1

מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
פרוטוקול מס' 88
ישיבה שהתקיימה ביום  2..2.28.4בקמפוס אליאנס בתל -אביב
נכחו:
חברי מועצה :מוטי בוזגלו ,שי גל ,יהורם גלילי ,רן הלברשטיין ,לילך חייבי מנחם ,שי יוז ,מעין
מור ,אביבית מיצווה ,אור פאהן ,ליאור פליק ,הילה קורדנה ,ניצן שחר ,שרונה שטרית ,תומר
שלפניק ,יואב תעיזי ושניר גולדפינגר.
אחרים:
גלעד ארדיטי :יו"ר התאחדות הסטודנטים.
רם שפע :סגן יו"ר התאחדות הסטודנטים.
עו"ד גיא הדר :מבקר האגודה.
דוד סיירס :גזבר האגודה.
עו"ד ישי דב גלילי :היועץ המשפטי של האגודה.
יובל טמם :חבר ועדת הביקורת.
חברי מועצה שנעדרו :לילא אבראהים ,רועי אדמוביץ ,טל בירב ,אמרי בלן ,אברהם בן חיים,
קארין ברק ,דביר גולדשטיין ,מרים דיסין ,חזקי זיסמן ,ורד יאיר ,אריה יהודה ,אלדד יונה ,עדי
יפת ,אינגה מדורסקי ,גרשון מושקוביץ ,גרגורי פיינברג ,דוד רוזנטל פסטרנאק ,נטלי שמואלוף,
אלי שרגא ,טופז וינברג ,דוד סויסה ,אלישבע פרגין ויונתן שפיגלמן.
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עדכוני הנהלה
יו"ר האגודה הילה קורדנה מסרה עדכוני הנהלה שוטפים .להלן עדכני ההנהלה:
 ..פרויקט סחב"ק :פרויקט "מחפש שם" שהפך עם הזמן לפרויקט סחב"ק יצא לדרך ,עד כה
נרשמו  112סטודנטים .אביבית מיצווה ראש מחלקת מעורבות חברתית החלה את המיונים
בעזרתו של חבר המועצה אור פאהן.
 .2המסע לפולין :למסע לפולין נרשמו עד כה  116סטודנטים .בשנה הנוכחית האגודה תוציא את
המסע בשיתוף עם התאחדות הסטודנטים הארצית.
 .3פרויקט תגלית :הילה ציינה כי רכז הפרויקט רן הלברשטיין עושה עד עכשיו עבודה מצוינת.
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קורס הרשמה למבחן הפטור ביישומי מחשב :הקורס ייפתח בתחילת ינואר בקמפוס אליאנס
בת"א ,נבדקת גם אפשרות לפתוח את הקורס הבא בירושלים או באשדוד.
קורס פיתוח אפליקציות :בדצמבר ייפתח קורס פיתוח אפליקציות בשיתוף חברת .11Sheep
קורס הכנה למבחן פטור באנגלית של קידום :הקורס מתקיים בימים אלה במספר קמפוסים
ברחבי הארץ :בתל-אביב ,ראשון לציון ,בקריות ,חיפה ,באר שבע ,ירושלים ,רעננה אשדוד
ולראשונה גם באילת .ראוי לציין שהביקוש לקורס באילת היה גדול.
קורס  :QAזהו לבדיקת תוכנה אשר ייפתח לראשונה בחודשים הקרובים .ההרשמה יצאה
לדרך לפני מספר ימים ועד עכשיו יש כבר מעל למאה נרשמים ,לכן ההרשמה נסגרה מכיוון
שההקצאה לכל קורס היא עד  21משתתפים.
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טיפות של טיפים :קיבלנו אישור מהאוניברסיטה לפתוח סדרת מפגשים של טיפות של טיפים
גם באילת.
מסיבות פתיחת שנה :התקיימו שיתופי פעולה עם מוסדות לימוד אחרים בתל אביב ,באר
שבע ,אריאל ,חיפה ואילת.
מועדון או"פורטיוניטי :החלה ההרשמה לפרויקט בו סטודנטים משלמי דמי רווחה שהם
בעלי עסקים או נותני שירותים יכולים לקבל חבילות פרסום בעלות מינימלית.
