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מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
פרוטוקול מס' 05
ישיבה שהתקיימה ביום  12.7.21בקמפוס האו"פ ברמת אביב ,תל אביב
נוכחים :לילך בוינג'ו ,טל בירב ,גילאת בניאד ,דביר גולדשטיין ,טל גור-אריה ,יהורם גלילי ,לירן
גרבויס ,מנחם גרוזמן ,יהונתן דהן ,שרית דוידיאן ,מיטל דסקל ,טל ימפולסקי ,עדי יפת ,סוהיר
כבהא ,ניר כהן ,אינגה מדורסקי ,אליהו מור-יוסף ,רינת מירון ,עומר נרקיס ,אליעזר סוקניק,
איתי עינב ,אור פאהן ,ליזי פוירשטיין ,ליאור פליק ,אלעזר פנחס ,איציק צרור ,הילה קורדנה,
ענבר שושן ותומר שלפניק.
גם נכחו :עו"ד גיא הדר ,מיקי ישורון ,מני עבודי ,דוד סיירס ,מור שלפו ברסקי ,אורי ליבנה ומיקי
פרטוש.
נעדרו :מנסור אבו-חוסיין ,איתי אבטליון ,נתי אהרונוביץ' ,אריאל טובה ,הגר יחזקאלי ,מעיין
מור ,מורן מטוטי ,גלית מנור ,הילה פרסי ואריאל תורג'מן.
הישיבה נפתחה בהקראת סדר היום.
הנשיאות הסבירה את הפרטים הטכניים בנוגע לבחירות לוועדות השונות ואת נהלי ההצבעה.
הציגו עצמם כמועמדים לוועדת הכספים :גילאת בניאד ,יונתן דהן ,שרית דוידיאן ,אור פאהן,
ליאור פליק ,איציק צרור ,ענבר שושן .איציק צרור ביקש מחברי המועצה הנוכחים להסיר
מועמדותו לחברות בוועדת הכספים.
הציגו עצמם כמועמדים לועדת הביקורת :מני ברזילי ,מיטל דסקל ,לירן גרבויס ואליהו מור-יוסף.
לירן גרבויס ומיטל דסקל ביקשו מחברי המועצה הנוכחים להסיר מועמדותם לראשות ועדת
הביקורת.
לראשות ועדת המכרזים :לירן גרבויס ואיציק צרור .לירן גרבויס ביקש מחברי המועצה הנוכחים
להסיר מועמדותו לראשות וועדת המכרזים.
התקיימה הצבעה חשאית .להלן תוצאותיה:
לועדת הכספים נבחרו :נתי אהרונוביץ' ,גילאת בניאד ,יונתן דהן ,שרית דוידיאן ,אור פאהן ,ליאור
פליק וענבר שושן( .תוספת) בישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך  8באוגוסט נבחר נתי
אהרונוביץ' לעמוד בראש ועדת הכספים.
לראשות ועדת הביקורת נבחר :מני ברזילי.
לחברות בועדת הביקורת נבחרו :מיטל דסקל ואליהו מור-יוסף.
לראשות ועדת המכרזים נבחר :איציק צרור.
עקב מיעוט מתמודדים ,כל חברי האגודה שהגישו מועמדות לוועדת המכרזים נבחרו אוטומטית.
חברי ועדת המכרזים הינם :טל בירב ,אמרי בלן ,שרית דוידיאן ,עומר נרקיס ושירי פלטין.
נשאה עידכונים שוטפים ,סיו"ר האגודה הילה קורדנה.
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עלתה לדיון סוגיית הפיצויים לנבחרי המועצה היוצאת .התקיים דיון ער בנושא .הוחלט לא לקבל
החלטה בנושא כרגע.
רינת מירון פירטה את התפקידים הפנויים בקמפוסים השונים ,סיו"ר האגודה ביקשה מחברי
המועצה להעביר לה בדואר אלקטרוני בקשות לשיבוצים להתנדבות ברשימת התפקידים הפנויים.
התקיים דיון לגבי השוויון בנטל .הועלתה השאלה בנוגע לנחיצות ההצהרה והתקיימה הצבעה
בנושא .להלן תוצאות ההצבעה:
בעד91 :

נגד7 :

נמנע0 :

אי לכך ,הוחלט כי תצא הצהרה בשם האגודה.
הועלתה הצעה להקמת וועדה אשר תכריע בשאלה ותוציא הצהרה שתנוסח על ידה והתקיימה
הצבעה בנושא .להלן תוצאות ההצבעה:
בעד99 :

נגד91 :

נמנע9 :

אי לכך ,הוחלט לסיים את הטיפול בנושא במסגרת ישיבת המועצה .הוקרא נוסח ההצהרה
המוצע.
הועלתה השאלה בנוגע לנאותות הנוסח הכללי של ההצהרה והתקיימה הצבעה בנושא .להלן
תוצאות ההצבעה:
בעד98 :

נגד1 :

נמנע9:

אי לכך ,המועצה קיבלה את העקרונות הבסיסיים המובעים בהצעת ההצהרה.
הועלתה השאלה בנוגע הצעה להשמטת פסקת הסנקציות והתקיימה הצבעה בנושא .להלן תוצאות
ההצבעה:
בעד5 :

