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 ועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחהמ

 45' מספרוטוקול 

 אביב-תל, ברמת אביבפ "בקמפוס האו 21.22.12ישיבה שהתקיימה ביום 

הגר , מיטל דסקל, יהורם גלילי, דביר גולדשטיין, גילאת בניאד, טל בירב', נתי אהרונוביץ :נוכחים
איתי , עומר נרקיס, גלית מנור ,יוסף-אליהו מור, מעין מור, אינגה מדורסקי, עדי יפת, יחזקאלי

פסטרנק -דוד רוזנטל, הילה קורדנה, איציק צרור, אלעזר פנחס, ליאור פליק, אור פאהן, עינב
 .ותומר שלפניק

 .דוד סיירס ושרונה שטרית :גם נכחו

, טל ימפולסקי, סמירה חלבי, שרית דוידיאן, מנחם גרוזמן, לירן גרבויס, אריה-טל גור :נעדרו
נדב שיש ואריאל , ענבר שושן, ליזי פוירשטיין, אליעזר סוקניק, רינת מירון, ניר כהן, סוהיר כבהא

 .מן'תורג

  .הישיבה נפתחה בהקראת סדר היום

נמסר דיווח על פעילות האגודה לטובת הסטודנטים בדרום . ר האגודה מסרה עדכונים שוטפים"יו
 ".עמוד ענן"ומשרתי המילואים במהלך מבצע 

את הבחירות הארציות על מנת להעלות את המודעות של ציבור הסטודנטים החלה הפעילות לקר
תומר , הנושא בטיפולו של חברנו. ולאפשר להם מפגשים ישירים עם חברי הכנסת המתמודדים

 .שלפניק

נשקלת האפשרות להגיש עתירה מנהלית אל מול משרד , קו-בנושא הגדרת הסטודנט לעניין הרב
 .במידה והמגעים הישירים עם משרד התחבורה לא יעלו פריניגש לאפשרות הזו . התחבורה

 .נמשך המשא ומתן עם התאחדות הסטודנטים על הצטרפות

כיום ההיקף )אחוזי משרה  011-ר ל"ר והסיו"הועלתה הצעה לשנות את הגדרת השעות של היו
. תבמקביל השכר לשעה ירד כך שלא יהיה שינוי במסגרת השכר המתוקצב(. אחוזי משרה 01הוא 

 .השעות 001רישום שעות העבודה בחודש קלנדרי לא יעבור את רף , בכל מקרה

 .הועבר להמשך טיפול ועדת הכספים

ר הוועדה ביקש שתכונס ישיבה שלא מן המניין על מנת "יו. נמסר דיווח על פעילות ועדת המכרזים
 .למנות חברים נוספים לוועדת מכרזים

על : "הנוסח הקיים: בתקנון הנוגע לזכויות חתימה 00הצעה הנוגעת לתיקון חוזר של סעיף נדונה 
ר "יו, מנהל הכספים: חתימת שניים מבין שלושת בעלי התפקידים הבאים –מסמכים כספיים 

, י גיא בתחילת הקדנציה הנוכחית"מדובר בנוסח ששונה בטעות ע". ר האגודה"סגן יו, האגודה
: חתימת אחד מבין שני בעלי התפקידים הבאים: "נוסח הקודם המדבר עלמבקש להחזיר את ה

מנהל : ר האגודה ובנוסף חתימת אחת מבין שני בעלי התפקידים הבאים"סגן יו, ר האגודה"יו
בהיעדרו של מנהל הכספים : "הקיים' ה 00כמו כן לתקן את סעיף ". ר ועדת כספים"יו, הכספים

בהיעדרו של מנהל הכספים יוקנו : "לסעיף הבא". ר האגודה"יויוקנו סמכויות החתימה שלו לסגן 
  .י גזבר האגודה"התיקונים הוצעו ע -" ר ועדת כספים"סמכויות החתימה שלו ליו
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 :להלן תוצאותיה, התקיימה הצבעה על אישור התיקון

 
 1נמנע   1 נגד 01בעד  

 .ההצעה אושרה, אי לכך
 

בישיבת מועצה ובלבד שנכחו בה לכל הפחות עשרים  שינויים בתקנון יאושרונדונה הצעה לפיה 
מועצה בה נוכחים לפחות מחצית מחברי  וחמישה אחוזים מחברי המועצה או לחילופין בישיבת

מהמצביעים על מנת לאשר את השינוי  01%נדרש רוב של , במקרה הראשון. המועצה הקיימים
 .שיאות יעמוד על תשעהמינימום המשתתפים בישיבה שאינם חברי הנהלה או נ. בתקנון

 6נמנע   1 נגד 01בעד  

לא הושג רוב של חברי מועצה מכהנים הנדרש לצורך אישור שינויים )ההצעה נדחתה , אי לכך
 (בתקנון

 .תמה הישיבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :אישור

 .י נשיאות המועצה"ע 3.3.0103הפרוטוקול אושר ביום 

 

 :על החתום

 דביר גולדשטייןמר           אריה-טל גורמר              
   נשיא        נשיא סגן    

 ר הוועד"יוו                     ועדהו ר"וסגן יו


