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מועצת הסטודנטי של האוניברסיטה הפתוחה
פרוטוקול מס' 27
ישיבה שהתקיימה ביו  24.08.10בקמפוס האו"פ ברמת אביב ,תל אביב
נוכחי :אליר אוחיו ,יניר אלפיה ,איתי ביתהלוי ,שגיא בחור ,איימ ג'מאל ,דניאל גבאי ,דביר
גולדשטיי ,אוהד גולוב ,אורי גלזר ,אביבית דורו ,שי זיו ,מיכל כה ,אורי ליבנה ,מור מטוטי,
הילה פרסי ,רועי פתאל ,חנה רקח ,ליטל שמש ויעל שפיצר.
ג נכחו :דוד קגנו ,מאיר פרידליי ,מיקי פרטוש ,דניאל עזר ,או סבר ,מור שלפו ברסקי ,מור
גפני ,אייל שפירא ,דוד סיירס.
נעדרו :מאור בהרוש ,רחל בשטרית ,מיכל גורל ,יהודה דויטש , ,אמנו הלל ,רונ וסרמ ,אתי
חנד ,מעי מור ,ח מיכאלי ,רינת מירו ,ניר מצליח ,דני נחנבי' ,אליעזר סוקניק ,יוסי סידו,
אורית סלוצקי ,שי עוזרי ,מיקה פרנ ,איתי צוקרמ ,גלי שג ודיאגו שלייפר.
הישיבה נפתחה בהקראת סדר היו .
התקיימה סקירה בנושא סגירת מכללת רעננה על ידי אליר אוחיו .מכללת רעננה הוקמה עקב
העדר של כיתות לימוד בקמפוס המרכזי של האו"פ .המכללה הוקמה כעמותה פרטית ,צברה
חובות כלפי עיריית רעננה ולבסו הגיעו למצב בו נאלצו לסגור את המכללה.
האגודה פעלה מול האו"פ לשמירת האינטרסי של הסטודנטי  ,לאחר שנוצרה חוסר וודאות
בקרב הסטודנטי באשר להמש" לימודיה  .הפיתרו שלבסו הושג מול האו"פ הוא של לימודי
בקריית האו"פ ברעננה ובתיכו מטרו ווסט ברעננה.
כמו כ מכללת רעננה גבתה דמי מכללה מהסטודנטי ג עבור סמסטר הקי .למרות שבמהלכו
סגרה המכללה את שעריה .רצוי להתייע ע יוע משפטי לגבי חוות דעתו על האפשרות להשיב
לסטודנטי את כספ .
סקירת הדוברת על פעילות מחלקת הדוברות של האגודה במחצית השנה האחרונה.
סקירת היו"ר :עד עתה עסקנו בעיצוב מערכת בעלי התפקידי וגיבוש התקציב ואישורו .נעשות
הכנות רבות לקראת השנה שבפתח:
מתנת פתיחת שנה :נסתיימו פגישות רבות ע ספקי ומחשבה רבה הושקעה בנושא והוחלט על
מארז הכולל פולדר ע מחיצות ,מרקר בצורת חמסה ,סרגל –מחורר ,קלמר .ZIPIT
יוזמה שבדר" במסגרת "שבוע ירוק" :מקווה שכל סטודנט ג יוכל בהמש" לרכוש כוס תרמית
בעלות של  ' 810ורוב הסכו יועבר למלגות עבור סטודנטי שייקחו חלק בפרויקטי של סיוע
לילדי חולי סרט .סטודנט שישל דמי רווחה ג יקבל  2כוסות קפה .זוהי יוזמה שתופעל ג
בסיוע של הקפיטריות בחלק מ הקמפוסי וע עמותה הדואגת לילדי חולי סרט.
אוהד גולוב הציע עצמו כמתנדב לעניי פיקוח על נושא המלגות תמורת כוסות.
מחלקת מלגות וסיוע כלכלי :נתקיי מפגש של הסטודנטי המשתתפי בפרויקט הלפיד ,נתקבלו
תרומות עבור מלגות אלו וג עבור מלגות לסטודנטי בדואי בנגב.
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שת"פ נוס הוא ע
לפרויקט.