מגזין "אופס" :חברי המועצה אלדד יונה ,ניצן שחר ,טופז ויינברג ,מרים דיסין ,לילך חייבי
מנחם וחברי ההנהלה התנדבו לכתוב כתבות בנושאים שונים למגזין האופס.
בחירת רואה חשבון מבקר :בהתאם להצעה של חבר המועצה יואב תעיזי שהתקבלה במועצה
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בישיבה של חודש אוגוסט ,נאספו שמונה הצעות שונות אשר ייבחנו לעומק בישיבת המועצה
הבאה ,כאשר בתום התהליך חברי המועצה יצטרכו לאשר את ההצעה הטובה ביותר.
 ..3התאחדות הסטודנטים :בחודש פברואר האגודה תארח את ישיבת הנשיאות של התאחדות
הסטודנטים הארצית בקמפוס רמלה.
 ..4עמלות הסליקה :האגודה הגיעה להסכם חדש עם חברת ישראכרט בנוגע להורדת עמלות
הסליקה .הילה ביקשה להודות לחבר המועצה רועי אדמוביץ אשר העלה את הסוגיה וסייע
בארגון הפגישה עם ישראכרט .המשמעות של ההסכם החדש הוא שמעתה עמלות הסליקה
יהיו מוזלות באופן משמעותי ,דבר שיביא לחיסכון של אלפי שקלים בעתיד .ההסכם צפוי
להיכנס לתוקף רק כאשר יסתיים התהליך שבו חברת ישראכרט תאשר את אבטחת המידע
של אתר האגודה.
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 ..5אירועי חנוכה :האירועים צפויים להתקיים במהלך חג החנוכה בקמפוסים בירושלים ,חיפה
ורמלה -פרטים מלאים יישלחו בניוזלטר הקרוב.
 ..6ביטוח תאונות אישיות :הנושא של ביטוח תאונות אישיות נסגר ,והחל מיום ה  24.11.2114כל
הסטודנטים משלמי דמי הרווחה של האוניברסיטה הפתוחה מבוטחים בביטוח תאונות
אישיות.

שיחת היכרות עם יו"ר וסגן יו"ר התאחדות הסטודנטים
יו"ר ההתאחדות הנבחר גלעד ארדיטי וסגן היו"ר רם שפע הציגו את עצמם בפני חברי המועצה.
גלעד ארדיטי ציין בתחילה כי לפי תפיסתו יש ארבעה נושאים עיקריים שבהם התאחדות
הסטודנטים צריכה להיות מעורבת:
 .1מערכת ההשכלה הגבוהה :המטרה היא להביא לכך שמערכת ההשכלה הגבוהה תהיה יותר
מוכוונת כלים ופחות מוכוונת ידע.
 .2חיי הסטודנט ביום יום :דיור ,תחבורה ציבורית וכל נושא שמשפיע עליו בחיי היום יום.
 .3מעורבות אזרחית של הסטודנטים בנושאים חברתיים.
 .4ההתאחדות כארגון גג של מוסדות אקדמאים במדינת ישראל :יש לזכור כי שההתאחדות היא
ארגון גג של  61מוסדות אקדמאים בארץ .בסופו של דבר היא צריכה לתת שירות ,מענה
ופתרונות לכל אחת מהאגודות הללו .ובתוך זה נכנס היצור המוזר של האוניברסיטה הפתוחה
שהוא שילוב של ריבוי קמפוסים ,למידה מרחוק ומגוון הטרוגני של הגילאים של הסטודנטים.
אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה היא זרוע משמעותית שההתאחדות צריכה
להתייחס אליה ברצינות .המטרה של ההתאחדות היא קודם כל לדעת לייצר לנו כאגודה מענה
לבעיות מרכזיות ,ולסייע לתת פתרונות לקשיים שנוצרים מול רשויות האוניברסיטה .מטרה
שנייה היא לנסח את הסוגיות המרכזיים שאותם אנחנו רוצים לשפר ובהן אנחנו מעוניינים
להתחזק כאגודה.
סגן יו"ר ההתאחדות רם שפע ציין כי בעבר ההתאחדות לא ידעה בדיוק כיצד להתנהל מול
האוניברסיטה הפתוחה שכן בניגוד לשאר מוסדות הלימוד באוניברסיטה הפתוחה יש פיזור
גיאוגרפי שמתפרס על כל הארץ והסטודנטים לא לומדים בקמפוס אחד.
