
 

  

  ועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחהמ 

  22 'פרוטוקול מס

  תל אביב, פ ברמת אביב"בקמפוס האו 10.03.24ישיבה שהתקיימה ביו� 

, מיכל כה�, יוסי דיי�, יהודה דויטש, אלו� דוד, מיכל גורל, מאל'� גמיאי, חור� שגיא ב� :נוכחי�
  .דוד קגנו� ואביבה של�, נקסלקו פי'ז, מור� מטוטי, אורי ליבנה, ליאור כוכב לב

  .מור שלפוברסקי, דוד סיירס, ד גיא הדר"עו :ג� נכחו

, איליה פרינ , לירו� משול�, צקיאליהו מרקוב, זיו מאור, ולדשטיי�אלי ג, דביר גולדשטיי�: נעדרו
  .מ�'אריאל תורגו אלכסי שקולניק, חנה רוקח, קרקסו�תמיר , שי קרפלס

    .ו�הישיבה נפתחה בהקראת סדר הי

פ ואשר "מפגישה בה נכח ע� הנהלת האו, שגיא ב� חור, ר האגודה"התקיימה סקירה מאת יו
עסקה בנושא העלאת תשלומי הסטודנטי� באוניברסיטה בכלל והעלאת דמי הנחייה מוגברת 

  . בפרט

אול� מבקש ג� בנושא של , אי� השגות בעיניו, לגבי רוב הסעיפי� בה� מבקשי� להעלות התשלו�
כי ייגבה תשלו� רק בעבור חלק מ� , בור ביטול הרשמה בגי� סיבות ונסיבות מיוחדותתשלו� ע

לפחות , פ לכ" שתוק� וועדה אשר תבח� כל מקרה מסוג זה לגופו"הקורסי� והשיג הסכמת האו
שבסופו נית� יהיה לקבוע קריטריוני� , עד שייווצר מנגנו� מתו" אוס� רב של מקרי� שייבחנו

  . יי� דמי ביטול הרשמה של קורסקבועי� וסבירי� לענ

מקובלת הנחת היסוד כי סביר להעלות את דמי ההנחיה שכ�  ה� לא  על פיה, ר הציג עמדתו"היו
  : א" מבקש לבחו� שתי נקודות בהקשר זה, השני� האחרונות 12 �עודכנו ב

ג� א� לא , פ להעלות הינו גבוה מדי"סבור כי הסכו� אליו מבקשת האו, אחוז ההעלאה .1

מתקבל סכו� , הקורסי� אות� לוקח סטודנט בשנה ' שכ� כפול מס, ר קורס יחידעבו

 . גבוה למדי

 . ל "המדד או שכ :ה תצמיד את הסכו� לאחד מ� השניי�מבקש להבטיח כי האוניברסיט .2

רואה שתי אפשרויות , בעקבות הנתוני� על גובה ההעלאה הצפויה בסמסטר הבא וכ� בשנה הבאה
  : בפני האגודה

 . פ"והוא העביר מסר זה לאו, ר"אופציה זו אינה מקובלת על היו. ת הדי�לקבל א  .א

 . לשקול את צעדי האגודה על מנת להיאבק בהחלטה זה ולשנותה  .ב

כי החליטה להוריד את , ר שהוצגה בפניה"בעקבות פגישה זו ועמדת היו, פ הודיעה"הנהלת האו
  . ' 250 �ל)  אההסכו� אותו רצו לגבות בשנה הב('  289 �גובה ההתייקרות מ

פ תוכל "פ בו הוא מציג את חששו שהנהלת האו"ר מכתב להנהלת האו"בתגובה לכ" כתב היו
מנגנו� הצמדה של העלאת  להעלות בכל שנה את הסכו� ללא הגבלה ולכ� כל הסכ� שאינו כולל

  . אינו מקובל עליו וכי אי� בכוונתו להתפשר בנושא, יהדמי ההנח

  . השני� בה� יהיה תק� העדכו�' ת ההעלאה וכ� להחליט מראש על מססבור כי יש הכרח להצמיד א



יש להיאבק על נושא זה ג� א� נטייתו הראשונית הינה לפתור ג� נושא זה  בדרכי נוע� וללא 
  .פ "צור" במאבק מול האו

