
 

  

  ועצת הסטודנטי� של האוניברסיטה הפתוחהמ 

  

  6' פרוטוקול מס

  תל אביב, פ רמת אביב"האובקמפוס  0811.27.ישיבה שהתקיימה ביו� 

יהודה , אלו� דוד, מיכל גורל, אלי גולדשטיי�, דביר גולדשטיי�, מאל'איימ� ג, שגיא ב� חור :נוכחי�
, אלי מרקובצקי, אורי ליבנה, מיכל כה�, מ�'תורג�אלעד יופה, שי זיו, אמנו� הלל, יוסי דיי�, דויטש

�  .מ�'אביבה של� ואריאל תורג, תמיר קרקסו�, אליר� פנחס, דוד סיירס, לירו� משול

עומרי , רועי פתאל, סולבי�הילה כה�', דנה אהרונובי�, ר חיי� סעדו�"ד, ד גיא הדר"עו :ג� נכחו
  .בורנשטיי� ורונ� פרטוק

מור� , מירב לוי, לב�ליאור כוכב, ליל  הרשקובי�, אפרתי�מה דאודרוח, ואסל�רי� אבו :נעדרו
, איל� שאול, חנה רקח, שי קרפלס, דוד קגנו!, איליה פרינ�, לקו פנקס'ז, יוסי סטלקול, מטוטי

  .אלכסיי שקולניק

  .הוקרא סדר היו�. הישיבה נפתחה בדברי נשיא המועצה

  .דיק� הסטודנטי�, ר חיי� סעדו�"נשא דברי� ד

' סולבי והודה לגב�ילה כה�ה' בגב' דנה אהרונובי�' הסטודנטי� ציי� את החלפתה של גב דיק�
  .על תרומתה הרבה בהקמת האגודה ובפעילות האגודה עד כה' אהרונובי�

דיק� הסטודנטי� ציי� את המגבלות הבירוקרטיות בעבודה בי� המועצה לבי� , כמו כ�
  . האוניברסיטה

� להעלות אתר זמני למועצה בתו  כשבוע בהינת� אישור מצד ועד דיק� הסטודנטי� הצהיר כי נית
  .המועצה

על מנת  2009דיק� הסטודנטי� ציי� כי על המועצה להתגבש בנושא סל ההטבות עד לחודש מר� 
במידה ולא . 'א2010שיתאפשר לאוניברסיטה לגבות דמי רווחה מהסטודנטי� החל מסמסטר 

  .זה לא יהיה נית� לגבות את דמי הרווחהיסתיימו התהליכי� הנדרשי� עד למועד 

דיק� הסטודנטי� ביקש שהמועצה תפעל לבזר את הסמכויות במועצה וזאת על מנת להקל את 
  .ר הוועד"הלח� מעל יו

דיק� הסטודנטי� הודיע כי על המועצה להחליט לגבי רמת מעורבותה בהקמת יו� הסטודנט עד 
הדיק� הציע כי ייבחר נציג , בכל מקרה. כנדרש על מנת לאפשר הערכות 2008לאמצע חודש דצמבר 

  .אשר ילווה את תהלי  ההפקה של יו� הסטודנט השנה

ויש לכ   2010הדיק� ציי� כי על המועצה לתת דעתה כי יתקיימו בחירות חדשות במהל  שנת 
  .משמעויות ארגוניות ותקציביות

ויש לכ  משמעויות  "חוק הספא�"הדיק� ציי� כי החל מחודש דצמבר השנה נכנס לתוקפו 
  .אוניברסיטההגורמי� המשפטיי� בוארגוניות וכי הדבר בבחינה של  משפטיות

כניסתו לתפקיד כחבר  נשיא המועצה ציי� את פרישתו של מר יוסי דיי� מועדת הביקורת עקב
הופצה הודעה הקוראת למתנדבי� לתפקיד ובתגובה . מועצה וכי נדרש מחלי! בועדת הביקורת

את מינויו של מר רועי פתאל לועדת  התבקשה לאשרהמועצה . מר רועי פתאל, חידענה מתמודד י
  .הביקורת



. מר דוד סיירס, בתגובה לבקשה למנות גזבר למועצה התקבלה הצעה של חבר מועצה בודד
  .לאשר את מינויו לתפקיד גזבר המועצה התבקשההמועצה 

