פרוטוקול ישיבת מועצת אגודת הסטודנטים – חודש מאי
26/05/2019
מהלך הישיבה:
מהלך הישיבה היה שונה מהסדר הרשום בפרוטוקול (שתבניתו נבנתה מבעוד מועד כסדר יום
לישיבה)
 .1אישור תמהיל מורשי חתימה בנושא כספים – חלוקה לקבוצת ניהול וקבוצת בעלי תפקידים :
 היו״ר הסביר על מורשי החתימה.
 בהמשך לאישור מורשי החתימה ,בישיבה הקודמת ,ברצוננו לאשר מורשי חתימה על מסמכים
בנקאיים וכספיים ,ניהול חשבון הבנק של האגודה (חשבון מספר  ,50532בבנק הפועלים ,בסניף
 - 610הדר יוסף ,על שם אגודת הסטודנטים של המכללה האקדמית בתל אביב ,ע"ר
 )580320968וביצוע פעולות בו ,על ידי שני מורשי חתימה ,כאשר אחד מכל קבוצה על פי
הקבוצות הבאות :א'  -יוסי בוקריס ויוליה נרינסקי (יו"ר וסיו"ר האגודה ,בהתאמה)  ,ב'  -רועי
נפתלי ובר סגל (גזבר ויו"ר הועד המנהל ,בהתאמה) .
כמורשי חתימה יתוספו בן יוסף בוכריס  ,308464239רועי נפתלי  ,305743494סגל בר
 ,203653118מורשי חתימה שעוזבים תום כהן  ,300922341רענן קלנר  ,305727018מורשי
חתימה שנשאר :יוליה נרינסקי 318009107
החלטה :לאשר את הנוסח הנ״ל.
בעד 16 :נגד 0 :נמנע.0 :
 בהמשך לאישור מורשי החתימה ,ברצוננו לאשר מורשי חתימה על מסמכים משפטיים ,שאינם
כספיים ,על ידי שני מורשי חתימה כלשהם מתוך הארבעה ,כאשר לפחות אחד מהם הוא יו"ר
האגודה-בן יוסף בוכריס.
החלטה :לאשר את הנוסח הנ״ל.
בעד 16 :נגד 0 :נמנע.0 :
 .2מסיבת סוף שנה – קונספט ,כספים ,דרכי פעולה
 קובי הסביר על מתווה המסיבה:
 בר קוקטיילים להקת חפלה עמדת צילום עמדת אוכל עמדת אוכל דרוזי הסטודנטים משלמים על האוכל עמדת שזירת פרחים בלות של חציר שחף -אולי עדיף להביא אומן "גדול"
 תקציב המסיבה K 20-25
 מסיבת ללימודי ערב:
 יתקיים בשלישי בערב. שעה הפסקה -סטודנט ינגן  +יעביר הרצאה על מוסיקה.
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 .3שכר רמ״ח אקדמיה:
 יוסי מציג את הנושא -ספיר רוצה לקבל  100%שכר על חודש מאי.
 ספיר מציגה את הסיבה לבקשה:
 לא הייתה בישיבה הקודמת אז לא ידעה על ההחלטה (שמקבלים )75% מתפקדת כרגיל בנוסף לחפיפה (מרתונים וכו׳). החפיפה באקדמיה מאוד מסובכת ולוקחת יותר זמן שאין בגלל תקופת המבחנים. מקום עבודה מן המניין על תקופת החפיפה מקבלים תוספת שכר. ספיר מציעה שחודש מאי תקבל  ,100%וחודש יוני  75%רק על רמ״ח אקדמיה. דקל -האם יש עוד רמ״דים שחושבים ככה?
 אופיר – ישנה עבודה רבה בתחום האקדמיה ,וחושבת שצריך לאשר לספיר את 100%
 בתאל -רוצה להעריך עוד את התקופה של ספיר אבל לא בשכר מלא
 יוליה ויוסי מגנים על ההחלטה -הם עובדים במקביל על הכל (שני התפקידים) וטוענים שזה לא
מוצדק לקבל  .100%יש לנו צורך לעשות את המעבר ולתת מעצמנו יותר בגלל בעיית הכספים
באגודה .אנחנו לא מקום עבודה רגיל
 החלטה :לאשר לספיר לזר שכר בגובה  100%לתפקיד רמ״ח אקדמיה ורמ״ד מכונות בחודש
מאי ובחודש יוני שכר של  75%על תפקיד רמ״ח אקדמיה בלבד – ללא תפקיד רמ״ד מכונות.
בעד 16 :נגד 0 :נמנע1 :
 .4ישיבות בועד מנהל של המכללה – החלטת מל״ג
 יוסי הסביר על ההחלטה של המל״ג.
 בכל מועצה של מכללה /אוניברסיטה יהיו  2סטודנטים משתתפים. נותן לסטודנטים להביע דעה על החלטות המכללה. .5האגודה בעיני הסטודנטים:
 היו"ר הציג את נראות האגודה אל מול הסטודנטים.
 יוסי -מה ניתן לעשות אחרת?