כדאי להצמיד את ההעלאה בדמי יש לבחו� מהו המנגנו� אליו : הערה שנתקבלה מאביבה של�
  . ד משמעותי לטענתהומא.  או שכר הלימודהמדד , יהההנח

  : תקציב

  . ' 170,000תוספת של , ישנה הכנסה גבוהה מ� הצפי מדמי הרווחה

. בישיבה הקודמת נתבקשה המועצה וא� החליטה להגדיל התקציב ליו� הסטודנט: יו� הסטודנט
ספי של גובש מהל" אשר מטרתו למזער את הסיכו� להפסד כ, מ ע� חברות ההפקה"במהל" המו

בהתאמה לכ" יצומצ� גובה ההכנסות הצפויות מיו� הסטודנט וכ� יקט� גובה ההוצאות , האגודה
  . ליו� זה

  . הראשוני� מהכנסות יו� הסטודנט'  300,000חברת ההפקה תקבל את 

  . הנותרי� יועברו לאגודה 40% �מכל חסות וכרטיס יועברו לחברת ההפקה ו 60% � לאחר מכ�

וכ� בשל העובדה כי גיוס , פ הפסידה בימי הסטודנט שקיימה"המלמד כי האומתו" ניסיו� העבר 
  . הצעה זו נראית כנכונה וטובה ביותר, חסויות אינו פשוט בימי� אלו

  . לבחירות ולמלגות, הסכומי� אשר יקוצצו בתקציב יו� הסטודנט יועברו למחלקת תרבות

  ) לפיד, יר בעירשגר, צמח(מתקבלות עשרות פניות בנושאי המלגות  �מלגות

, במימו� האגודה'  2000, '  5000ס "מלגות ע 10,  א"שתו� פעולה ע� קר� ת � "שגריר בעיר"
  . א"במימו� קר� ת'  3000

  . תוספת קטנה בתקציב ג� למלגות לחיילי המילואי�

לאחר פסח מתוכנ� . א" בכמות קטנה מ� הצפוי, מתקבלות פניות: מלגות לסטודנטי� ערביי�
יר ואוהל המתנדבי� של 'תג�ש� תפורס� מלגת מהפ", בשפה הערבית, לטר ייעודילצאת ניוז

כמו כ� יפורס� תארי" למפגשי� בנצרת ובוואדי ערה שיעסקו בנושאי� ובבעיות שיעלו מ� . יק'אג
  )במפגשי� אלו תיער" ג�  חלוקת כוסות ומחזיקי מפתחות מתנת  האגודה. (הסטודנטי� הערבי�

  . תקבלו עשרות פניות וכעת נעשה ניסיו� להגדלת כמות הסטודנטי� במשלחתבעניי� המסע לפולי� נ

. זכה במקו� שני בתחרות ארצית. המועדו� זוכה לשבחי� רבי� ונוחל הצלחות :מועדו� דיבייט
מבקשי� להגדיל את התקציב , מאחר ומסיימי� את המפגשי� חודש וחצי לפני האליפות הארצית

  . לאליפות זו ולהשתת� בה על מנת שיוכלו להמשי" ולהתאמ�

תיקי�  5000 �יישלחו במהל" חודש מאי כ, בנוס� לימי החלוקה בקמפוסי� :חלוקת תיקי�
  . בצפו� ובדרו�, לסטודנטי� בישובי� המרוחקי�

  . בתו" התיקי� יישלחו ג� מגאזיני אופס האחרוני�

שר הצליח לגייס א, פ"פ ע� ארגו� הידידי� של האו"נותר שת � כנס הוקרה לחיילי המילואי�
יועברו כל , למעט מחיר העלות של הפסל. דודו גרשטיי�, תרומה של פסלי� של הפסל הנודע

  . ההכנסות למילגות האגודה לחיילי המילואי�

  אי� �הערות לגבי התקציב

  :צבעה על השינויי� בסעיפי התקציבה

   1 :נמנע    0 :נגד    12 :בעד



  

   .פסחכבוד חג ההרמת כוסית להתבצעה 

  :י� לפרוטוקולנספח

  .הצעת התקציב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :אישור

  .י נשיאות המועצה"ע 29.3.10הפרוטוקול אושר ביו� 

  :על החתו�

  דוד קגנו�מר                            חור� מר שגיא ב�
  נשיא מועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחהסג�       ר הוועד"יו    
  



