
 

  

  ועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחהמ 

  20 'פרוטוקול מס

  תל אביב, פ ברמת אביב"בקמפוס האו 10.01.28ישיבה שהתקיימה ביו� 

, דוד קגנו�, אלי מרקובצקי, מור� מטוטי, אלי גולדשטיי�, דביר גולדשטיי�, שגיא ב� חור :נוכחי�
  .מ�'תורגואריאל  , אלכסיי שקולניק, אביבה של�, תמיר קרקסו�

  .אליר� אוחיו� ורועי פתאל, דוד סיירס, ענת מנדל, ד גיא הדר"עו :ג� נכחו

ליאור , מיכל כה�, שי זיו, יוסי דיי�, יהודה דויטש, אלו� דוד, מיכל גורל, מאל'איימ� ג: נעדרו
  .שי קרפלס וחנה רקח, איליה פרינ!, לקו פינקס'ז, לירו� משול�, אורי ליבנה, לב  כוכב

    .חה בהקראת סדר היו�הישיבה נפת

בעקבות תהלי" . שכר כי א� החזר הוצאותשול� בשנה שעברה לא  :תשלומי שכר לוועדבנושא 
יקבלו  אותומוצדק  חי� מהו שכר"נקבע בהסכמה בי� הרמ, ר"ווביוזמת הי, שהחל בפסח אשתקד

  . תמורת עבודת�

בחודשיי� . � בפועלנקבעו תקרות השכר ואת הסכומי, בעקבות דיוני� בנושא, בקי!: השנה
חי� בכפו� להחלטת "לאחר מכ� הוחלט כי יקבע שכר� של הרמ ,פ דוחות"הראשוני� נוסה ע

  . ר ולאור הבנות שהגיעו אליה� מולו"היו

נעשה  . אי� אפשרות ליצור עימו קשר בחודש האחרו�. יקבל רק בעבור חודש בו עבד: לירו� משול�
  . י שראוי היה לקבל תמורה להשקעתוניסיו� להיות הוג� ככל האפשר כלפי כל מ

ית ולכ� "מתפקדת כרמח. מקבלת עבור חלק מהזמ� שכ� הצטרפה מאוחר יותר:ליאור כוכב לב 
  . איננה חלק מוועדת המכרזי� יותר

אי� לשל� שכר אלא רק החזר , לפברואר 20  החל מה, פ תקנות רש� העמותות"ע: גיא הדר
  .א"בשיתו� ע� אגודת הסטודנטי� של ת, בעניי� מצדי קיי� מאבק עקרוני. הוצאות לחברי וועד

אבל יצא מסמ" בו ניתנת פרשנות , משרד המשפטי� אינו מוכ� להחריג את אגודות הסטודנטי�
בשינויי� קלי� , שיאפשר לאגודות להמשי" להתנהל כ", לחוק העמותות מול אגודות הסטודנטי�

 3וועד עמותה יכלול , יהפו" להנהלת האגודה וועד העמותה .וכ� ארכה עד אוקטובר לשינוי התקנו�
  . האגודות יוכלו לקבוע כי הממני� והמפטרי� ה� המועצה ולא הוועד, אנשי�

הלי" פורמאלי בו חברי  .פ חוק ובעיקר קשורי� בענייניי� טכניי�"מוגדרי� ע:  תפקידי הוועד
צה יוכל להיות ג� חבר וועד חבר מוע. י המועצה"הוועד ייבחר ע. ההנהלה נותני� די� וחשבו� לוועד

  .מדובר בהישג שיאפשר למנהלי האגודה להיות נבחרי ציבור. וג� חבר הנהלה

  : תקציב

הפקות . שינוי משמעותי יחיד שדרוש את אישור המועצה  הוא השינוי בתקצוב יו� הסטודנט
 .ה צור"לא נעשה שימוש עדיי� בסעי� זה ונראה כי יש מאי� להוסי� לתקציב זה בא� יהי: דפוס

פעילות . לאור ההוצאות עד עתה לא צפוי שיהיה שימוש כל כ" רציני ולכ� נית� לקצ!:ציוד משרדי 
. לאיזור צפו� ודרו� יש יוזמה שמתהווה כרגע. רוב הרכזי� אינ� משתמשי� בתקציב: מקומית

