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 מועצת אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

 100פרוטוקול מס' 

 אביב-בקמפוס קלאוזנר בתל 28.09.2016הישיבה התקיימה ביום 
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 ועדת הביקורת: דן דבירי, ניצן שחר.
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נאשר את נפתחה, הישיבה מוקלטת, היום  100, ישיבת מועצה מספר 17:00השעה  נשיא האגודה:
 התקציב לשנת תשע"ז. נעבור עתה לעדכוני הנהלה.

)פורסם בעמוד הפייסבוק הרשמי  בתחילת הישיבה הוצג סרטון סיכום שלושה חודשים לקדנציה
 . של האגודה(

  עדכוני הנהלה:

סטודנטים חדשים בקמפוס בית בירם בחיפה, בו  200נפגשנו עם מעל ל 27/09: ב1עדכון מס' 
נטים חדשים, ההנהלה שוקלת לשלוח רמ"חים בכדי שייראו ויילמדו באופן התקיים מפגש סטוד

 שוטף מהתנהלות הקמפוס המצליח. 

אנשים, אנו מתכוונים להוציאו  35סיור סליחות, עד כה רשומים  29/09: מתוכנן ל2עדכון מס' 
 לפועל על אף הקשיים הצפויים בדרכים עקב מות הנשיא ורוה"מ שמעון פרס ז"ל.

עם האו"פ. קיימים מספר  נמצאים לפני חידוש חוזה התקשרות  אנו בימים אלו: 3' עדכון מס
נושאים אוניברסיטאיים הכוללים שירותים נלווים שחייבים לעלות על הפרק )דמי אבטחה, 

רכישת תעודת סטודנט, גיליון ציונים וכו'(. הנושאים נמצאים כעת במו"מ, יושבת הראש ציינה כי 
את ההסכם המוצע בכדי שחברי המועצה יבואו לידי ביטוי ויהיו בקיאים תשמח להעלות לדיון 

 בנושא הסכם ההתקשרות מול האוניברסיטה. 

בנושא של העברת נתונים וממשק נתונים: כעת נמצא במשא ומתן. במהלך הישיבה : 4עדכון מס' 
ם, אם כי הקודמת עדכנו כי יש חברת אופיס גאי קיבלה לידיה הזכות לעשות את העברת הנתוני

נתקבלה הצעה נוספת מחברת יאיה סופט שעמה אנחנו עובדים במהלך הבחירות לאגודה. אך 
להשיג מאופיס גאי הוחלט שכן על המשך התקשרות כפיילוט  לאור המחיר המוזל שהצלחנו 

ולאחר שתבוצע ההתאמה לצרכי האגודה נמשיך ונבחן את ייתכנות הגדלת סעיף זה במקרה 
 הצורך.
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 4נחתם נספח מול האוניברסיטה שאומר כי אנחנו מקבלים לידינו ובהסכמתנו לנהל : 5עדכון מס' 
עגלות קפה בכפר הירוק, חיפה, תל אביב וירושלים. הצלחנו להביא לכך שסעיף היציאה המינימלי 

 ימים. 120של האוניברסיטה מנספח זה יהיה לא פחות מ

ד הרמ"חים ברעננה, הותקנו עמדות בוצע שיפוץ קוסמטי במשרד הראשי ובמשר: 6עדכון מס' 
 מחשב לעובדים במקום העמדות הישנות. חברי המועצה מוזמנים לבקר במשרדים.

בנושא הפעילויות שהתקיימו בחודש האחרון: שבוע שעבר התקיים הכנס השלישי : 7עדכון מס' 
 סטודנטים, הועברה מצגת בנושא שמאות מקרקעין.  35של מועדון הנדל"ן, אליו הגיעו 

ביום רביעי האחרון התקיים כנס פתיחה למועדון ההורים כנס ראשון בו לקחו חלק  :8עדכון מס' 
סטודנטים יחד עם המרצה גיל ונטורה, דיקן הסטודנטים מושיק לביא, רכזת ההורות של  60 

האו"פ ירדנה יפרח, הסטודנטים בירכו על הכנס והביעו את רצונם לקחת חלק בהמשך הפעילות 
סטודנטים, מתוכננת  15, נרשמו 27/3-4/4. בנושא המשלחת המתוכננת לפינלנד בשל המועדון

 קבוצת מיקוד שתתמקד בנושא הורות בשוק העבודה בישראל שבסופה תצא המשלחת. 

לאחר דיון מעניין שהחל בדיוני תכנית העבודה  –עדכון בנושא המשלחת לפולין  :9עדכון מס' 
מסע שכולל גם פרקטיקה, בין היתר המסע כולל ביקור ובהמשך לה, הוחלט להרחיב את המסע ל

השגרירות הישראלית בפולין. המסע המסובסד שהושג במחיר מוזל למשלחת מנהיגים לפולין 
אשר כולל את כל הסיורים שהיו בשנים קודמות בתוספת ערך מוסף עם תכני מנהיגות ומפגשים 

 ₪ 4200ית, בסכום נמוך בהרבה של מעניינים עם השגרירות הישראלית בפולין והקהילה היהוד
במסע של  5400על, במקום -ובשיתוף פעולה של מכללת קיי, כולל טיסות עם חברת התעופה אל

 . 27/11-04/12התאחדות הסטודנטים, תאריך המשלחת הצפוי 

מתנות לסטודנטים, החלוקה  1200-: בנושא חלוקת המתנות, עד כה, חולקו כ10עדכון מס' 
דצמבר, כולל -ילה ונמשכת באופן שוטף. מתוכננת חלוקה נוספת לקראת נובמברברעננה נמצאה יע

הגעה לקמפוסים הקטנים גם כחלק מפרויקט שבו האגודה תשלח זרועותיה בכל שבוע לקמפוס 
 שעוד לא הגיעה אליו קודם.

המטרה לעשות אירועי פתיחת שנה עם דוכנים, נבדקת  –: אירועי פתיחת שנה 11עדכון מס' 
 נספח ו'( -)פירוט ה להביא אמן ולשתף פעולה במקומות בהם ישנם קמפוסים קטנים. האופצי

כנס  – 27/12ישנה התקדמות בפעילות עתידית של פרויקט מודל האו"ם ב :12עדכון מס' 
מתחילים של מועדון מודל האו"ם, השנה האגודה שלנו והמועדון זכו במכרז לארח את כל 

ות מכל הארץ, לכנס זה יגיעו גם דיפלומטים, חברי מועדונים המועדונים של מודל האו"ם באגוד
וראשי מועדונים של מודל האו"ם. זהו כנס חשוב ויוקרתי אשר יעלה את ערך האוניברסיטה בכלל 

 והאגודה בפרט. 

