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  ועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחהמ

  30 'פרוטוקול מס

  ברעננהפ "בקמפוס האו 10.11.21ישיבה שהתקיימה ביו� 

, מאל דניאל גבאי'איימ� ג, שטרית
רחל ב�, חור
שגיא ב�, הלוי
איתי בית, אורה אביב :נוכחי�
ח� , מור� מטוטי, ליבנה אורי, מיכל כה�, שי זיו, אביבית דורו�, אורי גלזר, דביר גולדשטיי�

  .אליעזר סוקניק ושי עוזרי, ניר מצליח, מיכאלי

האלה , מאיר פרידליי�, מור גפני, מיקי פרטוש, איל שפירא, ד גיא הדר"עו, או� סבר :ג� נכחו
  .גיא עמרני ודוד קגנו�, מור שלפו ברסקי, נאטור

אמנו� , יהודה דויטש, מיכל גורל, אוהד גולוב, הרוש
מאור ב�, יניר אלפיה, אליר� אוחיו� :נעדרו

אתי ח�, רונ� וסרמ�, הלל�, אורית סלוצקי, יוסי סידו�', דני נחנבי�, רינת מירו�, מעי� מור, נד

  .ליטל שמש ויעל שפיצר, דיאגו שלייפר, גלי שג�, חנה רקח, איתי צוקרמ�, רועי פתאל, הילה פרסי

    .הישיבה נפתחה בהקראת סדר היו 

  .ת אשרור מינוי היוע� המשפטי לסדר היו התקבלה בקשה להוספ

  .0: נמנעו    0: נגד    10: בעד

נשאלה שאלה בדבר . ד שי דב גלילי"ועדת המכרזי  איתרה לתפקיד את היוע� המשפטי את עו
היוע� שנבחר בקיא בדיני . הקריטריוני  ששימשו בבחירה ונמסר מענה על ידי מבקר האגודה

הוא הביע נכונות להג� על סטודנטי  בועדת המשמעת ונחת   .דיני עבודה ובדיני עמותות, חוזי 
 30המבקר מציע שהחוזה יכלול סעי� יציאה מצד האגודה בתו  . עמו חוזה ניסיוני למש$ שנה

  .התקיימה הצבעה על אשרור המינוי. ימי 

  .0: נמנעו    0: נגד    13:בעד

בנוס� . בחודש האחרו� אנו בתהלי$ של כתיבת נהלי עבודה :ר האגודה מסר עדכוני הנהלה"יו
יוטל קיזוז שכר על חבר . מספר ישיבות ההנהלה עלה וה  מתבצעות אחת לשבוע עד עשרה ימי 

ההנהלה מינתה את חברת . נמסר דיווח על עסקת הביטוח לשנה הנוכחית. הנהלה שנעדר מישיבות
נמסר דיווח לגבי שיפור ההטבות . אזורי המועצה מעיי� מור לתפקיד האחראית על רכזי ה

  .נמסר דיווח על מלגות חדשות. בפריפריה

קיימת בעיה משפטית ע  , ההנהלה דיווחה על בדיקה שנעשתה לגבי החזר נסיעות לחברי המועצה
. דווח על מערכת הפניות לסטודנטי  אשר מתוכננת על מנת להנגיש את שירותי האגודה. הנושא

ח מעורבות חברתית והציג את מבנה מחלקתו לעומק ואת העבודה "עלה רמ בסו� הסקירה
עלתה השאלה בנושא ההסעות לאירועי  בפריפריה ונושא נדו� . שבוצעה בה בחודשי  האחרוני 

  .לא התקיימה הצבעה בנושא זה. ההנהלה רשמה בפניה את ההערות שעלו. בהרחבה

  .הצבעה על אישור שינוי התקציב התקיימה. הוצגה הצעת התקציב ונענו שאלות בנוגע להצעה

  .0: נמנעו    2: נגד    12: בעד

  .לא התקיימו הצבעות בנושאי  אלו. הועלו הצעותיו של אליעזר סוקניק לידיעת המועצה
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  .תמה הישיבה

  

  :נספחי� לפרוטוקול

  .התקציב שאושרההצעת 

  

  :אישור

  .י נשיאות המועצה"ע 20.12.2010הפרוטוקול אושר ביו  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :על החתו 

  

  דביר גולדשטיי�מר                            
  נשיא מועצת הסטודנטי  של האוניברסיטה הפתוחה        
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  .הצעת התקציב שאושר :'אנספח 

 הכנסות %      

 1,955,000 70.07 'נספח י דמי רווחה   

  

 

  

 140,000 5.02 'נספח יא פ "תקציב או  

 80,000 2.87 'נפחח יב הכנסות מאירועים  

 65,000 2.33 'נפחח יג תרומות  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 380,000 13.62 'נספח יד יתרה מתקופה קודמת   

