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מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
פרוטוקול מס' 79
ישיבה מיום  11.11.2014שהתקיימה בקמפוס אליאנס בתל-אביב
נכחו:
חברי מועצה :מוטי בוזגלו ,טל בירב ,אמרי בלן ,שי גל ,יהורם גלילי ,לילך חייבי מנחם ,ורד יאיר,
שי יוז ,אלדד יונה ,מעין מור ,אביבית מיצווה ,ליאור פליק ,הילה קורדנה ,ניצן שחר ,נטלי
שמואלוף ,אלי שרגא ,יואב תעיזי ,טופז ויינברג ושניר גולדפינגר.
אחרים :גיא הדר ,דוד סיירס ,יובל טמם ודן דבירי.
חברי מועצה שנעדרו :לילא אבראהים ,רועי אדמוביץ ,אברהם בן חיים ,קארין ברק ,דביר
גולדשטיין ,מרים דיסין ,רן הלברשטיין ,חזקי זיסמן ,אריה יהודה ,עדי יפת ,אינגה מדורסקי,
גרשון מושקוביץ ,אור פאהן ,גריגורי פיינברג ,דוד רוזנטל פסטרנק ,שרונה שטרית ,תומר שלפניק,
דוד סויסה ואלישבע פרגין.

סדר היום:
 .1עדכוני הנהלה וועד.
 .2הסתייגויות על סעיפי התקציב לשנת הלימודים תשע"ה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הסתייגויותיו של חבר המועצה ניצן שחר על הסעיפים הבאים:
ב ,11ה ,6ז ,3ח ,1כו
הסתייגויותיה של חברת המועצה טל בירב על הסעיפים הבאים :ה ,2ז.3
הסתייגויותיו של חבר המועצה גרשון מושקוביץ על הסעיפים הבאים :
ב ,3ב ,8ב ,9ב ,11ד ,4ד ,5ד ,8ד.9
הסתייגויותיו של סגן הנשיאה מוטי בוזגלו על הסעיפים הבאים:ב ,13וד.9.
הסתייגויותיו של חבר המועצה דביר גולדשטיין :ה ,1ה ,2ה ,4ה ,5ז ,2ז ,3ז,4
ז.7
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עדכוני הוועד:
נשיאת המועצה מעין מור הביאה בפני חברי המועצה את עדכוני הוועד :בין היתר היא ציינה כי
בשבוע שקדם למועד הישיבה התקיימו הבחירות להתאחדות הסטודנטים ,כאשר מי שנבחר היו
גלעד ארדיטי לתפקיד יו"ר ההתאחדות ורם שפע לתפקיד סגן יו"ר ההתאחדות .שניהם היו
אמורים להגיע לישיבה ,אולם בשל הדחיפות בהעברת התקציב הגעתם תידחה לישיבה הבאה.
יו"ר ועדת ביקורת ,חברת המועצה לילך חייבי מנחם יזמה הליך של גישור בין מעין לבין הילה

עדכוני ההנהלה:
יו"ר האגודה הילה קורדנה נתנה עדכוני הנהלה שוטפים:
.1
.2
.3
.4

.5

אתמול התחיל מועדון הדיבייט את הפעילות שלו לשנת הלימודים הנוכחית במפקד שהתקיים
בקמפוס אליאנס בהשתתפות  40סטודנטים חדשים ,שביניהם גם מספר חברי מועצה.
בחג החנוכה מתוכנן טיול משפחות במיני ישראל ובחבל מודיעין.
ב  9.12מתוכננת פעילות בקמפוסים בחיפה ,ברמלה ובבאר שבע -פרטים נוספים יינתנו
בהמשך.
אגודת הסטודנטים יזמה שיתוף פעולה עם תפנית -בית הספר ללימודי תעודה של
האוניברסיטה הפתוחה ,במסגרתו יינתנו הטבות לסטודנטים בהרשמה לקורסים ללימודי
תעודה.
האגודה קיבלה אישור סופי בנוגע הלוואה של  80,000שקלים מהאוניברסיטה ללא ריבית.
בנוסף לכך האוניברסיטה אמורה להעביר סכום נוסף של כ 35,000 -שקלים כמענק למועדון
הדיבייט.
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הסתייגויות על סעיפי התקציב לשנת הלימודים תשע"ה:
ההסתייגויות נידונו בהתאם לסדר הסעיפים של התקציב:
סעיף ב– 3.פעילות אזורית ארצית :הסתייגות של חבר המועצה גרשון מושקוביץ:
הצעה :ביטול הסעיף והעברת סכום של  ₪ 250,000לסעיף ח 1.עד לביצוע סקר דעת קהל בקרב
הסטודנטים.
הסבר :גרשון לא נכח בישיבה ולכן נשיאת המועצה מעין מור הקריאה בפני הנוכחים בישיבה את
נימוקו להסתייגות זו ,ובהמשך הישיבה היא הקריאה גם את נימוקיו לשאר ההסתייגויות שהגיש:
גרשון ציין כי הוא הגיש את ההסתייגות בנושא היות והוא לא הבין על איזה בסיס מושקע סכום
של  .₪ 250,000הוא הציע לעשות סקר בקרב הסטודנטים ולבדוק באילו פעילויות הם מעוניינים.
עד שזה לא יתבצע הוא הציע לקחת את כל הסכום המופיע בסעיף זה ולהעבירו לסעיף ח– 1.
עודפים עבור התחייבויות תלויות וכיסוי גרעון בצפי ההכנסות.
דיון :ראש מחלקת תרבות ומתנדבים שי גל השיב לטענה הזאת כי  200אלף  ₪מיועדים ליום
הסטודנט ,ו ₪ 50,000-הנותרים מיועדים להסעות והנגשת סטודנטים מכל הארץ לפעילויות
הארציות השונות .חבר המועצה שניר גולדפינגר ציין בהקשר הזה כי בגלל המבנה המיוחד של
האוניברסיטה הפתוחה פעילויות כמו יום הסטודנט הן פעילויות מיותרות ,שכן התפקיד של
האגודה הוא לא לארגן מסיבות אלא לקדם את זכויותיהם של הסטודנטים.
הצבעה על הצעתו של גרשון מושקוביץ להעברת  250,000שקל מסעיף ב 3.לסעיף ח 1.עד אשר
יתבצע סקר דעת קהל:
בעד1 :

נגד14 :

נמנע3 :

ההסתייגות נדחתה.