  . וא� יש ממילא במרכז היא לטובת איזור תל אביב. אי� פעילות   בתל אביב



יו�  .החלו לעבוד מאוחר יותר ולכ� הסכומי� עבור� מצטמצמי�: דמיניסטרטיבידובר ומנהל א
כמו כ� מתו" מחשבה . 20,000ל וכ� מדמי רווחה מעל "יועבר אליו מכל הסעיפי� הנ: הסטודנט

. להעברת האירוע למקו� גדול יותר ומכא� למכור כרטיסי� רבי� יותר ולהגדיל הכנסות
מבחינת ההערכות לגבי . אירוע לא רווחי: אירוע השקה. ודנטי�סט 5000  צפי ל, אמפיפארק רעננה

  . הערכות קרובות למה שקרה בפועל ,כמות האנשי�

כמו כ� יש לעדכ� את התוספת . לישיבה הבאה רצוי שיהיה דווח על ניצול התקציב עד עתה
  . התקציבית מתו" צמצו� השכר לחברי הוועד שלא נתקבל לגביו ערעור בישיבה זו

מרשי� ואיכותי , יש שאיפה לקיי� יו� סטודנט ברמה גבוהה מאד: מור� מטוטי :ודנטיו� הסט
בימי . זהו יו� סטודנט ראשו� של האגודה ועליו לעמוד בסטנדרט גבוה מאד. שיהווה סימ� לבאות 

לכ� ישנו , הסטודנט הקודמי� בשל מגבלת מקו� לא הגיעו כל מי שרצו בכ" וזה בעייתי מאד
הרצו� הוא להגדיל את תקציב האירוע ואת כמות . האירוע לפארק רעננה ניסיו� להעביר את

בעייתי בשל בעיות תקציב שנפתרות ברעננה שכ� כל ,לגבי העברת האירוע לתל אביב. הסטודנטי�
המחשבה היא לקיי� את יו� הסטודנט כשבוע לפני הבחירות . השירותי� קיימי� באמפי פארק

  .תקבל כנראה בשבוע הבאהחלטה לגבי היו� הסופית  .למועצה

א ולא לבטל "צקי סבור כי יש להותיר חלק מהסכו� לפעילות בתאלי מרקוב: א"איזור ת:הערות
בא� חבר מועצה יזו� פעילות באזור כלשהוא נית� לתקצב לו באישור : ר"תשובת היו .לחלוטי�

קציב הקוד� ג� בת. א"א קיבלו את אירוע ההשקה בת"כמו כ� סטודנטי� מאזור ת. וועדת כספי�
י "מעצ� התפקיד הוגדרו לרכזי� ע: ר"תשובת היו. לא נוצלו כספי� אלו לטובת פעילויות אזוריות

יש ידיעה ברורה של הרכזי� לגבי . ר  כי עליה� לבצע פעילות מקומית בסיוע תקציבי� אלו"היו
 :נפהאזורי� בה� ישנה פעילות ע 2ישנ� . בתחילת השנה נתקיימו פעילויות. מה מצופה מה�

באזור חיפה נעשתה פעילות בתחילת השנה ולאחר מכ� פרשו . ש"איזור ירושלי� ואיזור ב
בא� תקציב האגודה יגדל יש לבחו� אפשרות לתגמול כספי  .באזור המרכז אי� פעילות. הנציגי�
מקווה שהנציגי� שיבחרו .  פתרו� אפשרי הוא בא� הרכזי� לא יהיו חברי המועצה. לרכזי�

פעילויות אזוריות לא בהכרח עולות : מיכל כה� . במועצה הבאה יהיו מחויבי� יותרלאזורי� אלו 
  . אלא נית� לבצע פעילויות בעלויות מצומצמות ולעיתי� א� להכניס כס� ולא להוציא, כס�

  :הצבעה בעניי� תיקו� לתקציב

  0: נמנע     0: נגד   13: בעד

סטודנטי� לוועדת  2ת הגרלה נבחרו בעקבו. חודשי� מתקיימות בחירות בעוד כארבעה: בחירות
נו לקיי� שוב הצבעה באמצעות נתבקשה האגודה להחליט הא� ברצונ פ"ומול האבדיו� .הבחירות 

  :מחשבי� ניידי�

הא� אוסרי�  ?הא� ישנ� עמדות הצבעה פורמאליות של האגודה :שאלות להחלטה בנושא 2
יש בכ" בעיה לגבי  . רותהחלטה של וועדת הבחי ?בשטח הקמפוסי� להקי� עמדות הצבעה

