מועצת הסטודנטי של האוניברסיטה הפתוחה
פרוטוקול מס' 10
ישיבה שהתקיימה ביו  30.3.09בקמפוס האו"פ רמת אביב ,תל אביב
נוכחי :רי אבו ואסל ,שגיא ב חור ,איימ ג'אמל ,אלי גולדשטיי שרו  ,אלו דוד ,יהודה
דויטש ,יוסי דיי  ,שי זיו ,מיכל כה  ,ליאור כוכב לב ,מור מטוטי ,אליהו מרקובצקי ,דוד סיירס,
ז'לקו פינקס ,דוד קגנו ,תמיר קרקסו  ,חנה רקח ,אביבה של.,
ג נוכח :עו"ד גיא הדר.
נעדרו :אמי באשיר ,דביר גולדשטיי  ,מיכל גורל ,אמנו הלל ,אלעד יופה תורג'מ  ,אורי ליבנה,
לירו משול ,אליר פנחס ,איליה פרינס ,שי קרפלס ,אלכסיי שקולניק ,אריאל תורג'מ .
הישיבה נוהלה ע"י סג נשיא המועצה מר דוד קגנו.
היות שהיה חסר במינימו נוכחי נדחתה פתיחת הישיבה בחצי שעה ,ובמהל! הדחייה נמסרו
עדכוני למועצה.
מבקר האגודה עו"ד גיא הדר עדכ שמהל! הרישו כעמותה עומד כנראה לפני סיו והוא מקווה
שלפני פסח כבר נהיה עמותה רשומה.
יו"ר האגודה מר שגיא ב חור עדכ שמהל! גיבוש סל ההטבות א הוא עומד לפני סיו וסל
ההטבות שהאגודה מציעה יהיה מכובד ומועיל ועומד בסטנדרטי של אגודות ותיקות וגדולות
אחרות .כמו כ  ,סוכ שדמי הרווחה שהאוניברסיטה תגבה יהיה שנתי על סכו של כ$ 95
לסטודנט שבה  $ 85יעברו לאגודה) .סכו ההפרש יהיה לפעולות של הדיק הסטודנטי בשיתו
ע האגודה(] .מתו! הסכו  $ 12 14יל! לביטוח והשאר לקופה הכללית[ .הוסבר אי! פעולת
הגביה תבוצע דר! האינטרנט וכיצד תפורס בידיעו  .כמו כ  ,סטודנטי בחו"ל ואסירי אי
אפשרות לגביית דמי רווחה מה.
הקמת האתר :נבחרה באופ סופי חברה להקמת האתר הקבוע ,ועכשיו מתנהל תהלי! אפיו
האתר )כשבועיי שלושה( ,ואחרי פסח תתחיל בנייתו ,היעד לפעילות האתר הוא אמצע מאי.
מר אלי מרקובצקי העלה רעיו להתקיי ישיבה שלא מ המניי של המועצה בנושא תכני האתר.
שבה כל אחד יעשה שיעורי בית וביחד נהווה סיור מוחות.
ישיבת המועצה התחילה באיחור של חצי שעה.
הועלתה הצעה של יו"ר האגודה להקי ועדת מכרזי של שלושה חברי מועצה על מנת לבחור
מועמדי לתפקידי בשכר של האגודה .הוסבר לחברי המועצה מה תפקידה של ועדה כזאת ,עו"ד
גיא הדר המלי ,-א כי ,אמר שוועדה כזאת אינה חובה.
התקיי הצבעה:

הצביעו בעד17 :

הצביעו נגד0 :

נמנעו0 :

הצעה התקבלה פה אחד.
סג הנשיא קרא לחברי להתמודד על מקו בוועדה זו .יכולי לכה כחברי הועדה כל חבר
אגודה )כל סטודנט פעיל באו"פ( למעט חברי ועד המנהל ,וחברי ועדת הכספי .על חברי להגיש