חברת המועצה פאני רבינוביץ' הוזמנה לבמה, להסביר בקצרה על הפרויקט בכלל ובפרט על כנס 
משתתפים, בכנס זה הסטודנטים מדמים את  300-400להגיע בסביבות ההמתחילים שבו צפויים 

פעילות האו"ם ומגיעים בחליפות, פאני ציינה כי לאחר הכנס תתקיים באוניברסיטה אירוע ערב 
 לסיום. 

 
הישיבה בוטלה על פי  –שיוצא על אסרו חג  25/10עדכון בנושא הישיבה של ה :נשיא האגודה

מצגת( לתכנית התקציבית תשע"ז, -'אלהסתייגויות )נספח החלטת הנשיאות. נעבור עתה 
 ההסתייגות הראשונה היא של חבר המועצה אלעד יונה: 

בשלב זה יושבת ראש האגודה התבקשה לעזוב את הישיבה לאור זאת כי ההצעה שהועלתה על ידי 
 חבר המועצה כהסתייגות להצעת ההנהלה בנושאי השכר נוגעת לשכרה באגודה.

הועבר עדכון בדבר המצב כיום בנושא השכר של ההנהלה והצעת ההנהלה כחלק  :נשיא האגודה
 )ברוטו(. 6000, ואת שכר הסיו"ר ל7000מהצעת תקציב תשע"ז להעלות את שכר היו"ר ל

אישור ההסתייגות יצריך קיצוץ בשלב הראשון מסעיף הבלת"מ ולאחר הודגש והובהר למועצה כי 
 בסעיפי פעילות אחרים. מכן השלמת סעיף זה על ידי קיצוץ 

 העלאת שכרם של חברי ההנהלה –שכר  – 1: סעיף ט/1הסתייגות מספר 

: אני מבקש להגיש הסתייגות לגבי השכר של היו"ר והסיו"ר, נחשפתי השבוע תוכן ההסתייגות
לשכר הזעום שהם מקבלים וכחבר מועצה הדרישה שלי לתת להם את הכלים המתאימים על מנת 
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ליו"ר( הנ"ל עובדים קשה מאוד מעל  9000לסיור,  8000ה קדימה ובהצלחה. )להצעיד את המועצ
 שעות ביממה ומרוויחים אפילו פחות משכר מינימום בהתאמה. 12

 דקות ולאחר מכן ניתן זמן לשאלות ותשובות. 3אלעד יונה הציג את ההסתייגות במשך 

 הצבעה על ההסתייגות :

  4נמנע:      1נגד:       13בעד: 

ההסתייגות  -נמנעים  4-קולות נגד ו 1קולות בעד,  13: תוצאות ההצבעה: עם נשיא האגודה
בלת"מ  – 1. הוחלט במקביל כי התקצוב לצורך מימוש ההחלטה יגיע לעת עתה מסעיף י'התקבלה

בתקציב, אך נדרש למלא את סעיף זה מחדש לאחר מכן על ידי קיצוץ בסעיפים אחרים על מנת 
 .31.12.2016בלת"מ לצרכי בטחון. הנ"ל יבוצע לא יאוחר מלשמור על סעיף ה

 רו"ח המבקר של האגודה נוימרק הגיע לישיבה במהלך הדיון על ההסתייגויות. 

רו"ח נוימרק הוא הגורם המבקר את הפעילות הכספית של האגודה מידי שנה, ומתפקידו להגיש 
רלוונטיים לפני ישיבת המועצה, . לצורך בדיקת הגורמים ה2015-לאגודה את הדוחות הכספיים ל

קיבלה המועצה דיווח שנתי אודות הפעילות הכספית של האגודה על ידי רואה חשבון זהר  
 נוימרק. 

 :2015-קיום הצבעה בדבר אישור הדוחות הכספיים ל

 0נמנע:      0נגד:       20בעד: 

הדוחות  –דים קולות בעד, ללא נמנעים או מתנג 20: תוצאות ההצבעה: עם נשיא האגודה
 . אושרו )נספח ה'( 2015לשנת  הכספיים

 
 . 2015עתה מבקר האגודה עו"ד גיא הדר הסביר על הדוחות המילוליים לשנת 

שנמצא בקשר רציף עם גורמי האגודה במשך כל השנה.  עו"ד גיא הדר הוא הגוף המבקר באגודה
  המועצה קיבלה דיווח מגיא הדר אודות הדוחות המילוליים ותוכנם.

 :2015-לאחר מכן התקיימה הצבעה בדבר אישור הדוחות המילוליים ל

 0נמנע:      0נגד:       20בעד: 

הדוחות  –קולות בעד, ללא נמנעים או מתנגדים  20: תוצאות ההצבעה: עם נשיא האגודה
 . אושרוהמילוליים 

 עו"ד גיא הדר המשיך והסביר שנדרש לאשרר מינוי רו"ח. 
כי בשנה זו התקיימה הצבעה בדבר אשרור המינוי של רו"ח זוהר נוימרק נשיא האגודה הבהיר 

במתכון שונה מזה שהיה נהוג עד היום, מעתה ההתקשרות תכלול דוחות כספיים ושירותי ביקורת 
 '.בבהתאם להצעתו של רו"ח נוימרק שהתקבלה ומופיעה בנספח  ₪ 10,000בלבד בסך של 

 מינויו של רו"ח נוימרק:ולאחר מכן התקיימה הצבעה בדבר אשרור 

 מינויו של זהר נוימרק אושר.  -1נמנע:      0נגד:       18בעד: 

 לאחר אישור הדוחות המועצה חזרה לדיון והצבעה על ההסתייגויות לתכנית התקציבית לתשע"ז.

 במקום המצב כיום. ₪ 1000הורדת המלגה ל –פרויקט סחב"ק  – 12: סעיף ה/2הסתייגות מספר 

או  40000שווה  40כפול  1000שקל  1000סטודנטים להוריד למלגה של  40: ייגותתוכן ההסת
סטודנטים מתוך אלפי ועשרות אלפי סטודנטים  40ל  30במקסימום לא הגיוני בן  50000להוריד ל 

 אלף שקלים. 80קבלו שירות של 

זמן לשאלות דקות ולאחר מכן ניתן  3יו"ר ועדת הכספים אביהו כהן הציג את ההסתייגות במשך 
 ותשובות.
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 הצבעה על ההסתייגות :

 4נמנע:      15נגד:       3בעד: 

 ההסתייגות -נמנעים  4-קולות בעד ו 3קולות נגד,  15: תוצאות ההצבעה: עם נשיא האגודה
 . נדחתה

 הסתייגויות במידה ויושכר רכב –הנהלה וכלליות  –: סעיף ט/כללי 3הסתייגות מספר 

 ה ויוחלט על שכירת רכב, מוצע כי: : במידתוכן ההסתייגות
 א. הרכב ישמש כרכב מנהלה ולא כרכב צמוד ליו"ר. 