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יואב תעיזי ציין כי הוא מסכים עם דבריהם של גלעד ורם לפיהם אגודת הסטודנטים של
האוניברסיטה הפתוחה היא מאוד ייחודית ,ושאל אותם אמור לתת לנו את המענה לצרכים
המיוחדים שיש לנו כאגודת סטודנטים .כמו כן ,הוא שאל מהו הערך המוסף של ההתאחדות מלבד
היותו כארגון גג של כל אגודות הסטודנטים.
רם שפע השיב ליואב כי הוא מקים בימים אלה מערך שלם של עובדים בהתאחדות שתפקידם
יהיה להגיע לשטח ולזהות את הצרכים של האגודות השונות ברחבי הארץ.
נשיאת האגודה מעין מור הוסיפה כי מעבר לעובדה שלהתאחדות יש את היכולת ואת הכלים לתת
שירותים טובים יותר לאגודה ולהעצים את הכוח שלנו מול האוניברסיטה ,הם גם יכולים לסייע
לנו במקרים בהם האגודה מתקשה בעצמה להתנהל מול גופים נוספים כמו רשויות עם
ביורוקרטיה רבה .לדוגמא :לפני כשנה האגודה נתקלה בקשיים בעניין קבלת זכאות לתחבורה
ציבורית ,והיא הסתייעה בהתאחדות הסטודנטים ובסופו של דבר המאבק הצליח והסטודנטים
של האוניברסיטה הפתוחה כעת זכאים להנחה כמו כל סטודנט אחר ברחבי הארץ.
גלעד ארדיטי ציין כי בארה"ב ישנו מודל שנקרא "מכללות קהילתיות" -מודל זה מאפשר הנגשה
של ההשכלה הגבוהה למגוון רחב של אוכלוסיות -גם אוכלוסיות חלשות .בהקשר הזה ציין גלעד
כי לדעתו המקום החברתי ביותר של ההשכלה הגבוהה נמצא באוניברסיטה הפתוחה ,ולכן
להתאחדות הסטודנטים יש אינטרס לחזק את האוניברסיטה הפתוחה ואת אגודת הסטודנטים
שלה .גלעד הוסיף כי אם לא היתה את האוניברסיטה הפתוחה אז לא היה את הפתרון
לאוכלוסיות הללו .חבר המועצה שניר גולדפינגר לא הסכים לגמרי עם הטענה הזאת והוא ציין כי
כיום יש מכללות בכל רחבי הארץ -גם מכללות באזורי הפריפריה כמו מכללת תל-חי והמכללה
האקדמית כנרת.

סיור של חברי המועצה בקמפוס רעננה
נשיאת האגודה ,מעין מור ציינה כי ב  11.1.2115יתקיים סיור של חברי המועצה בקמפוס
האוניברסיטה הפתוחה ברעננה .מהלכו אנחנו נכיר את כל המחלקות השונות של האוניברסיטה
וניפגש גם עם גורמים בכירים ומשמעותיי .מעין ציינה בפני חברי המועצה שחשוב מאוד להגיע
למפגש הזה ,ועוד יותר חשוב להגיע מוכנים -כלומר להכין מבעוד מועד את השאלות ולחשוב טוב
אילו סוגיות חברי המועצה מעוניינים להעלות מול בעלי התפקידים בהנהלת האוניברסיטה.
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מינוי רואה חשבון מבקר לשנת 28.5
גזבר האגודה דוד סיירס הציג את הסוגיה :הוא ציין כי הוא לא פנה לאף רואה חשבון שהוא מכיר
באופן אישי אלא דרך מנוע חיפוש הוא חיפש משרדי רואי חשבון ברעננה ,ולאחר מכן הוא ביקש
מאליה לקחת הצעות מחיר מכל אותם המשרדים לפי הקריטריונים הבאים :ביקורת ,הנהלת
חשבונות ,משכורות וייצוג מול רשויות המס .כמו כן ,הוא ביקש לקבל גם במקביל הצעה לשירות
אחד בלבד :ביקורת .דוד ציין כי כל ההצעות שהתקבלו כוללות מע"מ.