סעיף ב -8.טקס בוגרים :הסתייגות של גרשון מושקוביץ:
הצעה :ביטול הסעיף והעברת סכום של  ₪ 37,120לסעיף ח -1.עודפים:
הסבר :גרשון ציין בהסתייגות כי הוא רואה בסעיף זה בזבוז ,ובפרט כאשר מדובר בסטודנטים
העוזבים את האוניברסיטה ,ומציע לבטל את הסעיף ולהעביר את כל הסכום על סך של ₪ 37,120
לסעיף ח.1.
הצבעה:
בעד1 :

נגד15 :

נמנע1 :

ההסתייגות נדחתה
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סעיפים ב 9.ו-ב -10.פעילויות למגזר החרדי והערבי :הסתייגות של גרשון מושקוביץ:
הצעה :ביטול סעיפים ב 9.ו-ב 10.והעברת סכום של  ₪ 20,000לסעיף ח.1.
הסבר :גרשון ציין כי הוא אינו רואה עניין לסווג את החרדים כאוכלוסייה נפרדת בתקציב ,וגם
אם הוא היה מקבל את הסיווג הזה ,אז הוא עדיין מתנגד לסכום של  ₪ 10,000בלבד .כמו כן הוא
ציין כי מאותה הסיבה הוא רואה לנכון לבטל גם את סעיף ב 10.שמקציב  ₪ 10,000נוספים למגזר
הערבי ,ולהעביר את הסכום של שני הסעיפים הללו על סך של  ₪ 20,000לסעיף ח.1.
דיון :חבר המועצה שניר גולדפינגר תמך בהסתייגות זו וטען שהפעילות צריכה לכלול את כל
המגזרים ולא צריך לתקצב אך ורק מגזרים מסוימים ,וכי התקציב צריך להיות מכוון לפעילויות
ולא למגזרים .יו"ר האגודה הילה קורדנה השיבה ששני הסעיפים הללו היו בעבר מאוחדים למגזר
החרדי והערבי ביחד ,וכי ההפרדה ביניהם לשני סעיפים נפרדים נעשתה כדי לספק צרכים שעלו
בעקבות בקשות של סטודנטים .חבר המועצה יואב תעיזי ציין כי גם הוא מתנגד לתיוג הזה של
מגזרים שכן זה יכול להוביל למצב בו כל מגזר יבקש בעתיד הקצבה משלו .הטענה של יואב היא
כי כל המגזרים חייבים להיות מיוצגים בתקציב הכללי של האגודה ולכן הוא ביקש להעלות הצעה
חלופית להסתייגות של גרשון :לבטל את שני הסעיפים הללו ולהעביר את הסכום הכולל שלהם
( )₪ 20,000לסעיף ב -12.פעילויות בתוך הקמפוסים .התקיימה הצבעה נפרדת של שתי ההצעות על
כל סעיף בנפרד.
הצבעה על ההסתייגות של גרשון מושקוביץ -ביטול סעיף ב ,9.והעברת סכום של  ₪ 10,000לסעיף
ח -1.עודפים:
נגד15 :

בעד0 :

נמנע2 :

ההסתייגות נדחתה
הצבעה על ההצעה החלופית של חבר המועצה יואב תעיזי -ביטול סעיף ,ב ,9.והעברת סכום של
 ₪ 10,000לסעיף ב -12.פעילויות בתוך הקמפוסים.
בעד13 :

נגד1 :

נמנע4 :

ההצעה התקבלה :סעיף ב 9.יבוטל וסכום התקצוב שלו על סך  ₪ 10,000יועבר לסעיף ב-12.
פעילויות בתוך הקמפוסים
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הצבעה על ההסתייגות של גרשון מושקוביץ -ביטול סעיף ב ,10.והעברת סכום של ₪ 10,000
לסעיף ח -1.עודפים:
נגד16 :

בעד0 :

נמנע2 :

ההסתייגות נדחתה
הצבעה על ההצעה של יואב תעיזי -ביטול סעיף ב ,10.והעברת סכום של  ₪ 10,000לסעיף ב-12.
פעילויות בתוך הקמפוסים:
בעד15 :

נגד1:

נמנע :2

ההצעה התקבלה :סעיף ב 10.יבוטל וסכום התקצוב שלו על סך  ₪ 10,000יועבר לסעיף ב-12.
פעילויות בתוך הקמפוסים

סעיף ב -11.מנהלי אזורים ורכזים :הסתייגות של חבר המועצה ניצן שחר:
הצעה :ביטול תפקיד של מנהלים אזוריים והפניית סכום של  ₪ 20,000לפעילות אחרת.
נימוק :ניצן הציע לבטל את תפקיד של מנהלים אזוריים ,ובמקום זה להפעיל רכזי קמפוסים
מקרב חברי המועצה בהתנדבות ,ובהתאם לכך גם לבטל את הסעיף ואת התקצוב שלו בסך של
. ₪ 20,000
דיון :ראש מחלקת תרבות ומתנדבים שי גל השיב לטענה כי רכזים אזוריים קיימים עבור
פעילויות בקמפוסים השונים ברחבי הארץ ,ולכן אנחנו צריכים את הרכזים הללו -רכזים אלו לא
מקבלים שכר אלא הם מקבלים מלגה של קורס אחד בשנה .כמו כן הוא ציין כי במקביל יש גם
את רכזי הקמפוסים שהם חברי מועצה שעובדים בהתנדבות .לאחר ההסבר של שי גל ביקש ניצן
לבטל את ההסתייגות.
ההסתייגות בוטלה ולכן לא התקיימה הצבעה.

