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מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה
פרוטוקול מס' 69
ישיבה שהתקיימה ביום  017..70.59בקמפוס קלאוזנר בתל-אביב
נכחו:
חברי מועצה :דביר גולדשטיין ,אבי מרציאנו ,דניאלה ליזמי ,ליאור פליק ,אליה נגר ,אביהו כהן,
רן הלברשטיין ,פאני רבינוביץ ,מעיין סביליה ,יוסף נדב לוי ,גבריאל בן חיים ,שרית וילנצ'יק ,יואב
תעיזי ,לילך חייבי מנחם ,רואי לזרין ,אורלי ניסטל ,דנה סיבוני ,רג'ינה קצב ,הילה קורדנה ,סטיב
טורקין (סה"כ  02חברי מועצה מתוך .)93
אחרים:
רועי אדמוביץ :סיו"ר האגודה ,עו"ד גיא הדר :מבקר האגודה ,מור שלפוברסקי :מנהלת
אדמיניסטרטיבית ,דן דבירי :יו"ר ועדת ביקורת ,אלכס נקריץ' :חבר ועדת ביקורת ,ניצן שחר,
יהורם גלילי ,אלדד יונה ,שי מזרחי.
חברי מועצה שנעדרו :עטיה אלרחאחלה ,יצחק הלל ,משה בסוס ,תמי כוכבי ,יואב בן אבו ,ליאת
גוטפריד ,הגר יחזקאלי ,עטר שיינטל ,דפנה ינין ,אלעד יונה ,נטלי שמואלוף ,עמיקם יערי ,ענבר
קירשנר ,אופיר בר ,דניאל לוין ,רועי דיין ,זואי זהר בריל ,מוטי בוזגלו ,מורן קדוש.
נשיא האגודה :השעה  ,00:22ישיבת מועצה מספר  39נפתחה ,הישיבה מוקלטת ,נעבור עתה
לעדכוני הנהלה.
סדר היום
 .0עדכוני הנהלה
 .0סיכום קדנציה 0202-0209
 .9הצעות לסדר יום של חברי המועצה
עדכוני הנהלה מפי לילך חייבי מנחם יושבת ראש האגודה:
עדכון מס  :5אויישה משרת רמ"ח תרבות מתנדבים וספורט ע"י שרי מנסור באמצעות ועדת
מכרזים.
שרי יתחיל את עבודתו החל מ .08080209-כעת הועלו ע"י הוועדה שני מכרזים במטרה לאייש שתי
משרות פתוחות נוספות :רמ"ח אקדמיה ,מעורבות חברתית ומלגות (שיכלול בחובו את מחלקת
אקדמיה ופניות סטודנטים) ,הנ"ל יפורסם בניוזלטר האגודה.
עדכון מס  :0כמוסכמות משותפת יחד עם רמ"ח מעורבות חברתית ומלגות היוצאת :זהר בריל
ערב הוקרה למלגאים הצפויי להערך ב 080יאוחד עם אירוע פרידה מהמועצה היוצאת וקבלת
הפנים למועצה הנכנסת.
עדכון מס :3כתוצאה ממלאי גדול של מתנות שנתיות אשר לא נלקחו ע"י משלמי דמי הרווחה
וחלקם נתקבלו כפיצויי בעקבות התנהלות מול הספק .הוחלט כי תתקיים חלוקת מתנות נוספת
בין התאריכים 080 :עד ה .083-החלוקה תתקיים ברעננה ולאחר מכן תחל חלוקת נוספת בין
התאריכים 5-0983809 :בחמישה קמפוסים מרכזיים .היו"ר מתזכרת את חברי המועצה כי יש
צורך לתת יד ולסייע בימי החלוקה בשיבוץ.
עדכון מס  :4פגישות אישיות עם היו"ר לגבי פרויקטים :דלתה של היו"ר פתוחה מאמצע אוגוסט.
עוד צויין כי כל מי שיש לו הצעות – זה הזמן ,הדלת פתוחה ,תבואו.
שיהיה לנו בהצלחה.
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נשיא האגודה :תודה רבה ליו"ר האגודה לילך חייבי מנחם ,נתחיל עם סיכום הקדנציה מפי הילה
קורדנה יו"ר האגודה היוצאת.
סיכום קדנציה :סיכום קדנציה הוצגה על ידי יו"ר האגודה היוצאת הילה קורדנה ,הוצגה מצגת
שמסכמת את העבודה בשנתיים האחרונות7
הצעות לסדר יום:
נשיא האגודה :לכל הצעה אנו נקדיש  02דקות 9 ,דקות הצגה ועוד  7דקות לשאלות ותשובות.
ההצעה של יו"ר האגודה לילך חייבי מנחם בדבר שינוי שם האגודה לאגודת הסטודנטים
והסטודנטיות באוניברסיטה הפתוחה (נספח א')  .ההצבעה תהיה הצבעה שמית לבקשת מבקר
האגודה.
יו"ר האגודה לילך חייבי מנחם הציגה את ההצעה בקצרה ובה פירטה את חשיבותו של השיוויון
המגדרי .עוד הוסיפה כי שפה מייצרת מציאות ומדובר בשינוי מזערי בשם אך השינוי מהותי
ומעצים.
יו"ר האגודה הוסיפה כי ישנן  59%סטודנטיות באוניברסיטה הפתוחה.
בשלב זה ניתן זמן לשאלות ותשובות ,חברי המועצה העלו שאלותיהם ונענו על ידי מציעת ההצעה.
מבקר האגודה :מרגע שיאושר על ידי הרשם ,השימוש צריך להיות בשם החדש של האגודה ,בכל
הפרסומים של האגודה ומציע לאשר סכום של כמה אלפי שקלים ועד  02,222ש"ח של הוצאות
שקשורות בהחלפת השם.
חשוב לציין כי הצעה זו כפופה לאישור הרשם – עד לקבלת האישור יש להמשיך ולהשתמש בשם
הקיים.

