פרוטוקול מס' 5
ישיבה שהתקיימה ביו  6.10.08בקמפוס מל"י ,ירושלי
נוכחי  :אבוואסל רי ,שגיא ב חור ,איימ ג'מאל ,דביר גולדשטיי  ,אלו דוד ,יהודה דויטש ,שי
זיו ,מיכל כה  ,ליאור כוכבלב ,אורי ליבנה ,מור מטוטי ,ז'לקו פינקס ,דוד קגנו ,שי קרפלס,
תמיר קרקסו  ,חנה רקח ,אביבה של ואלעד יופהתורג'מ .
ג נכחו :יוסי דיי  ,יעל אר ורוחמה דאודאפרתי.
נעדרו :אלי גולדשטיי  ,מיכל גורל ,אמנו הלל ,ליל הרשקובי ,מיכאל כה  ,אלי מרקובצקי,
לירו משול ,יוסי סטלקול ,אליר פנחס ,איליה פרינ ,אריאל תורג'מ ואלכסיי שקולניק.
הישיבה נפתחה בדברי ברכה של מנכ"ל קמפוס מל"י ,גב' יעל אר .
בתגובה הודה לה יו"ר הוועד.
נשיא המועצה הודיעה כי הושלמה מלאכת הכנת המסמכי לרש העמותות וכי המסמכי
מועברי לחבר הוועד מר יהודה דויטש לש מסירת לרש העמותות – אחריות ביצוע :חבר
הועד לענייני סיוע כלכלי.
נשא דברי יו"ר הוועד ,מר שגיא ב חור.
הובהר כי נושא התקציב מתעכב ערב חילופי הנשיאי באוניברסיטה הפתוחה .התקציב מתוכנ
להיות מורכב משלושה חלקי :משאבי מהאוניברסיטה ,דמ"ח )דמי רווחה( מהסטודנטי
וחסויות.
יו"ר הוועד הבהיר כי קיימת בעיה חוקית ופרוצדוראלית בתקצוב של האוניברסיטה לגבי פעילות
האגודה.
בנושא דמי הרווחה הוחלט באוניברסיטה כי דמי הרווחה יהיו שנתיי במקביל לפרסו סל
הטבות לסטודנט .סל ההטבות צרי להיות כדאי עבור הסטודנט ולהצדיק את תשלו דמי
הרווחה .כרגע מתוכנ כי דמי הרווחה יעמדו על סכו שנתי שגובהו טר נקבע .דרושה בדיקה
נוספת בנושא לפני שהסכו הסופי יועבר לאישור המועצה .הגבייה לא תחל לפני ההרשמה
לסמסטר 2010א'.
צוי ג כי אופיו המיוחד של ציבור הסטודנטי בפתוחה גור לכ שסל ההטבות אשר יינת
לסטודנטי באוניברסיטה הפתוחה יהיה שונה מאשר סל ההטבות הנית לסטודנטי בכל
אוניברסיטה אחרת.
הוועד הגיע למסקנה כי לצור טיפול בהטבות לסטודנטי וכו' יש צור להיעזר בשירותיה של
חברה חיצונית.
ככל הנראה הסיוע עד לתחילת הגבייה של דמי הרווחה יגיע מצידה של האוניברסיטה כהלוואה
בסכו של  100אש"ח .יו"ר הוועד הציע להמתי ע התגובה להצעה זו של האוניברסיטה עד
לאחר הישיבה ע הנשיאה החדשה ,חגית מסרירו .
במקביל הובהרה הבעיה כי כמות העבודה העומדת אל מול חברי הוועד אינה מאפשרת לה למלא
את תפקיד בהתנדבות וכי יש למצוא פתרו להוצאות השוטפות הנובעות מפעילות באגודה.
יו"ר האגודה הבהיר כי חברי בוועד משלמי מאות שקלי בחודש בהוצאות טלפו ודלק וכי
מצב זה לא ייתכ שימש לאור זמ .
יו"ר הוועד הציג את ארגוני הגג השוני של אגודות הסטודנטי בישראל ואת החברות הכלכליות
המסונפות לה .יו"ר הוועד ציי כי בוצעה פנייה למספר גדול של חברות כלכליות אול רוב לא
הביעו נכונות לעבוד אל מול האגודה.
כתוצאה ממצב זה החליט יו"ר הוועד לנסות לעבוד במקביל ע שתי חברות כלכליות כאשר
יחולקו בניה ה הפעילויות וה המדיות השונות .שני החברות שהסכימו לעבוד ע האגודה הינ
"נ.כ.ס" ו" ."CPRיו"ר הוועד הסביר את היתרונות של עבודה בתצורה זו.