 ב. יותקן ברכב דלקן.
 ש"ח לק"מ כנהוג כיום. 2ג. נסיעה ברכב לא תספר במניין הנסיעות החריגות ולא ישולם עליה 

 וד.ד. ינוהל ספר רכב המפרט כל נסיעה בו. ועדת ביקורת/כספים תבדוק מדגמית את התיע

דקות ולאחר מכן ניתן זמן לשאלות  3חבר המועצה דביר גולדשטיין הציג את ההסתייגות במשך 
 ותשובות.

ד' בהסתייגות, יתכנסו -במהלך הדיון הוחלט כי סעיפים א,ב,ד יוסרו, לצורך הסעיפים א' ב' ו
 –יו"ר הנשיאות וועדת הכספים שיחליטו על מנגנון התקצוב של הדלקן אשר יותקן ברכב השכור ל
נשאלה המועצה האם ישנה התנגדות, לא היו מתנגדים ובהתאם לכך הוחלט על כינוס בעלי 

 התפקידים הנ"ל.

 התקיימה הצבעה על סעיף ג' בהסתייגות בלבד :

 0נמנע:      0נגד:       20בעד: 

סעיף ג'  –קולות בעד, ללא נמנעים או מתנגדים  20: תוצאות ההצבעה: עם נשיא האגודה
 . התקבלה גותבהסתיי

 מנגנון תוספת שכר –שכר  – 1: סעיף ט/4הסתייגות מספר 

: מוצע לשלם את התוספת לשכר היו"ר והסיו"ר כבונוס שנתי בחודש אוגוסט תוכן ההסתייגות
מהפרויקטים  80%בהיקף התקציב לפעילות וכן ביצוע של  80%במידה וישנה עמידה ביעד של 

 שאושרו בתוכנית העבודה.

דקות ולאחר מכן ניתן זמן לשאלות  3דביר גולדשטיין הציג את ההסתייגות במשך  חבר המועצה
 ותשובות.

 התקיימה הצבעה על ההסתייגות :

 2נמנע:      13נגד:       3בעד: 

 ההסתייגות -נמנעים  2-קולות בעד ו 3קולות נגד,  13: תוצאות ההצבעה: עם נשיא האגודה
 . נדחתה

 ביטול עליית שכר של מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת –שכר  – 1: סעיף ט/5הסתייגות מספר 

: מוצע לבטל את עליית השכר של המנהלת האדמיניסטרטיבית. את המשאבים תוכן ההסתייגות
 ( פעילות בקמפוסים.14שנחסכו ניתן להעביר לסעיף ד')

ות דקות ולאחר מכן ניתן זמן לשאל 3חבר המועצה דביר גולדשטיין הציג את ההסתייגות במשך 
 ותשובות.

 התקיימה הצבעה על ההסתייגות :

 2נמנע:      17נגד:       1בעד: 

ההסתייגות  -נמנעים  2-קולות נגד, קול אחד בעד ו 17: תוצאות ההצבעה: עם נשיא האגודה
 . נדחתה
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 ביטול רכישת טלפונים ניידים –הוצאות טלפון נייד  – 5: סעיף ט/6הסתייגות מספר 

לא לרכוש עוד טלפונים ניידים לעובדי העמותה. במקום זאת, העמותה  : מוצעתוכן ההסתייגות
 תשלם תוספת בגובה חבילת השיחות לברוטו של העובד )לא מגולם( 

 
 

דקות ולאחר מכן ניתן זמן לשאלות  3חבר המועצה דביר גולדשטיין הציג את ההסתייגות במשך 
 ותשובות.

 התקיימה הצבעה על ההסתייגות :

 2נמנע:      13ד: נג      3בעד: 

ההסתייגות  -נמנעים  2-קולות בעד ו 3קולות נגד,  13: תוצאות ההצבעה: עם נשיא האגודה
 . נדחתה

 ביטול ההקצאה לקורס –קורס דירקטורים  – 4: סעיף י/7הסתייגות מספר 

 : דובר על כך שחברי המועצה יממנו את השתתפות שלהם בקורס, תוכן ההסתייגות
 מדוע יש לכך הקצאה בתקציב. וועדת כספים תוהה

דקות ולאחר מכן ניתן זמן לשאלות  3יו"ר ועדת הכספים אביהו כהן הציג את ההסתייגות במשך 
 ותשובות.

 התקיימה הצבעה על ההסתייגות :

 4נמנע:      8נגד:       6בעד: 

 תההסתייגו -נמנעים  2-קולות בעד ו 6קולות נגד,  8: תוצאות ההצבעה: עם נשיא האגודה
 . נדחתה

לאחר סיום הצבעה על כלל ההסתייגויות בנפרד, הועלתה התכנית התקציבית הכוללת להצבעה 
 עם ההסתייגויות שאושרו, להלן תוצאות ההצבעה:

 תשע"ז : תקציבההצבעה על תכנית 

 1נמנע:      0נגד:       17בעד: 

 .)נספח ג'( לתשע"ז אושרה תקציבהתכנית 

 

 עברה לדון בהצעות לסדר יום,  בתום אישור התקציב המועצה

מכיוון שלא נכחו אך , )נספח ד'(הועלתה הצעה לשינוי תקנון של חבר המועצה דביר גולדשטיין
 חברי מועצה ההצעה הועלתה לדיון בלבד ללא הצבעה. 20יותר מ

 

 

 
 נשיא האגודה: השעה 21:00, הישיבה נעולה, תודה לחברי המועצה שהגיעו לישיבה.
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 : אישור

 ע"י נשיאות המועצה.  29.09.16הפרוטוקול אושר ביום 

 
 מר יואב תעיזי                         מר רן הלברשטיין                    גב' דניאלה ליזמי 

 סגן נשיא                               נשיא                                       סגנית נשיא 

וסגן יו"ר הוועד                      ויו"ר הוועד                        וסגנית יו"ר הוועד 
                                        

 



100'סמ הצעומ תבישי
ז"עשת תיביצקתה תינכתל תויוגייתסה

:םוי רדס
הלהנה+תואישנ ינוכדע

ז"עשתלביצקתה ללכ לע העבצה,םתייחד/םרושיאו תויוגייתסהב ןויד
)ח"ור יונימו(םיילולימ,םייפסכ תוחוד רושיא

םוי רדסל תועצה

RanE-PCH
תיבת טקסט
נספח א' לפרוטוקול



רכש-1/ט ףיעס
ןויסינ ילעב םניה דיקפתב םינהכמהש הדבועה רואל
  .םאתהב םתוא למגתל שי דיחיה םתסנכה רוקמ והזו