סעיף ב -13.הרצאות :הסתייגות של סגן הנשיאה מוטי בוזגלו:
הצעה :להכניס סייג לפיו ההרצאות יתקיימו בקמפוסים שונים ברחבי הארץ.
דיון :יו"ר האגודה הילה קורדנה השיבה בכל מקרה מתוכננות חמש הרצאות בחמישה קמפוסים
שונים .לאחר קבלת ההסבר ביקש מוטי בוזגלו לבטל את ההסתייגות.
ההסתייגות בוטלה ולכן לא התקיימה הצבעה.
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סעיף ד -5.אירוע הוקרה למקבלי מלגות :הסתייגות של חבר המועצה גרשון מושקוביץ:
הצעה :ביטול הסעיף והעברת סכום של  ₪ 18,200לסעיף ח -1.עודפים.
הסבר :גרשון ציין בדבריו כי הוא אינו מבין מדוע צריך להשקיע סכום כה רב עבור אירוע הוקרה,
והציע לבטל את הסעיף ולהעביר את הסכום על סך של  ₪ 18,200לסעיף ח.1.
דיון :חבר המועצה שניר גולדפינגר טען שלא צריך להוציא כספים רבים כאלה על טקסים
ושמדובר בסעיף מיותר .ראש מחלקת מעורבות חברתית אביבית מיצווה השיבה כי הפריטים
הכלולים בתקציב הם צלם ,שי למתנדבים ,כיבוד ואומן אורח .אביבית הוסיפה כי אם חברי
המועצה סבורים שיש מרכיבים שלא צריכים להיות כלולים בסעיף אז עליהם לציין מהם .בנוסף
לכך היא ציינה כי באירוע של השנה השתתפו כ 70-סטודנטים ,ובשנה הבאה צפויים להשתתף כ-
 140סטודנטים.
הצבעה:
בעד2 :

נגד14 :

נמנע2 :

ההסתייגות נדחתה

סעיף ד -8.מצדיעים למילואים :הסתייגות של חבר המועצה גרשון מושקוביץ:
הצעה :ביטול הסעיף והעברת סכום של  ₪ 70,430לסעיף ח -1.עודפים.
הסבר :גרשון ציין בהסתייגותו כי הוא סבור שהאקדמיה אינה ארגון רווחה והיא צריכה לדאוג
לסטודנטים ולא לצבא .וגם אם כן ,עדיין הסכום הוא גדול מידי .גרשון הציע לבטל את הסעיף
הזה להעביר את הסכום המצוין על סך  70,430 ₪לסעיף ח.1.
דיון :אביבית מיצווה השיבה כי התקציב הזה בנוי מ  ₪ 70,000שמיועדים למלגות לשבעים
סטודנטים שעשו שירות מילואים על פי קריטריונים מסוימים .אביבית הוסיפה כי אם חברי
המועצה רואים לנכון להעביר את הסעיף לאוכלוסיות אחרות אז היא מזמינה את כולנו להציע
לתכנית העבודה של השנה הבאה.
הצבעה:
בעד0 :

נגד16 :

נמנע2 :

ההסתייגות נדחתה
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סעיף ד -9.סדנאות ומועדון דיבייט :הסתייגות של חבר המועצה גרשון מושקוביץ:
הצעה :ביטול הסעיף והעברת סכום של  ₪ 138,941לסעיף ח -1.עודפים.
הסבר :גרשון ציין בהסתייגות כי כל עוד לא מתקיימת פעילות של מועדון הדיבייט בעיר ירושלים
הוא מתנגד לכל תקצוב של פעילות זו .הוא הציע לבטל את הפעילות עקב חוסר שוויון מערכתי,
ולהעביר את התקציב על סך  ₪ 138,941לסעיף ח.1.
בעד0 :

נגד15 :

נמנע3 :

ההסתייגות נדחתה

סעיף ד -9.סדנאות ומועדון דיבייט :הסתייגות של סגן הנשיאה מוטי בוזגלו:
הצעה :העברה של  ₪ 30,000מסעיף ד 9.לסעיף ב -12.פעילויות בתוך הקמפוסים.
הסבר :מוטי ציין כי סכום של  ₪ 138,000הוא סכום גבוה מדי עבור מועדון דיבייט שבו חברים
בסך הכל  50סטודנטים ,וכל פעילותו מתקיימת באזור המרכז .כמו כן ,הוא הוסיף וציין כי
סדנאות הדיבייט לא נותנות את הפתרון הראוי לפעילות זו בקרב סטודנטים מרחבי הארץ שכן
עלות ההשתתפות אשר נדרשת מהסטודנטים היא כ, ₪ 500-מה שאומר שרק חלק קטן מתקציב
הסעיף מיועד לסדנאות הדיבייט שצפויות להתקיים במספר קמפוסים ברחבי הארץ שכן הרוב
המוחלט שלו מיועד למועדון הדיבייט .מוטי הציע להעביר  30אלף שקלים מסעיף ד 9.שמיועד
לשרת מספר מצומצם של סטודנטים לסעיף ב( 12.פעילויות בתוך הקמפוסים) שמיועד לשרת
מספר גדול של סטודנטים מרחבי הארץ.
דיון :ראש מחלקת מלגות ומעורבות חברתית אביבית מיצווה השיבה לטענות כי  ₪ 500זהו מחיר
מאוד נמוך לסדנת דיבייט בהשוואה למחיר בשוק הפרטי .כמו כן ,היא ציינה כי מעבר למעגל
הקטן של הסטודנטים החברים במועדון יש סטודנטים רבים שמגיעים לתחרויות ולאירועים
השונים שמקיים המועדון וכן ,את המשפחות שלהם .אביבית ציינה גם שמועדון הדיבייט הביא
לא מעט הישגים כמו זכייה במקום הראשון באליפות אירופה וזכייה במקום שני באליפות העולם.
הצבעה:
בעד2 :

נגד13 :

נמנע2 :

