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  ועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחהמ

  33 'פרוטוקול מס

  תל אביב, פ ברמת אביב"האובקמפוס  11.2.23ישיבה שהתקיימה ביו� 

מיכל , אורי גלזר, מיכל גורל, דביר גולדשטיי�, דניאל גבאי, מאל'איימ� ג, איתי בית הלוי :נוכחי�
, רועי פתאל, הילה פרסי', דני נחנבי�, מיכאלי ח�, מור� מטוטי, בנהילאורי , מאיר פרידליי�, כה�

  .חנה רוקח ודיאגו שלייפר, איתי צוקרמ�

, הרוש�מאור ב�, חור�שגיא ב�, יניר אלפיה, אליר� אוחיו�, אורה אביב :נכחו בהצבעה המתגלגלת
, אביבית דורו�, יהודה דויטש, אורי גלזר, אוהד גולוב, דניאל גבאי, מאל'איימ� ג, שטרית� רחל ב�

אליעזר ' דני נחנבי�, מעי� מור, אורי ליבנה, מיכל כה�, מאיר פרידליי�, רונ� וסרמ�, אמנו� הלל
דיאגו שלייפר , גלי שג�, איתי צוקרמ�, רועי פתאל, שי עוזרי, אורית סלוצקי, יוסי סידו�, סוקניק

  .ויעל שפיצר

  .ומור שלפוברסקי דוד סיירס, ד גיא הדר"עו, או� סבר :ג� נכחו

  .רינת מירו� וליטל שמש, אביב כנע�, שי זיו :נעדרו

    .הישיבה נפתחה בהקראת סדר היו�

הנשיאות תעשה מאמצי� מיוחדי� שישיבת , הנשיאות ציינה שעקב בקשות של חברי מועצה
חברי , בתגובה. על המועד חדש תצא הודעה. המועצה של חודש מר� תדחה למועד מאוחר יותר

הנשיאות הודיעה שתבדוק מה . 'מועדי במבחני� בתקיימי� מועצה ציינו כי בסו  חודש מר� מ
  .נית� לעשות בנדו�

מר גיא , ח מעורבות חברתית דיווח על מינויו של סג� חדש במחלקתו"רמ. נמסרו עדכוני הנהלה
  . ח מעורבות סקר בהרחבה את הסטאטוס של המסע לפולי�"רמ. עמרני

פורטה המדיניות של האגודה בנוגע . בהר האגודה סקר את הפעילות הצפויה בתקופה הקרו"יו
לצורת ההזמנה של אוטובוסי� והתקיי� דיו� בשאלה לגבי העלות הרצויה של ההסעות כלפי 

  .הועלתה הצעה שעלות הנסיעה לתושבי הפריפריה תכלול ג� משקה קל. הסטודנט

תקדמות ר האגודה דיווח על ה"וסיו. ח הסברה דיווחה על השינויי� באתר ובמגזי� האגודה"רמ
  ".חוצה ישראל"פרויקט 

ר האגודה דיווח על התקדמות המכרזי� השוני� ופירט את הבעייתיות שבהתנהלות ועדת "יו
נמסר דיווח על שני המכרזי� שנכשלו ועל לוח הזמני� . המכרזי� במכרזי� האחרוני� שבוצעו

מה אותרה סטודנטית מתאי, בעקבות כ!. המתקצר להגשת הדוחות הכספיי� של האגודה
  ).ב(ג 27שתרואיי� מחר בוועדה מהירה לפי סעי  

, ר האגודה היוצאת"ר האגודה פרט את ההשתלשלות ההיסטורית בנוגע לסיו� תפקידה של סיו"יו
ר "ר לסיו"לאחר מכ� פורט ההסדר בנוגע לפיצויי הפיטורי� שהוסכ� בי� היו. מיכל כה�' גב

  .הצבעה מתגלגלת מיכל כה� ביקשה שההחלטה בנושא תהייה' גב. היוצאת

  :להל� תוצאות ההצבעה. התקיימה הצבעה בדבר קיומה של הצבעה מתגלגלת
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  2   :נמנע  6   :נגד  8   :בעד

  .תתקיי� הצבעה מתגלגלת בנושא, אי לכ!