  םויב תועש12תוחפל םיעיקשמ םניה,ףסונב
  .רתוי יואר לומגתב ךרוצ שי,ךכיפל

.7000:ר"ויס,8000:ר"וי:רכשל יתעצהןלהל

רדחה תא בוזעל תשקבתמ הלהנהה



רכש-1/ט ףיעס
ר"ויה לש רכשה יבגל תוגייתסה שיגהל שקבמ ינא

  םהש םועזה רכשל עובשה יתפשחנ,ר"ויסהו
  תא םהל תתל ילש השירדה הצעומ רבחכו םילבקמ

  הצעומה תא דיעצהל תנמ לע םימיאתמה םילכה
ל"נה)ר"ויל90000,רויסל8000( .החלצהבו המידק
  םיחיוורמו הממיב תועש12לעמ דואמ השק םידבוע

.המאתהב םומינימ רכשמ תוחפ וליפא

רדחה תא בוזעל תשקבתמ הלהנהה



  םיילולימ,םייפסכ תוחוד רושיא
2015תנשל
  רקבמ ח"ור יונימ ללוכ

10,000–קרמיונ ח"ור תעצה
:תורחא תועצה

רקבמ ח"ור לומ הדובעה,הנשה לכל בייחמ אל יונימה רושיא
הבישי לכב הטלחהה תא תונשל ןתינו תישדוח הניה

:י"ע הקידב ורבע תוח"ודה
םיפסכ תלהנמ
הדוגאה תואישנ

הדוגאה תלהנה
תרוקיב תדעו
םיפסכ תדעו

רקבמ ןובשח האור



ק"בחסטקיורפ–12/ה ףיעס
1000לקש1000לשהגלמלדירוהלםיטנדוטס40

50000ל דירוהל וא40000הווש40לופכ
ךותמ םיטנדוטס40ל30ןב ינויגה אל םומיסקמב
80לש תוריש ולבק םיטנדוטס יפלא תורשעו יפלא

םילקש ףלא

הלהנה תוסחייתה ןיא



םירוטקריד סרוק–4/י ףיעס
  תא ונממי הצעומה ירבחש ךכ לע רבוד
  ךכל שי עודמ.סרוקב םהלש תופתתשה

?ביצקתב האצקה

הלהנה תוסחייתה ןיא





תויללכו הלהנה–יללכ/ט ףיעס
  ,בכר תריכש לע טלחויו הדימב
:עצומ
  .ר"ויל דומצ בכרכ אלו הלהנמ בכרכ שמשי בכרה.א
.ןקלדבכרבןקתוי.ב
  תוגירחה תועיסנה ןיינמב רפסת אל בכרב העיסנ.ג
.םויכ גוהנכ מ"קל ח"ש2הילע םלושיאלו
תדעו.וב העיסנ לכ טרפמה בכר רפס להוני.ד
.דועיתה תא תימגדמ קודבת םיפסכ/תרוקיב

:הלהנה תוסחייתה
שדוח לכ ותרוכשממ הכוניש דומצ בכרל סמ םלשל ךרטצי ר"ויה,דומצ בכר היהי בכרה.א
תוגירחתואצוה אשונב הדוגאל ףסונ ףסכ ךוסחי ל"נה,הסנכה סמ תוארוהל םאתהב
  תונוש ויתויולעו דומצ בכר היהי בכרהש ןוויכמ יטנוולר אל בושיחה ןפוא.ג.ןקתוי ןכאןקלד.ב
פ"ואה לש בכר יארחא לומ םואיתב-השעי.ד.םדוקהבושיחהמ

פ"ואה לש בכר יארחא לומ םואיתב-השעי



רכש–1/ט ףיעס
יתנש סונובכר"ויסהור"ויה רכשל תפסותה תא םלשל עצומ

80%לש דעיב הדימע הנשיו הדימב טסוגוא שדוחב
  םיטקיורפהמ80%לש עוציב ןכו תוליעפל ביצקתה ףקיהב

.הדובעה תינכותב ורשואש

:הלהנה תוסחייתה
  עצבל שי.הניקת אל תולהנתהו םיפסכ זובזבל תינורקעה המרב םורגל לוכי ל"נה.םידגנתמ
הצעומהו תואישנה לומ תפטוש הרוצב עצבתמ חוקיפה אשונ.תיתועמשמ רכש תיילע



רכש–1/ט ףיעס
  תלהנמה לש רכשה תיילע תא לטבל עצומ

  ריבעהל ןתינ וכסחנש םיבאשמה תא.תיביטרטסינימדאה
.םיסופמקב תוליעפ)14('ד ףיעסל

:הלהנה תוסחייתה
תיביטרטסינימדאהתלהנמל רכשה תאלעה תא עצבל םיניינועמו םידגנתמ הלהנההירבח



דיינ ןופלט תואצוה–5/ט ףיעס
  .התומעה ידבועל םידיינ םינופלט דוע שוכרל אל עצומ
  תליבח הבוגב תפסות םלשת התומעה,תאז םוקמב

  .)םלוגמ אל(דבועה לש וטורבל תוחישה

:הלהנה תוסחייתה
  ילעב לש תויכשמההו ינוגראהןורכזהךרוצלו הניקת הדובעל םייסיסבה םילכהמ אוה םויכ ןופלט
  םידיקפתה



ז"עשת-ל ביצקתה לע העבצה





RanE-PCH
תיבת טקסט
נספח ב' לפרוטוקול





30.09.17 - 1.10.16הצעת תקציב לאגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה לתקופה 

כ"סההכנסות(מהכנסות)%כ"סההוצאות(מההוצאות)%
:פרויקטים על מחלקתיים בפיתוחא
:דמי רווחהיב1.0245,000בניית מערכת שירות ושימור הסטודנט1
2,400,432:הכנסה יב54.49(נספח א) משלמי דמי רווחה 22,412 לפי 1.3660,0001ן "מועדון הנדל2
1.3660,000ה"מועדון אופל3

:ניצול עודפים משנים קודמותיג0.052,000פרוטונטי "פרוייקט או4
669,568( לפי החלטת מועצה50%לאחר קיזוז )במזומן 2.27100,0001קפיטריות5

76,697('פירוט בנספח ג)פ "במלגות בחשבון האו2.50110,0002יריד תעסוקה6

8.63380,000פרויקט המתנה השנתית7

746,265:הכנסה יג757,00016.94:עלות א17.19

240,000:הכנסה יד5.45קפיטריותיד:מחלקת הסברה ותקשורתב
2.1192,868ח הסברה"רמ1

:פ"מענק מהאוכ1.5970,000דוברות ויחסי ציבור 2
   140,000מענק שנתי כללי0.115,0001ס"אופ- מועדון עתונות 3