בהמשך הדגיש דוד כי הוא ממליץ להמשיך עם משרד רואי החשבון של זוהר נוימרק .כמו כן ,הוא
המליץ בפני חברי המועצה לא לקחת בחשבון רק את המחיר אלא גם שיקולים נוספים כמו רמת
השירות והתמחות בעמותות .דוד הוסיף גילוי נאות וציין כי אחד מרואי החשבון שעלו בגוגל הוא
מכיר מעברו באופן אישי ,שכן הוא היה מרצה שלו בקורס בחשבונאות.

סוגיית המשך העסקתו של גזבר האגודה דוד סיירס
דוד ביקש להעלות את נושא העסקתו בישיבה הנוכחית ,זאת למרות שמיד לאחר הישיבה
הנוכחית נקבעה ישיבה מיוחדת שלא מן המניין אשר תכליתה היא לעסוק בדיוק בנושא הזה .דוד
עדכן את ראשי האגודה בתובנה שלו שהוא לא מבצע את תפקידו כראוי בתקופה האחרונה .הוא
התכוון להעלות את ה סוגיה בישיבה והדבר נדחה בגלל ישיבת התקציב .דוד ציין כי הוא עובד מעל
 6שנים באגודה :בתחילה כל בעלי התפקידים עבדו מביתם ועם הזמן האגודה עברה למשרדים
ברעננה ,ובהמשך היא גלדה והתפתחה ,וכך גם גדל היקף העבודה .דוד ציין שכבר בתקופה בה הוא
החל את תפקידו לפני כ 6-שני הוא עבד במקביל במשרה מלאה ,ובאגודה הוא עבד עם אישור
מיוחד ממקום עבודתו במספר שעות מאוד מוגבלות .באיזשהו שלב היקף העבודה גדל הרבה
מעבר לשעות העבודה שבהם דוד היה זמין ,וכך נוצר פיגור גדול בעבודה .המסקנה של דוד היא
שיש לבצע שינויים באופי המשרה -גזבר האגודה צריך לעבוד מהמשרדים ברעננה בהיקף משרה
גדול יותר עם שכר משופר ותנאים טובים יותר.
בהקשר לזימון לשימוע שנקבע לדוד מיד לאחר סיום ישיבת המועצה הוא ציין כי הוא כפוף ליו"ר
הוועד (כלומר -לנשיאת האגודה מעין מור) והוא מדווח לה אחת לשבוע-שבועיים דיווחים
שוטפים ,כאשר מבחינה אדמיניסטרטיבית הוא כפוף להנהלה שמולה הוא עובד .דוד ציין כי לפני
כשבועיים כי הוא קיבל הודעה לפיה הגזבר כפוף ליו"ר ההנהלה ,וכי לדעתו מבחינת האגודה זה
לא רעיון כל כך טוב שכן מנהל הכספים אמור לפקח על היו"ר ,ואם גם היו"ר ייפקח עליו זה מצב
לא בריא.
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ביטוח תאונות אישיות לשנת הלימודים לשנת הלימודים הבאה
נשיאת המועצה מעין מור פתחה בהיסטוריה של הסוגיה העוסקת בביטוח תאונות אישיות:
בשנים האחרונות האגודה ביטחה את כלל הסטודנטים משלמי דמי הרווחה שלה בביטוח תאונות
אישיות .בשנה האחרונה האגודה שילמה  ₪ 7.91לכל סטודנט .היסטוריית התביעות של
סטודנטים באגודה בשילוב עם שינויים רגולטוריים הביא להעלאת המחיר ל .₪ 19 -לגבי השנה
הנוכחית -החלטנו בישיבות הקודמות בכל זאת לבטח את הסטודנטים בביטוח תאונות אישיות
באמצעות קיצוץ בסעיפי תקציב מסוימים וקבלת הלוואה מהאוניברסיטה .כעת אנחנו צריכים
לבחור באפשרות אחת מתוך מספר אפשרויות:
אפשרות ראשונה היא להמשיך לבטח את הסטודנטים ולהעלות את דמי הרווחה בעשרה שקלים.
