מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
פרוטוקול מס' 46
ישיבה שהתקיימה ביום  11.31.31בקמפוס רמת אביב ,תל אביב
נוכחים :טל בירב ,גילאת בניאד ,דביר גולדשטיין ,טל גור-אריה ,יהורם גלילי ,מנחם גרוזמן ,מיטל
דסקל ,פנחס טננבאום ,עדי יפת ,אורי ליבנה ,אינגה מדורסקי ,מעין מור ,אליהו מור-יוסף ,עומר
נרקיס ,אור פאהן ,ליאור פליק ,אלעזר פנחס ,איציק צרור ,הילה קורדנה ,תומר שלפניק ואריאל
תורג'מן.
גם נכחו :עו"ד גיא הדר ,דוד סיירס ושרונה שטרית.
נעדרו :נתי אהרונוביץ' ,רביע אלג'מאל ,מאג'ד ביאדסה ,זהר בן-קואל ,הגר יחזקאלי ,אליעזר
סוקניק ,דניאל עזרן ,איתי עינב ,עידן צפר ודוד רוזנטל.
הישיבה החלה בהקראת סדר היום.
נשיא המועצה מסר עדכונים שוטפים .נמסר דיווח על כנס אס"א שהתקיים בטכניון ובו הובהר כי
במידה ונדרש ,אזי האוניברסיטה הפתוחה תידרש להביא כחמישים צירים לאסיפה הכללית של
אס"א .נמסר דיווח על ועדות המשמעת ועל פסקי דין תקדימיים בנוגע להעתקות בממ"נים.
יו"ר האגודה מסרה עדכונים שוטפים .נמסר דיווח על אירועי פתיחת השנה לרבות על אירוע
פתיחת השנה שהשנה הגיע לראשונה לאילת .נמסר דיווח על מועדות המזרחנות שמושך
להרצאותיו כמות קהל נכבדת .נפתח מחזור נוסף של הכנה לבחינות אמי"ר .נמסר דיווח על ערב
ההוקרה וחלוקת המלגות .נמסר דיווח על הרחבת פרויקט הלפיד.
נמסר דיווח על קבלת תרומה בסך  241אש"ח מתורם אנונימי לצורך מלגות בפרויקט לפיד.
התקיימה הצבעה להגדלת סעיף ההכנסות מתרומה בסכום של  ₪ 215,811ואת סעיף פרויקט
הלפיד בסכום של  ₪ 224,481ואת יתרת מלגות שטרם חולקו משנה קודמת בסכום של 27,441
ש"ח.
בעד27 :

נגד1 :

נמנע1 :

אי לכך השינוי אושר.
הנשיאות מסרה דיווח על ההצעה לקביעת מועד הבחירות למועצה הבאה .להלן פרטי ההצעה:
הודעה על קיום הבחירות והזמנה להגיש מועמדות לוועדת הבחירות 2.21.27 -
מינוי ועדת הבחירות 28.21.27 -
עליית אתר הבחירות לאוויר 2.7.24 -
הצגת ספר הבוחרים הזמני 2.4.24 -
פרסום ספר בוחרים סופי 27.4.24 -
תחילת הגשת המועמדויות 24.4.24 -

פרסום רשימות מועמדים סופיות 4.8.24 -
תחילת ההצבעה  5...24 -בשעה 21:11
סיום ההצבעה  27...24 -בשעה 27:11
התקיימה הצבעה על אישור לו"ז הבחירות.
בעד21 :

נגד1 :

נמנע1 :