15,000מענק מועדון הדיבייט למגזר הערבי0.209,0002פ"מועדון וידאו4
155,000:הכנסה כ0.6830,0003.52פייסבוק,ניוזלטר,אחסון וניהול תוכן האתר/אירוח+ תחזוקת אתר 5
2.27100,000פליירים, עיתונות, גרפיקה: הפקות דפוס6

150,000:הכנסה כא3.41:חסויות ופרסום, הכנסות משיווקכא0.115,000מוקד ביפר7
0.209,000פרויקט הסברה8

:תרומותיד320,868:עלות ב7.28
100,000תרומה לזכור וכבד1

100,000:הכנסה יד2.27:המחלקה לעניינים אקדמאים ופניות סטודנטיםג
2.2699,384ח אקדמיה ופניות סטודנטים"רמ1

:הכנסות מפעילות פרויקטיםכד0.052,000מאגר תרגומים וסיכומים2
      40,000ן"הכנסות ממועדון הנדל0.052,0001מועדון הייטק3

        2,000הכנסות מאופרטיוניטי0.3415,0002פרויקט פולי תקווה4

      21,000הכנסות מיריד תעסוקה0.4520,0003קורס אנגלית חברתית5

      15,000ה"ל'הכנסות ממועדון אופ0.2310,0004פרויקט מדברים עברית6

      55,000הכנסות ממועדון הדיבייט וסדנת דיבייט0.4520,0005יעוץ וסיוע בועדת משמעת 7

      63,500ם"הכנסות ממועדון מודל האו0.3013,0006תפעול מרתונים וקורסים נוספים8

      11,000הכנסות קורס דירקטורים1.9385,0007סריקת מחברות בחינה9

   151,759הכנסות מאקדמיה266,3848:עלות ג6.05

        9,000ק"הכנסות מסחב9

      14,000הכנסות מהעצמה נשית10:ספורט ומתנדבים, מחלקת תרבותד

        8,000הכנסות מהעצמה גברית2.1092,55611ח תרבות ומתנדבים"רמ1

      34,000הכנסות מפרויקט הברים1.8280,00012פעילות אזורית בקמפוסים2

189,000הכנסות מהמסע לפולין4.54200,00013פעילות ארצית3

613,259:הכנסה כד0.6830,00013.92רכזים אזוריים ורכזי הקמפוסים4

0.6830,000מועדון כדורשת5

0.6830,000קבוצת כדורגל6

0.6830,000פרויקט הידברות והרצאות כלליות7

0.6830,000(אגודייט+)מעגלי שיח סטודנטיאלי 8

0.4520,000"המקום"פ עם פרויקט "שת9

0.4520,000ביטוח אירועים10

0.9140,000טיולים וסיורים ברחבי הארץ 11

0.4520,000ביטוח תאונות אישיות 12

0.6127,000טקס בוגרים13

0.6830,000פעילות מדור המגזר הערבי14

679,556:עלות ד15.43

:מעורבות חברתית וקשרי חוץ, מחלקת מלגותה
2.1695,064ח"מעורבות חברתית וקש, ח מלגות"רמ1

2.27100,000" דיבייט"סדנאות ומועדון 2

4.54200,000סיוע לחברי המשלחת + משלחת לפולין 3

1.6372,000ם"מועדון מודל האו4

0.021,000פרוייקט תגלית5

3.41150,000(1 מסעיף יד100,000ס "מותנה בתרומה ע)" זכור וכבד"פרוייקט 6

0.4520,000ן ויוזמות חברתיות"ע וסמ"פרויקט סל7

1.1450,000השאלת מודמים+ מצדיעים למילואים 8

0.2310,000ילדים /פעילות בתי חולים9

0.052,000"פ"קו חברים באו"פרויקט 10

1.1450,000סטודנטים בוגרים" ?רוצים שינוי- "פרויקט אמצע הדרדך 11

1.8280,000"סחבק"פרויקט 12

0.6830,000 (שיוויון מגדרי)העצמה נשית 13

0.3415,000פרויקט פוליטקאיות צעירות14

0.6830,000העצמה גברית15

0.073,000התא הגאה16

28/3/20170.052,000יום המעשים הטובים 17

0.2310,000ארוע הוקרה למקבלי מלגות18

920,064:עלות ה20.89

מחלקת שיווקו
Studentop2.27100,000הקמה ומיתוג מועדון צרכנות  1

0.2310,000מועדון הרכב2

0.4520,000חנות האגודה3

0.4821,000פרויקט הברים4

1.7075,000פיתוח אפליקציה לאגודה5

226,000:עלות ו5.13

:ועדות ובחירות, מועצהז
0.2310,000החזר הוצאות נשיא וסגני נשיא1

0.041,600מדריך לחבר מועצה2

0.188,000פעילות לחברי המועצה3

0.115,000ר ועדות"החזר הוצאות יו4

0.2511,200החזר הוצאות חברי ועדות5

0.6830,000 2018בחירות 6

65,800:עלות ז1.49

:הוצאות כלליותח
0.5725,000ייעוץ ארגוני ופיתוח צוות1

0.5926,000ייעוץ משפטי2

0.021,000ביגוד3

0.094,000שעון נוכחות ומערכת רווחית4

0.031,500רשם העמותות-תשלום אגרה5

0.115,000סמינרים והשתלמויות בהתאחדות6

0.2310,000ציוד משרדי ודואר7

1.2555,000דוחות כספיים וביקורת- ש"שרות הנהח8

127,500:עלות ח2.89

:הוצאות תקורה ושכרט
16.72736,308( מנהלת אדמיניסטריבית100%כולל . 'פירוט בנספח א)משכורות 1

0.209,000פעילות הנהלה2

0.115,000רווחת עובד3

0.031,500ביטוח מעביד4

0.2310,000הוצאות טלפון נייד5

1.3660,000הוצאות נסיעות הנהלה6

0.7935,000הוצאות תובלה ושינוע לפעילויות שוטפות7

856,808:עלות ט19.45

:פיתוח ועודפיםי

0.9139,976מ"בלת1

0.2712,000לוחות פרסום2

1.8280,000(כולל תרגום לשפות ערבית ואנגלית)אתר אגודה חדש 3

0.9140,000קורס דירקטורים4

171,976:עלות י3.90

:דמי חבר בהתאחדות הסטודנטיםיא
0.3013,000תשלום דמי חבר להתאחדות 1

 13,000:עלות יא 

100.004,404,956כ"סה100.004,404,956כ "סה

הכנסות הוצאות

RanE-PCH
תיבת טקסט
נספח ג' לפרוטוקול



 
 

 אבי מרציאנוהמועצה  של חבר והצעת

שתפקידי הוא רק  בשבועיים האחרונים הבנתי שהכוח של חבר המועצה הוא מינימלי,

אני חושב שחבר מועצה יכול להיבחן לתפקידים  יל פרויקטים, "לפקח".לאשר או להפ

 מקצועיים עדיין בזמן שהוא חבר מועצה ולא צריך תקופת צינון.

