובדה שלא  .התקיים דיון בנוגע לפורמט מגזין האגודה שעבר שינוי
 .במתכונתו החדשה בגיליוןשינוי הפורמט ועל העדר התוכן הממשי  נמסרה הודעה על

חוות הדעת של ועדת הביקורת על הוצגה  .2102הוצגו הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 
 .הדוחות הכספיים והמילוליים

התקיימה הצבעה לאישור  .חתימההמורשי רשימת לקורדנה הילה ' גבלהוסיף את יש כי  צוין
  .2102הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 

 0: נמנע   1: נגד  01: בעד

 .אושרו 2102אי לכך הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 

 .לשנה נוספתכרואה חשבון מבקר זהר נוימרק  ח"מינויו של רו לאישורהתקיימה הצבעה 

 2: נמנע   1: נגד  01: בעד

 .אושר 2101 מינוי רואה החשבון המבקר לשנתאי לכך 

את הקשיים שעברה העמותה בהכנת הדוחות הכספיים ועל אי שביעות ר הוועד המנהל פירט "יו
שיפור המלצה לבינואר  התבקש להגיש בפני המועצההגזבר . רצונו מהאיחור שנגרם בשל כך

 .המצב
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נהל פירט את הבעיות שהעמותה נתקלת בהם בתהליך הבקשה לשינוי שם העמותה מועד הר הו"יו
ועל כן ביקש מהמועצה לאשרר את בקשת  "אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה"ל

 .שרור בקשת השינויעל אהצבעה  התקיימה. שינוי השם

 1: נמנע   1: נגד  02: בעד

 .שינוי שם העמותה אושרר, אי לכך

לעזר פנחס העלה טענה שהוצאות השכר באגודה עוברות את מה שהוסכם עליו חבר המועצה א
  .החזר הנסיעות לחברי ההנהלה מבנההתקיים דיון על מבנה השכר באגודה והוסבר  .מלכתחילה

 .תמה הישיבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :אישור

 .י נשיאות המועצה"ע 22.7.2101הפרוטוקול אושר ביום 

 

 :על החתום

 דביר גולדשטייןמר           אריה-רטל גומר              
   נשיא        נשיא סגן    

 ר הוועד"יוו                     ועדהו ר"וסגן יו


