
 

  

  ועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחהמ 

  

  9 'פרוטוקול מס

  תל אביב, פ רמת אביב"האובקמפוס  9.02.92ישיבה שהתקיימה ביו� 

, איליה פרינ�, מיכל כוכב לב, מ�'אלעד תורג, יוסי דיי�, דביר גולדשטיי�, שגיא ב� חור :נוכחי�
  .מאל'איימ� ג, משול� לירו�, שי קרפלס, דוד קגנו�, דוד סיירס, תמיר קרקסו�

דביר , מאל'איימ� ג, שגיא ב� חור, ואסל� רי� אבו :י השתתפות בהצבעה"בנוס� נוכחי� ע
מיכל , מ�'אלעד תורג, אמנו� הלל, יוסי דיי�, יהודה דויטש, אלו� דוד, אלי גולדשטיי�, גולדשטיי�

דוד , איליה פרינ�,  ינקסלקו פ'ז, דוד סיירס, אליהו מרקובצקי, אורי ליבנה, לב–ליאור כוכב , כה�
  .אביבה של� ואלכסיי שקולניק, חנה רקח, תמיר קרקסו�, שי קרפלס, קגנו�

  .גיל רוזנברג, שלומי פרחי, רועי פטל, גיא הדר :ג� נכחו

אליר� , מור� מטוטי, מירב לוי, שי זיו,  אפרתי�רוחמה דאוד, מיכל גורל, אמי� באשיר :נעדרו
  .מ�'איל� שאול ואריאל תורג, פנחס

  .תחילת הישיבה נדחתה במחצית השעה עקב מיעוט משתתפי�

המרתוני� . 2009'ר הוועד עדכ� בדבר המרתוני� שהתקיימו לקראת הבחינות בסמסטר א"יו
כל קבוצה ג� העבירה משוב על . קבוצות לימוד 10�סטודנטי� ב 100התקיימו בהצלחה עבור מעל 

נבחנת האפשרות לקיי� , כחלק ממסקנות מסדרת המרתוני� שהתקיימה .השיעורי� שהועברו
  .מפגשי� שיתפרסו לאור& הסמסטר ולא רק בסופו' סדרה של מס

הייתה התקדמות ממשית . עיקר עבודת הוועד היו עבור השגת תוכ� לסל ההטבות לחברי האגודה
קיי� קושי בהשגת הטבות  .במגעי� ע� כלל החברות אשר יספקו שירותי� והנחות לסטודנטי�

  . מלא לשוויו�יו� על מנת להגיע במש& הזמ� א& נעשה מאמ� על טודנטי� בפריפריהלס

מרגע העברת התשלו� . אתר האגודה סיי� את שלב ההכנה ונמצא בבדיקה אצל דיק� הסטודנטי�
  .שבועות 6�האתר צפוי לעלות בתו& כ

י האוניברסיטה ובשיתו� האגודה וזאת במטרה "קיי� השנה ברעננה ויופק עיו� הסטודנט ית
  .שהאגודה תיקח על עצמה פעילות זו בשני� הקרובות

קיימי� עדיי� חילוקי . מ ע� המרצי� לא התקד� באופ� משמעותי"נראה כי עקב המלחמה המו
השבתה לימי המרצי� החלו לנקוט צעדי� של . דעות משמעותיי� בי� האוניברסיטה למרצי�

הוועד עוקב אחר . השבתות שכאלו התקיימו ברמת אביב וברמת ג�. לימוד ספציפיי�
  .ההתפתחויות בנידו� וימנע פגיעה בסטודנטי� עקב מאבק המרצי�

ישיבה בנושא . האוניברסיטה טוענת כי לא יתקיי� קיצו� בשעות הלימוד בסמסטר הקרוב
פ לקצ� "ג כנגד האו"היא שקיי� לח� של המל טענת האוניברסיטה. תתקיי� בשבועות הקרובי�

ג על מנת למנוע לחצי� "ר הוועד ציי� כי ייתכ� ונדרש מאבק סטודנטיאלי במל"יו. בשעות הלימוד
  . אלו



. בקשות חוזרות ונשנות לקבל את רשימת הקורסי� בה� ייתכ� הקיצו� המדובר נענו בל& ושוב
ר הוועד הביע תמיהה "יו. קבלה תשובה בנושאנכו� לרגע זה ולמרות חלופת מכתבי� רבה טר� נת

  .ה� על ההימנעות ממת� תשובה בנושא וה� על אי ההודעה בנושא לציבור הסטודנטי�

אשר תעקוב אחר השינויי� בתכני הקורסי� משותפת ע� המנחי� להקי� ועדה  נבחנת ההצעה
  .בשירות הנית� לסטודנטי�זוחלת וזאת על מנת למנוע שחיקה והיקפ� 

ר הוועד הביע כוונה להשמיע את הסתייגויותיו מהתנהלות האוניברסיטה בעניי� זה בישיבתו "יו
  .הקרובה ע� נשיאת האוניברסיטה