אי לכך לוח הזמנים לבחירות אושר.
מיטל דסקל העלתה את תלונתה כנגד חלק מחברות ההנהלה .מיטל פרטה את ההיסטוריה של
פעילותה בנוגע למסע לפולין תחת ההנהלה הקודמת ובתחילת כהונת המועצה הנוכחית .מיטל
העלתה את חוויותיה לגבי ההודעה על ההחלטה להפסיק את תפקידה כמרכזת נושא המסע
לפולין .מיטל ציינה שהיא מבינה את הבעייתיות בהמשך כהונתה כמרכזת המסע ואת העובדה כי
בכל זאת היה ניתן להמשיך את תפקידה .אולם ,לפי הבנתה ,הסיבה להפסקת הכהונה הינה חלק
ממערכת היחסים האישית בינה לבין ראש מחלקת מעורבות חברתית .מיטל גם ציינה שבמהלך
המסע ראש מחלקת מעורבות חברתית תפקדה ברמה נמוכה ואי לכך ,ההחלטה שראש מחלקת
מלגות היא זו שתחליף את גב' דסקל נראית תמוהה.
אליהו מור יוסף ציין שגם בעיניו ההתנהלות היא תמוהה .היה ראוי שאם היו טענות כנגד בעלי
התפקידים במסע ,הדבר היה צריך לעלות על פני השטח מוקדם יותר .עצם ההחלטה ,ללא שימוע,
היא איננה נכונה .ראוי שאת תפקיד רכז המסע תקבע המועצה.
מבקר האגודה הסביר את חוות דעתו שניתנה בנושא .לפי דעתו ,חברי מועצה ,אין זה ראוי שיבצעו
תפקידים ביצועיים באגודה .תפקידם של חברי המועצה הוא לפקח ואילו של חברי ההנהלה הוא
לבצע .טשטוש הגבולות בין הרשות המפקחת והרשות המבצעת איננו בריא ועלול להביא לתלות.
ראש מחלקת מעורבות חברתית הגיבה לנאמר .חלק מהעיכוב בהפקת הלקחים מהמסע לפולין נבע
מאילוצי לו"ז .לטענתה ,היו חילוקי דעות ובעיות שצצו עוד במהלך המסע .ההתנהלות במהלך
המסע לא הייתה על מי מנוחות והיוו בעיה עבור ראש מחלקת מעורבות חברתית .ראש מחלקת
מעורבות חברתית מצרה על זה שלא ניתן הקרדיט הראוי.
התקיים דיון על הצעת החלטה לכך שהמועצה היא זו שתבחר את רכז המשלחת לפולין.
החל הדיון בסיום מינוי חברי ההנהלה (הדחה) .אלעזר פנחס נשא דברים מול המועצה .אל מול
ראש מחלקת הסברה הועלו הטענות הבאות :ביצוע מגזין האגודה ללא אישור ובניגוד לתכנית
העבודה ,אי עדכון אתר האגודה בתכנים אקטואליים .לדעתו ,יורם גלילי ימלא את תפקידה
בצורה טובה יותר ממנה.
לגבי ראש מחלקת מעורבות חברתית ,השגת המלגה שדובר עליה לעיל היא רק תחילתה של עשייה
חשובה וכי לדעתו ,אין מקום להדחתה.
לגבי הסיו"ר ,קיים דיווח שעות שחורג מגדר הסביר .בנוסף ,אין קיום של הוראות המועצה לעניין
מילוי ימי העבודה במשרד גם עבור הסיו"ר וגם עבור היו"ר .טענה נוספת היא שקיימות נסיעות
מיותרות וניפוח של מספר הקילומטרים בדיווח הנסיעות.
טל גור אריה הוסיף שאין זה ראוי לקיים ימי עבודה מעבר לשתיים עשרה שעות.
אליהו מור יוסף העיר שאין זה ראוי לקיים עבודה בימי שבת.
אור פאהן הוסיף שתגובת ההנהלה להחלטת המועצה בנושא הנסיעות הייתה לא ראויה וכי
במכתב שנשלח למועצה לא היה ביטוי לאמירות אלו אלא הכחשה.
מיטל דסקל ביקשה לשמוע כיצד חברי ההנהלה מתכוונות לתקן את הליקויים שעלו.

