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 מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה

 77פרוטוקול מס' 

 בקמפוס רמת אביב, תל אביב 1.01.5..4ישיבה שהתקיימה ביום 

 נכחו: 

לילא איבראהים, מוטי בוזגלו, טל בירב, אמרי בלן, אברהם בן חיים, דביר חברי מועצה: 

גולדשטיין, שי גל, יהורם גלילי, רן הלברשטיין, לילך חייבי מנחם, שי יוז, אלדד יונה, עדי יפת, 

תומר ניצן שחר, שרונה שטרית ומעין מור, אביבית מיצווה, אור פאהן, ליאור פליק, הילה קורדנה, 

 שלפניק. 

 רי מועצה.חב 12 -"כסה

 עו"ד גיא הדר ודוד סיירס. אחרים: 

רועי אדמוביץ, איוון בודרוב, קארין ברק, ליאור דורון, מרים דיסין, אולגה חברי מועצה שנעדרו: 

וינטרוב אליה, חזקי זיסמן, ורד יאיר, אריה יהודה, הגר יחזקאלי, אינגה מדורסקי, גרשון 

 נטל פסטרנאק, נטלי שמואלוף, אלי שרגא ויואב תעיזי. מושקוביץ, גרגורי פיינברג, דוד רוז

 חברי מועצה.  21 -סה"כ

 סדר היום: 

 עדכוני הנהלה וועד ..

 דיון בהסתייגויות הנוגעות לתכנית העבודה:  .0

 ה. הסתייגות של חבר המועצה דביר גולדשטיין בדבר חידוש אתר האגוד .א

הוא הציע לשלב בתכנית העבודה  הסתייגות של חבר המועצה אלדד יונה במסגרתה .ב

 פעילויות בנושא יהדות ומורשת ישראל. 

 :לישיבת התקציב ניתן לדחותלא דיון והצבעה על סעיפים בתקציב ש .3

 עבור ערב היכרות של מועדון הדיבייט. ₪  1,522הצבעה על תקציב של  .א

 הצבעה עבור הסעיף התקציבי של פרויקט "זכור וכבד".  .ב

דיון והצבעה על הסעיף התקציבי של ביטוח תאונות אישיות וקביעת מדיניות  .ג

 בעקבות השינויים שחלו בתעריפי הביטוח. 
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+ יו"ר שקרא "ועדה  6הקמת ועדה חדשה בת הצעתו של חבר המועצה אור פאהן בנושא  .5

 . לעניינים חברתיים"

דו"ח התקציב  חדשה בתקנון לפיה הוראה הוספתבנוגע ל הצעתו של חבר המועצה אור פאהן .4

 לאחר אישור תכנית העבודה בכל שנה.יוכן רק 

 .מרצונו שהתפטר לעובד פיטורין פיצויי השלמתהצעתו של חבר המועצה אור פאהן בעניין  .6

  .ההנהלה חברי של הנסיעות החזרי בתנאי שינויהצעתו של חבר המועצה אור פאהן בעניין  .7

 

 : פתיחת הישיבה: 18:00

 עדכוני הנהלה וועד:( .

 הוועד של נשיאת האגודה מעין מור: עדכוני 

הגישה  הכריזה בפני המועצה כי היא נשיאת האגודה מעין מור הבחירות להתאחדות הסטודנטים:

כי מדובר בצעד משמעותי  ציינה. מעין הארצית התאחדות הסטודנטיםיו"ר  מועמדות לתפקיד סגן

ר ירות ביחד עם המועמד ליו"בחתתמודד בשיכול לשים את אגודת הסטודנטים על המפה. מעין 

 סטודנטים של אוניברסיטת בר אילן.כיו"ר אגודת הסטודנטים מתן בר נוי, שמכהן התאחדות ה

 :הנהלה של יו"ר האגודה הילה קורדנה עדכוני

 של המוזלות הנסיעותקו בעניין -הרב הסדר צאיי בקרוב לסטודנטים: תחבורה ציבורית 

קו תהיה בקמפוס מל"י בירושלים. ראש מחלקת תרבות -עמדת הנפקת הרב. הסטודנטים

 .בארץ נוספים את האפשרות להציב עמדות בקמפוסים גם בהמשך בדוקי שיומתנדבים 

  מוכן  והפרויקט עבודה תוכניתגרפיקאית, נקבעה  ידי על לוגו הוכן פרטיוניטי:"אופרויקט

 לצאת לדרך. 

