
 

  

  ועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחהמ 

  

  7 'פרוטוקול מס

  תל אביב, פ רמת אביב"האובקמפוס  0812.30.ישיבה שהתקיימה ביו� 

, יהודה דויטש, אלו� דוד, דביר גולדשטיי�, אמל'איימ� ג, חור�שגיא ב�, ואסל� רי� אבו :נוכחי�
אליהו , מור� מטוטי, אורי ליבנה, לב�ליאור כוכב, מיכל כה�, שי זיו, אמנו� הלל, יוסי דיי�

חנה , תמיר קרקסו�, דוד קגנו�, איליה פרינס, לקו פינקס'ז, דוד סיירס, לירו� משול�, מרקובצקי
  .מ�'אריאל תורג, אלכסיי שקולניק, אביבה של�, רקח

  .ד גיא הדר"עו :ג� נוכח

יוסי , מירב לוי, מ�'תורג� האלעד יופ, אפרתי�רוחמה דאוד, מיכל גורל, שרו��אלי גולדשטיי� :נעדרו
  .איל� שאול, שי קרפלס, אליר� פנחס, סטלקול

  .הוקרא סדר היו�. י סג� נשיא המועצה מר דוד קגנו�"הישיבה נוהלה ע

' נמסר למועצה על התפטרות חברת המועצה ורכזת חיפה גב. נפתח בדברי סג� הנשיא המועצה
  . הרשקובי ' הוקרא מכתב מאת גב. טובמזל , ליל! הרשקובי  עקב סיו� הלימודי� והולדת ב�

התנהלות הטפסי� : לקחי� מרכזיי� שעלו. התקיי� דיו� סיכו� והפקת לקחי� מהפנינג חנוכה
יש לתכנ� את חלוקת הסופגניות לפריפריה תו! תכנו� , מסורבלת ויש לשפרה בעתיד הייתה
על רכזי האזורי� , פותיש לקחת בחשבו� כי נציג אגודה מתקשה לעמוד ארבע שעות ברצי, עתודות

כי האירוע במרכז הלימוד בגבעת  צוי�. � לאירועי� שבתחו� אחריות�"לדאוג להבאת דוכני קד
  .חביבה נדחה ועל מועד חדש תועבר הודעה לסטודנטי�

  .האתר הועלה לאוויר ועד כה לא נרשמו תקלות בתפעולו. הועלה נושא האתר הזמני של האגודה

. 'ב2009להישלח לציבור הסטודנטי� ע� ספרי הקורסי� של סמסטר הוצג עיתו� האגודה שצפוי 
חברת הוועד לענייני הסברה ביקשה להודות למר אייל שפירא על העזרה באיסו� הכתבות ועריכת 

  .העיתו�

חברת הוועד לענייני הסברה הסבירה כי אי� . הועלה נושא העדר הכתבות בערבית בעיתו�
לא יהיה נית� לערו! , הערבי וכי ללא סיוע בנושא זהבמחלקתה א� לא מתנדב אחד מהמגזר 

בעיה נוספת שהוצגה היא ). וכ� באתר(ולשפוט כתבות בערבית המתקבלות במערכת העיתו� 
  .אשר מדפיסי� עבורנו את העיתו� אי� פונטי� בערבית" מעריב"העובדה כי להוצאה לאור של 

עדכ� לגבי ישיבת המועצה של הנהלת האוניברסיטה הפתוחה בה הנושא המרכזי היה  הוועדר "יו
 נית�. הישיבה הבאה תעסוק בנושא האגודה ופעילותה במסגרת האוניברסיטה. ליקויי הלמידה

לראות כי במסגרת המנגנו� של האוניברסיטה מתרחש תהלי! של הסתגלות לעובדת קיומה של 
  .האגודה

בי ההתקדמות בהרכבה של סל ההטבות לסטודנטי� אשר יכלול הנחות רבות ר הוועד עדכ� לג"יו
רכישת תוכנות מיקרוסופט , ביטוח תאונות אישיות: בבתי עסק וכ� הטבות ייחודיות כגו�

 ח"לארבעה מיליו� ש מיליו� בי�  במקביל קיי� צפי של הכנסות של. במחירי� נמוכי� ביותר ועוד
  .מדמי רווחה לכשתתחיל הגבייה



מ לצור! הדפסת העיתו� אשר "מע+ +  18,500: ר הוועד ביקש לאשר תקצוב לנושאי� הבאי�"וי
התבקש תקצוב של , כ��כמו. יחולק לסטודנטי� ע� ערכות הלימוד בתחילת הסמסטר הקרוב

  .לצור! אירוע השקה לאגודה שיתקיי� לקראת סו� הסמסטר+  30,000

  :התקיימה הצבעה על הנושאי� שלעיל

   0: נמנע    0: נגד    20: בעד  : תקציב העיתו� בהצבעה על

   1: נמנע    1: נגד    17: בעד  : בהצבעה על אירוע ההשקה

  .הוחלט לאשר את בקשות התקצוב, אי לכ!

ר הוועד עדכ� לגבי כוונתו לקיי� שבוע מודעות פוליטית לקראת הבחירות הצפויות להתקיי� "יו
ישה שוויונית וללא הטיה כלשהי באשר כאשר תינת� לכל המפלגות ג. בחודש פברואר הקרוב

פאנל באולפ� , במהל! השבוע יתקיי� הפנינג בקמפוסי� השוני�. לדעות הפוליטיות אשר יוצגו בו
  ". נמלה"והצבעה וירטואלית בעזרת מערכת " אופק"

ר הוועד עדכ� לגבי המשא ומת� המתנהל בי� האוניברסיטה לנציגי המנחי� ומרכזי ההוראה "יו
  .צפויות על ציבור הסטודנטי�וההשלכות ה

  

  :נספחי� לפרוטוקול
  אי�
  

  

  :אישור

  .י נשיאות המועצה"ע 15.2.08הפרוטוקול אושר ביו� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :על החתו�

  

  דוד קגנו�מר                  חור� מר שגיא ב�
 נשיא מועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחהסג�         ר הוועד"יו   