יש לוודא . שלא נית� לוודא חשאיות זו בעמדה פיראטית אשר קמה בקמפוסי�, חשאיות הבחירות
  . יידרש תקציב לאיוש עמדות אלו. כי ג� ישנ� מי שיאיישו את עמדות ההצבעה בא� יש כאלו

ס ומתק� אפ בכל קמפו הועלתה הצעה לשי� רול. מבחינה תקציבית ישנו כיסוי תקציבי לכ"
ג� . ייתכ� והשנה ההצבעה תהיה ערה יותר בשל פעילות האגודה. לימוד המדרב� ומזכיר להצביע

יש עלתה הטענה כי  .נית� לפרס� את הבחירות, בא� יתקיי� לפני הבחירות , ביו� הסטודנט
אופי הבחירות הינו כזה שה�  .לדאוג לנראות הבחירות א" לא בהכרח באמצעות עמדה

  . אינטרנטיות

ג� . על מחלקת הסברה  להציג תוכנית לעידוד ההצבעה ולנראות הבחירות לישיבת המועצה הבאה
  . יש לעדכ� המועצה, בא� יש צור" בתקציב נוס� לש� כ". לדוברות צרי" שיהיה חלק במשימה זו

  



  ?בקמפוסי�  עמדות מחשב רשמיות יהיוהא� : הצבעה

   0 :נמנע     7: נגד    5 :בעד  :תוצאות ההצבעה

 :ניוזלטר. לכל מי ששיל� דמי רווחה*  100ישנה הטבה של , נפתחו קורסי עזר: ר"יו: כוני וועדעד
למרות שהמשובי� למרתוני� היו . אחוזי הצלחה טובי� מאד א" זה לא בא לידי ביטוי במרתוני�

, באתר אלקסה. ישנ� נתוני� אשר מראי� עלייה דרמטית בכמות הכניסות לאתר. טובי� מאד
ממלי! כי חברי מועצה אשר  .נמצא אתר האגודה במקו� מכובד יותר, יה באתרי�המדרג צפי

  . לפרס� ולקד� את עניי� ההשתתפות בשיעורי העזר, נמצאי� בקמפוסי� ישתדלו להפי!

נמצאי� בתהלי" בחירת :דוברות. שיכול לסייע בחלוקת התיקי� הבאי�מבקש מכל מי  :תיקי�

פ התחייבה כי לכל סטודנט "הנהלת האו. יסגרו שעריהכנראה י: מכללת רעננה. דובר לאגודה
  . הבא' ובכל מקרה לא לפני סמסטר א. מאזור השרו� יימצא פתרו� למקו� לימודי� באזור השרו� 

בתחילת  .נתו� לא מעודד שכ� כל השאר לא יוכלו להצביע, בלבד 50%  כ, חברות באגודה
בנושא הצטרפות לאגודה וכ� יישלח מכתב שמטרתו לקד� את נושא " חלו� קופ!"הסמסטר יוחזר 

  . ההצטרפות לאגודה

ישנ� סטודנטי� שלא שילמו משו� שלא מעודכ� כרטיס האשראי . 'ירידה בסמסטר ב: דמי רווחה
   .ה לשל� דמי רווחה ויש לבדוק זאתכיו� ישנה בעי.שלה� במערכת 

פרויקט לסטודנטי� , מסע לפולי�, הוקרה לחיילי מילואי� :פרויקטי הדגל 3: חותמשל, מלגות
מסע .מתקיימות פגישות רבות בנושא גיוס תקציבי� ושיתופי פעולה לפרויקטי� אלו. הערביי�

חייב להיות גו� אוכ� לפרוייקט וארגו� עמ" כנראה ייקח זאת על . פ"אי� תקציב מהאו: לפולי�
  . � דומה שיעשה זאת בפרוייקט לסטודנט הערביממתיני� לארגו. עצמו

פ תקציבי� ופרויקטי� אלו נגעו לליב� של חברי� "אגודת הידידי� מגייסת לאו: חיילי מילואי�
פ "לאחר שנוצר מצב בו היו פניות משותפות לאותו גו� מהאגודה מחד ומהאו. בארגו� הידידי�

פ לא תתקצב מתקציבה השוט� "גע האוה כר"נתקיימה פגישה בנושא ונוצרה הסכמה עפי, מאיד"
  .אבל כ� נית� אור ירוק לארגו� הידידי� לגייס עבור פרויקטי� אלו של האגודה

  . פ ולאגודה  וכ� ליו� הסטודנט"פ לפרויקטי� משותפי� לאו"יועדו מטע� האו*  140,000

  . ל"יישלח גר� פעילות לגבי הפרויקטי� הנ

  :נספחי� לפרוטוקול

  .הצעת התקציב

  :ראישו

  .י נשיאות המועצה"ע 28.1.10הפרוטוקול אושר ביו� 

  :על החתו�

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



  הצעת התקציב: נספח
  

 שינוי הכנסות      
סכום 
 מעודכן

 1,700,000   )'נספח י(דמי רווחה 
      
25,840  

      
1,725,840  

 
  

    -             200,000 )'נספח יא(פ "תקציב או
        
200,000  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

נספח (יתרה מתקופה קודמת 
    -             50,000 )ב"י

          
50,000  

  

    -             180,000 : חסויות
        
180,000  

 
  

    -             80,000 יום הסטודנט
          
80,000  

260,000   
        
260,000  

  

 196,000 )'נספח יג(כרטיסים מאירועים 
      
44,000  

        
240,000  

  

  

  

2,406,000 69,840 2,475,840 

            

  

 שינוי הוצאות      
סכום 
 מעודכן

           :מחלקת הסברה ותקשורת

 16,000 0 16,000 תחזוקת אתר האגודה

 137,688 0 137,688 הפקת עיתון האגודה

הקמת מערכת  -שדרוג אתר האגודה
+ בניית חנות אלקטרונית + אבטחה 

 98,000 0 98,000 התממשקות עם האוניברסיטה

 10,000 2,000- 12,000 הפקות דפוס

 2,097 0 2,097 הקמת פלטפורמה לניוזלטר

 12,000 0 12,000 אירוע השקת האגודה

    277,785 -2,000 275,785 

 :מחלקת תרבות ורווחת הסטודנט

 40,000 0 40,000 )'נספח יד(בקמפוסים  -הפנינג פתיחת שנה 
נספח (מחוץ לקמפוסים  -אירוע פתיחת שנה מרכזי 

 50,000 0 50,000 )'יד

 0 0 0 אירוע סוף קיץ



 15,000 0 15,000 )בקמפוסים(הפנינגים וירידים 

 0 0 0 אירוע חנוכה

 20,000 0 20,000 'אירוע פתיחת סמסטר ב

 5,405 0 5,405 חגי תשרי -סליחות  -יום עיון 

 3,000 0 3,000 יום השואה -יום עיון 
סיורים וימי עיון בשיתוף ארגון , סבסוד סמינרים

 15,000 0 15,000 הבוגרים

 15,000 0 15,000 ליין קבוע

 450,000 115,000 335,000 )'נספח יד(אירוע יום הסטודנט 

  498,405 115,000 613,405 

 :המחלקה לעניינים אקדמאים

 7,000 0 7,000 רכישה מרוכזת+ פרוייקט מייקרוסופט 

 25,000 0 25,000 סבסוד מרתונים בפריפריה

 8,000 0 8,000 "ספרות זולה"