  .זברמר דוד סיירס הציג את עצמו ואת תפיסתו באשר לתפקידו כג

  .את המינויי� אישרההמועצה 

על פעילותה ועל עזרתה למועצה ואיחל לה הצלחה בהמש  ' דנה אהרונובי�' ר הוועד הודה לגב"יו
  .דרכה

  .ה ואיחלה לחברי המועצה בהצלחהיהודתה למועצה על דבר' אהרונובי�' גב

�הסבר זה היה אמור להתקיי� . (מבקר האגודה הסביר את נהלי פעילות� של אגודות סטודנטי
  )במהל  סמינר המועצה ונדחה עקב קוצר הזמ�

  .חור� ר הוועד מר שגיא ב�"נשא דברי� יו

  .ר הוועד עדכ� את המועצה בנוגע לתחרות בחירת הלוגו והציג את הלוגו הנבחר"יו

ר הוועד ציי� "יו. ה במהל  הסמינר ובישיבה שהתקיימה בירושלי�ר הוועד פירט את אשר נעש"יו
  ". נפש יהודי"סטודנטי� נרשמו לקבלת מלגת  1,500כי 

וכ� לגבי  .ר הוועד פירט באשר לקשיי� הכלכליי� במימו� הפעילות לטובת הסטודנטי�"יו
  .טוס הכספי� אשר הובטחו למועצה ואי� כרגע לא� להעביר�אסט

הוחלט בוועד על שיתו! פעולה ע� חברת , הנסיבות שהועלו בישיבה האחרונה ועקב, כתוצאה מכ 

CPR .חברות כלכליות אחרות"יו �  .ר הוועד ציי� כי בכוונתו להציג בפני המועצה ג

גרייט "ו" קופת חולי� מאוחדת"ר הוועד ציי� את נושא האתר הזמני ואת שיתופי הפעולה ע� "יו
  .העומדות לרשות המועצהוצורות הפרסו� לסטודנטי� "  שייפ

לצד , אול�. ר הוועד שיבח את פעילות רוב הרכזי� האזוריי� בארגו� הפעילות בתחומיה�"יו
ר הוועד ציי� כי רכז אזור שאיננו "יו. ישנ� מספר רכזי� אשר אינ� מתפקדי� כיאות, פעילות זו

�  .מתפקד כנדרש יוחל! בסטודנט מתו  מאגר המתנדבי

קיי� מהל  של הסכ� הבנות לגבי מערכת היחסי� בי� המועצה לבי� ר הוועד ציי� כי מת"יו
  .האוניברסיטה הפתוחה

ר הוועד ציי� כי אירועי פתיחת השנה שהיו מתוכנני� לשבוע הקרוב יידחו ה� בשל הערכות "יו
  .שאינה מספקת מצד חברי המועצה וה� עקב דרישות של האוניברסיטה

דרישות הבטיחותיות והארגוניות תו בקידו� המ� הציע את עזר'חבר המועצה אריאל תורג
�  .הנדרשות על מנת לבצע את האירועי

לי� משותפי� של "מנכ, מר עומרי בורנשטיי� ורונ� פרטוק: CPRר הוועד הציג את נציגי חברת "יו

  .CPRחברת 

הפקתית עבור ציבור הסטודנטי� אל /הציגו את אפשרויות הפעילות השיווקית CPRנציגי חברת 
  .  ועצהמול המ

 �חבר הוועד מר אלו� דוד הציג את השאלה לגבי החלק שהמועצה מעוניינת לקחת על עצמה ביו
הודגש הסיכו� התדמיתי הטמו� בכישלו�  .הסטודנט והמשמעויות הנגזרות מכל החלטה שתתקבל

  .של מיז� בסדר גודל של יו� הסטודנט

. ל לכלל חברי המועצה"אלהצבעה בדו הועלתה הצעה להעלות את מידת המעורבות הנדרשת
י "כתוצאה מכ  נמשכה ההצעה ע. ר הוועד את השיקולי� הנדרשי� בנושא"בתגובה הסביר יו

  .המציע

�ר הוועד הודיע כי ההודעות "בתגובה יו. הוצגה השאילתא בנושא משלוח ההודעות לסטודנטי
 להימנע דרישה, בנוגע להודעות פרסומיות. י מוסדות האוניברסיטה"נבדקות ומאושרות ע



ל "משלוח ההודעות הנ. מהודעות פרסומיות כאשר אי� מימו� לפעילות המועצה היא קטנונית
, בכל מקרה. מאפשר את הפעילות לטובת ציבור הסטודנטי� ולפיכ  חשוב להמש  אותה הפעילות

