
 

  ועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחהמ 

  

  11 'פרוטוקול מס

  תל אביב, רמת אביבפ "האובקמפוס  9.04.23ישיבה שהתקיימה ביו� 

שי , יוסי דיי�, יהודה דויטש, אלי גולדשטיי�, דביר גולדשטיי�, מאל'איימ� ג, שגיא ב� חור: נוכחי�
תמיר , דוד קגנו�, איליה פרינ�, לקו פנקס'ז, דוד סיירס, לירו� משול�, מור� מטוטי, מיכל כה�, זיו

  .חנה רקח ואביבה של�, קרקסו�

גיל , שלומי פרחי, ד גיא הדר"עו, ר גיל פישו�"ד, מ�איתי צוקר, רועי פתאל, איל��יניב בר: וכחג� נ
  .רוזנברג

  .ואלו� דוד מיכל גורל ,מאל'איימ� ג, אמי� בשיר :נעדרו

  . הישיבה נפתחה בהקראת סדר היו�

הנדרשי� בתקציב ואת הסיבות העומדות מאחוריה� וביקש ר האגודה הסביר את השינויי� "יו
ר האגודה הסביר כי התקציב "יו. את אישור המועצה לצר� את השינויי� לסדר היו� של הישיבה

שיתחיל מחודש ספטמבר הקרוב ועד ולספטמבר בשנה הינו זמני וכי הוועד מתכנ� כבר תקציב 
  .שלאחריו

  .דר היו�התקיימה הצבעה לצירו� שינוי התקציב לס

  0  :נמנע    0  :נגד    15  :בעד

  .התקיימה הצבעה על שינוי התקציב

  0  :נמנע    0  :נגד    16  :בעד

לב �ליאור כוכב, אלי גולדשטיי�: י חברי המועצה הבאי�"הוגשו מועמדויות לועדת מכרזי� ע
ועדה לועדת מכרזי� זהה למספר המקומות הקיימי� בוהואיל ומספר המועמדי� . ואביבה של�

  .לא הובעו התנגדויות עבור מינויי� אלו. מינויי� של המועמדי� אושר אוטומטית זו אזי

נציג המנחי� פירט על ארגו� . איל� נשא דברי� בפני חברי המועצה�נציג המנחי� מר יניב בר
לפני . מ ע� ההנהלה"הארגו� נמצא מזה כחצי שנה במו. המנחי� ועל ההיסטוריה של הקמתו

  .לושה שביתות אזהרה נקודתיותהשביתה הנוכחית תקיימו ש

  :טענות המרצי� העיקריות הינ�

המרצי� שואפי� למיסודו של הסכ� קיבוצי ע� האוניברסיטה וזאת על מנת להגיע   .א
המרצי� מתעקשי� על הסכ� קיבוצי על מנת להבטיח  .ליציבות תעסוקתית של המרצי�

מנוע מצב בו עבודת� המטרה הינה ל. ממנו ליהנותשג� דורות עתידיי� של מרצי� יוכלו 
כיו� היק� המשרה של המנחי� ומרכזי . של המנחי� מופסקת בסיו� כל סמסטר

לא נית�  ההוראה תלוי במספר הנרשמי� לסמסטר ואי לכ& טוענת האוניברסיטה כי
 .עד כה לא התקבלו הצעות רציניות מצד הנהלת האוניברסיטה. למסד את התפקיד

תחלופה גבוהה של מנחי� אוניברסיטה לבצע את ההיעדרו של הסכ� קיבוצי מעודד 
הדבר ימנע התמקצעות של המנחי� ובהכרח  ".חלטורה"והפיכתו של תפקיד המרצה ל



הסכ� קיבוצי דומה קיי� בכל . יוריד את רמת הלימוד ואת השירות הנית� לסטודנטי�
 .המוסדות להשכלה הגבוהה

צי� כלל לא באופ� אישי נהלי ההחלטה מתקבלי� באוניברסיטה ללא התייעצות ע� המר  .ב
כדוגמא הובא . המרצי� אינ� זוכי� ליחס של תו� לב בהתנהלות מול�. ולא כנציגות

נושא הפנסיה של המרצי� אשר מופרש על חשבו� משכורת� וכ� נושא הייצוג המשפטי 
טענותיה של האוניברסיטה שהמרצי� חוזרי� בה� , כמוכ� .שהאוניברסיטה פעלה לטרפד