כמוכ  ,יו"ר הוועד הסביר את הרעיו העומד מאחורי מיז אתרי אגודות הסטודנטי ואת
היתרונות בהצטרפות למיז.
יו"ר הוועד הודיע כי קיבל פנייה מהאוניברסיטה לבצע את יו הסטודנט השנה.
לפיכ ,החליט יו"ר הוועד לבצע פיילוט לחברת " "CPRבאירועי פתיחת השנה המתוכנני לחודש
נובמבר.
חברת הוועד ,גב' מור מטוטי הציגה את תכנית האירועי לפתיחת השנה .האירוע המרכזי
מתוכנ להתבצע בתקופת הזמ של אמצעסו נובמבר.
לצור גיבוש לוחות הזמני לקיו האירועי השוני יש לגבש מידע לגבי כמות הסטודנטי בכל
מרכז לימוד בכל זמ נתו וזאת על מנת למקס את התועלת הניתנת לסטודנטי מקיו
האירועי.
לצור אירועי פתיחת השנה הובהר למועצה כי נדרש תקציב של  35אש"ח לפחות )הוצע  10אש"ח
מרווח בטחו ( אשר יילקחו מתו  100אש"ח הראשוניי שהוקצו לטובת האגודה.
נשיא המועצה ביקש לטובת חברי המועצה שלא יכלו להגיע להמשי את ישיבת המועצה ולקיי
הצבעה מתגלגלת על מנת לאשר את הוצאת הסכומי הנ"ל.
התקיימה הצבעה לגבי אישור המש הישיבה וקיו ההצבעה המתגלגלת בדוא"ל.
תוצאות ההצבעה 14 :בעד 0 ,נגד 0 ,נמנעו.
לפיכ בתארי  7.10.08נשלחה הודעה בדבר ההצבעה המתגלגלת לכלל חברי המועצה – אחריות
ביצוע :נשיאות המועצה.
תוצאות ההצבעה 13 :בעד 1 ,נגד 0 ,נמנעו.
לפיכ אושר התקציב לפעילויות אירועי פתיחת השנה כמפורט בנספח – אחריות ביצוע :ועד.

נספחי לפרוטוקול:
מצגת מבנה ארגוני הגג של אגודות הסטודנטי בישראל.
מצגת אירועי פתיחת השנה.
נוסח הודעת ההצבעה שנשלחה לחברי המועצה.

אישור:
הפרוטוקול אושר ביו  26.10.08ע"י נשיאות המועצה

על החתו:
מר שגיא ב חור
יו"ר הוועד

מר דביר גולדשטיי
נשיא מועצת אגודת הסטודנטי של האוניברסיטה הפתוחה

מצגת מבנה ארגוני הגג של אגודות הסטודנטי בישראל.

ישיבת מועצת הסטודנטים מס' 3
התאחדות הסטודנטים בישראל:
• הארגון מכיל בעיקר אוניברסיטאות ומכללות גדולות.
• סך כל החברים בו כמאתיים וחמישים אלף סטודנטים.
• הארגון הוקם כארגון גג לכלל הסטודנטים בארץ ולמניעת
פגיעה בכלל ציבור הסטודנטים וכן להעצמת יוזמות
סטודנטיאליות.
• יו"ר ההתאחדות הוא חבר במל"ג וההתאחדות מובילה את
המאבק להפחתת שכר הלימוד בישראל.

ישיבת מועצת הסטודנטים מס' 3
ארגון הסטודנטים בישראל:
• הארגון מכיל בעיקר מכללות קטנות.
• סך כל החברים בו כמאה אלף סטודנטים.
• הארגון הוקם כארגון שכנגד ל"התאחדות הסטודנטים" עקב
ההתמקדות של ההתאחדות באוניברסיטאות.
• המטרה העיקרית של הארגון היא לאחד את כל המכללות בארץ
ככח פוליטי ותוך מחויבות הדדית וזאת על מנת למנוע פגיעה
בציבור הסטודנטים.

ישיבת מועצת הסטודנטים מס' 3
מפת החברות הכלכליות אל מול ארגוני הסטודנטים:
אגודות הסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות החוץ-תקציביות

"התאחדות הסטודנטים בישראל"

החברות הכלכליות
של ההתאחדות:
"איסתא",
"מאסטר ביט".

חברות כלכליות של האגודות המסונפות להתאחדות:
אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת ת"א" :נכס""JobTov"; ,
האגודה באוניברסיטה העברית" :סקורפיוס";
האגודה באוניברסיטת בר-אילן" :ב.ש.ן";
האגודה במכללה למנהל" :פ.ל.ס";
וכיו"ב.

