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 ועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחהמ

 44 'פרוטוקול מס

 תל אביב, פ ברמת אביב"בקמפוס האו 21.2.12ישיבה שהתקיימה ביום 

חן , מורן מטוטי, מיכל כהן, שי זיו, דביר גולדשטיין, הלוי-איתי בית, אלירן אוחיון :נוכחים
 .י צוקרמן וחנה רקחאית, ירון פרנסיס, מאיר פרידליין, רינת מירון, מיכאלי

דוד , ארז בראל, רינה יחזקאל, לב רודוי, אלון שמוצקי, פוברסקילמור ש, ד גיא הדר"עו :גם נכחו
 .סיירס ונתנאל סדרס

מיכל , אוהד גולוב, תומר גבאי, דניאל גבאי, חור-שגיא בן, מאל'רביע אלג, פריחה-נדיה אבו :נעדרו
אורי , לב-ליאור כוכב, אלכסיי ויימן, ביבית דורוןא, מאור דוד, עדי גמליאל, אורי גלזר, גורל

דוד קגנוף ויעל , הילה פרסי, מאור עקראווי, אליעזר סוקניק, נחום-רותם יהב, מעין מור, ליבנה
 .שפיצר

  .הישיבה נפתחה בהקראת סדר היום

 . ר האגודה מזל טוב להולדת ביתו"המועצה איחלה ליו

ועל ההכנות " בשביל ישראל"נמסר דיווח על פרויקט  .ר האגודה מסר עדכוני הנהלה שוטפים"יו
דווח על פרויקט . ו בשבט"דווח על פרויקט הנטיעות בט. דווח על הפרויקט בסכנין. למסע לפולין

 .דווח על פרויקט מצדיעים למילואים, העצמה הנשית במגזר היהודי והערבי

ועל גיוס . רכז קמפוס קלאוזנר ציין את הפעילויות הצפויות בקמפוס בימי שישי, אלון שמוצקי
 .מתנדבים ופעילים לפעילויות

ר האגודה שאל את חברי המועצה את הנושאים החברתיים אשר רצוי שהאגודה תעסוק בהם "יו
". שוויון בנטל" התקיים דיון באשר ללגיטימיות של עיסוק האגודה בנושא של. בתקופה הקרובה

 .לאחר מכן התקיים דיון באשר לחשיבות הנושאים השונים

התקיים דיון באשר לאופציות העומדות בפני . 9002הוצגה השחיקה שנגרמה לדמי הרווחה מאז 
 .האגודה על מנת להימנע מירידה בפעילות

 :התקיימה הצבעה על האופציות השונות

 .קולות 4 :לא להעלות

 .קולות 7 :להעלות

 .אשר לשאלה לאיזה סכום יש להעלות את דמי הרווחהב

 .קולות 9 :ח"ש 22

 .קולות 6 :ח"ש 801

 .קולות 0 :ח"ש 890
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 .'א9082שקלים החל מסמסטר  801 -אי לכך הוחלט להעלות את דמי הרווחה ל

 .תמה הישיבה

 :אישור

 .י נשיאות המועצה"ע 84.2.9089הפרוטוקול אושר ביום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :על החתום

 

 דביר גולדשטייןמר           מר אליעזר סוקניק        
  נשיא        נשיא סגן   

 ר הוועד"יוו                    ועד וחבר    
 


