
 

 

  

 ועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחהמ

 96מס' פרוטוקול 

 תל אביב, "רמת אביב"בקמפוס  41.2.26ישיבה שהתקיימה ביום 

טל בירב, דביר גולדשטיין, יהורם גלילי, מיטל דסקל, עדי יפת, אורי ליבנה, אינגה  נוכחים:
 מדורסקי, מעין מור, אור פאהן, ליאור פליק, עידן צפר, הילה קורדנה ותומר שלפניק.

 עו"ד גיא הדר, דוד סיירס, שרונה שטרית וסוהיר כבהא. גם נכחו:

-, גילאת בניאד, טל גורקואל-נתי אהרונוביץ', רביע אלג'מאל, מאג'ד ביאדסה, זהר בן נעדרו:
יוסף, עומר נרקיס, אליעזר -אריה, מנחם גרוזמן, פנחס טננבאום, הגר יחזקאלי, אליהו מור

 סוקניק, דניאל עזרן, איתי עינב, אלעזר פנחס, איציק צרור, דוד רוזנטל ואריאל תורג'מן.

 

 הישיבה החלה בהקראת סדר היום.

 למלא הסברה מחלקת ראש של יכולתה אי על דיווח נמסר. שוטפים עדכונים מסרה האגודה ר"יו
 שהנהיגה הפרויקטים על והסבירה, סיכום מילות מסרה הסברה מחלקת ראש. תפקידה את

 החסר התקן מילוי על דיון התקיים. הבאה הקדנציה תחילת עד שנותרו המשימות ועל מחלקתה
. התקנון פי על התקן ומילוי בחירות קיום, הראשונה, אופציות שתי ישנם. הקדנציה תום עד

 את למלא תמשיך הסברה ח"רמ, במקביל התקן למילוי קיים עובד או זמני עובד מינוי, השנייה
 .קיים לעובד העסקה להגדיל/זמני עובד להביא ההצעה מועדפת כי הוסכם. בהתנדבות תפקידה

 חברי שבהם המתנות לחלוקת המשמרות על דיווח נמסר. המתנות חלוקת פרויקט על נמסר
 .להשתבץ יוכלו המועצה

 . לתהליך האגודה הצטרפות של החשיבות ועל החדש המשמעת תקנון על דיווח נמסר

 להוזיל במטרה הקפיטריות בתחום האגודה פעילות לגבי מידע מסר גלילי יהורם המועצה  חבר
 כך ועל רבים בקמפוסים משמעותית התדמות על מסר הוא. הסטודנטים עבור המחירים את

 כמו) כלל קפיטריות אין בהם בקמפוסים פתרון במציאת היא האגודה של הבאה שמטרתה
 (.אשדוד בקמפוס

 מנהל מי לדעת ביקש הוא. וריכוזה לפולין המשלחת סוגיית את העלה פאהן אור המועצה חבר
 מרכזת היא כי ענתה, יפת עדי, חברתית מעורבות מחלקת ראש. 4102 לשנת המשלחת את ומארגן

 בתחילת לו הבטיחה המחלקה שראש וטען רוחו מורת את הביע פאהן. לפולין ותיסע המשלחת את
 נכון לא, האגודה שקיבלה דעת חוות שבעקבות ענה המועצה נשיא. המשלחת ריכוז את הקדנציה

 .ביצועי לתפקיד מועצה חבר לקבל

 התקיימה. הנוכחית למשלחת פולין למשלחת מהיציאה מלגות מחלקת ראש את לפסול הצעה
 .חשאית הצבעה

 4: נמנע   8: נגד 3: בעד

 .נדחתה ההצעה, לכך אי



 .הישיבה תמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור:

 ע"י נשיאות המועצה. 40.2.02הפרוטוקול אושר ביום 

 על החתום:

 דביר גולדשטייןמר           אריה-מר טל גור             
   נשיא        סגן נשיא    

 ויו"ר הוועד                     וסגן יו"ר הוועד


