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 ועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחהמ

 57' מספרוטוקול 

 תל אביב, רמת אביבבפ "בקמפוס האו 31.2.27ישיבה שהתקיימה ביום 

טל , פנחס טננבאום, קלמיטל דס, אריה-טל גור, דביר גולדשטיין, גילאת בניאד, טל בירב :נוכחים
עומר , גלית מנור, יוסף-אליהו מור, מעין מור, ינגה מדורסקיא, י ליבנהאור, עדי יפת, ימפולסקי

הילה , צרור איציק, אלעזר פנחס, ליאור פליק, אור פאהן, איתי עינב, אליעזר סוקניק, נרקיס
 .מן'אריאל תורגתומר שלפניק ו, קורדנה

 .אורי רשטיק ושרונה שטרית, דוד סיירס, ד גיא הדר"עו :גם נכחו

, סוהיר כבהא, הגר יחזקאלי, סמירה חלבי, מנחם גרוזמן, יהורם גלילי', נתי אהרונוביץ :נעדרו
 .שיש פסטרנק ונדב-דוד רוזנטל, ניר קלוברג, ינאי קודריאנו, ליזי פוירשטיין

  .סדר היום הישיבה נפתחה בהקראת

נתקבלה תלונה בועדת הביקורת על היועץ  .מבקר האגודה מסר דיווח בשם ועדת הביקורת
שהוא מעביר קורס בדיני משפט בתשלום לחברי  המשפטי של האגודה על התנהלות לא תקינה בכך

שנה בעייתיות שכן התהליך המבקר מסר שאין מניעה עקרונית בכפל התפקידים אולם י .האגודה
המצב בו היועץ המשפטי מכין את החוזה שלו עצמו , כמו כן .שקיפותמספקת של  בוצע ללא מידה

 .איננו תקין

יווח על אירועים קרובים וכן על אירועי פתיחת נמסר ד .ר האגודה מסרה עדכונים שוטפים"יו
במאי  23יום הסטודנט יתקיים ביום  .חלוקת מתנה שנתית תתבצע במהלך חודש מאי .הסמסטר

היא עצמם הכניסה למשלמי דמי הרווחה  .בשיתוף אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב
 .בחינם

 .הותח תקואיתי עינב עדכן על פתיחת קמפוס חדש בפחבר ההנהלה 

יוסף לקיים את ישיבת המועצה באפריל בקמפוס בית -הוצגה הצעתו של חבר המועצה אליהו מור
הוצע לקיים את  .ההצעה היא על מנת להדגיש את פעילות האגודה באזור הדרום .יציב בבאר שבע

לקיים להסתפק בהצעה אחרת היא  .הישיבה ללא נושאים לסדר היום מעבר לעדכוני הנהלה וועד
 .במהלך אירוע פתיחת הסמסטר פגש ללא ישיבת מועצהמ

 2: נמנע  2: להסתפק באירוע 8: לקיים ישיבה

 .ישיבת המועצה באפריל תתקיים בקמפוס באר שבע אי לכך הוחלט כי

 הוצגה הצעתו של חבר המועצה תומר שלפניק להקים ועדות עזר למחלקות ההנהלה השונות
 . עמיק את הקשר בין חברי המועצה להנהלההבמטרה ל

 .ההצעה נמשכה על ידי המציע, בעקבות הדיון

מ עם התאחדות "מר אורי רשטיק ואת המו, ר ההתאחדות"ר האגודה הציגה את יו"יו
נמסר דיווח  .הסטודנטים על הצטרפות אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה להתאחדות

 .בסיס לחישוב הייצוג של הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחהועל השימוש בה כ FTEעל שיטת 
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גן -הועלה נושא הייצוג של סטודנטים במכללת רמת. שנים 3הכניסה להתאחדות תיפרס על פני 
 .אשר לא ייספרו לצורך הייצוג בהתאחדות

הוסברה מחויבות האגודה כלפי  .ר ההתאחדות הציג את ההתאחדות ואת מתווה החברות בה"יו
הוסבר נושא דמי  .הוצגו השירותים הניתנים לחברי ההתאחדות .מליאת ההתאגדותהחלטות 

חברת המועצה מיטל דסקל ביקשה שהמועצה תאשר ותהה  .ונושא דיבידנט חברת איסתא החבר
רבה להעלות נושא זה להצבעה יהנשיאות ס .החלטות במליאת ההתאחדותהמיודעת מראש על כל 

 .מכיוון שאינו נכלל בסדר היום

 :ועל אישור המועצה להצטרפות להתאחדות תקיימה הצבעה על מתווה ההצטרפות להתאחדותה

 2: נמנע    0: נגד 22: בעד

 .הוחלט כי האגודה תצטרף להתאחדות הסטודנטים במתווה שהוצע, לכךאי 

ל לציבור "המועצה התבקשה לאשר את מתן השירות הנ .הוצג מיזם הנסיעה המשותפת בטרמפים
 .הסטודנטים

 22: נמנע    5: נגד 5: בעד

 .המיזם לא אושר, לכךאי 

ארי ולתפקיד מזכיר -המתנדבים מונה ארז לבלתפקיד רכז  ועדת מכרזים בקשה להודיע כי
 .האגודה מונה ארז בניסטי

 .תמה הישיבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 :אישור

 .י נשיאות המועצה"ע 3.3.2023הפרוטוקול אושר ביום 

 

 :על החתום

 דביר גולדשטייןמר           אריה-טל גורמר              
   נשיא        נשיא סגן    

 ר הוועד"יוו                     ועדהו ר"וסגן יו