אפשרות שנייה היא לחשוב על איזשהו שירות משמעותי אחר שהאגודה יכולה להציע לסטודנטים
במקום ביטוח תאונות אישיות .אולם חשוב להדגיש שהשירות יהיה שירות לכולם ולא כזה
שמיועד אך ורק לאוכלוסיות מסוימות.
הילה קורדנה ביקשה להוסיף אפשרות שלישית :ליצור אפשרות נוספת באמצעות שיתוף פעולה
של האוניברסיטה.
מעין בקשה להדגיש כי אם האגודה מחליטה לשנות את השירות הזה אז אנחנו צריכים לקבל
החלטה בעניין הזה בחודש הקרוב.
שניר גולדפינגר ציין כי לחלק מהסטודנטים יש כבר ביטוחים שונים וכפל הביטוחים הללו הוא
מיותר .השאלה שלו היא האם אי אפשר להגיע להסכם עם חברות ביטוח מסוימות לפיה הם יתנו
הנחו ת לביטוחים לסטודנטים של האגודה ,זאת במידה והם יהיו מעוניינים לבטח את עצמם
באופן פרטי.
תומר שלפניק טען מנגד כי ביטוח תאונות אישיות זהו שירות משמעותי בעיני הסטודנטים והוא
משרת כל אחד ואחד מהם ,ואם אנחנו מבטלים אותו אז אנחנו צריכים להציע שירות אטרקטיבי
אלטרנטיבי.
מעין ציינה כי ניתחנו בעבר את הנושא של הביטוח והבנו את כל היתרונות והחסרונות בזה:
הטענה היא שאם היו בעבר הרבה תביעות אז זה אומר שהסטודנטים אכן משתמשים בהטבה
הזאת .בסקר שנעשה  52%מהסטודנטים אמרו שהם מוצאים את ההטבה הזאת כהטבה
אטרקטיבית .החיסרון בביטוח הזה הוא שחלק גדול מאוד מהסטודנטים הם אנשים עובדים ושיש
להם כבר את שירות הזה ממקום העבודה שלהם.
גזבר האגודה דוד סיירס העלה שתי נקודות נוספות שלא הוזכרו :ראשית הוא ציין כי הוא קיבל
בלא מעט מקרים בעבר משוב לפיו סטודנטים רבים מחליטים לשלם דמי רווחה בעקבות העובדה
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שהוא כולל ביטוח תאונות אישיות .שיקול נוסף שצריך לקחת בחשבון זה את העובדה שבעקבות
עליית המודעות לביטוח בקרב הסטודנטים מחיר הפוליסה עלול לעלות גם בשנה הבאה וזאת
בעקבות ריבוי התביעות.
אביבית מיצווה טענה שהיא סטודנטית באוניברסיטה הפתוחה בארבע השנים האחרונות והיא
עדיין לא הבינה מה השירות הזה נותן לה ,וכי סטודנטים רבים אחרים לא מבינים גם הם את
המשמעות של השירות הזה והם היו מעדיפים לקבל שירות אחר.
חבר ועדת הביקורת יובל טמם הוסיף כי ביטוח זהו נושא סבוך ומורכב ,והאגודה צריכה לדעת
כיצד לשווק אותו החוצה .כמו כן הוא ציין כי האגודה צריכה לשקף לסטודנטים כל שינוי שנעשה-
כלומר לצאת בהודעה מסודרת ולציין את כל ההחלטות שלקחנו ,וכן לציין אם חל שינוי בשירות
כזה או אחר.
ראש מחלקת אקדמיה שי יוז הוסיפה כי סטודנטים רבים התקשרו בקשר לביטוח תאונות
אישיות ,ולדעתה נראה כי זה כן גורם שבגללו הסטודנטים משלמים דמי רווחה.
מבקר האגודה גיא הדר ציין כי אם אנחנו מורידים את הביטוח אז אנחנו חייבים לחשוב על
אלטרנטיבות אחרות ,וכי זהו השירות היחידי שהאגודה באמת נותנת ל  111אחוז מהסטודנטים.
גיא הוסיף וציין שגם הוא מתרשם בכך שיש לנושא של ביטוח תאונות אישיות משקל משמעותי
בהחלטתם של הסטודנטים לשלם דמי רווחה.