  חברי – הארץ ברחבי רבים בקמפוסיםחדשים  סטודנטים עם מפגשיםבימים אלו מתקיימים 

 .מפגשים 21 מתוך מפגשים 22-ל יגיעו מועצה וחברי ההנהלה

 בקמפוס  פ"האו של הדיבייט מועדון עם היכרות ערב יתקיים (1.22.1226 -)יום שני ה מחר

 דיבייט ראווה. ייערך האירוע. במסגרת אליאנס בת"א

 יכולים אינם המשתתפים מועצה שחברי ציין הדר גיא ד"עו האגודה מבקר:  לפולין משלחתה 

הסטודנטים, במידה  מההתאחדות סבסוד לקבל יוכלו הם ,זאת עם. מהאגודה סבסוד לקבל

 ויינתן סבסוד שכזה. 

 באמצעות מיונים. בת"א מולאו כבר כל ההקצאות -הפרויקט יצא לדרך – וכבד זכור פרויקט 

 הקצאות נוספות ימולאו בהמשך גם בחיפה ובב"ש. 



3 
 

 
 

 הם משאירים -בפרויקטהסטודנטים מגלים מעורבות  :שם מחפש לפרויקט פייסבוקה תחרות 

וכן מסייעים במיתוג ושיווק של הפרויקט באמצעות  ,האגודה של הפייסבוק בדף רבות תגובות

 הצעות שונות.  של העלאה

 :תיבדק . כמו כןתגלית רכזל להתמנות התנדב הלברשטיין רןחבר המועצה  פרויקט תגלית 

. במידה הקרוב לסמסטר כבר לפרויקט שנרשמו הסטודנטים 12 כל את להכניס אפשרות

 .לקיץ יידחו לפרויקט הראיונות והדבר לא יתאפשר

 פתיחת על עובדים בימים אלה אנחנו :אמיר ואמירם -קורסי קידום למבחני הפטור באנגלית 

 ים של נובמבר בקמפוסים השונים ברחבי הארץ. קורסה

 :רכזת . ד-ו ג, ב לרמות ממשיך הוא  ,21.22-בוהסתיים קורס רמה א,  1.22ב  קורס ערבית

 הקורס היא ראש המחלקה האקדמית שי יוז. 

 של אתר האתר " נוספים קורסיםGool": שניתנים חדשים העשרה קורסי 26 נוספו 

, יעדים והשגת הצבת,  ביניהם הקורסים הבאים: אחוז 15 של בהנחה של האגודה לסטודנטים

 .בהצלחה עבודה ראיון , וכיצד לעבור 1223 באופיס חידושים

  כסף ומשחק חיים משחק על תתקיים הרצאה נוספת של עופר לוי 11.22.1226בתאריך 

 הקרוב. בניוזלטר יפורסמו פיםסנו פרטים. בקמפוס אליאנס בת"א

 הקורס יתקיים 12.22ויסתיים ב  1.22-ב פתחיי מחשב ביישומיהכנה למבחן הפטור  קורס .

 בקמפוס אליאנס. 

 שיצטרפו למגזין האגודה חדשים כתבים לגיוספרסום  ייצאבקרוב   : האגודה מגזין. 

 חברת  עם בנושא פעולה שיתוף נבחן ואף, האגודה של אפליקציה הקמת מקודמת אלה בימים

22SHEEP .שהיא חברה מובילה לבניית אפליקציות לאייפון ולאנדרואיד , 

 ם המוצבי המסכים גבי על האגודה תכני של הפרסום נושא הנהלת האגודה משיכה לקדם את

 בקמפוסים השונים ברחבי הארץ. 