לית ואינה אכרגע ההתקדמות במגעי� היא מינימ .שגו ה� שקרי�מהסכמות שכבר הו
 .מספקת על מנת להגיע להסכמה

הדרישה . האוניברסיטה מתנהלת בשביתה בצורה שפוגעת ומשפילה את הסטודנטי�  .ג
להתנהל כאילו הלימודי� מתנהלי� כהרגל� גורמת נזק ישיר ה� למרצי� אבל בעיקר 

יעה הקשה ביותר בציבור שבירת השביתה באופ� נקודתי מהווה את הפג .לסטודנטי�
הסטודנטי� שכ� הדבר מונע את הדרישה להשלי� את השיעורי� שהוחסרו בשלב מאוחר 

 .יותר

נציג המרצי� ביקש מהמועצה לבקש מהסטודנטי� לאכו� את השביתה וכ� לבקש מהנהלת 
הסטודנטי� ולהודיע כי הלימודי� האוניברסיטה למנוע את הטרטור המיותר על חשבו� 

  .מופסקי� עד לתו� תקופת השביתה

אי� זה . ר האגודה הביע את עמדתו והודיע איננו מצדד ואיננו תומ& באחד הצדדי�"יו
להסכ� קיבוצי יש יתרונות . או לתוו& בי� הצדדי� לשפוטמתפקידה של האגודה והמועצה 

את נראה כי חלק� של טענות המנחי� ע� ז. וחסרונות ומהווה שיטה ולאו דווקא עקרו�
מושג הסולידריות אינו זר לנו כסטודנטי� וכי עלינו להכיר בזכות� של עובדי�  .מוצדקות

להתאגד ולפעול על מנת לשפר את תנאי העסקת� כל עוד מאבק זה מנוהל במתינות ובצורה 
האוניברסיטה התנהגות , בנוס� .המרצי� מאבק ע�  דהי�מז אנוא&  כי�תומ ואיננ .מושכלת

חשוב לציי� ולהדגיש כי אנו מצפי� כי כל  .איננה תקינה בדר& טיפולה בשביתה הנוכחית
  .סיכו� שיושג לא יהיה על חשבונ� של הסטודנטי�

  .התנהל דיו� על סמ& הצהרה זו

  :להל� התוספות

  ".איננו תומכי� א& אנו מזדהי� ע� מאבק  המרצי�"השמטת המשפט 

  0  :נמנע    11  :נגד    2  :בעד

אול� במידה והאגודה , האגודה איננה תומכת כרגע באחד מהצדדי�"תוספת הפסקה 
אזי תתערב האגודה על מנת לקד� את , תתרש� כי אחד מהצדדי� נוקט בסחבת מיותרת

  ".פתרו� המשבר

  1  :נמנע    0  :נגד    12  :בעד

פרד הואיל ואנו רואי� בעבודות ובחובות האקדמיות השונות חלק בלתי נ"תוספת הפסקה 
אזי אנו  2009במאי  1� אזי במידה והשביתה תמש& מעבר ליו� ה, מההוראה בקורסי� השוני�

חי� ועבודות "ממ, ני�"קוראי� לציבור הסטודנטי� לא להגיש עבודות ובכלל� ממ
  .סמינריוניות עד לקבלת הנחייה אקדמית מלאה

  0  :נמנע    0  :נגד    13  :בעד

  .באפריל 30�להועלתה הסתייגות לתארי& ובקשה להקדימו 

  2  :נמנע    2  :נגד    9  :בעד

חבר הוועד לענייני� אקדמיי� התבקש לוודא כי סטודנטי� באפיקי המעבר לא יינזקו במידה 
  .והסמסטר יתאר& עקב השביתה



פרטי� נמסרו לחברי . צוי� כי היו� מתקיימת שעת כדור האר� ויחולקו פרסי הגלובוס הירוק
  .המועצה

  

  :נספחי� לפרוטוקול

  .לשינוי התקציבהצעה 

  .הצהרת הסיכו� לגבי ישיבת המועצה

  

  :אישור

  .י נשיאות המועצה"ע 24.05.09הפרוטוקול אושר ביו� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :על החתו�

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



  .לשינוי התקציבהצעה 

  

 ט"ל תשס"הצעת תקציב לאגודת הסטודנטים לשנה
  

 הכנסות

 הערות סכום הכנסות

 2010ל ניתנו כהלוואה לחזרה ללא ריבית והצמדה בשנת "ח מתוך הסכום הנ"מאה אלף ש  140,000 ₪  פ"תקציב מהאו