 גיא -חרם על הקפיטריה ,לעמוד מול המכללה על אחוזי נכשלים. חן -טוען שהאגודה עושה מספיק בתאל -נגד חרם על הקפיטריה ,אומרת שצריכים להיות סובלניים. יונתן -מרגיע את תחום התלונות ,מציע סיכום חודשי של מה שהאגודה עושה. ליאור-מסבירה שאנחנו לא מודעים לחוזה כי אין לנו דרך לדעת עליו מציגה את סיבות המחירים הגבוהים במוצרי פריבילגיה יוסי -להחליף את הקפיטריה זה בלתי אפשרי. .6לוז לחודש הקרוב
 רביעי הקרוב  12:00-16:00פרויקטי גמר ויריד תעסוקה
 יום חמישי פאנג׳ויה .
 יום ראשון שבוע הבא ״יום -ירושלים״.
 יום ראשון ב  16:00פגישה עם הנשיא לכל האגודה.
 שלישי בערב שבוע הבא אירוע ללימודי ערב.
 יום רביעי שבוע הבא מסיבת סוף שנה  12-14הפסקת לימודים.
 מיום שישי שבוע הבא חופשת שבועות  +תקופת מבחנים (אין פגישת מועצה בתקופת מבחנים).
 פגישה הבאה באזור אמצע יולי.
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 .7בחירת ועדת ביקורת
 חייבים למצוא ועדת ביקורת מתוך המועצה.
 יוסי מסביר את תפקיד ועדת הביקורת.
 יוסי מבקש מכל מי שאין לו תפקיד שינסה להציע את עצמו
 אחמד ונטע מציעים את עצמם.
 הצבעה על בעלי תפקיד
החלטה :להצביע בעד או נגד נטע ויליגר לועד ביקורת.
בעד 16 :נגד 0 :נמנע0 :
החלטה :להצביע בעד או נגד אחמד אבו ראדה.
בעד 16 :נגד 0 :נמנע0 :
 .8אקדמיה
 נדרש לאסוף מבחנים מסמסטר ב׳ שנה קודם עד היום ,בשביל להכניסם לאוגדנים ולאתר
אגודה.
 ישלח לינק לדרייב שאליו נעלה את המבחנים.
 יוליה מציגה את הבעיה עם המרתונים:
 אין מרצים למס׳ גדול של מרתונים. אנשים שאינם רשומים למרתון לא רוצים לצאת מהמרתון ומתעקשים להישאר בכיתה. פילוג העבודה של רמדי האקדמיה (חלוקה ראשונית):
 מדעי היסוד ,מרתונים מדעי היסודי ,פניות ועבודה שוטפת -שחף. חשמל רפואית ומכונות ,מרתונים ,פניות – אופיר. תוכנה ,תעשיה וניהול ,אוגדנים וסיכומים – תומר. תפתח קבוצות "וואטסאפ" עם נציגים מכל מחלקה -נצטרך למצוא את הנציגים מכל שנה.
 שחף מעלה את בעיית הנוכחות במרתונים:
 אנשים שבאים ללא תשלום. מבקשת את עזרת המועצה ברעיון מה לעשות עם החברה שבאים ללא תשלום. גיא מציע לפרסם רשימת שמות של משתתפי המרתון. יוליה -להוציא פוסט שמעדכן סטודנטים במצב במרתונים. .9הערות
 סתיו -אנחנו צריכים לדעת איך להעביר מידע בצורה טובה על מנת שהסטודנטים ידעו מה קורה.
 תומר -מדגיש את חשיבות עניין המבחנים.
 ליאור-מדגישה את העובדה שהישיבות הבאות יהיו יותר ארוכות.
 רון -צריך להגיע בזמן לישיבות ,ומבקש להעביר לו כל תלונה של סטודנטים.
 שי -ישנו שיפור משמעותי מהאגודה הקודמת.
 שחף רוצה טבלה של תאריכי סוף ביצוע על מנת שנוכל לעקוב אחר המשימות שלנו.
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 .10רשימת נוכחות:
#

שנת
לימודים

שם

נוכח

1

2

יוליה נרינסקי

v

2

2

גיא לויתן

v

3

2

יוסי בוכריס

v

4

1

סתיו רבינוביץ

v

5

4

שי יניב זלוציבר

v

6

4

ספיר לזר

נעדרת

7

2

דקל עדני

מאחרת

8

1

חן אביאני

v

9

2

בתאל סגל

v

10

3

בר סגל

נעדרת

11

3

אופיר צורף

v

12

3

ליאור צלח

מאחרת

13

1

רון אלוני

v

14

2

קובי סולטן

v

15

2

דניאלה אופל

v

16

2

נטע ויליגר

v

17

2

תומר ארנון

v

18

1

גיל לבקוביץ'

נעדרת

19

1

אחמד אבו רודא

v

20

3

תום כהן

v

21

מכינה

יצחק יוסף

נעדר

22

3

רועי נפתלי

v

23

1

שחף יעקובי

v

משקיף :יונתן בנבנישתי ,ליאור ברק ,רענן קלנר
בברכה,
ועד מנהל האגודה גיא לויתן.
בשם הנהלת אגודת הסטודנטים מכללת אפקה
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