 לכבוד השנה החדשה, וזאת  הסטודנטים אגודת של לסרטון במה נתנה האוניברסיטה

  סרטון דומה בעצמה.   גם יצרה וכן באמצעות הפרסומים שלה,

   ולחברי ההנהלה.  חבריל ביקור כרטיסיבקרוב יונפקו 
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 העבודה: הנוגעות לתכנית דיון בהסתייגויות ( 0

המרכזית  הטענה  :אתר האגודה חידושחבר המועצה דביר גולדשטיין בדבר א. הסתייגותו של 

עה עדיין לא קבהיא ו , מה היא רוצה להשיג מהאתר הזה של דביר היא שהאגודה עדיין לא יודעת

הסברה תיקח איש מקצוע  . דביר מציע שמחלקתאותם האתר אמור להשיגיעדים מוגדרים 

ר את האתר האופטימאלי בשביל לנו ליצו ר את המטרות של אתר האגודה וכן, יעזורלהגדישיסייע 

 הצרכים שלנו. 

)ראש מחלקת  שרונה שטריתחברת המועצה לפני כשנה היא וציינה כי  נשיאת האגודה מעין מור

לחברת  הצעת מחיר והאגודה אף שילמה דוברות והסברה דאז( ערכו את המיפוי הזה, קיבלו

  עצם היום הזה.  לא התבצעה עד לםואשיפור האתר,  עבור סקופו סכום משמעותי

 ושעל כל שינוי מזערי -ברת סקופובח שהאגודה תלויה מאוד ציינה יו"ר האגודה הילה קורדנה

ולכן יש להקים  החברה גובה סכום גבוה מאוד. הטענה של הילה היא שיש משהו בעייתי באתר,

 . למשתמש , נגיש וידידותי יותראתר חדש שיהיה מודרני

יהורם טוען כי יש עלייה משמעותית של גולשים  יהורם גלילי:תגובתו של ראש מחלקת הסברה 

חדשים באתר, אולם חשוב לציין בהקשר הזה אחוז משתמשים  52באתר. בתקופה האחרונה יש 

אחוז גבוה כמו כן, חשוב לציין כי . ית הנכנסים מגיעים רק לזמן קצר ועוזביםמרב כי

 ר דרך הטלפונים החכמים והטבלטים.גולשים באתמהסטודנטים 

בפני חברי המועצה  להצבעה הובאנוסח ההצעה הסופי של חבר המועצה דביר גולדשטיין אשר 

לגבי בניית האתר החדש, ההנהלה תשכור איש מקצוע חיצוני שייתן לה ייעוץ :  הוא כדלקמן

איש המקצוע לא  אותו תר.המועצה תידרש להחליט מה יעלה בגורלו של הא ולאחר בדיקה זו

ולא יהיה לו איזשהו קשר לתהליך  האתר או בבניית שיפוריהיה מועסק ע"י החברה שתעסוק ב

 יצוין בחוזה ההתקשרות עמו. הזה , והדבר שלאחר שלב הייעוץ

 4נמנע:             0נגד:             1.בעד: 

 גולדשטיין בדבר חידוש אתר האגודה.חברי המועצה אישרו את הצעתו של חבר המועצה דביר 

בתחילת  :יהדות ומורשת ישראלשל פעילות  קיום חבר המועצה אלדד יונה בדבר ב. הצעתו של  

תורה  מחברי המועצה הנוכחים בחדר הם אוכלוסייה שצורכת שיעורי 15%כי  אלדד ייןדבריו צ

משמעות הדבר שיש לתת ייצוג ראוי גם לתכנים של אוכלוסייה חרדית, דתית  -ותכנים של יהדות

 32,222 -כ שבו יוקצו לקיים פיילוט של חצי שנה . אלדד הציעבקרב הסטודנטים ומסורתית

 .דרך ספק אחר שיתחלף בכל פעם מחדש שיעור תורה כזה יתקיים שיעורי תורה. כלשקלים עבור 

לסנן את ההצעות השונות. ברגע  גם יהיה רכז יהדות שיצטרךמי שיעמוד בראש התכנית הזאת 

שונות ולהתייחס לאסוף מספר הצעות  שיעורי תורה אז הרכז יצטרךרישה בקמפוסים לשתהיה ד
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 -יכולה להרוויח שני דברים: האחדהמועצה  . באופן הזהאליהם כמו שמתייחסים לכל מכרז אחר