  הצעת התקציב: נספח
  

 שינוי תהכנסו        
סכום 
 מעודכן

 1,725,840   )'נספח י(דמי רווחה   
    
144,160  

      
1,870,000  

  
 

  

    -             200,000 )'נספח יא(פ "תקציב או  
        
200,000  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
נספח (יתרה מתקופה קודמת 

    -             50,000 )ב"י
          
50,000  

    

    -             180,000 : חסויות  
        
180,000  

  
 

  

 80,000 יום הסטודנט  
     -
60,000  

          
20,000  

  260,000   
        
260,000  

    

 240,000 )'נספח יג(כרטיסים מאירועים   
   -
180,000  

          
60,000  

    

    

    

  2,475,840 -95,840 2,380,000 

              

  

 שינוי הוצאות      
סכום 
 מעודכן

           :מחלקת הסברה ותקשורת

 16,000 0 16,000 תחזוקת אתר האגודה

 137,688 0 137,688 הפקת עיתון האגודה

+ הקמת מערכת אבטחה  -שדרוג אתר האגודה
התממשקות עם + בניית חנות אלקטרונית 

 98,000 0 98,000 האוניברסיטה

 10,000 0 10,000 הפקות דפוס

 2,097 0 2,097 הקמת פלטפורמה לניוזלטר

 12,000 0 12,000 אירוע השקת האגודה

    275,785 0 275,785 

 :מחלקת תרבות ורווחת הסטודנט

 40,000 0 40,000 )'נספח יד(בקמפוסים  -ג פתיחת שנה הפנינ

 50,000 0 50,000 )'נספח יד(מחוץ לקמפוסים  -אירוע פתיחת שנה מרכזי 

 0 0 0 אירוע סוף קיץ

 15,000 0 15,000 )בקמפוסים(הפנינגים וירידים 



 0 0 0 אירוע חנוכה

 28,000 8,000 20,000 'אירוע פתיחת סמסטר ב

 5,405 0 5,405 חגי תשרי -סליחות  -עיון  יום

 3,000 0 3,000 יום השואה -יום עיון 

 15,000 0 15,000 סיורים וימי עיון בשיתוף ארגון הבוגרים, סבסוד סמינרים

 15,000 0 15,000 ליין קבוע

 450,000 )'נספח יד(אירוע יום הסטודנט 

-
250,00

0 200,000 

 20,000 20,000 0 כניסת מועצה חדשה+ צה נוכחית אירוע סוף כהונת מוע

  613,405 

-
222,00

0 391,405 

 :המחלקה לעניינים אקדמאים

 7,000 0 7,000 רכישה מרוכזת+ פרוייקט מייקרוסופט 

 25,000 0 25,000 סבסוד מרתונים בפריפריה

 8,000 0 8,000 "ספרות זולה"