. ר ועדת כספי� ציי� שלא הייתה לו מעורבות בכתיבת הצעת התקציב"יו. הוצגו השינויי� בתקציב
הוצגה . ל מעורבות ועדת הכספי� בהצעות תקציבי� עתידיותיקפיד ע, ר האגודה ציי� שלהבא"יו

בדבר הפעלת פלאפוני� מטע� האגודה אשר אינ� משויכי� לעובד י גזבר האגודה "עהסתייגות 
מצד  90%הובהר כי הפעלת� תחייב את האגודה בהוצאות עודפות ובהטלת מס בשיעור , ספציפי

פריפריה יתבצע רק לאחר שהדבר יתאפשר סוכ� כי הפעלת סעי  החזר ההוצאות ל .רשויות המס
  .מבחינת כוח האד� באגודה

  :להל� תוצאות ההצבעה. התקיימה הצבעה בדבר קבלת השינויי� המוצעי� בתקציב

  0   :נמנע  0   :נגד  14   :בעד

  :ולהל� תוצאותיה 3.3.11 �ל 1.3.11ההצבעה המתגלגלת התקיימה בי� הימי� 

  3  :נמנע  1  :נגד  24  :בעד

  .ר האגודה היוצאת אושר ללא הסתייגויות"� ע� סיוההסכ, אי לכ!

  .תמה הישיבה

  

  

  :נספחי� לפרוטוקול

  .הצעה לשינוי התקציב: 'נספח א

  

  :אישור

  .י נשיאות המועצה"ע 4.3.2011הפרוטוקול אושר ביו� 

  

  

  

  :על החתו�

  

  

  דביר גולדשטיי�מר                            
  הפתוחה נשיא מועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה        
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  הצעה לשינוי התקציב: 'נספח א

 תוצאה שינוי  .ס.י תנועה .פ.י  

         :מחלקת הסברה ותקשורת

 6,800 6,800 20,800 27,600 אחסון/אירוח+ תחזוקת אתר האגודה 

 118,400 118,400 118,400 הפקת עיתון האגודה 

 3,700 3,700 3,700 סטנדים

 0 20,000- 20,000 20,000 קמפיין מיתוג

 1,082 1,082 418 1,500 תמלולים

 836 836 9,164 10,000 גרפיקה+ הפקות דפוס 

 7,500 7,500 0 0 חוץ/ מיתוג פנים 

 12,500 12,500 0 0 אתר אינטרנט - ניהול תוכן 

  181,200 30,382 150,818 0 150,818 

 :מחלקת תרבות ורווחת הסטודנט

 0 17,527- 17,527 178,473 196,000 )יום הסטודנט שנדחה (נה ארוע פתיחת ש

 0 12,000- 12,000 12,000 אירוע התרמה חנוכה למען נשים מוכות

 50,000 35,000 15,000 15,000 אירוע פורים 

 0 10,000- 10,000 10,000 הפנינג חנוכה קמפוסים 

 0 20,040- 20,040 4,960 25,000 סיורים וימי עיון , סמינרים, טיולים

 0 5,000- 5,000 5,000 פרויקט יום הולדת

 196,067 17,067 179,000 179,000 אירוע יום הסטודנט 

  442,000 183,433 258,567 -12,500 246,067 

 :המחלקה לעניינים אקדמאים

 0 0 0 חשבונאות' פרויקט סטאג

 15,000 15,000 15,000 פרויקט מתמחים

 0 0 0 פ"ס לסטודנט הערבי באוכנ

 11,072 11,072 928 12,000 יעוץ וסיוע בועדת משמעת 

 20,000   20,000 20,000 סבסוד מרתונים בפריפריה

  47,000 928 46,072 0 46,072 

 :מחלקת קשרי חוץ ומעורבות חברתית

 0 2,000- 2,000 2,000 משפחתית- מלגת יזמות חברתית

 0 7,000- 7,000 7,000 טישבוע פולי

 0 17,000- 17,000 17,000 שבוע ירוק

 55,000 55,000 55,000 סיוע במימון מסע לפולין 

 25,000 25,000 25,000 פרויקט הלפיד תרומה ייעודית

 55,000 55,000 55,000 פרויקט הלפיד תקציב חדש

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

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

 10,333 10,333 16,667 27,000 "דיבייט"מימון מועדון 

  358,000 16,667 341,333 -26,000 315,333 

 :מחלקת מלגות וסיוע כלכלי

 0 40,000- 40,000 40,000 תרומה ייעודית סטודנטים ערבים בדרום
ואדי ערה , ות לסטודנטים ערבים בצפוןמלג

