מועצת אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
פרוטוקול מס' 104
הישיבה התקיימה ביום  15/03/2017בקמפוס קלאוזנר בתל-אביב

נכחו:
חברי מועצה :רועי אדמוביץ' ,יואב תעיזי ,לילך חייבי מנחם ,דביר גולדשטיין ,יואב בן אבו ,אבי מרציאנו ,ליאור
פליק ,רואי לזרין ,מוטי בוזגלו ,חגי שפירא ,עטר שיינטל ,עטיה אלרחאחלה ,פאני רבינוביץ ,משה בסוס ,חיים
רוזנברג ,הילה קורדנה ,מורן קדוש ,מעיין סיביליה ,דנה סיבוני ,רג'ינה קצב ,עמיקם יערי ,שרית וילנציק,
אורלי ניסטל ,שי ליטנסקי ,אביהו כהן ,דניאלה אסתר ליזמי ,אליה נגאר .נטלי שמואלוף ,יוסף נדב לוי ,שרונה
גרוסמן שטרית ,גבריאל בן חיים ,הגר יחזקאלי.
אורחים :עו"ד גיא הדר -מבקר האגודה ,אנאלין דויד -חברת וועדת מכרזים ,אייל סגל -חבר וועדת מכרזים
ליטל עקנין,
חברי מועצה שנעדרו :אופיר בר ,אורן אבוטבול ,סטיב טורקין ,אלעד יונה ,רן הלברשטיין ,תמי כוכבי.
על סדר היום
 .1עדכוני הנהלה
 .2בחירות יו"ר הוועד המנהל ונשיא האגודה
 .3בחירת מתנה שנתית
 .4העברת תקציבים הדורשת את החלטת המועצה בעניין משלחות ויום הסטודנט.
סגן נשיא האגודה :השעה , 18:00ישיבת מועצה מספר  104נפתחה ,הישיבה מוקלטת.
כעט נעבור לעדכוני הנהלה ובשעה  18:30יחלו הבחירות לנשיאות בכל פורום שיהיה..
עדכוני הנהלה:
 .1עובדי באגודה -
 עומרי פורת ,התקבל כראש מחלקת מלגות מעורבות חברתית וקשרי חוץ. סארי מנסור ,ראש מחלקת אקדמיה הודיע באופן רשמי על התפטרותו עקב בעיות שכר. מור שלפופובסקי  ,המנהלת האדמיניסטרטיבית של האגודה תישאר עמנו עד סוף חודשמאי.
קיים תסכול ומרמור רב בקרב העובדים בנוגע לשכר .ועל כן יש צורך בחשיבה מחודשת
בנוגע לשכר העובדים בכדי שנוכל לשמרם.

 .2נפתח סמסטר ב' בפרויקט 'מודל האו"ם'.
 .3פרויקט העצמה גברית ,שיזם חבר המועצה אביהו כהן ,נפתח.
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 .4תחילת אפריל יתחיל הפרויקט 'פוליטיקאיות צעירות' .נרשמו כ 40-נשים.
 .5ביום ראשון ה 19/03-יתחיל קורס הדירקטורים .התכנים הותאמו במיוחד לפעילות האגודה
שלנו .הקורס נעשה תוך שיתוף פעולה עם בית הספר 'תפנית' של האוניברסיטה הפתוחה..
 .6יום שני ה 20/03-תצא משלחת חינוך לסטודנטים הורים בפינלנד .מטרות המשלחת –
למידת המודל הפיני מבחינת חינוך ורווחה .יצירת גרעין יוזם ומקדם למועדון ההורים .כל
סטודנט יכתוב נייר עמדה – מה קורה במוסד שלנו מול מוסדות אחרים ומה קורה בישראל
מול מה שקורה בפינלנד.
 .7ב 29/03-יערך מפגש למועדון ההורים בקמפוס אשדוד.
 .8ב 12/03-הגיעו כ 200-סטודנטים הורים וילדיהם מכל הארץ לפעילויות לכבוד פורים בקמפוס
רעננה.
.9

ב 21/3-ייערך כנס ירושלמים – במרכז הצעירים בירושלים.

 .10פרויקט 'אנגלית חינם' שיזמה חברת המועצה אורלי ניסטל  -יצא לפועל כמעט ללא עלויות.
הפרויקט יצא תוך שיתוף פעולה עם שגרירות ארה"ב והמרכז האמריקאי ,שמספקים מורים
ומרכזי לימודי בחינם .מטרת הפרויקט הינה חיזוק הפריפריה והמגזר הערבי.
 .11החזרי נסיעות לחברי מועצה  -רשם העמותות הגיב למבקר כי בהתחשב באופייה המיוחד
של האוניברסיטה הפתוחה הוא מאשר לשלם החזר נסיעה לחברי מועצה.
 .12קפיטריות  -המשא ומתן צריך להיסגר בימים אלו ואנו מקווים שבראשון למאי תהיה כניסה
מול היועץ המשפטי ,גיא הדר ומנהלת הכספים.
 .13מפגשי סטודנטים חדשים -ציון לשבח לעטר שיינטל ורואי לזרין שהגיעו למפגשי סטודנטים
חדשים.

סגן נשיא האגודה :כעט יחלו בבחירות לנשיאות.
המתמודדים הם :גבריאל בן חיים ,דניאלה אסתר ליזמי והילה קורדנה.
כל מועמד קיבל  5דקות לשאת דברים ולאחר מכן  2דקות לשאלות.
הילדה קורדנה הסירה את מועמדותה במהלך נאומה.
להלן תוצאות ההצבעה לתפקיד נשיא האגודה:
גבריאל בן חיים 19 :קולות
דניאלה אסתר ליזמי 12 :קולות
קול אחד פסול
אי לכך ,בהתאם לתוצאות ,נבחר לתפקיד נשיא האגודה ויו"ר הוועד המנהל מר גבריאל בן חיים.
ההצעה לעדכון תקציב מועדון אופל"ה ,פרויקט עושים שינוי  -בהתאם להמלצת ועדת כספים
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דברי הסבר :בפרויקטים אלו יצאו יותר משלחות מהמתוכנן ,דבר שמשנה את מסגרת התקציב
המתוכננת אך מבלי לפגוע בתקציב -מצד אחד גובים את המחיר מהסטודנט ,ולאחר מכן משלמים
לספקים .אז לכאורה הדבר מגדיל את ההוצאות ,אך כנגד מגדיל את ההכנסות בהתאם.
*הסבסוד הוא דיי נמוך ביחס למחזור ולכן יש לעדכן את סעיף ההכנסה ואת סעיף ההכנסה.
ההצעה לעדכון תקציב מועדון אופל"ה
בעד 22 :נמנעים 0 :נגד0 :
ההצעה עברה.

ההצעה לעדכון תקציב פרויקט עושים שינוי
בעד 22 :נמנעים 0 :נגד0 :
ההצעה עברה.

קיום יום סטודנט עצמאי לאו"פ :הצעת ההנהלה.
בעד 13 :נגד 2 :נמנע8 :
ההצעה עברה.

הצבעה על המתנה השנתית:
אופציה ראשונה  2 :קולות
אופציה שנייה  18קולות
אופציה שלישית  0קולות
ההצעה השנייה נבחרה – שובר אקסטרה בונוס ממותג.

אישור :הפרוטוקול אושר ביום  05/04/2017ע"י נשיאות המועצה

הגב' דניאלה ליזמי

מר גבריאל בן  -חיים

מר יואב תעיזי

סגנית נשיא

נשיא

סגן נשיא

וסגנית יו"ר הוועד

ויו"ר הוועד

וסגן יו"ר הוועד
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