  40,000 0 40,000 

 :מחלקת קשרי חוץ ומעורבות חברתית

 12,000 0 12,000 שוטף

 80,000 0 80,000 מלגה+ מסע לפולין + פרוייקט ניצולי שואה 

 40,000 0 40,000 "מסע לחברה הישראלית"פרויקט 

 15,000 0 15,000 "דיבייט"מימון מועדון 

  147,000 0 147,000 

 :מחלקת מלגות וסיוע כלכלי

 6,000 0 6,000 מלגת פרוייקט צמח

 2,000 0 2,000 מלגת מנהיגות סביבתית

 45,000 0 45,000 מלגות מעורבות חברתית לסטודנטים ערבים

 70,000 0 70,000 מלגות לחיילי מילואים

  123,000 0 123,000 

 :הוצאות כלליות

 274,104 4,104 270,000 )'נספח א(ביטוח תאונות אישיות 

 250,000 0 250,000 )'נספח ב(מתנת פתיחת שנה 

 0 0 0 סמינר פתיחת שנה לאגודה

 70,000 0 70,000 מחיקת גרעון תקציב שנה קודמת

 29,500 0 29,500 פ"וואות מהאוהחזר חלקי הל

 12,000 6,000- 18,000 ציוד משרדי ודואר

 26,000 10,060- 36,060 )'נספח ג(קופה קטנה 

 30,000 0 30,000 בחירות

 22,000 0 22,000 ביטוח אירועים

 825 0 825 ביטוח מעביד

 :ח"משרד רו

 18,000 0 18,000 ג ייעוץ וייצו, בקורת , שכר, ש"שרות הנהח

 :רכזי אזורים

 8,400 0 8,400 )'נספח ה(החזר הוצאות 

 :נשיאות

 1,200 0 1,200 החזר הוצאות נשיא

 1,200 0 1,200 )'נספח ו(החזר הוצאות סגני נשיא 

 :ועדות

 1,800 0 1,800 )'נספח ז(ר ועדה "החזר הוצאות יו

 1,440 0 1,440 )'נספח ח(עדות החזר הוצאות חברי ו

  758,425 -11,956 746,469 

 :פעילות מקומית

 6,000 0 6,000 אזור חיפה

 6,000 0 6,000 אזור ירושלים



 6,000 0 6,000 אזור באר שבע

 0 20,000- 20,000 אזור תל אביב

 5,000 0 5,000 אזור השרון

 5,000 0 5,000 אזור השפלה

 10,000 0 10,000 אזור הצפון

  58,000 -20,000 38,000 

 :הוצאות תקורה ושכר

 :שכר והחזר הוצאות ועד

 :ר"יו

 30,000 0 30,000 )'נספח ט(לחודש  2,500 -שכר 

 5,760 0 5,760 לחודש 480ממוצע  -החזר הוצאות 

 4,500 0 4,500 )'נספח ד(עלות הפרשות סוציאליות 

  40,260 0 40,260 

 :מחים"ר 5+ ר "סיו

 142,000 0 142,000 )'נספח ט( לחודש  2,000 -שכר 

 20,590 0 20,590 לחודש 290ממוצע  -החזר הוצאות 

 21,300 0 21,300 )'נספח ד(עלות הפרשות סוציאליות 

  183,890 0 183,890 

 ):מגייסי חסויות(מחלקת שיווק 

 0 0 0 לחודש 3,850 -תקן 

 0 0 0 לחודש 580ממוצע  -החזר הוצאות 

 0 0 0 )'נספח ד(עלות הפרשות סוציאליות 

  0 0 0 

 :מנהל אדמיניסטרטיבי

 30,800 3,850- 34,650 )חודשים 8עבור (לחודש  3,850 -שכר 

 1,600 200- 1,800 לחודש 200ממוצע  -החזר הוצאות 

 7,700 963- 8,663 )'נספח ד(עלות הפרשות סוציאליות 

  45,113 -5,013 40,100 

 :יועץ משפטי/ מבקר פנים 

 24,000 0 24,000 לחודש 2,000 -שכר 

 6,000 0 6,000 )'נספח ד(עלות הפרשות סוציאליות 

  30,000 0 30,000 

 :גזברות

 12,000 0 12,000 לחודש 1,000 -שכר 

 6,000 0 6,000 לחודש 500ממוצע  -החזר הוצאות 

 3,000 0 3,000 )'נספח ד(עלות הפרשות סוציאליות 

  21,000 0 21,000 

 :דוברות

 7,000 2,000- 9,000 )חודשים 9עבור (לחודש  1,000 -שכר 

 1,400 400- 1,800 לחודש 200ממוצע  -החזר הוצאות 

 1,750 500- 2,250 )'נספח ד(שות סוציאליות עלות הפר

  13,050 -2,900 10,150 

  

 :עורך עיתון וניוזלטר

 10,400 0 10,400 )חודשים 8עבור (לחודש  1,300 -שכר 

 800 0 800 לחודש 100ממוצע  -החזר הוצאות 

 2,600 0 2,600 )'נספח ד(עלות הפרשות סוציאליות 

  13,800 0 13,800 

  

  
 גידול בצפי הכנסות   
 

69,840 
 כ שינוי בהוצאות"סה 

 
-73,131 

 152,981 3,291- 156,272 שונות והוצאות בלתי צפויות 



      

  2,406,000 
 

2,475,840 

            

  