יש כאן אמירה של האגודה בכך ש -שירות לסטודנטים דתיים ומסורתיים. השני תבכך שהיא נותנ

היא  לדדשהיא רלוונטית לכלל הציבור של הסטודנטים ולא רק למגזרים מסוימים. הטענה של א

מתאימים לתרבות שלהם אז היא תוכל גם להגדיל את שברגע שהאגודה תיתן לאנשים תכנים ש

  ווחה. רהשלה מדמי  העתידיותההכנסות 

ניתן להעלות את ש בכך שי מסכים עם אלדד ראש מחלקת תרבות ומתנדבים שי גל:תשובתו של 

הציע כי בעבר  טען שי -אחוז גביית דמי הרווחה במגזר הדתי והחרדי. לגבי הנושא של רכז יהדות

. פרויקט ואלדד עדיין לא השיב הצעה זו מגזר החרדי ושלח לו כרטיסהלאלדד לשמש כרכז של 

הרצאות הללו, שיש כאן בקרב הסטודנטים צורך בקיום ה יהדות שי מציין כי יתכןשיעורי באשר ל

 .ולא רק לזרם האורתודוקסי אולם יש מספר זרמים ביהדות ויש לתת התייחסות לכולם

ם תכניות שעוסקות הוסיפה כי גם היא הציעה בעבר לאלדד לקד יו"ר האגודה הילה קורדנה

  , וכי אין לה התנגדות לקדם פיילוט כזה בעתיד. במגזר הדתי והחרדי

שקלים,  32,222 -להפנה לאלדד את השאלה מדוע הדרישה היא  חבר המועצה דביר גולדשטיין 

 סטודנטים?וט מוצלח מבחינת מספר הומה הוא יגדיר כפייל

האם ייגבה תשלום מסטודנטים המשתתפים בהרצאות  שאלה את אלדד חברת המועצה טל בירב

  דמי רווחה? למשלמיאך ורק  האם ההרצאות יהיו פתוחותוכן , 

 אך לחצי שנה מיועדת  ₪ 32,222אם הדרישה לסכום של  אלדדשאל את  גזבר האגודה דוד סיירס

גם הוא  לכמו כן, דוד שא בשלב השני יהיה גבוה יותר? התקצובשזה אומר ם אפיילוט, אז הלרק 

 כלומר מהם הקריטריונים לכך? , את אלדד כיצד ניתן להגדיר את הפרויקט כפרויקט מוצלח

טען שהאגודה כבר תקצבה את המגדר הדתי בעשרת אלפים שקלים, ואת  חבר המועצה אור פאהן

ים הללו צריכים להיות מדוע התכנ אור תהה .המגזר הערבי בעשרת אלפים שקלים נוספים

ים והם יכול ואנשים פרטיים שעוסקים בהפצת היהדות שיש לא מעט ארגונים צייןבתשלום. הוא 

 . תשלום השיעורים הללו גם ללא קבלה שללהעביר את 

ים ושניתן להעביר צורך להגדיל את השסע בין החילונים לדתי כי טען רן הלברשטייןחבר המועצה 

  הרצאות ושיעורים שמיועדים לדתיים וחילוניים כאחד. 

ייצוג של זרמים נוספים ב הצורך דברבשל שי גל התייחס לטענה  אברהם בן חייםהמועצה חבר 

תפקידה של ההצעה היא למלא את הצורך של אוכלוסיית סטודנטים מאוד ואמר כי  ,ביהדות

שיעורי תורה  דרישה של בעתיד רהם היא שאם באמת תיווצרמשמעותית. הטענה של אב

ורפורמיים אז יש להקצות גם להם משאבים ולאפשר להם לקיים את שיעורי לקונסרבטיביים 
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פתח צורך מסוים אז יש לעשות כל זמן שמתוהכל תלוי כמובן בעניין של הצורך.   היהדות שלהם, 

 את כל המאמצים על מנת למלא אותו. 