מיכל ' התקיימה הצבעה על מינוי חבר ועד לענייני סיוע כלכלי כאשר הוגשה מועמדות אחת של גב
  .עצה לאשר את המינויר הוועד נשא דברי� לפני קיו� ההצבעה וביקש מחברי המו"יו. כה�

  )פסול( 1: נמנע    2: נגד    9: בעד

  .המינוי אושר, לפיכ&

ההצבעה תתקיי� . המועצה התבקשה לאשר הצבעה מתגלגלת על הגדרת סמכויות ועדת הכספי�
  .ועד בכלל 4.3.08 �מרגע משלוח ההודעה ועד ליו� רביעי ה

  0: נמנע    2: נגד    9:בעד

  .ההצעה אושרה

  :ה ההודעה הבאה לכלל חברי המועצהנשלח 26.2.09בתארי& 

  ,יקרי� מועצה וחברי חברות

 נושא הועלה ובה 25.2.09 רביעי ביו� שהתקיימה המועצה לישיבת בהמש& נשלחת זו הודעה
  .הכספי� ועדת של האחריות תחו� הגדרת

 העברות לבצע הכספי� ועדת של סמכותה את להגדיר הוועד בקשת הוסברה הישיבה במהל&
  .30.1.09 מתארי& המועצה בישיבת שאושר יבהתקצ מסעיפי

 עקב גרעו� או ניצול חוסר עקב יתרה נותרה כי יתגלה בו מצב וייתכ� הואיל נחוצות אלו העברות
 הצור& את למנוע מנת על היא הכספי� ועדת של ההסמכה מטרת. מראש תוכנ� לא אשר יתר ניצול
  .בתקציב הנדרש שינוי כל על המועצה את לכנס

  .שאושר התקציב מס& 8.7% בקירוב שה� ח"ש 22,000 בס& לשינויי� מסגרת לאשר שביק הועד

 להצבעה תועבר שההחלטה ביקשתי, בלבד מועצה חברי 12 נכחו האחרונה ובישיבה הואיל
  . בנידו� להצביע יוכלו המועצה חברי שכלל מנת על מתגלגלת

 מתארי& יאוחר לא הצבעת� תא חוזר אלקטרוני בדואר להודיע מתבקשי� המועצה חברי, לכ& אי
 תשובה ישלחו לא אשר מועצה חברי. נמנעי� או נגדה, ההצעה אישור בעד ה� הא�) כולל( 4.3.09

  .כנמנעי� יחשבו הנקוב התארי& עד

  ,אודה לתשובתכ�

  ,בברכה
  גולדשטיי� דביר

  הפתוחה האוניברסיטה של הסטודנטי� מועצת נשיא
  

  

  



 הצבעה שם משפחה שם פרטי 'גב/מר

 בעד ואסל- אבו רים 'גב

 בעד חור-בן שגיא מר

 )לא הצביע(נמנע  בשיר אמין מר

 בעד מאל'ג איימן מר

 בעד גולדשטיין דביר מר

 בעד גולדשטיין אלי מר

 )לא הצביעה(נמנעה  גורל מיכל 'גב

  )לא הצביעה(נמנעה   אפרתי-דאוד  רוחמה  'גב

 בעד דוד אלון מר

 בעד דויטש יהודה מר

 בעד דיין יוסי מר

 בעד הלל אמנון מר

 )לא הצביע(נמנע  זיו שי מר

 בעד מן'תורג-יופה אלעד מר

 בעד כהן מיכל 'גב

 בעד לב- כוכב ליאור 'גב

  )לא הצביעה(נמנעה   לוי  מירב  'גב

 בעד ליבנה אורי מר

 )לא הצביעה(נמנעה  מטוטי מורן 'גב

 בעד מרקובצקי אליהו מר

 )לא הצביע(נמנע  משולם לירון מר

 בעד סיירס דוד מר

 בעד פינקס לקו'ז מר

 )לא הצביע(נמנע  פנחס אלירן מר

 בעד פרינץ איליה מר

 בעד קגנוף דוד מר

  נגד קרפלס שי מר

 בעד קרקסון תמיר מר

  בעד רקח חנה 'גב

  )לא הצביע(נמנע   שאול  אילן  מר

 בעד שלם אביבה 'גב

 בעד שקולניק אלכסי מר

 )לא הצביע(נמנע  מן'תורג אריאל מר
  

  9: נמנע    1: נגד    22:בעד    :סיכו�

  .ההצעה אושרה

  :נספחי� לפרוטוקול

  אי�

  :אישור

  .י נשיאות המועצה"ע 18.3.09הפרוטוקול אושר ביו� 

  :על החתו�

  דביר גולדשטיי�מר                  חור� מר שגיא ב�
  נשיא מועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחה          ר הוועד"יו   