ההסתייגות נדחתה
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סעיף ה -2.החזר הוצאות סגני הנשיאה :ההסתייגות של חברת המועצה טל בירב:
הצעה :ביטול סעיף ה 2.והעברת סכום של  ₪ 7,200לסעיף ד 8.או סעיפים ב 9.ו-ב.10.
הסבר :טל ציינה בהסתייגותה כי סגני הנשיא רצו לתפקיד ,ביודעם שהתפקיד הוא התנדבותי
לחלוטין .לא מקובל ,לפתע ,לבקש משכורת עבור תפקיד שמאז ומעולם היה בהתנדבות( .טל
הוסיפה גילוי נאות לחברי המועצה החדשים שלא נכחו בבחירות ,וציינה כי גם היא התמודדה
לתפקיד זה ,מתוך ידיעה מלאה שמדובר בתפקיד ללא תגמול) .כמו כן טל הוסיפה וציינה כי היא
שלחה לנשיאות שבועיים לפני הישיבה שאלה אודות המשימות עבורן סגני הנשיאה מבקשים
לקבל שכר ,וטרם קיבלה תשובה עד כה .טל ציינה כי בישיבה הקודמת נאמר ,שהמשימות נאמדות
בכשעתיים עבודה ביום .וברצונה לדעת רשימה מפורטת של המשימות שבעטיין נאלצים סגני
הנשיא להשקיע כ 20 -שעות עבודה בשבוע על מנת לבצע אותן .ובסיום ציינה טל כי היא מתנגדת
לאשר תקציב לסעיף זה ,וממליצה להעביר את התקציב לסעיף אחר למען עשיה התנדבותית בבתי
חולים או לסעיפים של פעילות למען הקהילה החרדית ולמען הקהילה הערבית.
דיון :סגן הנשיאה מוטי בוזגלו השיב כי בישיבה הקודמת הוא טען כי סגני הנשיא מקדישים
לעבודת הנשיאות בין שעה לשעתיים ביום בממוצע עבור כ 30-משימות שונות שמתחלקות בין
חברי הנשיאות .מוטי פרט חלק מהמשימות השונות :ניהול תיבת הדוא"ל של הנשיאות ,ייצוג
האגודה בסנאט ,ייצוג האגודה במועצת האוניברסיטה ,קבלת מועמדויות בבחירות ,קבלתה
הצעות לסדר יום ,הכנת סדר היום ,ניהול ישיבות המועצה  ,ייצוג הנשיאות בישיבות מסוימות של
ועדת כספים וועדת ביקורת ,תיאום ישיבות המועצה  ,משלוח זימון לישיבות המועצה ,הגשת
מסמכים לרשם העמותות לניהול תקין ,ניהול פרוטוקול ,הגשת מסמכים לרשם העמותות על
החלטות מועצה ,הכנת פתקי הצבעה להצבעות חשאיות ,פיקוח על הנהלת האגודה ,מעקב אחר
נוכחות חברי המועצה בישיבות +הוצאת מכתבי התראה במידת הצורך ,ציון ימי הולדת לחברי
המועצה בישיבות ורכישת שי (פעילות שמתוכננת בעתיד ותלויה באישור התקציב) ,מילוי מקום
הנשיאה בעת ההיעדרות ,מתן אישורים חריגים להנהלה ,עבודה עם יו"ר האגודה על התקציב,
עבודה עם יו"ר האגודה על תכנית העבודה וריכוז כלל החלטות המועצה מהפרוטוקולים השונים.
בנוסף לכך ציין מוטי שהמצב בקדנציה הנוכחית שונה מהמצב בקדנציה הקודמת :ראשית ,סגני
הנשיא כעת הרבה יותר פעילים מסגני הנשיא בקדנציה הקודמת ,ולראייה -ניתן לראות
בפרוטוקולים כי סגני הנשיא לא היו פעילים ברמה גבוהה אפילו לא ברמה הבסיסית של נוכחות
בישיבות מועצה .שנית ,הגמול המבוקש על סך  ₪ 300לכל סגן נשיא כולל בתוכו גם החזרי נסיעות
שכן הוא מגיע לישיבות מועצה וישיבות נשיאות מירושלים ועדי מגיעה מפרדסיה .ושלישית,
בניגוד לחברי ההנהלה שעברו חפיפה מלאה של מספר שבועות ,חברי הנשיאות לא עברו שום
חפיפה ואת התפקיד שלהם הם לומדים כל יום תוך כדי תנועה ,כאשר הם צריכים להשקיע הרבה
יותר זמן לכל משימה וזו סיבה נוספת לגידול בהוצאות הנשיאות בתקציב המוצע.
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הצבעה :חברי הנשיאות אשר נכחו בישיבה לא הצביעו על הסתייגות זו בשל העובדה שהם היו
מצויים בניגוד עניינים.
הצבעה על הסתייגותה של טל בירב לביטול סעיף ה -2.החזר הוצאות סגני הנשיאה:
נגד4 :

בעד2 :

נמנע9 :

ההסתייגות נדחתה

סעיפים ה 1.ו -2-החזר הוצאות נשיאה והחזר הוצאות סגני הנשיאה :הסתייגות של חבר
המועצה דביר גולדשטיין:
הצעה :לאחד את סעיפים ה 1.ו-ה 2.לסעיף אחד שייקרא "החזר הוצאות נשיאות" ,והעברת 3,800
 ₪הנותרים לסעיף ח -1.עודפים.
הסבר :דביר לא היה נוכח בישיבה ונשיאת המועצה מעין מור הקריאה את נימוקו להסתייגות זו,
וכן גם את הנימוקים להסתייגויות הבאות שלו שנידונו בהמשך הישיבה .דביר הציע לאחד את
סעיפים ה 1.ו-ה 2.לסעיף אחד שייקרא החזר הוצאות נשיאות .הסעיף המאוחד יתוקצב בסכום
של  10,000ש"ח .כתוצאה מכך ₪ 3,800 ,יועברו לסעיף ח -1.עודפים .הנשיאות תדאג לחלק את
המשימות השונות בין חבריה ותחלק את גמול הישיבות החודשי בצורה שתשקף זאת.
הצבעה :חברי הנשיאות אשר נכחו בישיבה -מוטי בוזגלו ומעין מור לא השתתפו בהצבעה על
הסתייגות זו בשל העובדה כי היו מצויים בניגוד עניינים.
בעד7 :

נגד2 :

נמנע6 :