ד ולתת לו מדוע יש לקחת מגזר אח העביר ביקורת על ההצעה ותהה ליאור פליקסגן יו"ר האגודה 

וכי לא  ,ויקט שבועי מתמשך.  ליאור ציין כי פרויקט שבועי הוא פרויקט שדורש משאבים רביםפר

צטרך להיות אחראי על הפרויקט י מי מחברי ההנהלה או ראשי המחלקות ברור לו על פי ההצעה

סים מכמות הפרויקטים הגדולה קור עכשיו הטענה של ליאור היא שראשי המחלקות כבר הזה?

כי פרויקט שבועי מתמשך מסדר גודל כזה הוא פרויקט , ובהם הם עוסקים בכל זמן נתוןש

  . אלדדי "ע במתכונת המוצעת מידי שלא ניתן לבצע וגדול מאסיבי

שזה בעייתי להעלות הצעה שמדברת אך ורק על מגזר אחד. בנוסף  טענה  עדי יפתה סגנית הנשיא

, ושבמתכונת מהדיון שמתקיים כעת יותר יםלכך מדובר בנושא שדורש חשיבה ודיון מעמיק

 הנוכחית תהיה לה בעיה להצביע בעד תכנית כזאת.

 

 : שלו שהופנו כלפי ההצעה יונה לשאלות ולביקורות של אלדד תשובותיו

לא נכון לקרוא  ראוי לציין כי "רכז חרדים או דתיים": שי גל שהוא ישמש כ לגבי ההצעה של .2

שכן התכנים הללו יכולים להתאים גם לחילוניים  -לזה רכז חרדים אלא רכז יהדות ומורשת

 או למסורתיים. 

שהוא לא מציע לקיים תכנית לרפורמים  ציין אלדד לגבי הייצוג לזרמים השונים ביהדות: .1

שכן הוא  -שהוא לא מציע תכניות שמיועדות לאוכלוסייה הרוסית בדיוק כפי םולקונסרבטיביי

 לא מתיימר לייצג את האוכלוסיות הללו. 

במקביל במספר  יתקייםמצב שבו הפרויקט  פיילוט מוצלח הוא מה ייחשב לפיילוט מוצלח? .3

ם באופן לשיעורי שיגיעו סטודנטים 25ות חלק לפח קחוייקמפוסים ברחבי הארץ ובכל קמפוס 

 קבוע. 

הפעילות תהיה כרוכה בתשלום של  האם שאלות כמובעניין  לגבי הוצאות הפרויקט? .6

הללו יהיו  םכל הדברי -למשלמי דמי הרווחה אך ורקהסטודנטים, והאם היא תהיה פתוחה 

  נתונים להחלטת המועצה אשר תקבע את הנוסח הסופי של הפרויקט באמצעות הצבעה. 

גם לחילונים וגם  -זריםהיא תכנית לכל המג פתוחה: תהיה לגבי השאלה למי התכנית .5

לא תהיה הפרדה  -לגברים ולנשים כאחד, כלומר  מו כ התכנית תהיה מיועדתכ למסורתיים.

 בין המינים בתוך השיעורים הללו. 

וזאת  -שאלדד יעלה להצבעה תכנית חלופית ומעודכנתבסופו של דבר הוסכם ע"י חברי המועצה 

 בשיתוף פעולה עם חברי המועצה וההנהלה. 
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 חדש לפיו נוהל תקבע הנשיאות נשיאת המועצה מעין מור ציינה בהקשר הזה כי כבר בזמן הקרוב 

הצעות לסדר היום יוגשו באמצעות טופס מיוחד בו תידרש ממגישי ההצעות רמה מסוימת של 

 וזאת על מנת לצמצם מקרים כאלה בעתיד.  אודות ההצעה,  פירוט

פשרי ולא ניתן להמתין איתם ם שיש לאשרם בהקדם האצבעה על סעיפיה( 1

 לישיבת התקציב:

ערב אשר התקיים ביום  -ון הדיבייטעבור ערב היכרות למועד ₪ 1,522הצבעה על תקציב של  .2

אשר נרשמו מבעוד  סטודנטים 222 -כ אמורים להגיעכי  ציינה: הילה למחרת ישיבת המועצה

 . מועד

 .נמנע:           .נגד:           7.בעד: 

 

 עבור ערב היכרות למועדון הדיבייט. ₪  1,522חברי המועצה אישרו העברה של 

 

סעיף  -מחלקת מלגות ומעורבות חברתיתשל  התקציבי של פרויקט "זכור וכבד" הצבעה על הסעיף .1

האגודה תתקצב את הפרויקט בסכום של : בהצעת התקציב לשנת הלימודים תשע"ה 22ד.

