מועצת הסטודנטי של האוניברסיטה הפתוחה
פרוטוקול מס' 25
ישיבה שהתקיימה ביו  17.06.10בקמפוס האו"פ ברמת אביב ,תל אביב
נוכחי :אליר אוחיו ,יניר אלפיה ,איתי ביתהלוי ,שגיא בחור ,מאור בהרוש ,רחל ב
שטרית ,איימ ג'מאל ,דניאל גבאי ,דביר גולדשטיי ,אוהד גולוב ,מיכל גורל ,אורי גלזר ,יהודה
דויטש ,אביבית דורו ,רונ וסרמ ,שי זיו ,מיכל כה ,אורי ליבנה ,מעי מור ,מור מטוטי ,מור
מטוטי ,ח מיכאלי ,רינת מירו ,ניר מצליח ,דני נחנבי' ,אליעזר סוקניק ,יוסי סידו ,אורית
סלוצקי ,שי עוזרי ,מיקה פרנ ,הילה פרסי ,רועי פתאל ,איתי צוקרמ ,חנה רקח ,גלי שג ,דיאגו
שלייפר ,ליטל שמש ויעל שפיצר.
ג נכחו :עו"ד גיא הדר ,או סבר ,אייל שפירא ,אבייתר חבה ,גיל סלע ,מאור ערקאווי ,אורית לוי,
מאיר פריידלי ,דוד סיירס ,יור גלילי ומור שלפוברסקי.
נעדרו :אמנו הלל ואתי חנד!.
הישיבה נפתחה בהקראת סדר היו .
לקראת הבחירות לנשיאות המועצה ,נשיא המועצה היוצאת ביקש מיו"ר ועדת הבחירות לבצע את
הלי" בחירת הנשיאות .יו"ר ועדת הבחירות הסביר את הלי" הבחירה.
לאחר מכ ,הציגו המועמדי לתפקידי השוני את האני מאמי שלה וביקשו את אמו
המועצה בה  .המועמדי אשר בחרו לשאת דברי הינ  :דביר גולדשטיי ,דניאל גבאי ,רינת
מירו ,אליעזר סוקניק ,ליטל שמש ודני נחנבי'.
התקיימה הצבעה לנשיאות המועצה .להל תוצאות ההצבעה
לתפקיד נשיא המועצה:
הואיל והוגשה מועמדות יחידה ,אזי התקיימה הצבעה בעד ונגד למועמד דביר גולדשטיי.
הצביעו :בעד34 :

נגד0 :

נמנעו2 :

קולות פסולי .1 :

לאור תוצאות ההצבעה מונה דביר גולדשטיי לנשיא המועצה
לתפקיד סגני הנשאי :
לאחר ספירת הקולות ,נבחרו ע"פ רוב קולות המועמדי :
רינת מירו 23 :קולות

דני נחנבי' 23 :קולות.

מנקודה זו של הדיו ,ישיבת המועצה נוהלה ע"י הנשיאות הנכנסת.
התקיימה הצגת המועמדי לתפקיד יו"ר הוועד:
איתי ביתהלוי ,מאור בהרוש ,שגיא בחור ושי זיו .המתמודד אמנו הלל הודיע לנשיאות כי לא
יצליח להגיע לישיבה ולפיכ" לא נשא דברי .
לאחר ספירת הקולות ,להל התפלגות ההצבעה:

איתי בית הלוי ,3 :מאור ב הרוש ,2 :שגיא בחור ,24 :אמנו הלל ,0 :שי זיו.8 :
התקיימה התמודדות לתפקידי הוועד .המועמדי
המועמדי שנשאו דברי :