ארגו צמח ,שתקצבו כ  ' 24,000וייתכ שג

עיריית רעננה תצטר

סיכו בע"פ ע עיריית ת"א לגבי המש" פרויקט "שגריר בעיר".
כוונה לרשת את חלק מ הקמפוסי בלוחות מודעות ייעודיי של האגודה וכ בסטנדי של עיתו
האגודה ופרסומי האגודה.
"תפוח בדבש לחיילי צה"ל" :חלוקת תפוח בדבש לחיילי צה"ל ברכבת מרכז ת"א.
מחלקת תרבות :סופ"ש אילת )מצר על היענות נמוכה מאד להגעה לסופ"ש זה מצד חברי
המועצה( ,סיור סליחות ,סיור באגודת הסטודנטי של אוניברסיטת תל אביב.
מחלקת אקדמיה) :רמ"ח אקדמיה ,הילה פרסי( ,נתקיימה פגישת היכרות ע סגנית דיק
הלימודי והוחלט על ישיבות קבועות מול בהתא לפניות הסטודנטי  .קידו אקסטרא
סטודנט :סימניה שתחולק בערכות הלימוד ותפרס את שירותי אקסטרא סטודנט .קידו הגדלת
מאגר הסיכומי  ,ע"י פרסו מוגבר של הנושא וג הענקת  2מלגות בי השולחי  .יוצבו ג רול
אפי במכללות ע פרסומי הנוגעי למרתוני  .מחיר לסטודנט עבור שעת מרתו הינו .' 23
לסטודנטי משלמי דמי רווחה כנראה תהיה הנחה נוספת.
בחינת תקנות וועדת משמעת ,בעקבות פניות רבות של סטודנטי הניצבי מול ועדות משמעת.
ישנו ניסיו לאתר סטודנטי בוגרי משפטי להשתתפות בוועדות המשמעת כסנגוריה ,תיקבע
דר" הפעולה בכל הקשור לוועדות המשמעת מול האו"פ.
מעטפות ממ"ני  :נעשה ניסיו למצוא פיתרו ירוק לנושא זה .הוצע לאו"פ לשלוח כמות מעטפות
המותאמת לניתוח הנתוני הקיימי  ,במקו לשלוח כמות בלתי סבירה ומיותרת של מעטפות.
כל מי שירצה לשלוח הצעות או רעיונות בנושא ,מוזמ לעשות זאת לקראת פגישה קרובה ע
האו"פ בנושא.
התמחות בחשבונאות :נעשתה פגישה ראשונה ובה הועלו בעיות הקשורות לנושא מציאת עבודה
והתמחות בתחו זה לסטודנטי של האו"פ .יתקיימו פגישות נוספות בנושא לקידו נושא זה.
מטרה נוספת היא להרחיב הטיפול בנושא זה לגבי תארי נוספי באו"פ.
חנה רוקח :נתקיימו פגישות רבות של מחלקת ההסברה ע משרדי פרסו במטרה לקד את
נושא המיתוג של הסטודנטי של האו"פ.
יו"ר :אירוע פתיחת שנה :בהמש" למסר שהועבר לסטודנטי לגבי הכוונה לדחות ולא לבטל את
יו הסטודנט שלא יצא לפועל ,מתוכנ אירוע בהשקעה מרובה ,בהאנגר או ברידינג כאשר הכוונה
היא שסטודנטי משלמי דמי רווחה יוכלו להגיע ללא תשלו ושאר האוכלוסיות בתשלו סמלי
של .' 35
אוהד גולוב :למניעת מצב בו סטודנטי רבי משלמי דמי רווחה ילינו על כ" שכמות הכרטיסי
מצומצמת מדי ורק סטודנטי מעטי יוכלו להיכנס.
יעל שפיצר :מדוע לא לקיי אירועי לוקאליי במקו אירוע אחד רק במרכז?
יו"ר :בפני האגודה באו"פ ניצבת מורכבות שאי לא אגודה מקבילה ,בשל פריסת הקמפוסי .
קשה מאד לקיי אירועי במקומות המרוחקי מאחר ומניסיו העבר ,הסטודנטי אינ
מגיעי  .אפשרות קיימת היא ליצור שת"פ ע אגודות הסטודנטי הקיימות המקבילות במקומות
הללו ולהציע כניסה לאירועי הללו ג לסטודנטי של האו"פ .כמו כ נית לארג הסעות
לאירועי אלו בסבסוד האגודה .אפשרות נוספת היא להקי דוכני בקמפוסי האזוריי ולגייס
עסקי מקומיי לשיתופי פעולה במקומות הללו.
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ישנ מגעי מול האו"פ בנושא קבלת משרדי ג ברמת אביב וג ברעננה ,תקציב האגודה
והבחירות .בנוגע לבחירות :ממלי להמשי" ולקיי את הבחירות באמצעות האו"פ על מנת לחסו"
הוצאה של  ' 500,000לאגודה וכ למניעת סיכו של תקלות משמעותיות במערכת הבחירות.
המערכת הקיימת טובה ,מאובטחת ופועלת .ישנה בעיה ע סיסמת המסו"פ ולכ בתקציב הנוכחי
תוקצב תקציב הבחירות כפול מ השנה שעברה על מנת שתקציב זה ישמש לסייע בפתרו סיסמת
המסו"פ )משלוח מכתב לכל סטודנט ע סיסמת המסו"פ(  .א ישנ הצעות נוספות בעניי נית
להעביר.
מי שירצה לקבל מידע על המו"מ בנושא הות"ת ומל"ג מוזמ לקבלו משגיא.
נתגלה בהתאחדות הסטודנטי כי כל הסטודנטי במסגרת הסכמי וינוגרד ,קיבלו החזרי
המבוססי על  2טעויות חישוביות .המשמעות מבחינת עלויות היא כמה שקלי בודדי עבור כל
קורס לסטודנט .יצירת מנגנו שיתק את הטעות יעלה עשרות אלפי שקלי  .הוגשה בקשה כי
הכס כולו יועבר ל"בנק מלגות" של האו"פ לסטודנטי  .לאחר התייעצות ע ההתאחדות
והתייעצות ע יועצי משפטיי  ,סוכ כי הכס אכ יועבר לייעוד זה .תמורת כ" מצפה האגודה
לסיוע מ האו"פ בצרכי האגודה במקומות אחרי .
היו"ר הוזמ להציג את האגודה בהתאחדות הסטודנטי  .ישנו חשש בהתאחדות מהצטרפות
האגודה להתאחדות בשל הכוח הפוטנציאלי של האגודה .
הטענה בהתאחדות היא כי לא כל סטודנט הרשו באו"פ הינו סטודנט בפועל ועל כ נקבע מפתח
של חישוב קורסי לסטודנט .ג המיסי עבור כל סטודנט ,להתאחדות ה נושא לדיו בסוגיה
זו .כאשר יסתיי המו"מ יש לקחת בחשבו כי ייתכ ויחויב קיצו בתקציב האגודה בעקבות כ".
ישנה חשיבות ראשונה במעלה להצטרפות להתאחדות ,ישנו כוח רב הגלו בשייכות לה .חברות
כלכליות המקנות הטבות לסטודנטי  ,השפעה במועצה להשכלה גבוהה ועוד .ג א בשנה
הראשונה יושקע כס רב במיסי שלא יוחזר לסטודנטי  ,בשני הבאות סביר כי ההשקעה
תשתל ותוחזר לסטודנטי .
רועי פתאל :האגודה היא בעלת מחזור שמחייב רו"ח חיצוני .למע הגילוי הנאות אני מיידע כי אני
עובד במשרד זה .קיבלתי אישור ממבקר האגודה לעניי זה.
דוד סיירס :בנושא הבחירות סבור כי רצוי שהאוניברסיטה תמשי" לקיי את המערכת .העלות
הינה גבוהה מאד והמשמעות היא קיצו בתחומי רבי .
נושאי שהעלה אליעזר סוקניק שאינו נמצא :מינוי רכז לתלמידי אופ"ק:
מאיר פרידליי :ג א לרכז זה תהיה פחות פעילות ,חשוב שתהיה כתובת לנושא זה.
הילה פרסי :מציעה כי א ימונה רכז זה יפעל ג להרחבת נושא שיעורי האופ"ק .יש מה לעשות
בתחו וסבורה כי א ימונה רכז ,עליו להיות חבר מועצה .תשלח הודעה בנושא לחברי המועצה.
הקמת ועדת סנקציות :בחינת מעסיקי במקצועות בעלי התמחויות.
סוכ לדחות את הנושא לישיבה הבאה בה יופיע מציע ההצעה.
רישו הצעות על ש המציע :בכל סו כהונה יהיה פרסו של מי שהציע הצעה ,מה נתקבל וכו'.
נשיא המועצה :זה מפורס בפרוטוקולי .
הצעה זו מועילה ,רצוי לייצר דו"ח מ הסוג הזה.
בעד רעיו זה12 :