    114,060 ₪  צפי הכנסות מחסויות 

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      

    ₪254,060   כ הכנסות"סה

  

  

  

  

  

  



 הוצאות

 הערות שינוי סכום חדש סכום מקורי מחלקת הסברה ותקשורת

      - ₪             ₪40,000      ₪40,000     הקמת ותחזוקת אתר

    ₪26,000      ₪48,000      ₪22,000     )בין שניים לשלושה(עיתון האגודה 

    12,000-₪       - ₪             ₪12,000     אירוע השקת אגודה

             ₪ -    

      - ₪                מחלקת תרבות ורווחת הסטודנט

    ₪10,000      ₪24,000      ₪14,000     'אירוע השקה ופתיחת סמסטר ב

      - ₪             ₪4,000        ₪4,000       יום עיון יום השואה

      - ₪             ₪25,000      ₪25,000     הפנינגים

             ₪ -    

      - ₪                מחלקת קשר חוץ ומעורבות חברתית

    21,000-₪       - ₪             ₪21,000     מלגות מעורבות חברתית

             ₪ -    

      - ₪                כלכלי ופתוח משאביםסיוע ,מחלקת מלגות 

      - ₪             ₪5,000        ₪5,000       ערב הוקרה ושי לחיילי מילואים

             ₪ -    

      - ₪                המחלקה לעניינים אקדמיים

      - ₪             ₪7,000        ₪7,000       בניית מאגר סיכומים ומקראות

             ₪ -    

      - ₪                פעילות מקומית

      - ₪             ₪3,000        ₪3,000       איזור חיפה

      -      ₪        ₪3,000        ₪3,000       איזור ירושלים

      - ₪             ₪3,000        ₪3,000       איזור באר שבע

      - ₪             ₪10,000      ₪10,000     איזור תל אביב

      - ₪             ₪2,500        ₪2,500       איזור השרון

      - ₪             ₪2,500        ₪2,500       איזור שפלה

      - ₪             ₪5,000        ₪5,000       איזור הצפון

             ₪ -    

      - ₪                קופה קטנה

      - ₪             ₪8,000        ₪8,000       ₪ 5,000הוצאות עד 

             ₪ -    

      - ₪                החזר הוצאות חברי ועד מנהל

 פירוט בנספח נפרד    3,000- ₪       ₪58,060      ₪61,060     החזרי הוצאות

             ₪ -    

      - ₪                מועצה

  17-20.9.08-התקיים ב     - ₪             ₪6,000        ₪6,000       סמינר פתיחת שנה 

   ₪          -   

     -          ₪   ₪254,060    ₪254,060   כ הוצאות"סה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .הצהרת הסיכו� לגבי ישיבת המועצה

  ,לציבור הסטודנטי� באוניברסיטה הפתוחה
  

  שביתת המנחי� ומרכזי ההוראה: הנדו�

פתחו המנחי� ומרכזי ההוראה בקורסי� השוני�  19.4.09החל מתארי& , כפי שאת� יודעי�
עקב כ& הופסקו השירותי� האקדמיי� הניתני� . תה שאיננה מוגבלת בזמ�באוניברסיטה בשבי

הופסקו שירותי , כמוכ�. לציבור הסטודנטי� במרבית� של הקורסי� המתקיימי� בסמסטר זה
  .ההנחיה הטלפונית והמענה בפורומי� באתרי הקורסי�

לעשות כ�  התכנסה מועצת הסטודנטי� לישיבת חרו� במועד הראשו� שהיה נית�, בעקבות כ&
במסגרת התקנו� על מנת לבחו� את המצב האמור ולנסות להגיע להחלטה אשר תקד� את פתרו� 

והודעה זו  2009באפריל  23, ט"ט ניס� תשס"כ, הישיבה התקיימה ביו� חמישי. המשבר במהרה
  .באה בעקבותיה ומנוסחת ברוח ההחלטות שהתקבלו בה

מ מטע� האוניברסיטה בחרו שלא "נציגי המו ולאור העובדה כילאחר שנשמעו טענות המנחי� 
  :ר האגודה בזו הלשו�"בחרה המועצה לאמ� את עמדת יו. להגיע למרות שהוזמנו לדיו�

מושג הסולידריות החברתית . ואינטליגנטיהסטודנטי� באוניברסיטה הפתוחה ה� ציבור ערכי "
ציבור . ת ולגיטימיתאנו מכירי� בהתארגנות סגל ההוראה כהתארגנות מייצג. ה�איננו זר ל