 ההצעה:

על מנת שחברי מועצה לא יצטרכו לאבד את כוחם במועצה, הצעתי שיוכלו להגיש 

 ה.מועמדות לתפקידים מקצועיים גם אם אנחנו עדיין מכהנים כחברי מועצ

 

 

 יק'הצעתה של חברת המועצה שרית וילנצ

 מינוי נציג טיפול בבעיות הסטודנטים  :ההצעה

 חברי מועצה יקרים שלום רב.

אנחנו כאגודת הסטודנטים מייצגים את זכויות הסטודנטים ועל כן אנו מבודלים 

 מהאוניברסיטה,

ים בדיוק מאידך איננו נוהגים בצורה מאוד מבדלת מהאוניברסיטה ולמעשה אנו נוהג

 כמוה ומשרים את אותה תחושת ניכור ,תסכול לסטודנט שאין לו עם מי לדבר. 

על כן ברצוני להציע מינוי של נציג טלפוני מטעם האגודה אשר יענה לפניות 

הסטודנטים,יכתוב את התלונות ויפנה את אותם אנשים או התלונות אל הגורמים 

האגודה ועל הקשר האישי והמגע בין כל  הרלוונטיים .בצורה זו נוכל לשמור על אנושיות

 סטודנט וסטודנט. 

 בברכה,

 

 חברת מועצה שרית וילנצ'יק.

 

 

 

 

 

 

 

RanE-PCH
תיבת טקסט
נספח ד' לפרוטוקול



 
 

 (2)הצעה מס'  של יושבת ראש האגודה לילך חייבי מנחם הצעתה

 ניהול מאבקים סטודנטיאליים כחלק מתכנית העבודה

 הצעה:

 בכל תכנית עבודה תהא התייחסות למאבקים סטודנטיאליים אותם תקדם האגודה מול

לקראת אישור תכנית העבודה יינתן פרק זמן של כשבועיים להגשת הצעות למאבק 

 ונטירלו

בישיבת אישור תכנית העבודה המועצה תערוך הצבעה על סדרי העדיפויות ותדרג את 

 הנושאים,

הנושא הבוער ביותר יהא המאבק של האגודה לאותה שנה עד לדיווח על תוצאות 

 בעניינו.

 יו"ר וסיו"ר האגודה יהיו מופקדים על קידום הנושא וימסרו דיווחים שוטפים למועצה בגין

ומול גופים אחרים בהקשרים סטודנטיאליים לתכנית עבור השנה האוניברסיטה 

 הקרבה.

 לפי סדר חשיבות הטיפול וההתקדמות.

 

 דברי הסבר:

תפקידה של האגודה, כמייצגת את הסטודנטים, להיות כוח מניע לקידום רווחתם 

 .זאת מעבר לפעילויות תרבות, בידור, העשרה וסיוע אקדמי וכלכלי ,ואיכות חייהם

חר ובעל כוח ומשאבים, עליה לקחת חלק במאבקים סטודנטיאליים ולהיות גוף כגוף נב

 .ביצועי, וכשצריך ומוסכם, גם לוחמני, זאת עבור הסטודנטים ולמענם ,משמעותי

הדבר יעלה את קרנה של האגודה בעיניי הסטודנטים, יצוק עוד תוכן אל תוך הגדרתה, 

 .יל בפעילות האגודהויעודד סטודנטים לשלם דמי רווחה ולקחת חלק פע

עם נושאים אלו, ניתן לכלול את הטיפול בדמי אבטחה לסטודנטים שלומדים באופק, 

גם לשם כך קיימת האגודה, ועלינו לצקת משמעות  .'תשלום על אישור לימודים וכו

 .ערכית וביצועית לקיומה

 

 הערה: 

חברי המועצה הקודמת: אביבית מצוה ושי גל והיא עדיין  2ו נכתבה על ידי הצעה ז

 .ותית גם לפעילות הקדנציה החמישיתרלוונטית, חשובה ומה



 
 

 הצעתם של סגן הנשיא יואב תעיזי וחבר המועצה יוסף נדב לוי

 
 בהתקשרות האגודה החלה, מהקמתה החל. האגודה של דרכה את לייעל באה ההצעה

 .ב"וכיוצ ח"רו, מבקר ,משפט ייעוץ לדוגמא שונים יםשירות ספקי עם
 

 המעלה מן חשיבות בעל הינו לאגודה החיצוניים השירותים נותני מול הבדיקה חשיבות
 כ"כמו .הכספי החיסכון של מההיבט והן התקין המנהל של מההיבט הן הראשונה

 להטיל מבלי ,זאת כל .והסטודנטים המועצה חברי כלפי הנראות עניין את לציין מיותר
 .בקיים דופי

 
 הרבה לאגודה שירותים נותנים – עבודתם לטיב להתייחס בלי – ל"הנ השירותים נותני
 ,מספקים שהם השירות לאיכות בנוגע ורצינית מעמיקה בדיקה שנעשתה בלי ,שנים
 .מקבלים כאגודה שאנחנו השירות מול

 
 קיום של הגדולה רההמט את לשרת באים הללו התפקידים נושאי שכל מאמינים אנו

 .כשלעצמם מטרה ואינם השוטפת הפעילות
 

 האחרון העשור ובמהלך יתכן שכן הבדיקה את לקיים שכדאי חושבים אנו ,לכך בנוסף
 ,יותר נמוך ובמחיר יותר יעילים ,יותר טובים שירותים להשיג וניתן השתנו השוק תנאי
 .האגודה של הפעילות להגדלת להביא ובכך

 
 פי על ,שכן ,כאמור המערכת לייעול להגיע כדי מכרזים בוועדת רלהיעז ניתן לא

 ספקי על ולא בלבד אגודה עובדי של קבלתם על אמונה זו ועדה) ' ג 27 סעיף(  התקנון
 .לבעיה מושלם פתרון יהווה להלן המוצע שהפתרון מאמינים אנו כ"כמו. שירות

 
  )בתקנון 1 'ב 20 ףסעי לפי(  זמנית ועדה גיבוש הוא מציעים שאנחנו הפתרון
 :המועצה מחברי שתורכב

 ההנהלה נציגת – מנחם חייבי .לילך1
 הנשיאות נציג – תעיזי יואב2.
 כספים ועדת ר"יו – כהן .אביהו3
 כספים ועדת נציג – דיין רועי .4
 מכרזים ועדת נציג – לוי נדב . יוסף5
 