נגד זה1 :

נמנע1:

הצעה לייסוד אקדמי של האו"פ דוג' כנס הרצלייה:
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ליטל שמש :נשאלת השאלה מי יממ כנס מסוג זה.
אליר אוחיו :מציע לוועד המנהל לבדוק מול האו"פ .מתקיי
ברעננה.

"כנס רעננה" בקרית האו"פ

סוכ כי ההצעה תועלה מחדש כאשר אליעזר סוקניק ,מציע ההצעה יופיע.
אליר אוחיו :ועדת מכרזי הוציאה  2מכרזי לתפקיד עור" מגאזי אופס ולתפקיד מנהלת
חשבונות /מזכירות .
קורא לחברי המועצה להיכנס לד הפייסבוק של האגודה.
שי זיו:מבקש להבי הא נעשתה פנייה לראשי רשויות בנושא מלגות עירוניות לסטודנטי .
יו"ר :נעשתה פנייה לגבי אפליה כלפי הסטודנטי של האו"פ בכל הקשור למלגות עירוניות.
האגודה יזמה פנייה בנושא זה להנהלת האו"פ .הנהלת האו"פ שלחה מכתב בנושא לראשי
הרשויות וקראה לשת"פ עימה מהרשויות הראשיות .נתקבלו פניות מרשויות רבות באר ,אליה
הגיע דיק הסטודנטי לביקור ,בשלב זה האגודה קוראת לכל מי שמכיר או יודע על סטודנט
שהגיש בקשה למלגה מרשות מקומית ונדחה בשל היותו סטודנט באו"פ להעביר המידע על מנת
להעבירו לאו"פ לטיפול גורמי משפטיי רלוונטיי  .בדיקה שערכה האגודה מול עיריית ב"ש
גרמה לשינוי הנהלי בעיריית באשר שבע לדוגמא.
תמה הישיבה.

נספחי לפרוטוקול:
אי

אישור:
הפרוטוקול אושר ביו  14.9.10ע"י נשיאות המועצה.

על החתו :
מר שגיא בחור
יו"ר הוועד

מר דביר גולדשטיי
נשיא מועצת הסטודנטי של האוניברסיטה הפתוחה