ההסתייגות התקבלה :סעיפים ה 1.וה 2.יאוחדו לסעיף אחד שנקרא "החזר הוצאות הנשיאות",
ו ₪ 3,800-יועברו לסעיף ח -1.עודפים
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סעיף ה -4.החזר הוצאות יו"ר ועדות :הסתייגות של חבר המועצה דביר גולדשטיין:
הצעה :העברת  ₪ 3,000סעיף ה 4.לסעיף ח -1.עודפים.
הסבר :דביר ציין בהסתייגותו כי עקב העדר ניצול היסטורי של סעיף זה ,הוא מציע להעביר 3,000
 ₪לסעיף ח– 1.עודפים .כלומר -לקצץ את הסעיף בחצי מ  ₪ 6,000ל.₪ 3,000 -
דיון :גזבר האגודה דוד סיירס השיב להסתייגות זו כי כל יו"ר וועדה יכול לקבל עד  ₪ 500לרבעון
החזר הוצאות .אומנם זה נכון שמניסיון העבר יושבי ראש הוועדות לא ניצלו את הסכום הזה,
אולם עדיין זה לא אומר שיו"ר ועדה הבא לא ידרוש לקבל החזרים .מה שקורה בפועל זה שבכל
רבעון או חצי שנה הסכום הזה חוזר גם ככה לפעילויות האגודה במידה והוא לא מנוצל.
הצבעה :לילך חייבי מנחם יו"ר ועדת ביקורת לא השתתפה בהצבעה על הסתייגות זו בשל העובדה
שהיתה מצויה בניגוד עניינים.
נגד11 :

בעד0 :

נמנע3 :

ההסתייגות נדחתה

סעיף ה -5.החזר הוצאות לחברי הוועדות :הסתייגות של חבר המועצה דביר גולדשטיין:
הצעה :העברה של  ₪ 5,600מסעיף ה 5.לסעיף ח -1.עודפים.
הסבר :דביר ציין בהסתייגותו כי עקב העדר ניצול היסטורי של סעיף זה ,הוא מציע להעביר 5,600
ש"ח לסעיף ח -1.עודפים ,כלומר -לקצץ את סכום הסעיף בחצי -מ  ₪ 11,200ל .₪ 5,600
הצבעה :חברי הוועדות אלי שרגא ,נטלי שמואלוף ויואב תעיזי לא השתתפו בהצבעה על הסתייגות
זו בשל העובדה שהיו מצויים בניגוד עניינים.
בעד0 :

נגד8 :

נמנע5 :

ההסתייגות נדחתה
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סעיף ז -2.משכורות :הסתייגות של חבר המועצה דביר גולדשטיין:
הצעה :ביטול של העלאת השכר למנהלת הפרויקטים מור שלפוברסקי והעברת הסכום שיתפנה
לסעיף ח -1.עודפים.
הסבר :דביר ציין בהסתייגותו כי בשנה שבה עלינו לבצע קיצוצים ,אין זה ראוי להעלות שכר
לעובדת (מוכשרת ,טובה ומסורה ככל שתהיה) בסכום של  1,300ש"ח ללא כל עלייה
במחוייבויותיה כלפי האגודה (דביר התכוון להעלאת השכר שמוצע בתקציב הנוכחי מ ₪ 6,200
בחודש ל  .)₪ 7,500בנוסף ,לאור השינויים הצפויים בכוח האדם המקצועי באגודה ,סבור דביר
שהמשאבים הללו יהיו נחוצים במקומות אחרים .דביר ביקש שעבור העובדים הקיימים השכר
יישאר זהה לשכר בשנה הקודמת וכי גיוס עובדים חדשים יידחה עד להבהרת המצב בנוגע לגזבר
ולעוזרתו .את המשאבים שיתפנו לעת זו ,יש להעביר לסעיף ח -1.עודפים.
דיון :נשיאת המועצה מעין מור ציינה כי הגדרת התפקיד הקודם של מור היה מנהלת
אדמיניסטרטיבית ,והיא קיבלה משכורת של  .6,200כיום הגדרת התפקיד שלה שונתה למנהלת
פרויקטים ,והמשמעות היא שהיקף העבודה שלה הוא מאוד גדול -היא עובדת בשעות מאוד לא
שגרתיות בהיקף גלובלי ,והשכר החדש שמיועד לה הוא  ₪ 7,500לחודש .חברת המועצה ויו"ר
ועדת ביקורת לילך חייבי מנחם שאלה מדוע יש עליה כל כך גדולה של  ?₪ 1,300יו"ר האגודה
הילה קורדנה ציינה כי חשוב לנו לשמר את מור במערכת ,ושהיא בספק אם אנחנו נצליח למצוא
עובדת שהיא שוות ערך לאגודה יותר ממנה .חבר המועצה יואב תעיזי ציין שהוא חבר ועדת
מכרזים ושאל מדוע לא מודיעים לחברי הוועדה על גיוס של עובדים? חברת המועצה טל בירב
ציינה כי שכר של  7,500שקלים למנהלת פרויקטים זהו לא סכום גדול .יו"ר מחלקת אקדמיה שי
יוז תמכה בהעלאת השכר של מור וציינה כי אף אחד מארבעת הקורסים האחרונים של מחלקת
האקדמיה לא היה יכול לצאת לדרך ללא עזרתה של מור .מעין מור הוסיפה כי חשוב לשמר את
הזיכרון הארגוני באגודה ,וציינה כי כשהיתה חשיבה מהו הסכום שראוי לתפקיד כזה  ,מדובר
היה בסכום של  8,500-9,000שקלים .אולם במסגרת הקיצוצים הוחלט להעמיד את השכר על
 .7,500חבר המועצה שניר גולדפינגר שאל אם השתנתה הגדרת התפקיד האם לא צריך לעשות
מכרז? מבקר האגודה גיא הדר השיב לשאלה זו כי גם על פי התקנון וגם על פי החוק המינוי הזה
אינו דורש מכרז.
הצבעה על הסתייגותו של דביר על סעיף ז ,2.והצעתו לבטל את העלאת השכר של מנהלת
הפרויקטים מור שלפוברסקי:
בעד2 :

נגד9 :

נמנע3 :