יואב תעיזי ה מציע להביא את הסוכן של הביטוח לדיון במועצה ,או לחילופין שנוכל לשלוח לו
שאלות ופניות והוא ישיב לנו.
יהורם גלילי ציין כי הוא נפגש בעבר עם סוכן הביטוח שנתן שירות לאגודה והוא בקיא בסוגיה ,וכי
יש לנו פה התלבטות רצינית שבסופה אנחנו נצטרך לחשוב מה הדבר הטוב ביותר לסטודנטים.
מוטי בוזגלו ציין כי הוא הוא לומד באוניברסיטה הפתוחה מעל שלוש שנים ,והוא מעולם לא היה
מודע לעובדה שהוא מבוטח בביטוח תאונות אישיות ,וכי ניתן להסתכל על הסוגיה הזאת בצורה
אחרת ולומר שלמעשה כלל הסטודנטים לא באמת נהנים מהשירות הזה אלא מי שנהנה ממנו אלו
אך ורק אותם סטודנטים בודדים אשר מודעים לקיומו של השירות ,תובעים את הביטוח וזוכים
בתביעה .העלות הכוללת של הביטוח בשנה הנוכחית הגיעה לסכום של מעל  311אלף  .₪מוטי ציין
כי הוא בטוח שבסכומים הללו ניתן למצוא שירותים והטבות אלטרנטיביים אחרים לסטודנטים.
אור פאהן הסכים עם דבריו של דוד סיירס וטען גם הוא כי אם אנחנו נאריך את הביטוח גם
לשנים הבאות אז אנחנו אז אנחנו צפויים להמשיך ולשלם תעריף גבוה יותר בכל שנה וזאת לאור
מספרן ההולך והגדל של התביעות  .אור ציין כי אנחנו צריכים לחשוב על שירות חלופי.
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מעין מור ציינה כי היא חשבה על איזשהו רעיון לפיו ניתן יהיה לשלוח בדואר איזשהו פנקס
מתנות מהאגודה .הכוונה היא להצליח לייצר  5-11שיתופי פעולה עם חברות שיסכימו לתת מתנה
לסטודנט בתמורה לפרסום אותה חברה .חשוב לציין שלא מדובר בהנחה ,אלא במתנה.
שני ר גולדפינגר הוסיף כי זאת בדיוק הסיבה שסטודנטים לתואר שני כמוהו לא רואים טעם
בתשלום דמי רווחה ,שכן כל מה שהם נותנים זה רק מתנה .שניר טוען שאנחנו צריכים להבליט
שירותים אחרים שהאגודה נותנת ולא להבליט את הנושא של המתנות.
לפני סגירת הדיון פנתה מעין לחברי המועצה ושאלה אילו נתונים הם היו מעוניינים לקבל לידיהם
על מנת להגיע להחלטה בישיבת המועצה הבאה? שניר גולדפינגר ביקש לקבל את דעת הקהל
בקרב הסטודנטים .יואב תעיזי ביקש לקבל את היסטוריית תביעות .תומר שלפניק ביקש לקבל
פרטים נוספים לגבי ההצעה של מעין בעניין פנקס המתנות ,או לכל הפחות לבדוק את ההיתכנות
של החלופה שהוצעה .שי יוז הציעה לשים דגש גם על אוכלוסיית ההורים של האוניברסיטה
הפתוחה.
לילך חייבי מנחם שאלה את יו"ר האגודה הילה קורדנה האם האגודה מקבלת עדכון על כל
סטודנט חדש שמצטרף לאגודה ומשלם דמי רווחה? יו"ר האגודה הילה קורדנה ציינה שאנחנו לא
מקבלים עדכון באופן מיידי ,אולם היא ציינה שאנחנו עושים מאמצים מול רשויות האוניברסיטה
כדי לקבל את העדכונים בתדירות גבוהה יותר ,אבל זה קצת בעיה בשל בעיות של אבטחת מידע
ועלויות גבוהות של הוצאת המידע הזה.
בסיום הדיון הציעה נשיאת המועצה מעין מור להזמין לישיבת המועצה הבאה את סוכן הביטוח
שאיתו אנחנו עובדים .כמו כן יישלח לחברי המועצה מייל ובו כל הפרטים הרלוונטיים לביטוח-
כולל הצעה מפורטת והיסטוריית תביעות .בנוסף לכך מעין הזמינה את חברי המועצה להציע
הצעות נוספות לגבי אפשרות אלטרנטיבית לביטוח תאונות אישיות.