סטודנטים. הסעיף מותנה בקבלת  36-ה קורסים באו"פ לש"ח עבור מלגה בשווי שלוש 213,366

. הילה מצוינת שהפרויקט זכור וכבד עבור ניצולי שואה זהו פרויקט מלגות  ₪ 222,222תרומה של 

 שקלים 222,222האגודה הצליחה להשיג תרומה של . שבו סטודנטים עובדים עם ניצולי שואה

שקלים.  52,222תקצוב נוסף של  תןיה שהאגודה תהי אותו תורם מתורם אנונימי. התנאי של

סגן הנשיאה מוטי בוזגלו שאל  .11.22 -הפרויקט כבר התחיל לרוץ לכן האישור אינו יכול לחכות ל

מדוע הפרויקט מתקיים בת"א, חיפה וב"ש ואינו מתקיים בירושלים. ראש מחלקת מלגות 

שארגון הילל שמשתתף בפרויקט הזה נתן אך  ומעורבות חברתית אביבית מצווה ענתה בתגובה

דרישה להתנדבות במספר שעות כפול רק תקן לסטודנט אחד בירושלים, וגם זה היה כרוך בו

   מאשר בשני המקומות. 

 

 .נמנע:           .נגד:           7.בעד: 

 

מלגות ומעורבות  חברי המועצה אישרו את הסעיף התקציבי של פרויקט "זכור וכבד" של מחלקת

 ₪.    213,366בהצעת התקציב, בסכום של  22סעיף ד. -חברתית

 

במשך השנים האחרונות  ביטוח תאונות אישיות:הצבעה בנושא  -הצעה של נשיאות האגודה .3

השירותים הבסיסי של דמי לסטודנטים ביטוח תאונות אישיות כחלק מסל  האגודה העניקה

₪  1.12על כל סטודנט ובשנה האחרונה היא שילמה  3.62ה הרווחה. לפני כשנתיים האגודה שילמ

שחברת הביטוח הקודמת גש עם יו"ר האגודה והנשיאה וטען על כל סטודנט. סוכן הביטוח נפ
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גולטורי ר שקלים. בנוסף לכך לאחרונה בוצע שינוי 122,222 -)מנורה( קיבלה תביעות בסך של כ

 בטחות ארגונים גדולים, מה שיצר בסופו של דברשיצר ביורוקרטיה רבה לחברות ביטוח אשר מ

את הסטודנטים של האגודה עד  עלויות נוספות. הדבר הוביל לכך שחברת מנורה אשר ביטחה

. חברת לא הסכימו לספק את הביטוח אחרות לאחרונה לא הסכימה לחדש את הביטוח וגם חברות

ולאחר משא ומתן הצעת המחיר האחרונה  ,הביטוחפניקס היתה היחידה שהסכימה לספק את ה

 לסטודנט. ₪  21שקיבלנו היתה 

 

 -שנשלחו לה ע"י דיקאן הסטודנטים בפני חברי המועצה מספר הצעות העלתה הילה קורדנה

 הצעות שנועדו לפתור את הבעיה הזאת:

 בסימסטר א. רק את הסטודנטים שלומדים לבטח  .2

 אישיותהתאונות הביטוח שלמי דמי הרווחה שלמ להודיע באמצעי התקשורת השונים .1

 . מתבטל, והשירות הזה לא יסופק השנה

לקבל הלוואה מהאוניברסיטה ולפרוש ו את הביטוח לכלל הסטודנטים כרגיל לספק הצעה .3

 את ההחזר של ההלוואה על פני מספר שנים. 