במהלך הדיון הוחלט לשנות את הצעת ההחלטה לשינוי שם האגודה ל:
"אגודת הסטודנטיות והסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה"
תוצאות ההצבעה השמית (לבקשת מבקר האגודה):
בעד :אבי מרציאנו ,ליאור פליק ,אליה נגר ,אביהו כהן ,רן הלברשטיין ,פאני רבינוביץ ,מעין
סביליה ,גבריאל בן חיים ,שרית וילנצ'יק ,יוסף נדב לוי ,יואב תעיזי ,לילך חייבי מנחם ,רואי לזרין,
אורלי ניסטל ,דנה סיבוני ,רגינה קצב ,סטיב טורקין.
נגד :דביר גולדשטיין.
נמנע :הילה קורדנה ,דניאלה אסתר ליזמי.
הצבעה על שינוי שם האגודה:
בעד5. :

נגד5 :

נמנע0 :

נשיא האגודה :תוצאות ההצבעה 07:קולות בעד 0 ,נגד ו 0נמנעים – ההצעה עברה ברוב קולות
חברי המועצה הנוכחים בישיבה.
נשיא האגודה :ההצעה הבאה :הצעתו של חבר המועצה דביר גולדשטיין למינוי רב לאגודה
(נספח ב')
דביר גולדשטיין הציג את ההצעה במשך  9דקות ולאחר מכן ניתן זמן לשאלות ותשובות.
הצבעה על מינוי רב לאגודה:
בעד9 :

נגד. :

נמנע9 :

נשיא האגודה :תוצאות ההצבעה 7 :קולות נגד 9 ,קולות בעד 9 ,נמנעים  -ההצעה נדחתה.
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נשיא האגודה :ההצעה הבאה :הצעתו של חבר המועצה יואב תעיזי ודניאלה אסתר ליזמי לקורס
דירקטורים (נספח ג')
סגן הנשיא יואב תעיזי הציג את ההצעה במשך  9דקות ולאחר מכן ניתן זמן לשאלות ותשובות.
הצבעה על קורס דירקטורים:
בעד6 :

נגד1 :

נמנע3 :

נשיא האגודה :תוצאות ההצבעה 3 :קולות בעד 5 ,קולות נגד 9 ,נמנעים  -ההצעה עברה.
נשיא האגודה :השעה  ,02:92אנו נמצאים כאן לשאלות – דלת פתוחה .הישיבה סגורה ,תודה
רבה.