ההסתייגות נדחתה
.
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סעיף ז -2.משכורות :הצעתה של חברת המועצה לילך חייבי מנחם:
הצעה :העלאת השכר של מור שלפוברסקי ל ₪ 7,000-והעברת הסכום העודף לסעיף ח -1.עודפים.
הסבר :במהלך הדיון על ההסתייגות של דביר גולדשטיין העלתה לילך את ההצעה הבאה :להעלות
את השכר של מנהלת הפרויקטים מור שלפוברסקי ב ₪ 800 -כך שמשכורתה תעמוד על  7,000ולא
על  ₪ 7,500כפי שמוצע בתקציב ,ובנוסף לכך לחתום איתה על חוזה עבודה עדכני ,ולהעביר את
העודפים לסעיף ח.1.
בעד5 :

נגד7 :

נמנע4 :

ההצעה נדחתה

סעיף ז -3.פעילות הנהלה :הסתייגות של חבר המועצה דביר גולדשטיין:
הצעה :ביטול הסעיף והעברת סכום של  7,511לסעיף ח -1.עודפים.
הסבר :דביר ציין בהסתייגותו כי בשנה של קיצוצים ,אין מקום להפניית משאבים חדשים לטובת
ארוחות וכיבודים ,וכי הוא מבקש להעביר את כל הסכום של סעיף זה ₪ 7,500 -לעודפים ח.)1(.
דיון :יו"ר האגודה הילה קורדנה השיבה לטענה זו כי מדובר בכיבוד לישיבות ההנהלה השבועיות
אשר מתקיימות במשך כ 6-שעות .גזבר האגודה דוד סיירס ציין כי כיבוד על פי הנוהל הוא קפה,
תה ,עוגיות ,פירות וירקות ,וכי בתחילה הוא לא הבין מה כוללת ההוצאה הזאת .יואב תעיזי אמר
בהקשר הזה שהוא תומך בכך שיהיה כיבוד בישיבות הנהלה ,אבל צריך גם לדאוג לכיבוד בישיבות
המועצה .טל בירב טענה כי כיוון שלא היה ברור בישיבה הקודמת שמדובר בכיבוד לפי הגדרת
החוק ,אלא זה היה נשמע כמו מימון של ארוחות מהקפיטריה אז היא מבקשת לבטל את
ההסתייגות שהגישה על סעיף זה  .שניר גולדפינגר טען מנגד כי הכסף של הסטודנטים לא אמור
להיות מיועד לכיבוד -לא לחברי המועצה וגם לא לחברי ההנהלה .חבר ועדת ביקורת דן דבירי
השיב לטענתו של שניר כי ישיבות המועצה פתוחות לכל הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה-
כל סטודנט יכול להגיע לישיבות המועצה וליהנות מהכיבוד ,לכן לא נכון לומר כי הכיבוד בישיבות
המועצה מיועד אך ורק לחברי המועצה.
הצבעה :שבעת חברי ההנהלה אשר נכחו בדיון לא השתתפו בהצבעה זו בשל העובדה שהיו נתונים
בניגוד עניינים.
בעד2 :

נגד4 :

נמנע3 :

ההסתייגות נדחתה.
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סעיף ז -4.רווחת העובד :הסתייגות של חבר המועצה דביר גולדשטיין:
הצעה :ביטול סעיף ז 4.והעברת הסכום על סך של  ₪ 1,920לסעיף ח -1.עודפים.
הסבר :דביר ציין בהסתייגותו כי בשנה של קיצוצים אין מקום להפנות משאבים חדשים לטובת
פעילויות חדשות .הוא הציע להעביר את הסכום של  1,920שקלים לעודפים -סעיף ח.1.
דיון :גזבר האגודה דוד סיירס הסביר את הסעיף הזה :העובדים שנמצאים במשרד כמעט כל היום
ביקשו להעניק שי לכל עובד שיש לו יום הולדת .דוד השיב שלא ניתן להוציא את זה מהתקציב של
האגודה ,והציע שכל אחד מהעובדים יוציא מהכיס שלו  ₪ 20והאגודה תוסיף  ₪ 20נוספים .שניר
גולדפינגר תמך בהסתייגות וטען כי התפקיד של חברי המועצה הוא תפקיד ייצוגי ,וכי אנחנו לא
נמצאים כאן כדי לקחת את כספם של הסטודנטים לטובת מתנות או טובות הנאה שונות .יו"ר
האגודה ציינה כי ההוצאה הזאת אושרה כבר ע"י וועדת הכספים ,וכי עובדי האגודה עובדים
מסביב לשעון ולא רק  8שעות יומיות .הם נותנים מעצם ,ולכן זה ראוי להקדיש סכום סמלי כדי
לצ'פר את העובדים באירועים מסוימים כמו ימי הולדת.
הצבעה :שבעת חברי ההנהלה אשר נכחו בדיון לא השתתפו בהצבעה זו בשל העובדה שהיו נתונים
בניגוד עניינים.
בעד2 :

נגד5 :

נמנע2 :