    

 170,000 6.09 : חסויות  

  

 

  

    

 2,790,000 כ"סה  

          
  

 אחרי שינוי לפני  

     :מחלקת הסברה ותקשורת

 27,600 27,600 אחסון/אירוח+ תחזוקת אתר האגודה 

 118,400 1,900 116,500 הפקת עיתון האגודה 

 3,700 8,000- 11,700 סטנדים

 20,000 20,000 קמפיין מיתוג

 1,500 1,500 תמלולים

 10,000 10,000 גרפיקה+ הפקות דפוס 

  187,300 -6,100 181,200 

 :מחלקת תרבות ורווחת הסטודנט

יום הסטודנט שנדחה והתחייבנו (ארוע פתיחת שנה 
 196,000 196,000  )לסטודנטים

 12,000 3,000- 15,000 התרמה חנוכה למען נשים מוכותאירוע 

 15,000 15,000 אירוע פורים 

 10,000 10,000 הפנינג חנוכה קמפוסים 

 25,000 5,000- 30,000 סיורים וימי עיון , סמינרים, טיולים

 5,000 5,000 פרויקט יום הולדת

 179,000   179,000 אירוע יום הסטודנט 

  450,000 -8,000 442,000 

 :המחלקה לעניינים אקדמאים

 0 7,000- 7,000 חשבונאות' פרויקט סטאג

 15,000 7,000 8,000 פרויקט מתמחים

 0 5,000- 5,000 פ"כנס לסטודנט הערבי באו

 12,000 2,000 10,000 יעוץ וסיוע בועדת משמעת 

 20,000 5,000- 25,000 סבסוד מרתונים בפריפריה

  55,000 -8,000 47,000 

 :מחלקת קשרי חוץ ומעורבות חברתית

 2,000 2,000 משפחתית-מלגת יזמות חברתית

 7,000 7,000 פוליטישבוע 

 17,000 8,000- 25,000 שבוע ירוק

 55,000 55,000 סיוע במימון מסע לפולין 

 25,000 25,000 פרויקט הלפיד תרומה ייעודית



 
4 

 55,000 55,000 פרויקט הלפיד תקציב חדש

 100,000 100,000 )התחייבויות שנה קודמת(הלפיד פרויקט 

 70,000 70,000 "מסע לחברה הישראלית"פרויקט 

 27,000   27,000 "דיבייט"מימון מועדון 

  366,000 -8,000 358,000 

 :מחלקת מלגות וסיוע כלכלי

 40,000 40,000 ייעודית סטודנטים ערבים בדרוםתרומה 

 40,000 40,000 ואדי ערה וחיפה, מלגות לסטודנטים ערבים בצפון

 42,000 8,000- 50,000 ינג ושגריר בעיר 'מלגות מאצ

 90,000 90,000 מלגות לחיילי מילואים

  220,000 -8,000 212,000 

 :הוצאות כלליות

 35,000 35,000 0 מערכת פניות לסטודנטים

 1,483 1,483 0 תשלום אגרה לרשם העמותות

 276,000 34,500- 310,500 ביטוח תאונות אישיות 

 243,617 9,617 234,000 מתנת פתיחת שנה

 55,000 55,000 משלוח מתנת שנה לפריפריה 

 29,500 29,500 פ"החזר חלקי הלוואות מהאו

 9,000 9,000 ציוד משרדי ודואר

 31,000 4,000 27,000 קופה קטנה 

 50,000 50,000 בחירות

 22,000 22,000 ביטוח אירועים

 1,200 1,200 ביטוח מעביד

 :ח"משרד רו

 18,000 18,000 ייעוץ וייצוג , בקורת , שכר, ש"שרות הנהח

 :ייעוץ משפטי

 15,000 15,000 )חודשים 10עבור (הכנת חוזים וייצוג , ייעוף משפטי

 :רכזי אזורים

 8,400 8,400 הוצאותהחזר 

 :נשיאות

 1,200 1,200 החזר הוצאות נשיא

 1,200 1,200 החזר הוצאות סגני נשיא

 :ועדות

 1,800 1,800 ר ועדה"החזר הוצאות יו

 1,440 1,440 החזר הוצאות חברי ועדות

  785,240 15,600 800,840 

  

 פעילות מקומית בקמפוסים

  40,000 40,000 

 :הוצאות תקורה ושכר

 456,360 16,080 440,280 , משכורות

 43,440 2,400 41,040 החזר נסיעות

 114,096 4,020 110,076 הפרשות סוציאליות

  591,396 22,500 613,896 

  
   
 135,064 135,064 שונות והוצאות בלתי צפויות 

        

  2,790,000 0 2,790,000 

  