 לשקול להעלות את דמי הרווחה בשנה הבאה.  .6

 

האם אנחנו רוצים  -בטווח הארוך האחת יש כאן שתי החלטות שהמועצה צריכה לקבל: מעין מור:

זו החלטה שנקבל בישיבות  -לבטל לחלוטין את השירות של ביטוח תאונות אישיות בשנים הבאות

מה עושים עם  - הקרוב היא לטווחהמועצה של החודשים נובמבר או דצמבר.  ההחלטה השנייה 

 שנת הלימודים של תשע"ה. -שנת הלימודים שנפתחת כעת

  

 ההצעות שעומדות בעניין הזה:

לתקופה  הפוליסה היקף ץ אתביטוח של תאונות אישיות: לנסות לקצלהשאיר את ה .2

טר ג, וזאת במקום לקיים אותה למשך שנה שלמה )חיסכון א לסיום סמסמסטר מתחילת סש

 , ובנוסף לקחת הלוואה מהאוניברסיטה על ההפרש ולעמוד בהלוואה הזאת. -יום( 62 -של כ

זה אומר שאנחנו צריכים לשלוח  -להחליט שאנחנו לא עושים ביטוח תאונות אישיות השנה .1

 מכתבים ומסרונים לסטודנטים, וכן לפרסם את הביטול בדיוק כמו שפרסמנו את הביטוח. 

 

ולאחר מכן להודיע  1226הצעה שלישית: לעשות ביטוח עד לסיום שנת  הציע דביר גולדשטיין

 בטלים את הביטוח תאונות אישיות. לסטודנטים שאנחנו מ

טען שהאפשרות לבטל לגמרי את ביטוח תאונות אישיות היא האפשרות הכי פחות  דוד סיירס

הרבה מאוד כסף. והסיבה השנייה: שיש לנסות ב כרוכהטובה שכן העלות של הדיוור ושל הפרסום 

הסטודנטים  23,522ל לקצר את תקופת הביטוח, ולעשות ביטוח רק  -לעשות ביטוח יותר מצומצם

, 252,222או  122,222של  דוד טען שבמידה וניקח הלוואה בסכוםשמתחילים ללמוד בסימסטר א. 
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נצטרך להחזיר את ההלוואה מהאוניברסיטה בשני תשלומים, כאשר התשלום הראשון  אז אנחנו

 יהיה כבר מהשנה הנוכחית. 

באגודות סטודנטים  תאונות אישיותביקש לקבל מידע אודות ההטבה של ביטוח  רן הלברשטיין

לא מבטחות. אגודת  וחלקןמבטחות  מעין השיבה לו שחלקן יטאות אחרות:באוניברס

שקלים לסטודנט )דמי הרווחה  21הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב מבטחת ומקבלת מחיר של 

תנגדות לסטודנט. חברות הביטוח מ₪  62 -כ האגודה משלמת (. בטכניוןבשנה ₪ 352-שם הם כ 

אם אנחנו נעשה הרשמה אקטיבית של  -שאנחנו נשאל את הסטודנטים מי מעוניין להיות מבוטח

 לסטודנט.  ₪ 62הסטודנטים אז המחיר יעלה ל 

 

, ולא רק את משלמי כלל הסטודנטים אם נבטח את תומר שלפניק שאל את יו"ר האגודה מה יקרה

מהאוניברסיטה. התשובה של מבקר האגודה  יהיה אינטרס לבקש מענקבמצב כזה  -חהדמי הרוו

האינטרס של האגודה היא לבטח רק את משלמי ש הדר היא שלא ניתן לעשות את זה, מכיווןגיא 

 דמי הרווחה. 

  

 האם הם מעונייניםולהצביע:  לקבל החלטה עקרונית בשלב הראשון חברי המועצה התבקשו

בשנת הלימודים  בסל ההטבות של משלמי דמי הרווחה להשאיר את ביטוח תאונות אישיות

 תשע"ה:

 

 1: נמנע          1נגד:           01בעד: 

 

 

ההצעה להשאיר את הביטוח תאונות אישיות בסל ההטבות של משלמי דמי הרווחה בשנת 

 הלימודים תשע"ה התקבלה. 