ההסתייגות נדחתה

סעיף ז -7.הוצאות נסיעות הנהלה :הסתייגות של חבר המועצה דביר גולדשטיין:
הצעה :להפחית התשלום עבור הנסיעות המיוחדות של חברי ההנהלה מ  ₪ 2לקילומטר ל ₪ 1.2
לקילומטר ,ואת המשאבים שיתפנו להעביר לסעיף ח -1.עודפים.
הסבר :דביר ציין בהסתייגותו כי הוא לדעתו אין מקום לשלם עבור נסיעות חריגות (נסיעות
שאינם מביתו של העובד למקום עבודתו ובחזרה) סכום של  2ש"ח לק"מ .לדעתו 1.2 ,ש"ח לק"מ
מהווה סכום נדיב דיו (במיוחד לאור העובדה שעלות הדלק לק"מ היא בממוצע  80אג' ברובם
המוחלט של הרכבים) .את המשאבים שיתפנו דביר מציע להעביר לסעיף ח -1.עודפים.
דיון :הילה קורדנה ציינה כי הנסיעות מחושבות לפי  7,000שקל בחודש לששת חברי הנהלה.
החישוב נעשה לפי תחבורה ציבורית :חשוב לזכור כי חבר הנהלה אחד שמתגורר בחיפה  ,אחד
בנתניה ,היא בעצמה מגיעה קרי ית מלאכי וחבר הנהלה נוסף מתגורר במודיעין ושניים נוספים
מגוש דן -כולם מגיעים לעבודה במשרדי האגודה ברעננה בעבודה הרגילה .בנוסף לכך יש את
הנסיעות המיוחדות :נסיעות לקמפוסים ,לפגישות עם ספקים ,לישיבות של התאחדות
הסטודנטים וכ'ו .ההחזר של נסיעות מיוחדות הוא  ₪ 2לקילומטר -כאשר הסכום הזה נועד לגלם
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בתוכו לא רק את עלות הדלק אלא גם את עלות הפחת של הרכב .גזבר האגודה דוד סיירס ציין
שהסכום הזה של  ₪ 2לקילומטר נקבע על ידו ,וזאת בהתאם להוראות החשב הכלל ,וכי הסכום
המעודכן הוא הסכום שקרוב יותר לשלושה שקלים לקילומטר .חבר ועדת ביקורת יובל טמם
הוסיף בהקשר הזה כי החשב הכללי עשה עבודה מאוד מקיפה כדי להגיע לסכום הזה ,אם גזבר
האגודה הגיע למסקנה שמדובר בגוף מספיק גדול ואמין כדי להסתמך עליו אז מדובר בתשלום
לגיטימי .סגן יו"ר האגודה ליאור פליק ציין כי תקציב הנסיעות הוא דינאמי -כל פרויקט שהאגודה
עורכת מחייב שחברי ההנהלה יגיעו אליו .ליאור טוען שהוא באופן ספציפי לקח על עצמו את
התפקיד של מנהל שיווק באגודה בנוסף לתפקיד שלו כסגן יו"ר האגודה (בלא תוספת תשלום).
ליאור וטען כי בכל חודש הוא משלם כ ₪ 1,00-הוצאות דלק מכיסו .בחודש האחרון ליאור טוען
שהוא קיצץ את ההחזר על ההוצאות המיוחדות ל  1.5שקלים בחודש ,וכי חברי ההנהלה ספגו את
עלויות הנסיעה והפחת על חשבונם.
הצבעה :שבעת חברי ההנהלה אשר נכחו בדיון לא השתתפו בהצבעה זו בשל העובדה שהיו נתונים
בניגוד עניינים
בעד1 :

נגד7 :

נמנע2 :

ההסתייגות נדחתה
סעיפים כו' (הלוואה מהאו"פ) ו-ה( 6.בחירות  :)2016הסתייגותו של חבר המועצה ניצן שחר:
הצעה :ביטול סעיף ה 6.והעברה של  ₪ 100,000לצד ההכנסות ,במקום סעיף כו' -הלוואה
מהאוניברסיטה הפתוחה.
הסבר :הטענה של ניצן היא שלא צריך לקחת הלוואה מהאוניברסיטה כשיש בתקציב סעיף על
הוצאות שלא אמורות להיות בשנה הנוכחית .ההוצאות על הבחירות הן הוצאות שלא צריכות
להיות בתקציב הנוכחי כאשר ישנה הלוואה שקיימת .יו"ר האגודה הילה קורדנה השיבה לניצן כי
נעשו השנה המון קיצוצים שכבר דיברנו עליהם בישיבות הקודמות .הילה הוסיפה וציינה שהיא
בחנה את האפשרות הזאת לוותר על ההפרשה של מאה אלף  ₪לבחירות ביחד עם דוד סיירס,
אולם היא הגיעה למסקנה שלא כדאי לוותר על ההפרשה ,שכן האוניברסיטה הסכימה לתת
לאגודה את ההלוואה ללא ריבית .גזבר האגודה דוד סיירס טען שגם אם ההצעה של ניצן תתקבל,
עדיין לא יהיה שינוי בתקציב ,שכן הסכום של  80,000שקלים קיים בתקציב בשביל האיזון .דוד
טוען שההלוואה מהאוניברסיטה בשנה הזאת נועדה בעיקר לביטוח של הסטודנטים שהסכום שלו
עלה באופן משמעותי .ניצן ביקש למשוך את ההסתייגות שלו לאחר שהובהר לו מהותו של הסעיף.
ההסתייגות בוטלה ולכן לא התקיימה הצבעה
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לאחר שהתקיימו דיונים והצבעות על כל אחת מההסתייגויות על סעיפי התקציב ,חברי המועצה
הצביעו על התקציב במלואו ,כולל שני השינויים הבאים:
 .1סעיפים ב( 9.פעילות למגזר החרדי) וב( 10.פעילות למגזר הערבי) יבוטלו והסכום הכולל שלהם
על סך של  ₪ 20,000יועברו לסעיף ב( 12.פעילויות בתוך הקמפוסים) שיגדל מ  ₪ 90,000ל-
.₪ 110,000
 .2סעיפים ה -1.החזר הוצאות נשיא ,וה -2.החזר הוצאות סגני הנשיא יאוחדו לסעיף אחד
שייקרא "החזר הוצאות נשיאות ,והוא יתוקצב ב  ,₪ 10,000והעודפים של  ₪ 3,800יועברו
לסעיף ח -1.עודפים.
בעד14 :

נגד1 :

נמנע2 :

התקציב אושר במלואו!!!

תמה הישיבה

אישור:
הפרוטוקול אושר ביום  14.12.14ע"י נשיאות המועצה.

על החתום:
מר מוטי בוזגלו

גב' מעין מור

סגן נשיא

נשיאה

וסגן יו"ר הוועד

ויו"ר הוועד
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נספח :הצעת התקציב כפי שנשלחה בסדר היום:

א

מחלקת הסברה ותקשורת:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

רמ"ח הסברה
תחזוקת אתר האגודה  +אירוח/אחסון
הפקת עיתון האגודה
הפקות דפוס  +גרפיקה
הקמה/שיפור אתר האגודה
דוברות ויחסי ציבור
ניהול תוכן  -אתר האגודה ,ניוזלטר ודף הפייסבוק
מועדון עתונות  -אופ"ס
בחינת ומיפוי צרכים לבניית אתר (החלטת מועצה)

ב

מחלקת תרבות  +זרוע שיווק ,חסויות והפקות:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