 0 40,000- 40,000 40,000 וחיפה

 18,000 24,000- 42,000 42,000 ינג ושגריר בעיר 'מלגות מאצ

 90,000 90,000 90,000 )סדיר+ מילואים (מלגות לחיילים 

 74,000 74,000 0 0 מלגות לסטודנטים ערבים בצפון ובדרום

 15,000 15,000 0 0 ח"מלגות צמ

 15,000 15,000 0 מלגות לפעילי אגודה

  212,000 0 212,000 0 212,000 
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  :הוצאות כלליות

 40,224 40,224 235,776 276,000 ביטוח תאונות אישיות 

 2,390 2,390 241,227 243,617 מתנת פתיחת שנה

 7,711 7,711 47,289 55,000 משלוח מתנת שנה לפריפריה 

 500- 500- 30,000 29,500 פ"חלקי הלוואות מהאוהחזר 

 5,918 5,918 3,082 9,000 ציוד משרדי ודואר

 27,347 27,347 3,653 31,000 קופה קטנה 

 50,000 50,000 50,000 בחירות

 0 0 22,000 22,000 ביטוח אירועים

 295 295 905 1,200 ביטוח מעביד

 0 0 :ח"משרד רו

 6,000 6,000 12,000 18,000 ייעוץ וייצוג , בקורת , שכר, ש"שרות הנהח

 0 0 :ייעוץ משפטי
 10עבור (הכנת חוזים וייצוג , ייעוץ משפטי

 12,854 12,854 2,146 15,000 )חודשים

 0 0 :רכזי אזורים

 8,400 8,400 8,400 החזר הוצאות

 0 0 :נשיאות

 625 625 575 1,200 החזר הוצאות נשיא

 1,200 1,200 1,200 החזר הוצאות סגני נשיא

 0 0 :ועדות

 1,800 1,800 1,800 ר ועדה"החזר הוצאות יו

 1,440 1,440 1,440 החזר הוצאות חברי ועדות

 35,000 35,000 35,000 מערכת פניות לסטודנטים

 0 0 1,483 1,483 רשם העמותות-תשלום אגרה

 3,000 3,000 0 0 טים מהפריפריההחזר נסיעות לסטודנ

  800,840 600,136 200,704 3,000 203,704 

  

 פעילות מקומית בקמפוסים

 21,576 11,000- 32,576 7,424 40,000 פעילות מקומית בקמפוסים

 6,000 6,000 0 0 ילדים/ פעילות בתי חולים 

 5,000 5,000 0   0 צפון -אירוע התרמה 

  40,000 7,424 32,576 0 32,576 

 :הוצאות תקורה ושכר

 308,430 308,430 147,930 456,360 , משכורות

 35,569 35,569 7,871 43,440 החזר נסיעות

 93,416 93,416 20,680 114,096 הפרשות סוציאליות

 23,000 23,000 0 0 שעות נוספות/ עובדים ארעיים 

 12,500 12,500 0 0 הוצאות תקשורת

  613,896 176,481 437,415 35,500 472,915 

  
      
 83,727 51,337 135,064 שונות והוצאות בלתי צפויות    

 

83,727 

          

  2,790,000 959,526 1,830,474 0 1,830,474 
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 צפי    

הכנסה 

 בפועל

הכנסה 

 לקבל

 360,400 1,594,600 1,955,000 דמי רווחה  י

  

 

  

 140,000 140,000 פ "תקציב או יא

 80,000 80,000 הכנסות מאירועים יב

 65,000 65,000 תרומות יג

  

 

  

  

 

  

 70,000 310,000 380,000 יתרה מתקופה קודמת  יד

    

 170,000 170,000 : חסויות טו

      

    

    

    

  2,790,000 1,904,600 885,400 

          

  