בתגובה ,טל בירב ציינה את הפעילות הרבה שביצעה ההנהלה במהלך הקדנציה לרבות יום
הסטודנט ,טיפול בתעודת הסטודנט ,טיפול עבור הנחות בתחבורה הציבורית וכו' .נושא הנסיעות
צריך להיפתר לאור המועצה הבאה ולא לגבי המועצה הנוכחית.
גזבר האגודה הודיע כי אין פעילויות במהלך יום השבת .לעומת זאת בעלי תפקידים בוחרים לבצע
חלק מתפקידם בשבתות .בנוסף החל מהתקציב הנוכחי אין משמעות לשעות העבודה של היו"ר
והסיו"ר.
אריאל תורג'מן ציין ששעות העבודה עברו את המשרה המלאה ולכן אין מקום לדבר על אי מילוי
המשרה .בנוסף ,ישנה אי בהירות לגבי מידת המחויבות של האגודה לשלם לבעלי תפקידים על
דברים חריגים.
יורם גלילי ציין שנושא בדיקת הקפיטריות בוצע ביוזמת יו"ר האגודה .יש להסתמך לגבי הנתונים
על בעלי המקצוע באגודה אשר זה תפקידם .הוא פירט על הישגי חברות ההנהלה במודיעין.
אורי ליבנה ציין אף הוא את העשייה הברוכה שבוצעה .יש לקחת בחשבון שהדחת בעלי תפקידים
תביא לאובדן זמן ופעילות נחוצים.
תומר שלפניק ציין אף הוא את העשייה הרבה באשדוד.
ראש מחלקת מעורבות חברתית בחרה שלא להוסיף דבר.
ראש מחלקת הסברה ענתה שעלות המגזין היא נמוכה מזו שצוינה וכי המגזין זוכה לקריאה
נרחבת מצד ציבור הסטודנטים .לגבי ההתנהלות בנוגע למגזין ,הדבר עדיין נמצא בבחינה של ועדת
הביקורת .האתר נמצא בעדכון שוטף והאזורים שאינם מעודכנים הם זניחים וכי בימים אלו אנו
עובדים על שינוי פני האתר.
סיו"ר האגודה ענתה שהדחה איננה ביקורת .לגבי שעות העבודה ,אין מקום לטענה על עודף שעות
עבודה .שעות העבודה בשבת נחוצות לצורך ניהול האגודה .הייעוץ הארגוני נדרש על מנת לקדם
את האגודה לשלב הבא .כל עובד קיבל את המגיע לו .ישנם דברים הנדרשים לצורך קיום אגודה
במתכונת ארצית.
יו"ר האגודה ענתה שההנהלה מעוניינת בביקורת על מנת ללמוד ממנה .יו"ר האגודה ציינה שהיא
רואה בתפקידה מקור להנאה רבה והיא מבקשת להודות לכלל בעלי התפקידים על הסיוע .לגבי
הנוכחות במשרד ,אמנם החלטת המועצה לעבוד מן המשרד לא התקיימה אבל הדבר נדרש עקב
הפעילות מחוץ לקמפוסים .הדיווח על מרחקי הנסיעות הוא אמת .יו"ר האגודה הביעה צער על
האמירות שבוטאו בסיום הישיבה האחרונה.
התקיימה הצבעה חשאית לסיום מינוי בעלי התפקידים הבאים :יו"ר האגודה ,סיו"ר האגודה,
ראש מחלקת הסברה וראש מחלקת מלגות .להלן תוצאות ההצבעה:
ליו"ר האגודה:
בעד1 :

נגד25 :

נמנע2 :

אי לכך ,ההצעה נדחתה.
לסיו"ר האגודה:
בעד4 :

נגד24 :

נמנע7 :

אי לכך ,ההצעה נדחתה.
לראש מחלקת הסברה:
בעד1 :

נגד24 :

נמנע1 :

אי לכך ,ההצעה נדחתה.
לראש מחלקת מעורבות חברתית:
נגד24 :

בעד2 :

נמנע2 :

אי לכך ,ההצעה נדחתה.

תמה הישיבה.

אישור:
הפרוטוקול אושר ביום  1.2.24ע"י נשיאות המועצה.

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

מר דביר גולדשטיין
נשיא
ויו"ר הוועד