הצעתו של חבר המועצה אור פאהן -הסדרת סוגיית תשלום הנסיעות לחברי
ההנהלה
אור ציין כי הוא לא חושב שזה תקין שהנסיעות של חברי ההנהלה מתוקצבות לכלל ההנהלה
ביחד .הטענה של אור היא שחשוב שיהיה איזשהו סדר ,ושצריך לתקצב את הנסיעות של כל חבר
הנהלה .כמו כן ,חשוב שנדע מהו הסכום שמשולם לנסיעות מיוחדות ומהו הסכום לנסיעות
רגילות .ההצעה של אור היא שהתקצוב יתבצע לפי כל חבר הנהלה וזאת בהתאם למקום מגוריו
או תפקידו .הטענה של אור היא שהמצב הנוכחי לפיו יש תקציב כללי להנהלה שמתחלק בין חברי
ההנהלה הוא מצב שחייב להשתנות .אביבית מיצווה ענתה לאור בתגובה כי לא ניתן לעשות זאת,
וגם לא הגיוני לתמחר את זה באופן שוויוני כי כל חבר הנהלה גר במקום אחר .אור טען כי הוא
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מעוניין לברר את המידע מהו הסכום שמוקדש לנסיעות המיוחדות ומהו הסכום שמוקדש
לנסיעות רגילות .אביבית השיבה כי כיום חברי ההנהלה אפילו לא מקבלים נסיעות בהתאם
להחלטה של המועצה ,ויוצא להם פחות משני שקלים לקילומטר ,ובמקביל גם הם מוותרים על
נסיעות מסוימות ומבקשים מספקים להגיע לרעננה.
סגן יו"ר האגודה ליאור פליק השיב כי ניתן להוסיף שורה בתקציב ולציין בה את הסכום המוקצב
לנסיעות מיוחדות .ליאור טען שהמועצה צריכה לשאול את עצמה למה אנחנו שואפים להגיע,
והאם אנחנו רוצים להיראות כמה שיות באירועים בקמפוסים השונים או לא .בסופו של דבר
סוכם כי ליאור ישלח לאור את הרשימה של כל הנסיעות הרגילות והנסיעות המיוחדות .אור טען
שהמעקב אחרי הנסיעות מצריך ממנו מאמצים רבים ,ולכן הציע הצעה לפיה הנסיעות הרגילות
של כל חבר הנהלה יצוינו בסעיף השכר של חברי ההנהלה ,והנסיעות המיוחדות יצוינו בסעיף כולל
של נסיעות מיוחדות.
יו"ר האגודה הילה קורדנה טענה שאם מדובר בהצעה להפריד את הנסיעות הרגילות מהמיוחדות
בתקציב ,אז היא הצעה בעייתית ,שכן היא לא מאפשרת לה שום גמישות אשר הכרחית מכיוון
שיש חודשים שבהם יש יותר נסיעות ויש חודשים אחרים שבהם יש פחות נסיעות.
לאחר קבלת ההבהרות ביקש אור פאהן למשוך בחזרה את ההצעה מסדר היום.

הצעתו של חבר המועצה שניר גולדפינגר :הקמת כתב עת אקדמי של אגודת
הסטודנטים:
שניר ביקש לתת אתגר לסטודנטים קצת מעבר לכתיבת עבודה סמינריונית ,ומעבר לכך ליצור
איזשהו מסד רעיוני לסטודנטים .העלויות יהיו אפסיות -תהיה ועדה של מספר חברי מועצה
שתבנה את המסד הזה .המטרה היא לקחת עבודות סמינריון מצטיינות עם ציון  85ומעלה
ולפרסם אותן במסגרת של כתב עת אקדמי של אגודת הסטודנטים .האגודה תפעל גם מול
הגורמים הרלוונטיים באוניברסיטה שיתנו לנו אישור לפרסם את העבודות הללו ,מה שישפר את
התדמית של האגודה מול האוניברסיטה ומול הציבור.
