פרוטוקול ישיבת מועצת אגודת הסטודנטים – חודש מאי
20/05/2019
מהלך הישיבה:
ישיבת המועצה פתוחות לכלל הסטודנטים חברי אגודה .מהלך הישיבה היא נעשתה לפי המתוכנן.
 .1תפקידים במועצה:
• היו"ר הציג את המפה הסופית של בעלי התפקידים:
• מדור אקדמיה 3 -רמ"דים .עבודה יעילה יותר ויותר נרחבת לקראת תקופת מבחנים .שכר
רמ"ד אקדמיה יעמוד על  1200ש"ח חודשי.
❖ רמ"ד  -1שחף יעקובי.
❖ רמ"ד  -2תומר ארנון.
❖ רמ"ד  -3אופיר צורף.
• מדור הסברה 2 -תפקידים שונים שעובדים ביחד .דובר  1200ש"ח רמד הסברה  700ש"ח.
❖ דובר -רון אלוני.
❖ רמ"ד הסברה -סתיו רבינוביץ.
• מדור תרבות -שכר רמ"ד תרבות  1200ש"ח.
❖ רמ"ד תרבות -קובי סולטן.
• מדור רווחה ומעורבות -התפקיד שולב גם רווחה וגם מעורבות .בקיץ התפקיד יבנה מחדש.
שכר התפקיד  1200ש"ח.
❖ רמ"ד רווחה ומעורבות -בתאל סגל.
• מדור ספורט -שכר רמ"ד  1500ש"ח
❖ רמ"ד ספורט -יהונתן בנבנישתי.
• מדור כספים -ישולבו תפקיד הגזבר ותפקיד המנכל .שכר חודשי  2500ש"ח.
❖ גזבר -רועי נפתלי.
• מדור יזמות -תפקיד חדש ממון על יד המכללה מועבר על ידי האגודה 2 .מתמודדות נבחרו
לעבור ראיון בפני אחראי תחום היזמות במכללה .שכ"ר התפקיד  1500ש"ח במימון
המכללה.
• בעלי התפקידים נבחרו על ידי ועדת איתור התפקידים בהחלטת רוב חברי הועדה והסכמה
משותפת.
• היו"ר הסביר כי החפיפה החל מתאריך  .21.5.19החפיפה תתבצע במשך שבועיים .בזמן
תקופת החפיפה בעל התפקיד הקודם והנוכחי יקבלו  75%מהשכר בזמן תקופת החפיפה.
למעט מנכ"ל שתקופת החפיפה שלו תהיה  3שבועות .אחריות אישית של כל בעלי התפקידים
להעביר את החפיפה בצורה מיטבית.
 .2מורשי חתימה:
• היו"ר הסביר למועצה על מי הם מורשי חתימה ומה תפקידם.
• היו"ר והסיו"ר מעוניינים לאשר את בר סגל (יו"ר ועד מנהל) ורועי נפתלי (גזבר) כמורשי חתימה
נוספים ,ולכן העלו את הנושא להצבעה במועצה .ההצבעה -בעד להוסיף את בר ורועי כמורשי
חתימה:
• בר סגל:
❖ בעד 16 :אנשים
❖ נגד 0 :אנשים
❖ נמנע 0 :אנשים
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• רועי נפתלי:
❖ בעד 16 :אנשים
❖ נגד 0 :אנשים
❖ נמנע 0 :אנשים
 .3לו"ז קרוב::
●  – 21/05/2019ציון שבירת צום הרמדאן הרמדאן בהובלת בתאל ואחמד.
●  – 22/05/2019כנס הון אנושי במכללה .היו"ר הסביר את הסיבה שלא פותחים את הבר בזמני
אפקה .במסיבת סוף שנה יגיע ספק חיצוני לטובת מכירת משקאות חריפים.
●  – 23/05/2019יום הסטודנט .מתחם אישי למכללה .כניסה למתחם היא חינם.
●  -26/05/2019ישיבת מועצה ב.18:00
●  -02/06/2019פגישת היכרות מועצה עם הנשיא בשעה .16:00
● לאחר תקופת המבחנים נקיים סמינר של גיבוש מטרות וייעוד לאגודה החדשה.
 .4רשימת נוכחות:
שם ומשפחה
יוסי בוקריס
יוליה נרינסקי
בר סגל
גיא לויתן
שי זלוציבר
אחמד אבו רודא
חן אביאני
דניאלה אופל
רון אלוני
תומר ארנון
נטע ויליגר
יצחק יוסף
שחף יעקובי
תום כהן
גיל לבקוביץ'
ספיר לזר
רועי נפתלי
בתאל סגל
קובי סולטן
דקל עדני
אופיר צורף
ליאור צלח
סתיו רבינוביץ'
יונתן בנבנישתי -משקיף

נוכח
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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בברכה,
יו"ר ועד מנהל האגודה בר סגל.
בשם הנהלת אגודת הסטודנטים מכללת אפקה
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