מועצת אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
פרוטוקול מס' 105
הישיבה התקיימה ביום  04/04/2017בקמפוס אליאנס בתל-אביב

נכחו:
חברי מועצה :יואב תעיזי ,רינת גבאי ,אורלי ניסטל ,פאני רבינוביץ ,רועי אדמוביץ ,לילך חייבי מנחם,
שי ליטנסקי ,גבריאל בן חיים.
אורחים :מבקר האגודה  -עו"ד גיא הדר ,חבר ועדת מכרזים  -ניצן שחר.
חברי מועצה שנעדרו :אופיר בר ,אורן אבוטבול ,סטיב טורקין ,רן הלברשטיין ,יואב בן אבו ,אבי
מרציאנו ,ליאור פליק ,רואי לזרין ,מוטי בוזגלו ,הילה קורדנה ,מעיין סיביליה ,דנה סיבוני ,רג'ינה קצב,
דנה קצב ,שרית וילנציק ,משה בסוס ,דניאלה אסתר ליזמי ,אליה נגר .נטלי שמואלוף ,יוסף נדב לוי,
שרונה שטרית גרוסמן ,מורן קדוש ,דביר גולדשטיין ,חגי שפירא ,עטיה אלרחאחלה ,רועי דיין ,חיים
רוזנברג ,עמיקם יערי ,אביהו כהן ,אלעד יונה ,הגר יחזקאלי.

על סדר היום
 .1עדכוני הנהלה
 .2הקמת ועדה מיוחדת שתבחן את מנגנון השכר לעובדי האגודה

נשיא האגודה :השעה , 18:00ישיבת מועצה מספר  105נפתחה ,הישיבה מוקלטת.
כעט נעבור לעדכוני הנהלה.

עדכוני הנהלה:
 )1קפיטריות – ארבעה ספקים זכו במכרז ,בכל קמפוס נבחר ספק אחר .
בירושלים נשאר הספק הנוכחי ,קופי -שי .הקריטריון לבחירת הספקים נבע מהצעת המחיר שהיו
מוכנים לשלם עבור השימוש במתקן .תואמה פגישה  06/04עם האוניברסיטה לאחריה יעודכנו
הספקים בתאריכי כניסתם למתק
 )2משלחת לגאורגיה – בין התאריכים  19-27/04תצא משלחת סטודנטים לגאורגיה ,במהלכה תערך
פגישה של חברי המשלחת עם נשיא גאורגיה ,הקהילה היהודית במקום ואישים נוספים.
)3כוח אדם – נמסרו תאריכי עזיבתם של ראש מחלקת אקדמיה 10 :למאי ,והמנהלת
האדמיניסטרטיבית ב 31-למאי .מכרז יצא לתפקידי  -עוזרת גזבר ,ראש מחלקת אקדמיה.
בנוגע למנהלת עמותה – לפני פרסום המכרז יקבעו הדרישות ביחד עם יו"ר וועדת מכרזים.
)4לוח גאנט– פורסם לוח הפעילות של האגודה .בפסח מתקני האגודה סגורים ,ולכן לא תהיה פעילות
של האגודה עד לאחר החג.
)5גן עדן בסגול – ב 10/05יהיה אירוע התרמה למען קידם המודעות לחולי אפילפסיה ,האגודה עוזרת
בשיווק האירוע .יהיה מחיר מיוחד לסטודנטים.
דרך האוניברסיטה  ,1ת"ד  ,808רעננה 43107
aguda@studentop.org
טלפון09-7781318 :
פקס09-7780692 :

)6קבוצת מיקוד של מועדון ההורים –מבצעת עבודת מחקר על נוהל זכויות סטודנטים הורים .הקבוצה
תגיע לעוד כ ארבעה מפגשים אשר בסופם יציגו את ממצאיהם בכנסת ביום הסטודנט הלאומי.
)7טקסי חלוקת תארים – מדי יום יגיעו מעל  300סטודנטים לקבלת תעודות על סיום התואר .קיימת
חשיבות לנוכחותם של כמה שיותר חברי מועצה שיבואו להתנדב ולהלביש את הסטודנטים בגלימות.
לאור שינויי שם האגודה הוזמנו עניבות חדשות עם הלוגו החדש .מעבר לכך לאור הפקת לקחים
משנה שעברה הוגדלו עמדות הצילום ,תקציב וכמות המתנדבים
)8פרויקט פולי תקווה לא יצא לפועל– לאחר פגישה עם מנהל התוכנית ,התברר כי המטרה המוצהרת
של הפרויקט היא להפיל את הממשלה .מאחר והפרויקט אינו עומד בקנה אחד עם ערכי האגודה הוא
לא יצא לפועל.
הצעות לסדר היום:
הקמת ועדה מיוחדת שתבחן את מנגנון השכר לעובדי האגודה – הצעת סיו"ר האגודה ,מר רועי
אדמוביץ'.
דברי הסבר :עובדי האגודה חשים כי הם אינם מוערכים ,עובדים רבים פורשים ואין יציבות באגודה.
אחרי השינוי המבני בעובדי האגודה ,זהות העובדים השתנתה וכעת הם עובדים מקצועיים .ועל כן,
אין השכר מותאם לפעילותם.
נוסח ההצעה :תוקם ועדה מיוחדת אשר תבחן את תנאי התעסוקה של עובדי האגודה במטרה לשמר
עובדים וליצור יציבות לאורך זמן.
הוועדה תמנה :שני חברי נשיאות ,חבר הנהלה ,חבר ועדת כספים ,חבר ועדת מכרזים.
הוועדה תגבש את המלצותיה תוך ייעוץ עם המבקר ,מנהלת הכספים ,יועמצ"ש ויועצים חיצוניים
בתשלום לפי הצורך.
נהלי העבודה של הועדה יהיו לפי התקנון.
בעד5 :

נמנע2 :

נגד1 :

ההצעה עברה.

אישור :הפרוטוקול אושר ביום  11/04/2017ע"י נשיאות המועצה
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