נגד99 :

נמנע7 :

אי לכך ,הוחלט לא להשמיט את הפסקה המדוברת.
הועלתה השאלה בנוגע להצעה לתיקון פסקת הסנקציות והתקיימה הצבעה בנושא .להלן תוצאות
ההצבעה:
בעד99 :

נגד7 :

נמנע1 :

אי לכך ,הפסקה תתוקן וההודעה תצא לציבור הסטודנטים בהקדם .הוצגה הצעה להצהרה
המיועדת להפצה .להלן נוסח ההצעה כפי שאושר:

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,
הנדון :הודעה בדבר הדיון הציבורי בנושא ה"שוויון בנטל"
בתקופה האחרונה אנו עדים לדיון ציבורי בשאלת ה"שוויון בנטל" ,העוסק בחובת הגיוס והשירות
בחברה הישראלית .גורמים רבים ,הן בציבור הסטודנטים והן בציבור הכללי ביקשו ומבקשים את
עמת האגודה בנושא.
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בדיוניה ,המועצה והנהלת האגודה התייחסו לדעות השונות שהושמעו מכל מרכיבי החברה
הישראלית .הדיון שהתקיים ,נפרס על שעות רבות וכלל טיעונים לכאן ולכאן וכן עשרות עמדות
שהובעו בכתב ובעל פה .מטבע הדברים ,הדיון לא הסתיים בקונצנזוס מוחלט וישנן דעות אשר
אינן באות לידי ביטוי במסמך זה .למרות זאת ,העמדה המושמעת כאן התקבלה ברוב דעות
במועצת הסטודנטים ומשקפת בשל כך ,את דעת המועצה והאגודה .אנו מודים לכל הסטודנטים
והגורמים אשר לקחו חלק בדיון .ולהלן מסקנותינו:
האגודה מכירה בערכים של כל מגזר ומגזר בחברה הישראלית כערכים לגיטימיים ,הראויים
לכיבוד ולהתחשבות .יחד עם זאת ,הערכים שלנו כאומה וכאזרחים במדינה קודמים להם .על כן,
ערך השוויון עולה על ערכי החירות האישיים .הואיל וחוקי המדינה מחילים חובת שירות על כלל
הציבור בישראל ,הרי שזו נקודת המוצא ממנה אנו מתחילים את הדיון.
מכאן ,שדעתנו הינה שכל אזרח בישראל חייב בשירות המדינה .למרות זאת ,דעתנו הינה ששרות
זה צריך להיקבע כך שייצג את מגוון הדעות בחברה הישראלית .איננו רואים בחובת השירות
האמורה כחובה המוגבלת לשירות צבאי גרידא ,אלא גם שירות אזרחי מקיים את דרישת השירות
המצופה מכל אזרח ואזרח .נבהיר ,כי אנו גם רואים בלימוד התורה של תלמידים מצטיינים
כשירות ציבורי לכל דבר ועניין ,אך מספרם צריך להיקבע במשורה ,כפי שנקבעות מכסות
לספורטאים ומצטיינים אחרים.
באשר לשאלה כיצד על המדינה לקבוע מי ילך לשירות צבאי ומי לשירות אזרחי ,דעתנו היא שעל
צה"ל לבחור מכל שנתון של בני שמונה-עשרה את המועמדים שהוא מעוניין בגיוסם והם אלו
שישרתו בצה"ל .על כל שאר השנתון לשרת בשירות האזרחי .השירות האזרחי ,רצוי שיתבצע
בקהילה שאליה המגויס משתייך ואורך השירות צריך שיהא זהה למשך הגיוס של משרת בשירות
חובה .כמו כן ,ראוי לתגמל משרתי חובה ומילואים באופן שישקף את התרומה היתרה שהם
תורמים לחברה הישראלית.
עלינו גם להתייחס לשאלת ה"חובה האזרחית" ,האם על המדינה להפעיל ענישה כנגד מי שיסרב
לשרת? דעתנו היא כי מדינת חוק איננה יכולה להתיר פגיעה בחוקיה .על המדינה לוודא אכיפה
יעילה של חוקיה מכאן שאי קיומם משמעו הפעלת התגובה הקבועה בחוק.
לסיכום ,ננצל במה זו לקרוא לכלל הגורמים המשתתפים בדיון זה ,לשמור על מסגרת הדיון ,לכבד
את הדעות השונות ולהימנע מהשתלחות במגזרים השונים המרכיבים את החברה הישראלית .שכן
"דרך ארץ קדמה לתורה" ובסופו של יום ,אחד גורלנו לחסד או לשבט.
בברכת סמסטר קיץ מוצלח לכל הסטודנטים,
חברי מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
וחברי הנהלת אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
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תמה הישיבה.

אישור:
הפרוטוקול אושר ביום  9.8.2092ע"י נשיאות המועצה.
הפרוטוקול תוקן ביום  1.8.2092ע"י נשיאות המועצה.

על החתום:
מר טל גור-אריה
סגן נשיא
וסגן יו"ר הוועד

מר דביר גולדשטיין
נשיא
ויו"ר הוועד

