
 

  

  ועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחהמ 

  

  14 'פרוטוקול מס

  תל אביב, בתיכו� אליאנס 9.07.28ישיבה שהתקיימה ביו� 

, מיכל גורל, אלי גולדשטיי, דביר גולדשטיי, מאל'איימ ג, חור	 שגיא ב, ואסל	רי� אבו: נוכחי�
, דוד סיירס, לירו משול�, מרקובצקי אלי, מור מטוטי, אורי ליבנה, מיכל כה, שי זיו, יוסי דיי

  .מ'אביבה של� ואריאל תורג, חנה רקח, תמיר קרקסו, שי קרפלס, דוד קגנו�, איליה פרינ�

  .מר רועי פתאל ומר אייל שפירא, ד גיא הדר"עו: ג� נוכח

לקו פנקס 'ז, לב	ליאור כוכב, מ'תורג	 אלעד יופה, אמנו הלל, יהודה דויטש, אלו דוד: נעדרו
  .אלכסיי שקולניקו

  .הישיבה החלה בהקראת סדר היו�

  .י חבר הוועדה מר רועי פתאל"ע ח מצב של ועדת הביקורת"הוקרא דו

הודגשה הפעילות מאז הסתיימה . התבצעה סקירה של פעילות הוועד בחודשי� האחרוני�
זו  בעקבות פעילות. השביתה על הפיקוח על סל ההקלות ועל תהלי" החזרה ללימודי� הסדירי�

  .נדחתה חלק מהפעילות השוטפת

ר הוועד הדגיש כי עקב פעילות� חברי ועד רבי� מוצאי� עצמ� מוציאי� מכיס� על מנת לבצע "יו
  בהשוואה לנעשה באגודות אחרות המצב איננו תקי. את פעילות�

  :מר דוד סיירס, אחריו נשא דברי� גזבר האגודה

. התבצעה בדיקה של כמה סניפי בנק, ונההואיל והאגודה זקוקה לחשבו בנק בו תנהל חשב
השיקולי� שהנחו . וההצעה לפתוח את החשבו המדובר בסני� בנק לאומי ברחוב אחוזה ברעננה

, אותנו בבחירת הסני� ה� קרבתו של הסני� למשרדי� ברעננה וכ היותו של בנק לאומי בנק גדול
בר האגודה הביע צער שועדת כספי� גז. ע� סניפי� רבי� וכ מנהל הסני� אשר הינו בוגר הפתוחה

  .לא הייתה פעילה דיה בבחירת סני� הבנק

לצור" כ" התקיי� דיו ע� . ח אשר יבקר את דוחות האגודה"בשלב הבא נדרש לבחור משרד רו
. ח צרי" לספק"משרד ראיית החשבו של האוניברסיטה ונקבעו השירותי� שאותו משרד רו

ג� כא יובאו שלוש הצעות .  ח קבוע"י� שעניינו יעו� רוביקשתי שיכנס לתקציב סע,בעקבות כ"
  .רי�"כאשר הקריטריו החשוב במקרה זה הוא נסיו בעמותות ומלכ

, להפתעתנו, אול�. אחוז 25	עד כה הערכנו את מספר המשלמי� בכ, לגבי תשלו� דמי הרווחה
' בסמסטר א א� כי יש לציי כי כמות הנרשמי� ללימודי� 50%	מספר המשלמי� עומד על כ
הערכה מחודשת ומדויקת יותר של התקציב תתבצע לאחר שתסתיי� . נראית כרגע נמוכה מהרגיל

  .ההרשמה הסדירה

  .ח מערבות חברתית הוזמ המועמד לשאת דברי�"בטר� התקיימה הצבעה על חבר ועד רמ



ו� פור, הנושאי� שחשוב לי לקד� ה� מערבות חברתית ניצולי שואה: נשא דברי� מר שי זיו
לצור" מילוי . אבל אבצע שינויי�. א� אבחר לא אמחק כל מה שנעשה והוחלט בעבר, נשי�

  . התפקיד הנני מתפטר מתפקיד רכז גוש ד

  ?הא� בועדת סטודנטי� האחרי� הא� ג� יש התפטרויות כמו אצלנו: הועלתה השאלה

קיי� שכר עבור עבודת חברי  באוניברסיטות גדולות נדיר שיש התפטרות שכ: ד גיא הדר"ענה עו
באוניברסיטאות נהוגה , ולבסו�. חברי הוועד רואי� בפעילות� קרש קפיצה פוליטי, בנוס�. הוועד

במכללות קטנות הרבה חברי ועד ללא תשלו� , לעומת זאת. קדנציה קצרה הרבה יותר מלכתחילה
  . הרבה חברי ועד אינ� פעילי�, ועקב כ"

  .חברי� 20רבות חברתית הצביעו וח מע"מהתקיימה הצבעה על חבר ועד ר

  1: נמנע    1: נגד    18: בעד

  .לקו פנקס על פרישה מתפקיד חבר הוועד לענייני� אקדמיי�'התקבלה הודעת מר ז

חברת ועד לענייני� לב לתפקיד 	ליאור כוכב' הייתה מתוכננת הצבעה על מועמדותה של גב
  .דחתה ההצבעה עד להסדרת הנושאאול� עקב היותה חברה ג� בוועדת הכספי� נ אקדמיי�

ישמיעו  , במיוחד ועדת הכספי�, גזבר האגודה העיר שכדאי שחברי מועצה המעונייני� בתפקיד
  . לפני מועצה את עמדת�

  .החל הדיו על התקציב

לדוגמא המחלקה האקדמית אינה מקבלת . � חשיבותהאגודה הבהיר כי תקציב אינו משק ר"יו
נית ג� לשי� לב שתקציב . רוב פעילות איננה תלויה בתקציבמשקל גבוה בתקציב הואיל ו

  .הפעילות המקומית הוכפל

ולגבי הסכו� ). לסטודנט*  10(הינו מתו" דמי רווחה *  150,000פ בס" "סעי� התקציב מהאו
וכ יתרה *  100,000אנו צופי� תרומות בס" . השאר יש לי פגישה שבוע הבא*  100,000בס" 

 100,000 	 צפי הכנסה מחסויות על יו� הסטודנט צפוי להיות כ. * 50,000מתקופה קודמת בס" 
*.  

  .נמסר דיווח בנוגע לביטוח תאונות אישיות שסוכ� וכ הודגמה מתנת פתיחת השנה

רק החזרי הוצאות חבר ועד עד לסכו� . אי אפשר לשל� לחברי ועד שכר 2010החל בפברואר : גיא
בכל מקרה מת שכר עד . ייתכ שעד אז ימצא פתרו. לשנה*  13000ר עד "ויו. לחודש*  550של 

  .פברואר ישלול מהאגודה את האפשרות לקבל אישור ניהול תקי

בתגובה ענה גזבר האגודה . הובעה ביקורת של סעיפי ההכנסות בתקציב שאינ� מבוססי� דיי�
  .שעד מועד הישיבה הבאה יתקבלו נתוני� מאומתי�

  .ות והתרומה לקהילה אינ� מתוקצבי� די�הובעה ביקורת כי סעיפי המלג

  :נשיא המועצה החל את הדיו בשאלת מת השכר בשלושת השאלות הבאות

 ?הא� חברי ועד צריכי� לקבל שכר .1

2.  ?מה רמתו, במידה וכ

 ?הא� מבנה התקציב מאפשר תשלו� מעי זה .3

  .הישיבה הסתיימה ללא הסכמה בנושא. התקיי� דיו בשאלות אלו

  



  :ולנספחי� לפרוטוק

 אי

  

  :אישור

  .י נשיאות המועצה"ע 3.9.09הפרוטוקול אושר ביו� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :על החתו�

  דביר גולדשטיימר                            חור	 מר שגיא ב
  נשיא מועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחה        ר הוועד"יו    