 

כאשר קיימים שני  -בשלב השני חברי המועצה הצביעו על היקף הביטוח שיינתן לסטודנטים

 נוסחים שונים: 

בעלות משוערת של  של שנת הלימודים תשע"ה א. לבטח רק את הסטודנטים של סמסטר א

323,222  ₪ 

 ₪.  363,222בעלות משוערת של  לבטח את הסטודנטים של כל שנת הלימודים תשע"הב. 

 

  .נמנע:           6. :'בההצבעה עבור הצעה           .ההצבעה עבור הצעה א':           

 

 

ההצעה שהתקבלה היא הצעה ב: לבטח כלל הסטודנטים בשנת הלימודים תשע"ה בעלות משוערת 

 ₪. 363,222 -של כ
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 ר"יו+  6 בת חדשה ועדה הקמת בנושא פאהן אור המועצה חבר של ( הצעתו5

 ".חברתיים לעניינים ועדה" שקרא

 את שתיקח עדהוומדובר בהרציונאל העומד בפני ההצעה שלו. חבר המועצה אור פאהן הציג את 

שהמטרה המרכזית  ועדה זוהי. למועצה זמן רב ומשאבים רבים שלוקח נושא כל לגבי המושכות

 חברתית מחאה עולה בו במצב למשל. נקודתיים בנושאים המועצה לחברי סדר לעשות שלה היא

 להצטרף מעוניינת האגודה אם להחליט צריכה האגודה "בנטל שוויון"ה דיון בסוגיה כמו או

 .תהיה גם לייעץ למועצה בנושאים הללו שמטרתה ועדה תהיה זו .להצטרף לא או לתנועת המחאה

 

 חברתיים בעניינים שתדון ר"יו+ חברים 6 בת וועדה הקמתלהצעתו של אור פאהן ל בנוגע הצבעה

 :למועצה המלצותיה את ותביא

 

 8: נמנע          5: נגד          6: בעד

 

 הצעתו של חבר המועצה אור פאהן בעניין הקמת ה "ועדה לעניינים חברתיים" התקבלה.

 

 לשינוי התקנון פאהן אור המועצה חבר של הצעתו( 4

 אישור לאחר רק יוכן התקציב ח"דו לפיה בתקנון חדשה הוראה מבקשת להוסיףההצעה של אור 

 .שנה בכל העבודה תכנית

נשיאת המועצה  הצבעה שמית: התקיימהשמדובר בהצעה שמהווה שינוי בתקנון בשל העובדה 

מעין מור פנתה אל כל אחד מחברי המועצה שנכחו בדיון וכל אחד הצביע בתורו והכריז האם הוא 

 הצעה או נמנע: בעד ההצעה, נגד ה

 בעד -בוזגלו מוטי

 בעד -בירב טל 

 בעד -בלן אמרי

 בעד -חיים בן אברהם

 בעד -גולדשטיין דביר

 בעד -גל שי

 בעד -גלילי יהורם

 בעד -הלברשטיין רן

 בעד -מנחם חייבי לילך
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 בעד -שי יוז

 בעד-יונה אלדד

 בעד -יפת עדי

 בעד -מור מעין

  בעד -מיצווה אביבית

 בעד -פאהן אור

 בעד -פליק ליאור

 בעד -קורדנה הילה

 בעד -שחר ניצן

 בעד-שטרית שרונה

 בעד -שלפניק תומר

 1נמנע:           1נגד:           01בעד: 

חברי מועצה. רוב זה  12ן התקבלה ברוב של הצעתו של חבר המועצה אור פאהן לשינוי התקנו

. סעיף יט בתקנון לפיו החלטה בדבר תיקון התקנון טעונה רוב של 12עומד בתנאי הקבוע בפרק 

 מחברי המועצה(.  52%חברי המועצה )מעל 

בשל קוצר הזמן לא נידונו שתי ההצעות הנוספות של חבר המועצה אור פאהן, והדיון בהצעות עבר 

  לישיבה הבאה.

 

 תמה הישיבה

 אישור:  

 ע"י נשיאות המועצה 26.22.26הפרוטוקול אושר ביום 

 

 על החתום:

 מר מוטי בוזגלו                                                                        גב' מעין מור  

 סגן נשיא                                                                                נשיאה  

 ויו"ר הוועד                                 וסגן יו"ר הוועד                                          

 


