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  מועצת אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

 108פרוטוקול מס' 

 אביב-בתל קלאוזנרבקמפוס  2017/70/25הישיבה התקיימה ביום  

 

, אלחנן קוטלר, דביר גולדשטיין, רועי עמיקם יערי, דנה קצב, נטלי שמואלוף, יובל גולדיאק נוכחים:

אדמוביץ, לילך חייבי מנחם, אורלי ניטסל, רועי דיין, יואב תעיזי, גבריאל בן חיים, דניאלה אסתר 

 . קאלי, יוסף נדב לוי, יואב בן אבוליזמי, הגר יחז

 אורחים: אלכס ניקריץ גיא הדר ניצן שחר, דן דבירי, מיכל איידהו

, אבי מרציאנו, פאני רבינוביץ', מעיין סביליה, שרונה שטרית גרוסמן, בסוס אליה נגאר, משה נעדרים:

שי ליטנסקי, הילה קורדנה, רגינה קצב, אביהו כהן, חגי שפירא, חיים רוזנברג, ליאור פליק, מוטי 

בוזגלו, מורן קדוש, סטיב טורקין, עטיה אלרחחללה, עטר שיינטל, רואי לזרין, רינת גבאי, שרית 

 וילנצ'יק.

 

 על סדר היום

 עדכוני נשיאות + הנהלה .1

 פתיחת תקן ייעודי להעסקת עובד/ת עם מוגבלויות .2

 המלצות ועדת תעסוקה .3

 אישור שעות נוספות לעובדי האגודה ותשלום בגין ימי חופשה שלילית .4

 עדכון נהלי עבודה .5

 ועדת ביקורת –הצעות לשינוי תקנון  .6

 

 עדכוני הנהלה

 יתקיימו בחודש אוגוסט: שאירועים משמעותיים  .1

יחד עם חבר המועצה ויו"ר וועדת   - טו' באב לרגל, מסיבה השקה מועדון אגודייטאירוע 

 עשרהבשיתוף עם עוד בריכה  תמסיבם בקנטרי הרצלייה כספים מר אביהו כהן תתקיי

 . סטודנטים אגודות

עוד מקום אחד נותר צ'כיה. לומטיה לצא משח דיפ 13/8-7בתאריכים:  - משלחת לצ'כיה

 .20 -שנרשמו יוצאים כ 120במשלחת. מתוך 

בבריכת קנטרי ב'קדימה' בהשתתפותם של מיכל  814/0-ב – יום הסטודנטים להורים וילדים

 איש.  1000-הקטנה, סטטיק ובן אל. אירוע המיועד לכ

: סטנד לוליכערב זה  .ישיבת מועצה מקוצרת + ערב מלגאיםתתקיים  30/8-ב - גאיםלערב מ .2

 .פרויקטים של האגודההמגוון נדבים מתומ, מלגאים אפ בכיכובו של מני עוזרי
הנראות  מחירים ולשפר את לילהוז ההנהלה עובדת מול הספקים על מנת: קפיטריות .3

 בקפיטריות. 

 בקמפוס מל"י חלה הוזלה במחיר הקפה גם לבודד וגם לכרטיסייה.  -

  .כן סלטיםבקמפוס מל"י יתחיל לפעול במסגרת הקפיטריה דו -

 . 30/9עד הכמו כן, המקום יעבור שיפוץ פנים 
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 תעדכוני נשיאו

קבלת התעודות הועברה ל'תפנית' קיימת ל םזכאיהרשימת  -סיומו לקורס הדירקטורים הגיע  -

 הרגשה חיובית בה חברי המועצה והוועדות הגיעו לשלב זה של סיום הקורס. 

המקבל תעודת זכאות כחבר  מועצה מצב שחבראנו כנשיאות עומדים על כך בתוקף כי אין  -

בא מתוך הקורס אנו כנשיאות עמדנו על כך בתוקף שדירקטור לא יבוא לישיבות המועצה. 

 ומחובתם להביא את הערך המוסף לשולחן המועצה.  חברי המועצה תא כוונה להכשיר

היוזמה על  חםולילך חייבי מנ רן הלברשטיין ,יזמילה לעיזי, דניאתיואב ברצוננו לשבח את  -

 .הקורס לוהוצאה לפועל ש

 

 

 הצעות לסדר יום:

 .הלהנה .50%עד  ,פתיחת תקן ייעודי להעסקת עובד/ת עם מוגבלויות – 1 הצעה מס'

מוגבלות בשוק העבודה זו  ילבעבימים אלו, רוב משרדי הממשלה מקדמים תכניות והנחיות לשילוב 

 .זו הוסיילאוכ לש המועסקים, תוך שיפור רמת החיים, השכר ותנאי העבודה אחוזבמטרה להגדיל את 

בהמשך להקמת תא סמ"ן  של האגודה ברצוננו להקים תקן ייעודי להעסקת עובד/ת בעל מוגבלויות 

מאחר וזוהי האג'נדה הרווחת של הנהלת האגודה אשר הינה לפעול לקידום שינוי ויצירת הזדמנות 

ופעילות לקידומם ושילובם התעסוקתי והחברתי ויות המתמודדים עם מגב יםנשאחברתית שווה עבור 

 בקהילה.

אנו מאמינים בתעסוקה כתנאי הכרחי בדרך לשילוב נכון בקהילה, להפחתת הסטיגמה, לתחושת 

 מסוגלות ויצירת זהות חיובית.

 

 בנושא ןקיים דיותה

 0 נמנע: 0  נגד: 13  בעד:

 עברה  ההצעה

 

 אישור שעות נוספות לעובדי אגודה ותשלום בגין ימי חופשה שלילית. ןבעניידיון  - 2 הצעה מס'

 הקיים דיו בנושא. 

 ל בהתאם להנחיותהם של בעלי המקצוע הרלוונטיים.הודגש כי יש פעו

 

 מסקנות ועדת תעסוקה – 3 הצעה מס'

בפני  המסקנותי תהציגה א 4.4.2017מיום המועצה  תטלפי החל וועדת התעסוקה שהתכנסה

 .חברי המועצה ע"י תו הערולו והועחדש בו נידונו סעיפיהתעסוקה החוזה  תהוצגה טיוט המועצה.

 אישור היועץ המשפטי. לו להמלצות שהועלובהתאם החוזה יתוקן  ,כי לפני יישומוהוחלט 
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 עדכון נהלי עבודה - 4 הצעה מס'

 0 נמנע: 0  נגד: 11  בעד:

 

 

 

 

 ע"י נשיאות המועצה 20/08/2017הפרוטוקול אושר ביום  :אישור

 

 

 הגב' דניאלה ליזמי

 סגנית נשיא

 וסגנית יו"ר הוועד

 מר יואב תעיזי

 סגן נשיא

 וסגן יו"ר הוועד

 חיים -מר גבריאל בן 

 נשיא

 ויו"ר הוועד
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