אור פאהן ביקש לברר מה יהיה הז'אנר של כתב העת האקדמי? שניר השיב לו כי בעבודות יעסקו
בנושאים חברתיים .כך לדוגמא הנושא של השכלת יתר -יש לו מספר היבטים שונים שעל כל אחד
מהם ניתן לכתוב עבודה סמינריונית.
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ראש מחלקת דוברות והסברה יהורם גלילי השיב להצעה של שניר וטען שיש לה מספר בעיות:
ראשית ,יש לאשר לפרויקט הזה תקציב ומשאבים .שנית ,יש לכך עלויות והמנגנון של האגודה לא
מיועד לטפל בסוגיות הללו -כך לדוגמא :תפקידו של יוחאי מוגדר כעורך התוכן של אתר
האינטרנט ואין לו את היכולת לערוך עבודות סמינריוניות.
היועץ המשפטי של האגודה עו"ד ישי גלילי ציין כי עלולות להיות לו בעיות של זכויות יוצרים ,שכן
בכל עבודה סמינריונית כלולים מקורות שהם לא מקורות סמינריונים כמו ספרים ומאמרים.
לעבודה סמינריונית יש כללי ציטוט אחיד ואין בעיה של זכויות יוצרים כאשר סטודנט מצטט
בסמינר שלו משהו שהוא מגיש למרצה שלו .אולם כאשר סטודנט מעלה את העבודה לרשות
הרבים אנחנו צריכים לקבל את ההסכמה של הגורמים שמצוטטים בעבודה ,ואף לשלם להם
זכויות יוצרים במידה והם דורשים זאת .ישי הוסיף כי הוא לא אומר שהוא תומך או מתנגד
להצעה ,אבל הוא מציין כי בכל החלטה כזאת אנחנו חייבים לקחת בחשבון שנצטרך לשלם
סכומים נוספים על זכויות יוצרים ,וזאת בנוסף לעורך תוכן ,עורך לשוני ועורך דין שמומחה
לזכויות יוצרים שיצטרך לטפל בכל התכנים הללו לפני פרסומם.
שניר השיב כי אין צורך בעורך תוכן שכן הבדיקה של המרצה מהווה בדיקת תוכן ראויה.
סגן יו"ר האגודה פליק כי יש בעיה להצביע על ההצעה כרגע שכן אין לנו את הנתונים .ליאור ביקש
משניר להגיש לו תכנית מפורטת ומנומקת שיהיה ניתן ליישם באופן מעשי ,ואף הציע את העזרה
שלו בסוגיה הזאת .יו"ר האגודה הילה קורדנה הסכימה עם ליאור ואמרה שאם יש לו רעיון אז
שיציג אותו בפני ההנהלה שבדרך כלל נוטה להיות מאוד קשובה להצעות כאלה.
בסופו של דבר סוכם ששניר ייפגש עם ליאור והם יבנו ביחד תכנית מסודרת שאותה הם יביאו
לחברי המועצה.

הצעתו של חבר המועצה ניצן שחר :שינוי מיקום ישיבות המועצה
ניצן שחר ציין כי האוניברסיטה הפתוחה היא אוניברסיטה שלה קמפוסים בכל רחבי הארץ ולא
רק בת"א .הוא מציע לקיים ישיבות מועצה בקמפוסים שונים ברחבי הארץ -כל ישיבה במקום
אחר .מעין השיבה כי היו בעבר ישיבות מועצה במקומות שונים בארץ כמו בבאר שבע ,אולם
ברמת הפרקטיקה הדבר יצר מצב בו חברי המועצה לא הגיעו לישיבות ,או שהגיעו רק חברי
מועצה בודדים .אביבית מיצווה השיבה מנגד כי הישיבה הנוכחית מתקיימת גם בתל אביב ועדיין
אין לנו רוב של חברי מועצה ,כלומר יוצא שאנחנו גם מפסידים מכל הכיוונים.
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ניצן ביקש לדחות את ההצבעה על הסוגיה לישיבה הבאה.
תמה הישיבה!

אישור:
הפרוטוקול אושר ביום  27.11.15ע"י נשיאות המועצה.

על החתום:
מר מוטי בוזגלו

גב' מעין מור

סגן נשיא

נשיאה

וסגן יו"ר הוועד

ויו"ר הוועד