 שנדרשים םהמשאבי את ,לאגודה השירותים נותני של פעילותם את תבחן הוועדה
 .להחלפתם רלוונטיים מועמדים לאיתור אחראית תהיה הצורך ובמידת עבורם להשקיע

 
 הקיימים הנתונים בדיקת את שיכלול מפורט ח"דו תציג הוועדה הבאה המועצה בישיבת
 מחיר הצעות המועצה חברי לידי יביאו ,הצורך ובמידת ,לתפקודם בנוגע כאמור

 .חדשים שירותים נותני לבחירת רלוונטיות
 

 !המקסימאלית ברמה טוב לעשות לכולנו לעזור כדי המנדט את מכם מבקשים אנו

 

 

 

 



 
 

 

 דניאלה אסתר ליזמיהנשיא  ניתשל סג ההצעת

 

  נוספות באזורים נוספים בארץ לסטודנטים מפקולטת מדעי החיים מעבדות פתיחת  :ההצעה

 תיאור המצב כיום:

מודיו לבצע קורסי חובה או מעבדה ו/או כל סטודנט אשר נאלץ כחלק ממסגרת תכנית לי

קורסים אשר מכילים פרקטיקה של מעבדה מעשית כחלק מסילבוס הקורס חלה עליו חובת 

נוכחות במעבדה ומחובתו של הסטודנט להגיע למוקד האוניברסיטה היא רעננה ולבצע את 

או שונות מעבדות הקורס שם. חשוב לציין כי מעבדות האוניברסיטה אינן משוכללות מידיי 

מאוד מאוניברסיטאות אחרות או לצורך העניין: מעבדת תיכון רגילה אשר היו מצדיקות את 

הנסיעות הארוכות והמייגעות אליהן. אחוז הסטודנטים אשר גר ברעננה או בסביבתה ולא 

 דורש הפסדת יום עבודה שלם ו/או יציאה בשעות לא שפויות מהבית אינו גבוה במיוחד. 

וחצי שעות  3פאים ואפילו הירושלמים צריכים לעזוב את בתיהם למעלה מאילתים, ב"ש חי

טרם המעבדה )ואינני מדברת פה על מעבדות המתקיימות בשעות העומס( על מנת שיספיקו 

 להגיע בזמן ולא יסומן להם )למרות כל טרחתם( חיסור. 

 

ילן וכו'( או מכרז לכל המוריד במחיר בין אם אוניברסיטאות )ת"א, בר אהפתרון המוצע: 

לשם הסטודנטים מגיעים ממילא או מעדיפים להגיע  /חיפה/ב"שתיכונים למיניהם באזור ת"א

מאשר לרעננה המרוחקת עד מאוד. כפי הידוע לכל ברעננה אין רכבות וכמות התחבורה 

 הציבורית מוגבלת שם עד מאוד.  

 בברכה, 

 דניאלה אסתר ליזמי,

 .סגנית נשיא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 עדכון תפקידי ועדת המכרזים ושינוי שמה. –של חבר המועצה דביר גולדשטיין   1הצעה מס' 

בתפקידי הצעה זו נועדה להרחיב את תפקידי הוועדה על מנת לטפל בשני נושאים אשר טרם נכללו 

הוועדה בהגדרות התקנון כפי שהם כעת. הראשון, עוסק במילוי תקנים של עובדים שלא בשכר. 

לכאורה, ניתן לעקוף את ועדת המכרזים ע"י מילוי תקן עובד בעזרת ספק אשר מוסר חשבונית 

בתמורה לעבודתו. השני, עוסק בביקורת תקופתית הנדרשת על העובדים ובחינת ביצועיהם אחת 

 שנים אשר בסופה תתקיים בחינה של ביצועי העובד/ת. 5שנים. מוצעת תקופה של  למספר

בנוסף, מוצע לשנות את שמה של הוועדה ל"ועדת כח אדם" וכן לאפשר טיפול במסלול המהיר 

 ת לחופשת לידה./ת שיוצא/לעובד

 השינויים הנדרשים:

 ה ל: "ועדת כח אדם".בכל מקום בתקנון בו נרשם "ועדת מכרזים" ישונ –)כללי(  27סעיף 

הנוסח הקיים כעת: "ועדת מכרזים תהא אחראית על קבלתם לעבודה של כל  –ג' )רישא( 27סעיף 

העובדים בשכר באגודה" הנוסח המוצע הוא: "ועדת כח אדם תהא אחראית על איוש כל תקן קבוע 

 .".בשכר באגודה בין בשכר עבודה ובין ע"י ספק שירותים או בכל צורת תשלום אחרת

 מינוייתווסף: "במקרה של עובד/ת היוצא לחופשת לידה, יתאפשר בנוהל זה לאשר  –ג')א( 27סעיף 

 "..זמני לתקופה שלא תעלה על חצי שנה

יתווסף: "ועדת כח אדם תנהל תיקים אישיים עבור כלל העובדים וממלאי התקנים  –י"ב 27סעיף 

מיו"ר האגודה בעת סיום הכהונה חוות . הועדה תדרוש באגודה אשר מינויים מנוהל מכח ועדה זו

ת בכל עת להעביר לועדה /דעתו על כל העובדים עבורם מנהלת הועדה תיק אישי. יו"ר האגודה רשאי

יו"ר האגודה, ועדת הביקורת והנשיאות יהיו רשאים בכל  .מסמכים לצירוף לתיק האישי של עובד/ת

 ".יהא לפי שיקול דעת של יו"ר הוועדהעת לעיין בתיקים האישיים. אישור לעיון ע"י גורם אחר 

תקן באגודה וכן  /תיתווסף: "בעת שימלאו חמש שנים לתחילת פעילותו של ממלא –י"ג 27סעיף 

בהליך הערכה.  , תחל ועדת כח אדםעבורו/ה לאחר שמלאו חמש שנים מעת ביצוע הליך הערכה

בהליך זה ילמד תיקו האישי של ממלא/ת התקן, תשמע חוות דעת ההנהלה, תיבחן כדאיות השכר 

ונחיצות התקן לאגודה. ככל שיוחלט על סיום תפקידו של העובד יועבר הדבר לביצוע ההנהלה או 

 להחלטת המועצה במידה ונדרש על פי תקנון זה. המלצה לביטול תקן תבחן ותתבצע בהחלטת

 ".מועצה.

אשר לא נקבעו  יתווסף: "העסקת עובדים בשכר והתקשרות עם ספקים על בסיס קבוע –ה' 28סעיף 

ע"י חוק או תקנה מפורשת בתקנון זה, תהא על בסיס תקן שיוגדר בתקציב הפעילות של האגודה. 