רמ"ח תרבות ומתנדבים
מנהל שיווק (סיו"ר בחצי משרה)
פעילות אזורית /פעילות ארצית
טיולים וסיורים ברחבי הארץ
ביטוח אירועים
מתנה שנתית וחלוקת שי לסטודנטים
ביטוח תאונות אישיות
טקס בוגרים
פעילות מגזר חרדי
פעילות מגזר ערבי
מנהלי אזורים ורכזים
פעילויות בתוך הקמפוסים
הרצאות
פרויייקט או"פרוטונטי (מותנה בהכנסות מסעיף יט)

ג

המחלקה לעניינים אקדמאים:

1
2
3
4
5
6
7
8

רמ"ח אקדמיה
מאגר תרגומים וסיכומים
פרוייקט המתמחים
פרוייקט "סטודנטים לסטודנטים"
הכנה לקורס פטור בערבית (מותנה בהכנסות מסעיף טז)
יעוץ וסיוע בועדת משמעת
תפעול מרתונים וקורסים נוספים
סריקת מחברות בחינה

הערות

%

הוצאות

נספח יב

2.36
0.44
2.93
0.22
0.70
0.84
0.75
0.14
0.28
8.67

84,612
15,636
105,000
8,000
25,000
30,000
27,000
5,000
10,000

310,248

נספח יב
נספח יב

2.36
1.18
6.98
0.84
0.37
8.36
9.63
1.04
0.28
0.28
0.56
2.51
0.45
0.14
34.98

84,612
42,306
250,000
30,000
13,259
299,350
344,800
37,120
10,000
10,000
20,000
90,000
16,000
5,000

נספח יב

2.36
0.17
0.43
0.27
0.64
0.42
0.70
0.42

84,612
5,924
15,328
9,600
23,000
15,048
25,000
15,000

נספח א

נספח ב
נספח ב

5.41

סה"כ

1,252,447

193,512
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ד

מחלקת מלגות ,מעורבות חברתית וקשרי חוץ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

רמ"ח מלגות ,מעורבות חברתית וקש"ח
פרוייקט תגלית
העצמה נשית (שיוויון מגדרי)
פעילות בתי חולים/ילדים (מותנה בהשגת תרומה ע"ס  15אלף )₪
ארוע הוקרה למקבלי מלגות
משלחת לפולין  +סיוע לחברי המשלחת
פרויקט "מחפש שם"
מצדיעים למילואים  +השאלת מודמים ( 70,000מותנים בהכנסות מסעיף יא)1
נספח ג
סדנאות ומועדון "דיבייט"
שיתופי פעולה ויוזמות חברתיות
פרוייקט "זכור וכבד" (מותנה בתרומה ע"ס  100,000מסעיף יב)

ה

מועצה ,ועדות ובחירות:
החזר הוצאות נשיאה

נספח יב
נספח ב

1
2
3
4
5
6

החזר הוצאות סגני נשיאה
פעילות לחברי המועצה
החזר הוצאות יו"ר ועדות
החזר הוצאות חברי ועדות
בחירות 2016

ו

הוצאות כלליות:

1
2
3
4
5

ייעוץ ארגוני ופיתוח צוות
ייעוץ משפטי
תשלום אגרה-רשם העמותות
ציוד משרדי ודואר
שרות הנהח"ש ,שכר ,בקורת  ,ייעוץ וייצוג

ז

הוצאות תקורה ושכר:

1
2
3
4
5
6
7
8

יתרת הפרשות סוציאליות משנים קודמות
משכורות
פעילות הנהלה
רווחת עובד
ביטוח מעביד
הוצאות טלפון נייד
הוצאות נסיעות הנהלה
הוצאות נסיעות הנהלה עבור חלוקת מתנות ויום הסטודנט

ח

עודפים:

1
2

עבור התחייבויות תלויות וכיסוי גרעון בצפי ההכנסות
בלת"מ

נספח ט
נספח י
נספח ד
נספח ה

נספח ו

נספח יב
נספח יא

נספח ז

2.36
0.02
0.28
0.58
0.51
1.26
2.65
1.97
3.88
0.15
4.58
18.24

0.18
0.20
0.13
0.17
0.31
2.79
3.60

1.17
0.72
0.04
0.34
0.65
2.92

84,612
700
10,000
20,876
18,200
44,955
94,987
70,430
138,941
5,425
163,844

652,970

6,600
7,200
4,500
6,000
11,200
100,000

135,500

42,000
25,680
1,500
12,000
23,340

104,520

0.84
13.96
0.21
0.05
0.04
0.22
2.35
0.25
17.93

30,131
499,838
7,500
1,920
1,500
8,000
84,000
9,000

3.91
0.84
4.75

140,000
30,000

641,889

170,000
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ט
1

דמי חבר בהתאחדות הסטודנטים:

3.33
3.33

תשלום דמי חבר להתאחדות ()8.79*13,350

סה"כ

119,105

100.00

%
י

119,105

הכנסות

סה"כ

דמי רווחה:
לפי  21,700משלמי דמי רווחה

יא

מענק מהאו"פ:

2,180,850

60.91

1

מענק שנתי כללי

3.91

140,000

2

למועדון הדיבייט

0.42

15,000

יב

תרומות:

3.21

יג

יתרה מתקופה קודמת:

1
2
3

במזומן
במלגות בחשבון האו"פ
החזר מספק

16.76
0.79
0.66

יד

הכנסות משיווק ,חסויות ופרסום:

3.41

122,000

טו

הכנסות  -אקדמיה:

0.84

30,000

טז

הכנסות מסעיף ג:5

0.83

29,730

יז

הכנסות מסעיף ד:3

0.13

4,600

יח

הכנסות מסעיף ד:7

0.17

6,000

יט

הכנסות עבור סעיף ד:9

1.58

56,390

כ

הכנסות עבור סעיף ב:14

0.28

10,000

כא

הכנסות עבור סעיף ב:13

0.08

3,000

155,000
115,000

600,183
28,133
23,600

651,916

3,580,191
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הכנסות עבור סעיף ב-3הטבות
תרבות:

0.17

6,000

כג

הכנסות עבור סעיף ב:4

0.29

10,350

כד

הכנסות מדיבידנד:

3.33

119,105

כה הכנסות עבור סעיף א:8

0.01

250

2.23

80,000

100.00

3,580,191

כב

נספח ח

כו

הלוואה מהאו"פ

סה"כ
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