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מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
פרוטוקול מס' 35
ישיבה שהתקיימה ביום  28.4.11בקמפוס האו"פ ברמת אביב ,תל אביב
נוכחים :אלירן אוחיון ,איתי בית-הלוי ,שגיא בן-חור ,רחל בן-שטרית ,דניאל גבאי ,דביר
גולדשטיין ,אורי גלזר ,יהודה דויטש ,אביבית דורון ,שי זיו ,מאיר פרידליין ,מיכל כהן ,אליעזר
סוקניק ,שי עוזרי ,הילה פרסי ,רועי פתאל ,איתי צוקרמן ,חנה רקח וליטל שמש.
גם נכחו :און סבר ,עו"ד גיא הדר ,מאור ערקאווי ,אייל שפירא ,מור שלפו ברסקי ,מיקי פרטוש
ואיציק שמולי.
נעדרו :אורה אביב ,יניר אלפיה ,מאור בן-הרוש ,איימן ג'מאל ,אוהד גולוב ,מיכל גורל ,אמנון הלל,
רונן וסרמן ,כנען אביב ,אורי ליבנה ,מעין מור ,מורן מטוטי ,חן מיכאלי ,רינת מירון ,דני נחנביץ',
יוסי סידון ,אורית סלוצקי ,גלי שגן ,דיאגו שלייפר ,ליטל שמש ויעל שפיצר.
הישיבה נפתחה בהקראת סדר היום.
בנוגע להצעתו של יו"ר ועדת הכספים .יו"ר האגודה הבהיר כי מטרת ההצעה הינה שהתקציב
יעבור בקרה בטרם יעבור לדיון והצבעה במועצה .יו"ר ועדת ביקורת הביע תמיכתו בהצעה.
התקיים דיון לגבי המועד הרצוי להגשת ההצעה לוועדת הכספים .יו"ר ועדת הכספים הציע
להקציב לוועדה  5ימי עסקים לפני מועד הגשת סדר היום .הגזבר הציע  2ימי עסקים.
בעד  5ימי עסקים7 :

בעד  2ימי עסקים3 :

נגד ההצעה0 :

נמנע1 :

אי לכך ,הוחלט כי התקציב יועבר לעיון ועדת הכספים לא יאוחר מ 5-ימים לפני הגשת התקציב
לסדר היום.
יו"ר האגודה סקר את עניין יום הסטודנט ואת האפשרות לשתף פעולה עם האגודה של אונ' בר-
אילן .יו"ר האגודה הבהיר ששיתוף הפעולה הוא על בסיס שוויוני והאגודה שלנו לא "תיבלע"
בתוך האירוע .לא הושמעו התנגדויות לתכנית שהוצעה ע"י יו"ר האגודה.
יו"ר ועדת ביקורת סקר את הפעילות הוועדה בחודשים האחרונים .הדוחות מצורפים כנספח.
התקיים דיון לגבי המדיניות הרצויה בדבר מעורבות הנהלת האגודה בעריכת עיתון האגודה.
יו"ר האגודה סקר את הדיון בנוגע להצטרפות לאגודה עד היום .יו"ר ההתאחדות המשיך והציג
את ההתאחדות ואת פועלה בקצרה .מצגת הסבר על מבנה ההתאחדות תשלח לחברי המועצה.
חברי המועצה הבהירו ליו"ר ההתאחדות את הבעיות שקיימות בהצעה שההתאחדות מציעה
לאגודה .יו"ר האגודה התבקש לחזור בישיבה עתידית עם הצעה מוגדרת יותר באשר למתווה
ההצטרפות להתאחדות הסטודנטים.
תמה הישיבה.
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אישור:
הפרוטוקול אושר ביום  29.4.2011ע"י נשיאות המועצה.

על החתום:

מר דביר גולדשטיין
נשיא מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
ויו"ר הוועד