 תקן יגדיר את תפקידו של ממלא התקן, היקף המשרה הנדרש מממלא התקן ואת השכר או התמורה

 המשולמת לממלא התקן".

 נקבע אחרת בתקנון זה,". במידה ולאיתווסף בתחילת הסעיף: " –י"ד 25סעיף 

 

 



 
 

 

 

 נוהל עבודה במינויים והצבעות בגופי חוץ –של חבר המועצה דביר גולדשטיין  2הצעה מס' 

הצעה זו נועדה להסדיר את הטיפול במקרים בהם אורגנים באגודה נדרשים להצביע בעת דיון או 

ם יש לאגודה זכות להשתתף בדיון ו/או זכות הצבעה. ההצעה החלטה בעניינים מהותיים בגופים בה

נועדה למנוע מצבים אפשריים של ניגוד עניינים והעמדת האגודה ו/או ממלאי התפקידים בה במראית 

עין של ניגוד שכזה. על מנת להתמודד עם מצבים שכאלו, מוצע להעביר את ההחלטה למועצה תוך 

 על מנת לוודא כי החלטת המועצה תתקיים כלשונה.קביעת סנקציה דרקונית כלפי האורגן 

 השינויים הנדרשים:

למרות האמור לעיל, בנושאים שיפורטו להלן בסימן ב', תראה המועצה "יתווסף:  –ו')א( 24סעיף 

 ".בכ"נושאים מהותיים" ויחולו ההוראות שיפורטו בסימן ג' להלן.

 כנושאים מהותיים הינם:הנושאים בהם יש לראות יתווסף: " –ו')ב( 24סעיף 

סנאט האוניברסיטה והוועד המנהל של עצת האוניברסיטה, ומינוי נציגים למ .א

 האוניברסיטה.

 הצבעה לבחירת יו"ר התאחדות הסטודנטים. .ב

הצבעות בדירקטוריון או אסיפה כללית בחברה בה יש לאגודה אחזקה  .ג

 משמעותית.

 י.בהחלטה כנושא מהותכל נושא אשר נשיאות המועצה תגדיר  .ד
 ".כל נושא אשר המועצה תגדיר בהחלטה כנושא מהותי. .ה

בהיוודא לגורם באגודה על דיון ו/או הצבעה בנושא מהותי, ימסור על כך יתווסף: " –ו')ג( 24סעיף 

 דיווח מיידי לנשיאות ולהנהלה. ויתבצע הנוהל הבא:

 שעות.  24דיווח ימסר לחברי המועצה תוך  .א

ועצה בטרם יתקיים הדיון ו/או ההצבעה נשיאות המועצה תפעל לקיום דיון במ .ב

 .החיצוניאו בטרם יחל המינוי בגורם  החיצוניבנושא במוסדות הגורם 

ההנהלה תתבקש להציג עמדתה בנושא, המועצה תדון בנושא ותקבל החלטה  .ג

 בהצבעה. 

יו"ר האגודה או מי מטעמו שמייצג את האגודה יצביע בהתאם להחלטת  .ד

ראה זו, יראו זאת כהודעת התפטרות בלתי המועצה. במקרה של אי מילוי הו

 חוזרת של יו"ר האגודה.

אין באמור לעיל בסימן ד' בכדי לגרוע מזכותה של האגודה לדרוש פיצוי על  .ה

 "..מכח אחריות אישית של בעל התפקיד האמור נזקיה ככל שיהיו

 

 



 
 

 

 

 

  ערבים מדור לקידום סטודנטיםהקמת  – עטיה אלרחאחלהשל חבר המועצה צעה הה

 

המדור יהיה אחראי לייזום תכניות הנוגעות לסטודנטים הערבים באו"פ וקידומן מול הנהלת  הנדון :

 בעיות הנוגעות בסטודנטים הערבים .,המדור יהיה אחראי על האגודה והמועצה ה

 דמי שירותי רווחה ,מהסטודנטים הערבים באו"פ . המדור יפעל על הגדלת משלמי

עבודה  יו"ר המדור יהיה רשאי לייעץ ככל שיידרש להנהלת האגודה ולמועצה בעניין תכניות

לשם כך תיתן האגודה ליו"ר המדור כתובת מייל ,ותפרסם בענייני הסטודנטים הערבים. 

בהתנדבות ,המועצה ור אני מעוניין להיות יו"ר המד נוסף,ב אותה בקרב הסטודנטים .

 מתבקשת לאשר את המינוי .

 

 בברכה,

 חבר המועצה עטיה אלרחאחלה .
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 אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה -לוח עבודה 

 

  2016   אוקטובר *ט.ל.ח

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

1 
 

2 
 ערב ראש השנה

3 
 ראש השנה

4 
 צאת החג ראש השנה

5 
תכנון פרויקטים מרכזיים 

 לפי ת.ע תחילת שנהל
 

6 
תכנון פרויקטים מרכזיים 

 לפי ת.ע תחילת שנהל
 

7 
 

8 
 

9 
תכנון פרויקטים מרכזיים 

 תחילת שנה
 

10 
תכנון פרויקטים מרכזיים 

 תחילת שנה
 

11 
 ערב יום כיפור

 

12 
 יום כיפור

 

13 
 האוניברסיטה בהדממה

14 
 

15 
 

16 
 ערב סוכות

 

17 
 חג סוכות

 

18 

  מ'א דחוה
 האוניברסיטה בהדממה

19 

  מ'ב דחוה
 האוניברסיטה בהדממה

20 

  מ'ג דחוה
 האוניברסיטה בהדממה

21 

 מ'ד דחוה
 שישי שמחהתנדבות 

22 

 מ'ה דחוה

23 
 האוניברסיטה בהדממה

24 
 האוניברסיטה בהדממה

25 
 ראיונות לפולין מל"י

הכנה למסיבת חנוכה 
משותפת בירושלים 

 )מפגש יו"רים(
 האוניברסיטה בהדממה

26 
 תל אביבראיונות לפולין 

 מפגשי סטודנטים חדשים
מל"י, ב"ש, תל אביב 

 קלאוזנר
 

27 
 ראיונות לפולין בחיפה

 מפגשי סטודנטים חדשים
סכנין, גבעת חביבה, 
רעננה, אשדוד, פתח 

 תקווה ונתניה.
 

28 
 -ראיונות למודל האו"ם 

 (09:30-13:30) תל אביב

29 
 

30 
 -למודל האו"ם ראיונות 
 תל אביב

31  
 ש"פולין בלראיונות 

 מפגשי סטודנטים חדשים
 בדימונה

 -ראיונות למודל האו"ם 
 תל אביב
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