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 ועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחהמ

 24 'פרוטוקול מס

 תל אביב, פ ברמת אביב"בקמפוס האו 11.11.44ישיבה שהתקיימה ביום 

, אורי גלזר, מיכל גורל, דביר גולדשטיין, דניאל גבאי, שגיא בן חור, איתי בית הלוי :נוכחים
, אליעזר סוקניק, רינת מירון, חן מיכאלי, טימורן מטו, מעין מור, מיכל כהן, שי זיו, אביבית דורון

 .הילה פרסי וחנה רקח

 דוד סיירס, מיקי פרטוש, און סבר, שלפו ברסקימור  ,מאור עקראווי, אריה-טל גור :גם נכחו
 .ד גיא הדר"ועו

, אלירן בפלר, יניר אלפיה, יונתן אלון, מאל'רביע אלג, אנאטולי איסטומין, אלירן אוחיון :נעדרו
רונן , אלכסיי ויימן, שי דימיניק, אביבית דורון, מאור דוד ,נון דבשני, עדי גמליאל, אוהד גולוב

איתי , ירון פרנסיס ,מאיר פרידליין ,שי עוזרי, מיקי עוזרי, יהודית לוי, לב-ליאור כוכב, וסרמן
 .ויעל שפיצר דוד קגנוף, צוקרמן

  .הישיבה נפתחה בהקראת סדר היום

 ק במכללת.ס.כנגד קפיטריית ש נמסר דיווח על החרם. ר האגודה מסר עדכוני הנהלה שוטפים"יו
עיצוב האתר , חלקתהח הסברה מסרה דיווח על מ"רמ .שמונו לאחרונה גן ועל רכזי האזורים-רמת

 .שהאגודה שוקלת לרכוש SNAPהחדש ועל מערכת 

התקיימה הצבעה על אישור . האפשריים מצידה של האוניברסיטה נמסר דיווח על מועדי הבחירות
 .בו 01-ליוני ל 01יתקיימו בין שהוצעו כי  לוח הזמנים לבחירות

 1 :נמנע 1 :נגד 00 :בעד

 .מועדי הבחירות אושרו והודעה תצא בנדון לציבור הסטודנטים ,לכךאי 

לאחר  .אליעזר סוקניק ומאור עקראוי, רינת מירון: ר"תפקיד הסיוכמתמודדים על הציגו עצמם 
 .ה הצבעה חשאיתההצגה ושאלות מצד חברי המועצה התקיימ

 6 :מאור עקראוי 2  :סוקניק אליעזר 8 :רינת מירון: תוצאות ההצבעה

 .בתפקידה החדש לה בהצלחה האיחלהנשיאות . נבחרה רינת מירון לתפקיד ,לכךאי 

 .הוצגה הצעת התקציב

-הואיל והוא מצביע על תתחור העיר כי מצב בו ישנה יתרה משנה קודמת איננו רצוי -שגיא בן
 .מנע ממנויויש להביצוע 

 :התקיימה הצבעה על קבלת השינויים בתקציב

 1 :נמנע 3 :נגד 8 :בעד

 .לכך השינויים בתקציב אושרואי 
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וכן תנסח  הועלתה הצעה שעניינה הקמת ועדה אשר תבחן ותקבע את המבנה הארגוני של האגודה
, ר"הסיו, ר"היו, הכוללים את הנשיא חברים 9 מונוי .שינויים התקנוניים הנדרשים לשם כךאת ה

אין . חודשים 3זמן פעולת הוועדה הוא , חברי ועדת הביקורת וראשי הוועדות האחרות, המבקר
 .להלן תוצאותיה, הצבעה בנשואהתקיימה  .מסקנות ימסרו באפריל. מינימום לקיום ישיבה

 1 :נמנע 1 :נגד 7 :בעד

 .הוועדה תחל לפעול, לכךאי 

 .תמה הישיבה

 :אישור

 .י נשיאות המועצה"ע 0.02.2100הפרוטוקול אושר ביום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :על החתום

 דביר גולדשטייןמר           סוקניק אליעזרמר         
  נשיא        שיאנ ןסג   

 ר הוועד"יוו                    ועד וחבר    
 