  40,000 0 40,000 

 :קשרי חוץ ומעורבות חברתיתמחלקת 

 12,000 0 12,000 שוטף

 66,000 14,000- 80,000 סיוע במימון מסע לפולין 

 80,000 80,000 0 )מלגות עבור סיוע לניצולי שואה(מלגת הלפיד 

 50,000 10,000 40,000 "מסע לחברה הישראלית"פרויקט 

 22,264 7,264 15,000 "דיבייט"מימון מועדון 

  147,000 83,264 230,264 

 :מחלקת מלגות וסיוע כלכלי

 6,000 0 6,000 מלגת פרוייקט צמח

 2,000 0 2,000 מלגת מנהיגות סביבתית

 65,000 20,000 45,000 מלגות מעורבות חברתית לסטודנטים ערבים

 20,000 20,000 0 "שגריר בעיר"מלגות 

 80,000 10,000 70,000 מלגות לחיילי מילואים

  123,000 50,000 173,000 

 :הוצאות כלליות

 297,000 22,896 274,104 )'נספח א(ביטוח תאונות אישיות 

 250,000 0 250,000 )'נספח ב(מתנת פתיחת שנה 

 0 0 0 סמינר פתיחת שנה לאגודה

 70,000 0 70,000 מחיקת גרעון תקציב שנה קודמת

 29,500 0 29,500 פ"ר חלקי הלוואות מהאוהחז

 12,000 0 12,000 ציוד משרדי ודואר

 26,000 0 26,000 )'נספח ג(קופה קטנה 

 50,000 20,000 30,000 בחירות

 22,000 0 22,000 ביטוח אירועים

 825 0 825 ביטוח מעביד

 :ח"משרד רו

 18,000 0 18,000 יצוג ייעוץ וי, בקורת , שכר, ש"שרות הנהח

 :רכזי אזורים

 8,400 0 8,400 )'נספח ה(החזר הוצאות 

 :נשיאות

 1,200 0 1,200 החזר הוצאות נשיא

 1,200 0 1,200 )'נספח ו(החזר הוצאות סגני נשיא 

 :ועדות

 1,800 0 1,800 )'נספח ז(ר ועדה "החזר הוצאות יו

 1,440 0 1,440 )'נספח ח(י ועדות החזר הוצאות חבר



  746,469 42,896 789,365 

 :פעילות מקומית

 6,000 0 6,000 אזור חיפה

 6,000 0 6,000 אזור ירושלים

 6,000 0 6,000 אזור באר שבע

 0 0 0 אזור תל אביב

 5,000 0 5,000 אזור השרון

 5,000 0 5,000 אזור השפלה

 10,000 0 10,000 וןאזור הצפ

  38,000 0 38,000 

 :הוצאות תקורה ושכר

 :שכר והחזר הוצאות ועד

 :ר"יו

 30,000 0 30,000 )'נספח ט(לחודש  2,500 -שכר 

 5,760 0 5,760 לחודש 480ממוצע  -החזר הוצאות 

 4,500 0 4,500 )'נספח ד(עלות הפרשות סוציאליות 

  40,260 0 40,260 

 :מחים"ר 5+ ר "סיו

 142,000 0 142,000 )'נספח ט( לחודש  2,000 -שכר 

 20,590 0 20,590 לחודש 290ממוצע  -החזר הוצאות 

 21,300 0 21,300 )'נספח ד(עלות הפרשות סוציאליות 

  183,890 0 183,890 

 ):מגייסי חסויות(מחלקת שיווק 

 0 0 0 לחודש 3,850 -תקן 

 0 0 0 לחודש 580ממוצע  -החזר הוצאות 

 0 0 0 )'נספח ד(עלות הפרשות סוציאליות 

  0 0 0 

 :מנהל אדמיניסטרטיבי

 30,800 0 30,800 )חודשים 8עבור (לחודש  3,850 -שכר 

 1,600 0 1,600 לחודש 200ממוצע  -החזר הוצאות 

 7,700 0 7,700 )'נספח ד( עלות הפרשות סוציאליות

  40,100 0 40,100 

 :יועץ משפטי/ מבקר פנים 

 24,000 0 24,000 לחודש 2,000 -שכר 

 6,000 0 6,000 )'נספח ד(עלות הפרשות סוציאליות 

  30,000 0 30,000 

 :גזברות

 12,000 0 12,000 לחודש 1,000 -שכר 

 6,000 0 6,000 לחודש 500 ממוצע -החזר הוצאות 

 3,000 0 3,000 )'נספח ד(עלות הפרשות סוציאליות 

  21,000 0 21,000 

 :דוברות

 7,000 0 7,000 )חודשים 9עבור (לחודש  1,000 -שכר 

 1,400 0 1,400 לחודש 200ממוצע  -החזר הוצאות 

 1,750 0 1,750 )'נספח ד(עלות הפרשות סוציאליות 

  10,150 0 10,150 

  

 :עורך עיתון וניוזלטר

 10,400 0 10,400 )חודשים 8עבור (לחודש  1,300 -שכר 

 800 0 800 לחודש 100ממוצע  -החזר הוצאות 

 2,600 0 2,600 )'נספח ד(עלות הפרשות סוציאליות 

  13,800 0 13,800 



  

  
 קיטון בצפי הכנסות   
 כ שינוי בהוצאות"סה   
 102,981 50,000- 152,981 שונות והוצאות בלתי צפויות   

      

  
2,475,84

0 -95,840 2,380,000 

            

  