לתפקידי

הציגו עצמ  ,להל רשימת

מיכל כה ,אליעזר סוקניק,איתי צוקרמ ,איתי בית הלוי ,ח מיכאלי ,ליטל שמש ,מור מטוטי ,שי
עוזרי ,יעל שפיצר ,מעי מור ,הילה פרסי ,ניר מצליח וחנה רקח.
במהל" הדברי סטודנטית אורחת הביעה רצונה לשמוע על המתחי הפוליטיי בתו" האגודה.
הנשיאות ביצעה סקירה קצרה של המחלוקות הקיימות בי חברי המועצה .כתגובה לכ"  ,אליעזר
סוקניק ביקש להביא לתשומת ליב של הנוכחי על כ" שמסתבר שקיימת בעייתיות בכ" שנוצרו
שתי קבוצות מובהקות .נשיא המועצה ענה למליני על תחושת המתח הפוליטי ,כי זהו חלק מ
המשחק הדמוקרטי ואי אפשרות למנוע זאת ,מעבר לכ" ,לא נית למנוע תקשורת בי חברי
המועצה וא! לא ראוי למנוע תקשורת שכזו .בתגובה ענה מאור עקראווי וטע כי אי סיכוי
להתקד ולשפר את מצב האגודה בא לא יצליחו להתעלות מעל לענייני הקבוצות.
ניר מצליח :טע כי יש לאפשר ג לחברי מועצה חדשי למלא תפקידי במועצה ,ג א הינ
חסרי ניסיו.
שגיא בחור :ישנ חברי מועצה שהחלו כפעילי והתקדמו לתפקידי בוועד .ע זאת פעילות
למע ציבור הסטודנטי בוועד מחייבת ניסיו מסוי והכרות ע מבנה האגודה ואוניברסיטה.
לפיכ" ,היתרו שיש לחברי מועצה ותיקי בבחירה לתפקידי הוועד הוא רצוי.
התקיימה הצבעה על תפקידי הוועד וסגני הנשיא ניגשו לספור את הקולות .בזמ זה הדיו המשי"
לפי סדר היו .
סעיפי לשינוי בתקנו האגודה:
מבקר האגודה :האגודה הינה עמותה ובעלת תקנו אשר על פיו היא פועלת.
התקנו הקיי מבוסס במקור על תקנו אגודת אוניברסיטת תלאביב ע שינויי והתאמות.
נשיא המועצה ומבקר האגודה עובדי מזה מס' חודשי על שיפור התקנו והתאמתו לנדרש .בשל
מגבלות זמ ומס' חברי מועצה לא שונה התקנו בזמ כהונת המועצה היוצאת.
מאחר שבפברואר  2010שונה חוק העמותות ,בכל הנוגע לשכר בעלי התפקידי באגודות .מצב זה
הצרי" מציאת פתרו ייחודי לאגודות סטודנטי בנוגע להחלטה בעייתית זו .לאחר מאבק ,קיבלו
אגודות הסטודנטי מתווה ממשרד המשפטי אשר מאפשר לאגודות הסטודנטי לבצע מס'
שינויי כדי שיוכלו האגודות להמשי" ולפעול כפי שפעלו בעבר.
כתוצאה מכ" ,לוועד יקראו הנהלה ,וכ" יוכלו להמשי" ולקבל ג שכר ולא רק החזרי הוצאות.
המועצה תישאר כפי שהיא והנשיאות תהפו" לוועד ותמנה  3חברי  .הסמכויות מופיעות במתווה
שהועבר ע"י משרד המשפטי .
בישיבה הבאה יוגש נושא השינויי המוצעי ויועמד להצבעת המועצה.
הועלו הצעות לסדר מאת רועי פתאל:
מבקש לציי כי במהל" תפקידו כחבר ועדת הביקורת תר רבות לשמירה על השקיפות ושמירה
על תקנו האגודה ,ג שלא כחבר מועצה .הצעתו לבקש בניוזלטר הקרוב לפרס הצעה לקיו
בחירות לחברי וועדת ביקורת חדשה ,בישיבת המועצה הבאה.
הצעה נוספת :ביטול סיסמת מסו"פ ,בבחירות לאגודת הסטודנטי
הסיבה לאחוזי ההצבעה הנמוכי .