הסטודנטי� מכבד את מאבק� למע� שיפור תנאי העסקת� ולא נות� יד לניסיונות לשבור שביתה 
  . שהינה נשק לגיטימי במאבק עובדי�

של  :הינו אינטרס משולששל המנחי� ומרכזי ההוראה אי� עוררי� על כ& ששיפור תנאי העסקת� 
 ואי העסקה ראויי� ימשכו כח אקדמי טוב וישפרתנ. הסטודנטי�של האוניברסיטה ושל , המנחי�

כסטודנטי� עובדי� , קא אנוודו .את רמת המוטיבציה של אלו שכבר מנחי� באוניברסיטה
אשר מסייעי� לנו לצלוח את , מביני� ומזדהי� ע� המנחי� שלנו, המכלכלי� את משפחותינו

  . התואר באוניברסיטה הפתוחה

מ אינטנסיבי על מנת לסיי� את השביתה בהקד� ולמזער "ואנו קוראי� לכל הצדדי� להיכנס למ
  ".סטודנטי� 45,000את הנזק שכבר נגר� לציבור של 

צד זה או אחר ואיננו מתיימרי�  נוקטי� בעמדתו שלאיננו המועצה מבקשת להדגיש כי , בנוס�
המשא נמש& , לאור הידוע לנו בעת כתיבת שורות אלו, בכל מקרה. לשפוט או לתוו% בי$ הצדדי�

ומת� בי� נציגות המנחי� ומרכזי ההוראה ובי� הנהלת האוניברסיטה כ& שתיוו& מעי� זה א� איננו 
המועצה  יתערבואזי , במידה והמועצה תבחי� כי אחד מ� הצדדי� נוקט  בסחבת מיותרת. נדרש

  .מנת לקד� את פתרונו המהיר של המשבר הנוכחיוהאגודה על 

הדרישה להגשת החובות , בשל אי ההנחיה האקדמיתקשת המועצה להבהיר כי מב, בנוס�
. איננה מוצדקת ,חי� אשר תארי& הגשת� קרב"ני� וממ"ממ: האקדמיות השונות ובכלל�

אזי אנו קוראי�  2009באפריל  30, ט"אייר תשס' ו, במידה והשביתה תתאר% מעבר ליו� חמישי
זאת על מנת למנוע פגיעה ו לציבור הסטודנטי� לא להגיש עבודות אקדמיות מעבר לתארי% זה

אשר יאלצו להגיש עבודות כאשר אינ� מקבלי� הנחייה בהישגי� האקדמיי� של הסטודנטי� 
הפסקת ההגשה של העבודות תמש& עד לחידוש ההנחיה האקדמית באופ� . מספקת עבור הכנת�

  .מלא

דמי הוג� המועצה והאגודה יפעלו להשבת כל מפגשי ההנחיה שהוחסרו וכ� לקביעת לוח זמני� אק
וראוי אשר יאפשר השלמת כל החומר שהוחסר וסיו� הסמסטר ללא פגיעה ה� ברמה האקדמית 

האגודה תפקח ותוודא , כמוכ� .של הלימודי� באוניברסיטה וה� בהישגי הסטודנטי� הלומדי� בה
כי כל הסכ� שיושג בי� האוניברסיטה למנחי� ומרכזי ההוראה לא יפגע בציבור הסטודנטי� בהוא 

  .זה



כ גדעו� סער וכ� לועדות החינו& והכספי� על מנת "ח, לשר החינו& והאגודה והמועצה פנ, כמוכ�
המועצה והאגודה מודות לחברי . השביתה שיפעלו למע� פתרו� מהיר של המשבר ולסיומה של

  .הכנסת שהביעו עניי� והציעו את התערבות� בפתרו� המצב הנוכחי

מיטב יכולת� לשאלות בפורו� אתר המועצה בכתובת נציגי האגודה והמועצה ישמחו לענות כ

פורו� �אנו מבקשי� לרכז פניות אלו בתת . http://telem.openu.ac.il/students_council: הבאה
 .בנושא השביתה

  ,ובתקווה לסיו� מהיר של השביתה בברכה

  

  חור�שגיא ב�          שטיי�דביר גולד        
                   ר אגודת הסטודנטי�"יו           נשיא מועצת הסטודנטי� 

  של האוניברסיטה הפתוחה      אוניברסיטה הפתוחההשל 

 


