
 

  

  

  ועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחהמ

  17 'פרוטוקול מס

  תל אביב, בתיכו� אליאנס 9.010.18ישיבה שהתקיימה ביו� 

מיכל  ,שי זיו ,אמנו� הלל ,יוסי דיי� ,יהודה דויטש ,אלו� דוד ,מאל'איימ� ג ,שגיא ב� חור: נוכחי�

  .דוד קגנו�י ומור� מטוט ,לב-ליאור כוכב ,כה�

  .ודוד סיירס ענת מנדל, שלומי פתחי, ד גיא הדר"וע: ג� נוכח

, לקו פינקס'ז, לירו� משול�, אליהו מרקובצקי, אורי ליבנה, מיכל גורל, דביר גולדשטיי�: נעדרו
אריאל , אלכסי שקולניק, אביבה של�, חנה רוקח, תמיר קרקסו�, שי קרפלס, איליה פרינ 

  .תורגמ�

�  .דיו� בשיניי� בתקציב, עדכוני ועד, י אקדמיי�בחירת חבר ועד לעניינ: הוקרא סדר היו

  .פי הוראת התקנו�#חברי� נדחו ההצבעות בחצי שעה על 20בגלל שלא נוכחו 

  עדכוני ועד

עברנו את חודשי הקי  שה� יחסית יבשי� בפעילות ועכשיו אנו נכנסי� לסמסטר " – ר האגודה"יו
א "ונה לשנה שנייה כמעט אקיימי� הרבה הבדלי� בי� שנה ראש. תחילת שנה חדשה, חדש

כ תקציב "סה. שנה שעברה עבדנו הרבה על בניית מבנה האגודה ותוכנית עבודה שנתית. להשוואת
. ח"והשנה אנו עומדי� ע� תקציב שקרוב לשניי� וחצי מליו� ש, 'אל�  140שנה שעברה היה 

�  ". כיו� יש לנו אפשרות לתת מענה סטודנטי

כיו� אי� . ע� עוזר סגנית השר גילה גמליאל האחרית על צעירי�מור� ואני נפגשנו # ר"קורס אמי
  . העוזר מסר שישקול בחיוב. ר"מוסד אקדמי שיש תקציב לקורס הכנה לאמי

  . בדיקת ספקי�, עובדי� על האתר

.  הועד סגר עסקה להדפסת ארבעה עיתוני� ע� מעריב שנה הקרובה, נער) מכרז – לגבי הניוזלטר
  : טרי�להל� סדר הפצת הניוזל

 . אל� עיתוני� 25בקמפוסי�  פרונטליבסו� סמסטר יחולקו באופ�  •

 .תחילת סמסטר הבא יחולקו לסטודנטי� ארבעי� וחמישה אל� עותקי� בערכות לימוד •

  . בי� חודש מאי ליוני יחולק בקמפוס העותק האחרו� של העיתו�  •

. ר סוגי� שוני�הועד בחר להזמי� מספר תיקי� במספ #"שי המיוחד לתחילת שנה"הלגבי 
�ולכ� הועד , "שי מיוחד לתחילת שנה"קיי� עוד� בתקציב . ההזמנה תהיה מוכנה רק בעוד חודשי

  ". שי"בחר להזמי� ג� ספלי� כ

אירוע , תחילת האירוע היה השקה. אירוע פתיחת שנה באזור חנוכה #לגבי אירועי� בקמפוסי�
�  . היהודי�ולאחר מכ� אירוע תרבות כנראה להקת . סגור למוזמני



למדנו כי הצבת דוכני� בקמפוסי� , לאחר הניסיו� שנצבר בשנה האחרונה #הערה בנוגע לדוכני�
לא נקיי� , ולכ�, בעיקר עבודת גבייה, אול� דורשת עבודה רבה, אינה מביאה להכנסה משמעותית

כז מוזמ� הר, במידה ורכז אזור מעוניי� להציב דוכני� באופ� נקודתי. השנה דוכני� ביוזמת הוועד
ר הצהיר כי הסכומי� שרכז "היו. כולל תיאו� מול האוניברסיטה והגזבר, לקחת אחריות מלאה

  . יגייס יהיו חלק מהתקציב השנתי של אותו רכז

  בחירות

בפע� נשיאת האוניברסיטה הפתוחה החליטה שהאוניברסיטה תיקח אחריות מלאה על הבחירות 
, התקנו�, ממוחשבת ואנו אחראי� על הפרסו�יחידת המחשב אחרית על המערכת ה .האחרונה

  . ועדת הבחירות

ע� אפשרות לפרוס את , 'אל�  #500מועצה הבא תצטר) לקחת אחריות על הבחירות בעלות של כ
�  . ובכ) להקטי� את הנטל על התקציב השוט�, ההוצאה על פני מספר שני

  תשלו� דמי רווחה

סטודנטי� שנרשמו לקורס  36,000ה מתו) סטודנטי� שילמו דמי רווח 19,095 #ר האגודה"יו
תשלח הודעה במייל , לסטודנטי� אשר נרשמו הסמסטר ולא שילמו דמי רווחה. 'א2010בסמסטר 