והקמת גו! שיבדוק את

תגובת יו"ר וועדת הבחירות :אפשר בהחלט להקי וועדת בדיקה לנושא הבחירות ויש מקו
למסקנות בעניי .לגבי סיסמת מסו"פ ,האו"פ מקיימת את הבחירות .היתרו בכ" הוא שעלות
הבחירות שנאמדת במאות אלפי שקלי שנחסכי מהאגודה .החסרונות הינ שיחידת המחשוב
של האו"פ הינה בעלת רמה מקצועית מאד גבוהה ,ישנ קריטריוני שחייבי לעמוד בה .
בעניי אחוזי ההצבעה ,ג לאחר פתיחת סיסמת מסו"פ הגיעו פניות מעטות כ" שלא זה מה שגר
לאחוזי ההצבעה הנמוכי  .קיימת אדישות בקרב הסטודנטי  ,מבחינת האגודה קיימת ומי יהיו
בעלי התפקידי בתו" האגודה פחות משנה עבור  .נית להשפיע ולפעול להגדלת אחוזי ההצבעה
א" לא מומל לצפות לגידול ניכר ומשמעותי שכ זה המצב ג באגודות סטודנטי אחרות .על
הוועד לבדוק מה נית לעשות על מנת לשפר את כל הקשור לסיסמת המסו"פ .יו"ר הוועד מקבל על
עצמו לטפל בנושא ולדווח בעוד כחודשיי על ההתקדמות.
דווח על תוצאות הבחירות לחברי הוועד ,לה רשימת חברי הוועד החדשי :
לתפקיד סגנית יו"ר הוועד נבחרה גב' מיכל כה.
לתפקיד חבר הוועד לענייני מעורבות חברתית נבחר מר ח מיכאלי.
לתפקיד חברת הוועד לענייני תרבות ופני נבחרה גב' מור מטוטי.
לתפקיד חברת הוועד לענייני סיוע כלכלי נבחרה גב' שי עוזרי.
לתפקיד חברת הוועד לענייני אקדמיי נבחרה גב' הילה פרסי.
לתפקיד חברת הוועד לענייני הסברה נבחרה גב' חנה רקח.
נשיא המועצה הסביר כי בישיבה הבאה ידונו בתפקידי נוספי במועצה .חברי המועצה
מתבקשי לעיי בתקנו בעניי תפקידי אלו ובפרט בתפקידי הוועדות השונות )ועדת הביקורת,
ועדת הכספי וועדת המכרזי ( .כמוכ ,ג תפקידי הרכזי האזוריי יבחרו בישיבה הבאה.
התפקיד נדרש הואיל ויש צור" ביצירת כתובת אחת בכל קמפוס .וזו הכתובת המשמעותית ביותר
באותו קמפוס.
אליעזר סוקניק :יוצא בתחושה כי כל מי שנבחר הערב היה ידוע מראש .נשאלת השאלה הא יש
טע בהתמודדות בבחירות הבאות.
יו"ר הוועד :נבחרו היו חברי מועצה חדשי לתפקידי שוני  .ישנ כא אנשי שהוזמנו
להצטר! לקבוצה ובחרו שלא להיענות להזמנה .כל מי שמחפש עשייה ולא תארי וכותרות ,ימצא
מקומו באגודה ומוזמ לקבל תפקידי .
איתי ביתהלוי :על א! שנפגעתי באופ אישי מההתנהלות ,אני מוצא לנכו להתעלות מעל העניי,
ולפעול על מנת לעשות מכא והלאה.
שי עוזרי :מזמינה כל אחד ואחד להצטר! לעשייה ולסייע בתפקיד.
אליר אוחיו :הצטרפתי לאגודה לפני שנה ,התחלתי מרשימה פשוטה שבניתי ומאז מצאתי מקו
להתפתח ולפעול באופ מלא בתו" האגודה .סבור שכפי שנהוג בכל מקו יש צור" להתחיל
בלמידת השטח בעשייה ורק לאחר מכ להתקד לתפקידי הניהול .ממלי לפעול כמוני ,להתחיל
מלמטה.
אביתר חבה :מבקש להודות לחברי המועצה היוצאי  ,התנדב במהל" החודשי האחרוני  .חברי
המועצה פועלי ללא הפסקה ועל כ" תודתי לה .
אורית לוי :אני נמצאת כא מתו" רצו להוות ביקורת על המועצה עבור הסטודנטי  .סבורה כי כל
מי שהציג עצמו כמועמד לתפקידי ראוי היה להיבחר.
תמה הישיבה.

נספחי לפרוטוקול:
אי

אישור:
הפרוטוקול אושר ביו  18.6.10ע"י נשיאות המועצה.

על החתו :
מר שגיא בחור
יו"ר הוועד

מר דביר גולדשטיי
נשיא מועצת הסטודנטי של האוניברסיטה הפתוחה