אישור:
הפרוטוקול אושר ביום  07.27.09ע"י נשיאות המועצה.
גב' דניאלה ליזמי
סגנית נשיא
וסגנית יו"ר הוועד

מר רן הלברשטיין

מר יואב תעיזי

נשיא

סגן נשיא

ויו"ר הוועד

וסגן יו"ר הוועד
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נספחים:
נספח א' :הצעתה של יושבת ראש האגודה לילך חייבי מנחם
שינוי שם האגודה ל"אגודת הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטה הפתוחה"
ההצעה:
תיקון סעיף 0א' :במקום סעיף זה יבוא:
השם" :אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של האוניברסיטה הפתוחה"
דברי הסבר:
כוונתה של הצעה זו לייצג את כל אוכלוסיית הסטודנטים והסטודנטיות באו"פ ולפעול למען
שוויון מגדרי.
השינוי בשיח הוא הכרחי כדי לשנות את המציאות בה גברים מהווים ברירת מחדל .שפה היא
תוצר דינמי של תרבות ,היסטוריה פוליטיקה .היא משתנה לנגד עינינו כדי לכלול ולשקף גם
אותנו ,שפה יוצרת תודעה ,במיוחד כאשר  97%מתלמידי תואר ראשון ו 90.9%-מהשני הן נשים
וכנראה שגם השפה העברית ,שפה שמציבה אתגר משמעותי לשוויון או לפחות לניטרליות
המגדרית ,קצת יותר שמחה היום.
השפה העברית ,כשפות אחרות ,אמנם מתייחסת ללשון זכר כלשון סתמי (הפונה לשני המינים) אך
בארגונים ובחברות המבקשות לבטא שוויון לשני המינים ,החלו בהבניית שפה מגדרית חדשה.
הצעה זו דומה בעיקרה להצעות שהוגשו והתקבלו באגודת הסטודנטים והסטודנטיות של סמינר
הקיבוצים ,אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל אביב וכמובן בהתאחדות
הסטודנטים והסטודנטיות בישראל.
כיצד יערך השינוי:
השינוי יערך בהדרגה:
תחילה ,יבוצע שינוי מהיר במדיה וברשתות החברתיות וכן באתר האגודה .כל החומרים
המודפסים כיום על ציוד ,חומרים ומתנות לא ישתנו .אנו נדאג להמשיך להשתמש בקיים עד תום.
השינוי הינו מהותי מבחינת נראות  ,ייצוג והצגת אג'נדה ובא להביא אמירה כי אנו אגודה של
כולן.ם!
בנימה אישית:
זה לא סוד שאני פועלת בשנים האחרונות על מנת לקדם את השוויון המגדרי בכל תחום בחיי בו
אני לוקחת חלק .כעת ,נתנה לנו ההזדמנות ,חברי ההנהלה והמועצה לפעול גם בתחום בתחום
האקדמיה .אשמח להוביל יחד עמכן.ם את השינוי הראשון אשר מתבקש במגוון רחב של היבטים:
ייצוג סטודנטיות באגודות סטודנטים ,קידום זכויות של סטודנטיות וסטודנטים הורים ,מניעת
הטרדות מיניות ועוד.
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נספח ב' :הצעתו של חבר המועצה דביר גולדשטיין
הצעת החלטה למינוי לרב האגודה
דברי הסבר להצעה :אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה מייצגת עשרות אלפי
סטודנטים ,ממגזרים שונים .חלק נכבד מהסטודנטים הינם יהודים מסורתיים ,דתיים וחרדיים
שעשויים למצוא עניין בקיום שירותי יהדות מטעם האגודה .בנוסף ,חלק ממטרות האגודה
להרחיב את סל השירותים הניתנים לסטודנטים ,והרחבה כזו יכולה רק להועיל .יודגש כי לרב אין
זכות ווטו ואין מונופול על שירותי היהדות באגודה ,כך שמדובר בשירות אופציונאלי נוסף שעשוי
רק להועיל ,מבלי להגביל פעילויות אחרות של האגודה7
טיוטה ראשונית של הצעת החלטה של המועצה:
 )0המועצה מגדירה את תפקיד "רב אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה".
 )0יובהר כי לרב ,מתוקף תפקידו כרב ,אין זכות ווטו על פעילות האגודה ואין מונופול על שירותי
היהדות באגודה.
 )9הרב יהיה רשאי לייעץ ככל שיידרש להנהלת האגודה ולמועצה בעניין תכנית העבודה בענייני
יהדות.
 )2הרב יהיה רשאי ,בתיאום ולאחר קבלת אישור מוסדות האגודה הרלוונטיים ,למסור שיעורי
תורה בקמפוסים ,לנהל עצרות בעלות אופי יהודי-דתי-אורתודוכסי בקמפוסים ,ולכתוב מאמרים
תורניים שיפורסמו באמצעי הפירסום של האגודה.
 )5הרב יהיה רשאי גם לשמש כ"נציב קבילות סטודנטים" בקבילות שאופיין דתי-הלכתי ,ויעביר
את הקובלנה לרשויות הרלוונטיות באגודה (בתיאום עם הנהלת האגודה) .לשם כך תיתן האגודה
לרב כתובת מייל ייעודית ותפרסם אותה בקרב הסטודנטים.
בנוסף ,חברנו הרב אלדד יונה מעוניין להתנדב ולמלא תפקיד זה .המועצה מתבקשת לאשר את
המינוי.
דברי הסבר למינוי הרב אלדד :הרב כיהן במועצת האגודה שנתיים ומכיר את המערכת היטב .הרב
סייע להנהלה הקודמת בבחירת וקידום הרצאות יהדות ואף נפגש עם דיקן הסטודנטים ביחד עם
היו"ר הקודמת בנושא .המועצה היוצאת יודעת ומכירה את פעילותו הרבה של הרב במועצה
היוצאת ונכונותו להקדיש זמן לאגודה בנושא זה.
מצד הסמכתו ,הרב הינו בעל תעודת הסמכה "יורה יורה" מטעם הרבנות הראשית ואף סיים
בחינות לקראת קבלת תעודת "כושר לרב עיר" (תעודה שתיאורטית פירושה גם כשירות לכהן כרב
הראשי לישראל) .הרב דיבר בפני קהלים מגוונים במהלך השנים ,כולל ברדיו "רשת מורשת" של
קול ישראל.
מצד אישיותו ,הרב מוכר לחברי המועצה היוצאת כאיש רודף שלום ,המטיף לאחדות וכיבוד הדדי
בין המגזרים ובין אנשים בכלל.

