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 ועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחהמ

 לא מן המנייןשישיבה פרוטוקול 

 תל אביב, פ ברמת אביב"בקמפוס האו 11.9.31ישיבה שהתקיימה ביום 

דוד , רועי פתאל, מאיר פרידליין, מעיין מור, דביר גולדשטיין ,דניאל גבאי, איתי בית הלוי :נוכחים
 .קגנוף וחנה רקח

 .אריה-וטל גור אייל שפירא, רוןדב או, און סבר :גם נכחו

,  חור-שגיא בן, יניר אלפיה, יונתן אלון, מאל'רביע אלג, אנטולי איסטומין, אלירן אוחיון :נעדרו
שי , אביבית דורון, נון דבשני ,עדי גמליאל ,אורי גלזר, מיכל גורל, אוהד גולוב, אלירן בפלר

חן , מורן מטוטי, אורי ליבנה, יהודית לוי ,לב-ליאור כוכב ,מיכל כהן, שי זיו, רונן וסרמן, דימיניק
ליטל , איתי צוקרמן, ירון פרנסיס, שי עוזרי, מיקי עוזרי, אליעזר סוקניק, רינת מירון, מיכאלי

 .שמש ויעל שפיצר

  .הישיבה נפתחה בהקראת סדר היום

ם התקיי. ר ועדת הכספים הסביר את הרקע ואת המהות של ההצעה לנוהל פיצויי הפיטורין"יו
 :התקיימה הצבעה על הנוסח. דיון על צורת הביצוע ועל עקרונות ההצעה

גם הוא יהיה זכאי לקבל , אם הוא עובד מעל שנה באגודה  -לגבי מי שמתפטר מרצונו ולא מפוטר 
אלא בכפוף , אולם הזכאות לא תהיה אוטומטית ,(המחושבים כאילו הוא פוטר)פיצויי פיטורין 

דהיינו ביצע חפיפה והעביר את התפקיד , ו באגודה בצורה תקינהלכך שהעובד סיים את עבודת
 .בצורה מסודרת

אילו היו יחסי עובד )אם נמצא לעובד מחליף בתקופת ההודעה המוקדמת שהוא מחויב לתת 
יעביר  -אם לא נמצא לו מחליף בתקופת ההודעה המוקדמת . יעביר את החפיפה למחליפו -( מעביד

חפיפה /דה על פי הנחיית הממונה עליו או יכין תיק הגדרות תפקידאת החפיפה לגורם אחר באגו
 .בכתב אם יתבקש לכך

י הנהלת האגודה "ההחלטה על מתן הפיצויים צריכה להתקבל ע –אם מדובר על עובד שמתפטר 
 . בכפוף לכך שהעביר את התפקיד בצורה מסודרת, י ועדת ביקורת או המבקר"וכן ע

ההחלטה  -( י התקנון"לרבות סיום קדנציה בשל בחירות עפ)הלה אם העובד המתפטר הוא חבר הנ
בכפוף לכך שהעביר , י ועד האגודה וועדת ביקורת או המבקר"על מתן הפיצויים צריכה להתקבל ע

 . חפיפה מסודרת למחליפו

ש האגודה זכות בלעדית להפוך החלטת "יועמ/מוסכם כי תהא למבקר האגודה, המקרים בכל
 .וועד/ההנהלה

 .תפקידו לא  יהיה זכאי לפיצויים ביצועבשל אי  סיום תפקידו נגרםנבחר ציבור מכל סוג אשר כל  
 .ר האגודה"הסמכות לקביעה זו תהה בידי יו

 1 :נמנע  0 :נגד   6 :בעד

 .אי לכך הנוהל אושר
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 .מסגרתו והעקרונות העומדים בבסיס ההחלטות וסדרי העדיפויות שבו, הוצג התקציב

 .מסגרת התקציב התקיימה הצבעה על

 1 :נמנע  0 :נגד   5 :בעד

וההערה שכאשר סעיף ( 8)ואיחוד התפקיד עם א( 9)התקיימה הצבעה על השמטת סעיף א
 ההכנסות יגדל בפועל יוקצה תקציב למשכורת ראויה לדובר מקצועי

 2 :נמנע  3 :נגד   1 :בעד

 (133)הצעה לא לאשר את סעיף ו

 0 :נמנע  3 :נגד   2 :בעד

 (133)שר את סעיף והצעה לא

 0 :נמנע  1 :נגד   3 :בעד

 .כ"סה₪  6900. הצעה לתת גמול השתתפות לחברי ועדות כספים וביקורת

 1 :נמנע  0 :נגד   5 :בעד

 .₪ 110,000 -ג ל"הצעה לשנות את י

 0 :נמנע  0 :נגד   5 :בעד

 (133)הצעה לאשר את סעיף ו

 2 :נמנע  0 :נגד   4 :בעד

 .תמה הישיבה

 

 :אישור

 .י נשיאות המועצה"ע 14.9.2011הפרוטוקול אושר ביום 

 

 

 :על החתום

 דביר גולדשטייןמר       רינת מירון' גב
  נשיא        סגנית נשיא   

 ר הוועד"יוו                    וחברת ועד    
 