מעומדות עד ישיבת המועצה הבאה .א יש יותר משלושה מועמדי תתקיי הצבעה חשאית
בישיבת מועצה הבא.
שאילתא של סגנית נשיא גב' רי אבו ואסל על החזרי הוצאות ועדה מנהל .בישיבה מס'  7שבה
אושר תקציב השנתי ,הופרש סכו של  61,060עבור החזרי הוצאות ועד המנהל וכ הובטח פירוט
מלא שטר התקבל.
תשובת יו"ר האגודה שיש לנו ועדת כספי ,ועדת ביקורת המפקחי עלינו וכ עו"ד מלווה ואנו לא
מסתירי כלו .כמו"כ הוצג הסבר הפירוט )מצור(.
גזבר האגודה מר דוד סיירס אמר שלא ידע שהנושא יעלה לדיו ולכ לא הכי תשובה מסודרת.
הגזבר הסביר שלפי תקנות רש העמותות זה המקסימו שאפשר לתת לחברי ועד המנהל
באגודה ,אנו נצמדי להנחיות אלו ורק מאשרי מקסימו החזרי על ישיבת ולא שכר )ולכ ג
אי תנאי והטבות(.
רמ"ח התרבות גב' מור מטוטי עדכנה על ההכנות ליו הסטודנט ,שהשנה האוניברסיטה מארגנת
בשיתו פעולה ע האגודה .היא ברכה את נכונות הנהלת האוניברסיטה לשת את האגודה
בהכנות וכ ביקשה רעיונות למופע מקדי/פתיחה ליו הסטודנט.
רכזת ירושלי גב' ליאור כוכב לב העלתה את נושא של סיכו יחסי תקיני ע מעסיקי כאשר
ההנחות והטבות שה מציעי לסטודנטי אינ מנוצלי .הועלה בי היתר רעיו של תשלו
תלוי תוצאה וכ באתר חיוב פר קליק וכ שימוש בחברות פרסו על מנת למזער בעיה זו.
רכז אזור גוש ד מר שי זיו העלה הרעיו של נסיעה משות  .CAR POOLשהאגודה יכולה לארג
ולתת תמריצי שסטודנטי שנוסעי לקורסי ביחד יכולי לנסוע ביחד ,אשר ימזער את זיהו
אוויר וכ פותר בעיות חניה.

נספחי לפרוטוקול:
תגובה לשאילתא

אישור:
הפרוטוקול אושר ביו  16.04.09ע"י נשיאות המועצה.

על החתו:
מר שגיא ב חור
יו"ר הוועד

מר דוד קגנו
סג נשיא מועצת הסטודנטי של האוניברסיטה הפתוחה

נספח מס'  :1תגובה לשאילתא
תגובה לשאילתא – 30.3.09
בהמשך לשאלה מניין הסכום בסך ₪ 61,060 :המיועד להחזר הוצאות לחברי הוועד ,להלן הפירוט:
בתאריך  21.1.09פנה יו"ר הוועד למבקר האגודה בשאלה לגבי סכומי התשלומים המקסימאליים
המותרים עבור גמול השתתפות בישיבות.
להלן תשובת מבקר האגודה:
שלום שגיא,
לבקשתך ,להלן פירוט הסכומים המקסימליים המותרים ,עפ"י הנחיות רשם העמותות ,כגמול על
השתתפות בישיבות לחברי ועד:
חבר ועד זכאי לקבל גמול בסך של עד  ₪ 605לכל ישיבה ,מקסימום  12ישיבות בשנה.
יו"ר הוועד זכאי לקבל גמול בסך של עד  ₪ 675לכל ישיבה ,מקסימום  12ישיבות בשנה.
במקרה של יו"ר הוועד ,המועצה רשאית לאשר לו לקבל במקום גמול על ישיבות גמול שנתי ,בסכום
של עד  ₪ 17,560בשנה.

בברכה,
גיא הדר ,עו"ד
מבקר אגודת הסטודנטים

להלן החישוב:
 12 * ₪ 605ישיבות )וזאת למרות שחברי הוועד משתתפים בהרבה מעבר ל 12-ישיבות בשנה( * 6
חברי ועד = .₪ 43,560
ליו"ר הוועד חושב סכום שנתי של  ₪ 17,560בשנה.
סה"כ) .₪ 61,120 :מתוך סכום זה קוזזו  ₪ 60על מנת שיתאים למסגרת התקציב(.