המינו� הסביר הינו לא  .הפעילות הפרסומית הינה בהטבה עבור ציבור הסטודנטי� ולפיכ  רצויה
שלושה משלוחי� � לא יותר משניי�שלושה הודעות פרסומיות בדיוור אשר נשלחות � משתיי� יותר

   .בחודש

  :נספחי� לפרוטוקול
  .מצגת הישיבה

  .ד גיא הדר"מצגת הרצאתו של עו
  

  :אישור

 �  .י נשיאות המועצה"ע 21.12.08הפרוטוקול אושר ביו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�  :על החתו

  

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



  :הישיבהמצגת  # 1' נספח מס
  

  
  

:סדר יום

.ר חיים סעדון"ד, דברים מאת דיקן הסטודנטים •

.פטאלמר רועי : מועמד יחיד, חבר לועדת ביקורתבחירת  •

.סיירסמר דוד : מועמד יחיד, גזבר למועצהבחירת  •

ד גיא הדר באשר לנוהלי פעילותם של "עו, של מבקר האגודההסבר •
.אגודות סטודנטים

.ועדעדכוני  •

.בנוגע למשלוח הודעות לציבור הסטודנטיםשאילתא  •
.בנושא יום הסטודנטדיון  •

  
  



:עדכוני ועד

תחרות עיצוב לוגו

.עדכון על הסמינר וישיבה החגיגית בירושלים ערב ראש השנה

"נפש יהודי"עדכון מלגת 
עדכון כלכלי

.פים"בשת" פיזור סיכונים"גמישות ו, דינמיות

.משפטית -הקושי בעבודה כישות א

פ החדשה"תקציב האגודה ועדכון מהמפגש עם נשיאת האו
.ליבה ותקצוב פרויקטים תקציב –העבודה על  התקציב 

.שיעור הצלחה ואחוזי הקלקה ויצירת פלטפורמה קבועה: ניוזלטר

  
  

:עדכוני ועד

.שימוש בערכות הלימוד כמדיה להעברת מסרים והוצאת עיתון

.הקמת אתר זמני

.שייפ גרייט, ח מאוחדת"פ עם קופ"שת
.עבודה על סל ההטבות וגביית דמי רווחה

....עדכון מהשטח -האיזוריםעבודת הרכזים 

.הפנינג פתיחת שנה  -תדריך

.פ"הסכם הבנות עם האו

  
  



:נושא לדיון

,בוקר טוב דביר

אני מעוניין להעלות את נושא יום הסטודנט לסדר היום של ישיבת המועצה שתתקיים בתאריך ה 

27.11.

. אנחנו צריכים לתת תשובה סופית במהלך חודש דצמבר לגבי מידת מעורבותנו בהפקת יום הסטודנט
יועבר השרביט , חלק מהתהליכים כבר החלו לקרום עור וגידים ובמידה ונחליט לקחת זאת על עצמנו

.לידינו

אולם אני מאמין שאנו זקוקים  , אמנם זהו נושא שנתון לשיקולו של הועד המנהל בסופו של דבר

של הפקת היום   מכשלוןלהתייעצות עם כלל הגורמים במועצה בעקבות ההשלכות שעלולות להיות 

.ל על המועצה כולה ולכן אני מעוניין לדעת מהי עמדתם של החברים"הנ

אלון

  
  

:שאילתא

,שלום

הטבות , עדכונים"אני בתוך כלל הסטודנטים קבלתי מייל מהמועצה על 
?מועצה שולחת מיילים/רציתי לדעת מתי ועל מה האגודה" ואירועים

)ספאםכבר שמעתי תלונות על דואר (

דוד

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  :ד גיא הדר"הרצאתו של עומצגת  # 2' נספח מס
  

  
  

דרכי ההתאגדות בישראל

  
  



?למה חשוב להתאגד

  
  

?מהי עמותה

  
  



?מהי עמותה

  
  

מוסדות העמותה

  

  
  



מוסדות העמותה

  
  

התנהלות כספית
  

  
  



התנהלות כספית
  

  
  

אישור ניהול תקין

  
  



הייחודיות של אגודות הסטודנטים
  

  
  

הייחודיות של אגודות הסטודנטים
  

  
  



הייחודיות של אגודות הסטודנטים
  

 