6

נספח ג' :הצעתם של סגן הנשיא יואב תעיזי וסגנית הנשיא דניאלה אסתר ליזמי
הנידון :קורס דירקטורים7
מהות הקורס -הקניית ידע מעשי וכלים נכונים לחברי המועצה בכדי שיוכלו לשרת בתפקידם
נאמנה את הסטודנטים באו"פ.
קורס הדירקטורים ייבחר ע"י החברה הטובה והזולה במחיר תוך התחשבות בכל הפרמטרים
הנחוצים במהות הקורס והרלוונטיים עבורנו כחברי מועצה.
אנו -חברי המועצה הפנים והגוף המייצג של האגודה! ועל כן ,עלינו לדעת איך לנהוג בכל
סיטואציה אפשרית (כמה שניתן) ולדעת לצפות מהלכים מראש או לנהוג בהם בצורה הנכונה.
כאגודה חדשה עלינו להצטייר כאנשי מעש (וגם להיות כאלו) מסיבה זו עלינו לרכוש את הידע
והכלים בכדי לנהוג כנדרש!
אי לכך ובהתאם לזאת ,אני ועמיתי להצעה רואים זאת לנכון כי כל חבר מועצה אשר ייבחר לעבור
את הכשרת הדירקטורים –יינתן לו על מנת שיוכל לבצע את תפקידו בצורה הטובה ביותר ובכך
יוכל לדאוג לרווחת הסטודנט בצורה המקסימלית שידו משגת.
הנשיאות יחד עם ההנהלה ייקבעו את דמי ההשתתפות של חברי המועצה עבור כל חבר
מועצה8עתודה שישתתף בקורס.

