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 ועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחהמ

 38 'פרוטוקול מס

 תל אביב, פ ברמת אביב"בקמפוס האו 11.7.88ישיבה שהתקיימה ביום 

, אוהד גולוב, דביר גולדשטיין, דניאל גבאי, חור-שגיא בן, הלוי-איתי בית, יניר אלפיה :נוכחים
, מיכל כהן, שי זיו, רונן וסרמן, ביבית דורוןא, אורי גלזר, רונן וסרמן, אביבית דורון, אורי גלזר

מאיר , הילה פרסי, שי עוזרי, אליעזר סוקניק, רינת מירון, מורן מטוטי, מעין מור, אורי ליבנה
 .ליטל שמש ויעל שפיצר, חנה רקח, איתית צוקרמן, רועי פתאל, ירון פרנסיס, פרידליין

בצלאל , גילי גלזמן, מיקי פרטוש, לפוברסקישמור , דוד סיירס, ד גיא הדר"עו, און סבר :גם נכחו
 .יניב שמואל ויחזקאל מוזס' דן מוסקוביץ, אביקם

, מיכל גורל, מאל'איימן ג, שטרית-רחל בן, הרוש-מאור בן, אלירן אוחיון, אורה אביב :נעדרו
ו גלי שגן ודיאג, אורית סלוצקי, יוסי סידון', דני נחנביץ, חן מיכאלי, אמנון הלל, יהודה דויטש

 .שלייפר

  .הישיבה נפתחה בהקראת סדר היום

דן , בצלאל אביקם: נשאו דברים, המועמדים לוועדת המכרזים הציגו עצמם בפני המועצה
ר ועדת מכרזים הסביר על מהות התפקיד בוועדת "יו. יניב שמואל ויחזקאל מוזס, מוסקוביץ
 .המכרזים

 :להלן תוצאות ההצבעה.יםהתקיימה הצבעה על מילוי המקומות הפנויים בוועדת מכרז

 קולות 5 :אביקם בצלאל  קולות 7 :מיטל דסקל  קולות 9 :'דן מוסקוביץ

 קול יחיד :משה ביטון  קולות 3 :יחזקאל מוזס  קולות 3 :יניב שמואל

 .קול יחיד :רועי שבתאי

 .ומיטל דסקל' נבחרו לתפקיד דן מוסקוביץ, אי לכך

ניתן דיווח על מתנות פתיחת שנה . בנעשה באגודהר ההנהלה וסגנו עדכן את חברי המועצה "יו
נדונה . ח השעות שלה"מלגות בדוח "נדון נושא האמינות בדיווחי רמ. ב"המתוכננות לתשע

 .ל שלא אושרה"ח מעורבות חברתית עקב יציאה לחו"עדרותו של רמיה

 (.הערות הרשם –נושאים דחויים מהישיבה הקודמת )התקיימה הצבעה על שינוי התקנון 

 רשם עמדת - הישיבה בתחילת מועצה שלישיבת היום לסדר סעיפים הוספת –. יא.12 סעיף ביטול
 שכן, היום בסדר מראש נקבעו שלא בנושאים לדון רשאית אינה כללית שאסיפה, היא העמותות

 . לאסיפה מראש הקבוע היום לסדר בהתאם היא לא או בישיבה להשתתף אם החברים החלטת

 ניתן לא שכעיקרון, היא כיום העמותות רשם עמדת – מתגלגלת הצבעה – .כד.12 סעיף ביטול 
 . להצביע יוכלו בדיון השתתפו שלא שחברים עליו מקובל ולא מאחר, מתגלגלות הצבעות לערוך

 18 סעיף לעניין העמותות רשם פרשנות – ועד חבר לפיטורי הנדרש הרוב –. 1.ה.13 סעיף שינוי
 נוסח את לשנות יש, לכן. מכהונתו ועד חבר להעברת רגיל ברו נדרש כי היא העמותות לחוק
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, ועד חבר של פיטוריו על להחליט, חבריה של רגיל ברוב,רשאית המועצה: "בו שייקבע כך, הסעיף
 כינוס לקראת המועצה לחברי שיישלח היום בסדר יופיע שהדבר ובלבד, הוועד ר"יו לרבות

 ".הישיבה

 1 :נמנע 0 :נגד 11 :בעד

 .תיקונים אושרואי לכך ה

(. אזורי בחירה לפי כתובת מגורים ולא לפי מקום לימודים)על שינוי התקנון  דיוןהתקיימה 
 .י המציעה"ההצבעה בנושא נדחתה עד לגיבוש נוסח המתאים לשינוי התקנון ע

 (.עקרון המחזוריות)התקיימה הצבעה על שינוי התקנון 

 .משנתיים יותר ספציפי הנהלה בתפקיד ןלכה יוכל לא הנהלה חבר -. יז. 12תוספת לסעיף 

 2 :נמנע 0 :נגד 10 :בעד

 .אי לכך התיקון אושר

 (.23 -חברי ועדת מכרזים ל' הגדלת מס)התקיימה הצבעה על שינוי התקנון 

 כחברי מכהנים אינם אשר, אגודה חברי עשר-שלוש מעד תורכב מכרזים ועדת - .א.17שינוי סעיף 
 הנהלה כחברי או נשיאות

 0 :נמנע 0 :נגד 10 :בעד

 .אי לכך התיקון אושר

התקיימה הצבעה על אישור המלצת ועדת כספים באשר לזכויות סוציאליות של עובדי האגודה 
 (ב נספח"מצ)וחברי ההנהלה 

 8 :נמנע 6 :נגד 5 :בעד

 .אי לכך ההצעה נדחתה

 (.נספחב "מצ)שגיא בן חור הציג את הצעתו להקמת ועדה לעיצוב יחסי העבודה באגודה מר 
 .הנושא נדחה לישיבה הבאה. התקיים דיון בנושא אולם לא התקיימה הצבעה

 .תמה הישיבה

 

 :אישור

 .י נשיאות המועצה"ע 19.7.1022הפרוטוקול אושר ביום 

 

 :על החתום

 דביר גולדשטייןמר       רינת מירון' גב
  נשיא        סגנית נשיא   

 הוועדר "יוו                    וחברת ועד    
 