ישיבת מועצת הסטודנטים מס' 3
מפת החברות הכלכליות אל מול ארגוני הסטודנטים:
אגודות הסטודנטים במכללות המתוקצבות ,ובמכללות לחינוך ,להנדסה ולהכשרת הנדסאים

"ארגון הסטודנטים בישראל"

החברה הכלכלית של הארגון:
"קסם-מישר"

מצגת אירועי פתיחת השנה.

אירוע פתיחת שנה  -או"פ
.1אירועים בתוך הקמפוס
קמפוס

סה"כ סטודנטים

רכז אזורי /חבר מועצה

רמת אביב

3,000

שי זיו ותמיר

אליאנס

6,000

רמת גן

7,500

רעננה

1,500

אלעד

באר שבע

1,500

מיכל

ירושלים

3,000

ליאור ,יהודה ודויד

חיפה

3,000

אמנון ולילך

גבעת חביבה

מותנה !!

איימן

תאור האירוע
•דוכני קד"מ – שרותים  :אשראי ,בנקאות ,סלולר ,ביטוח ,חד"כ,
תחבורה ציבורית.
•דוכני קד"מ – מוצרים  :חפצי נוי ,תכשיטים ,כלי כתיבה ,ספרים.
•דוכני התנדבות וארגונים חברתיים וולנטריים – 'אור ירוק'' ,אדי',
'לתת'' ,מגמה ירוקה'.
•דוכן מרכזי של האגודה – נציגי הסטודנטים עם חולצות הנושאות את
לוגו האגודה החדש.
 חלוקת כרטיסי ביקור )עם הסטודנטים וברכת סמסטרמוצלח( וסוכריות.
 ראנר ,פלריג ובלונים עם לוגו האגודה. -חלוקת הזמנות לאירוע פתיחת שנה.

מבנה כללי של האירוע

טבלת קורסים
קמפוס
רמת אביב

בוקר /
ערב

יום א'

יום ב'

יום ה'

אירועים מחוץ לקמפוס
•אירועים משותפים עם אגודות אחרות ) .ב"ש,
חיפה ,ירושלים(
•אירוע השקה מרכזי בתל אביב הכולל מופע +
מסיבה

נוסח הודעת ההצבעה שנשלחה לחברי המועצה.

חברות וחברי מועצה יקרים,
בהמשך לישיבת המועצה מתאריך  ,6.10.08ובהתאם לנתונים שהוצגו בה ,תתקיים הצבעה
מתגלגלת בדואר אלקטרוני לאישור הוצאה של  35אש"ח  10 +אש"ח תוספת מרווח בטחון מתוך
התקציב השנתי הכולל לצורך אירועי פתיחת שנה הצפויים להתקיים עד לחודש נובמבר.
חברי המועצה מתבקשים להצביע ע"י החזרת תשובה בדואר אלקטרוני )בעד ,נגד או נמנע( ,עד
לתאריך ) 13.10.08כולל(.
לשאלות והבהרות בנושא זה אפשר לפנות אלי או לשגיא.
להלן טבלת הוצאות משוערת:
סעיף

הוצאות

אמן לאירוע המרכזי

₪ 30,000

תאורה ,הגברה ,מקרן לאירוע המרכזי

₪ 10,000

הזמנות  +פוסטרים לאירוע המרכזי

5,000

₪

 8ראנרים

6,000

₪

 8פאלריגים

4,000

₪

 10,000כרטיסי ביקור )מפולח ל 5-אזורים(

2,500

₪

בלונים הליום

1,000

₪

הגברה ותאורה לקמפוסים

5,000

₪

 10,000סוכריות

2,500

₪

אירועים  -חיפה

2,000

₪

אירועים  -ירושלים

2,000

₪

אירועים  -גבעת חביבה

2,000

₪

אירועים  -ב"ש

1,500

₪

סה"כ הוצאה משוערת:

₪ 73,500

מתוך תקציב האגודה:

₪ 35,000

סעיף

הכנסות

דוכני קד"מ

₪ 30,000

הכנסות מכרטיסים )ע"ב  1000משתתפים(

₪ 45,000

סה"כ להשקעה באירועי פתיחת שנה:

₪110,000

יתרה:

₪ 36,500

יש לציין כי הכנסות מדוכני קד"מ יתחלקו  50/50בין המועצה לבין חברת  .CPRכך שעל מנת להביא
למצב בו ההשקעה התקציבית תוחזר במלואה יש לצבור חסויות מדוכני קד"מ בסך  70אש"ח.
בברכת גמר חתימה טובה,
דביר גולדשטיין
נשיא מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