  . הקוראת לסטודנטי� לחזור בה� מהחלטת� ולשל� את דמי רווחה ולהירש� כחברי אגודה

על כרטיס סטודנט שלה� יהיה סימ� שנית� לזהות כי , בנוגע לסטודנטי� ששילמו דמי רווחה
  .שילמו את דמי רווחה

בחודש נובמבר ישלחו שני ניוזלטרי� מיוחד שיפרסמו את שלל ההטבות וההנחות למשלמי דמי 
  .רווחה

ע� רכז מעוניי� , י�הדוכני� לא כלכל. "ר בנוגע לדוכני�"הגזבר חיזק את דברי היו #גזבר האגודה
�עוד סוגיות שהעלה . ק דחוי'אפשר בצ, הוא צרי) לקחת תשלו� מראש, להביא דוכני� בתשלו

�  :להל�, הגזבר והמלי  להעביר� להחלטת ועדת כספי

  .העמותה לעובדי גמל קופת בחירת •

 הכללי החשב טבלת על הגזבר המלצת. פרטי ברכב נסיעה הוצאות החזרי טבלת בחירת •
  .צרהאו במשרד

  .מכרז דורשת שאינה הועד חברי של לפרויקטי� המקסימאלי ההוצאה סכו� קביעת •

 .באילת הסמינר עבור הגבייה עודפי בחלוקת דיו� •

  הצבעות

�, להצעה נגשה מועמדת יחידה, בסדר היו� הייתה הצבעה על תפקיד חבר ועד לענייני� אקדמיי
�הצבעה על מועמדות לחבר ועד לענייני  להל� תוצאות. לב#ליאור כוכב' הגב, רכזת מחוז ירושלי

�  : אקדמיי

  נמנע 0     נגד 0     בעד 11

   שינוי� בתקציב

בשנה שעברה כאשר חתמנו על . אתר האגודה שיש היו� לא עולה על הצרכי� שלנו #ר האגודה"יו
 �האתר , 'אל�  30ולכ� הקצבנו סכו� של ' אל�  80#90האתר לא היה לנו האפשרות לשל

נראה לנו שצרי) אתר , על לכ�.  הספק איתו התקשרנו הפר חוזה ועוד. גי�שקיבלנו מלא בא



אבטחה לצור) '  #20,000על בניה וכ'  65,000, ' 85,000איכותי בעלות חד פעמית של 
  . התממשקות ע� מסד הנתוני� של האוניברסיטה

תקציב  פי החלטה קודמת של המועצה#ולכ� על, האירוע לא התקיי� #לגבי אירוע פתיחת שנה 
  . האירוע יועבר למלגות

חית ביקשה לעשות חישוב עודפי� של המחלקה פע� "הרמ #חית תרבות ורווחת הסטודנטי�"רמ
�  . בחצי שנה ולאפשר להעביר את תקציב האירוע לאירועי� הקרובי

אני השקעתי הרבה  # חית תרבות ורווחת הסטודנטי� בנוגע לתשלומ� שכר לחברי הועד"דברי רמ
אני מוכנה לעבוד וכ� להשקיע . וכ� אירוע סו� קי  שבוטל, אירוע באילת, ר הסליחותזמ� על סיו

אני יכולה להשקיעה לפי פרויקטי� ולא , התפקיד שלי לא מוגדר דיו. יו� בשבוע כמו שאמרתי
בינתיי� . זאת מכיוו� שתפקיד שלי יותר דינמי ותלוי כמה מוטבציה יש לי. באופ� אחיד כל השנה

  . ומפריע לי הביקורת של חברי המועצה. לו� שכר או  החזרי הוצאותלא קיבלתי תש

, לכ�ו. משרדי ממשלמה סגורי� במהל) החגי� ,תיק מס הכנסהומ "תיק מעלגבי  #גזבר האגודה
  . אצלי בתיק וה�, יקי� מוכני�'היו� יש לי צרק 

   שיווק וחסויות

 עצמאי נות� שירותבסטטוס  יהיהאייל שפירא  מעתה. שונהתק� איש השיווק  #ר האגודה"יו
  . במקו� עובד

  .ל"הנ התפקידי� מכרז עלבניוזלטר הקרוב יפורס�  #ודובר, לגבי מנהל אדמיניסטרטיבי

. התקציב בניצול לשיבוש גור� הדבר. קורא לחברי מועצה להגיע לישיבות המועצה #ר האגודה"יו
  . ר למלגותועבתכל תוספת תקציב  הציעה שמעתה ר "היו, וכ�

   .העולה הצעה לקיי� הצבעה מתגלגת על שינויי� בתקציבר "היו #עה מתגלגלת על התקציבהצב

  .התקבלה פה אחד

  .י נשיא המועצה השינויי� בתקציב ע� ההתאמות הנדרשות להצבעה"ישלח ע

  :נספחי� לפרוטוקול

  .אי�

  :אישור

 �  .י נשיאות המועצה"ע 1.11.09הפרוטוקול אושר ביו

�  :על החתו

  דוד קגנו�מר                            ורח# מר שגיא ב�
  נשיא מועצת הסטודנטי� סג�           ר הוועד"יו    

  של האוניברסיטה הפתוחה  


