פרוטוקול ישיבת מועצת אגודת הסטודנטים – חודש אוגוסט
28/08/2019
מהלך הישיבה:
ישיבות המועצה פתוחות לכלל הסטודנטים חברי אגודה.
מהלך הישיבה בוצע על פי המתוכנן ולפי סדר היום שנשלח ע"י היו"ר מבעוד מועד
 .1עדכונים של היו"ר:
• חברת מועצה שעזבה -ליאור צלח .הועבר לעורך דין מבחינה רשמית.
• שבוע פתיחת שנה -תחילת שנת הלימודים נקבע לתאריך . 27.10הוסבר כי אנו
נדרשים לשדר מסר של אגודה חזקה .התכנון הוא כל השבוע דוכנים של האגודה
ומסיבה של שעתיים ביום רביעי .הדובר הוציא פוסט לסטודנטים על מנת
שסטודנטים שירצו להופיע נוכל לתת להם במה .בהמשך תוצג התוכנית לאגודה.
• יום אוריינטציה -יתקיים בתאריך  .25.10הוסבר על התנהלות האגודה במהלך
היום .מצפה לנוכחות מלאה של האגודה .במהלך יום האוריינטציה יהיה דוכן גדול
ושולחנות לחלוקת מתנות של האגודה .שנה א יקבלו תיקים ואוזניות (האגודה
קיבלה בסמינר מההתאחדות) .הדובר עובד על יומן אישי לסטודנט מטעם האגודה
ע"י שימוש בערך צבור של האגודה בחברת ההדפסות של המכללה .החברה לקראת
סיום חוזה עם המכללה ולכן האגודה רוצה לנצל את הסכום למען הסטודנטים.
• ימי הערכות -מבקש מחברי האגודה להגיע לפחות ליום מתוך היומיים כדי שנוכל
לארגן את העבודה שדרושה – יש להעביר יום מועדף להשתתפות לאחר קבלת
מערכת השעות השנתית.
• מסיבות ערב של  - I FESTIVALהוחלט להמשיך לעבוד עם קבוצה זו בשיתוף
פעולה גם מסיבת פתיחת שנה וגם פורים .מדובר על כ 14-אלף שקל למסיבה.
• סטטוס תוכנית עבודה -בתאריך  8.8נערך יום צוות לאגודה בה החל תהליך בניית
תוכנית עבודה לאגודה הכלל מטרות ויעדים .התהליך המשיך לאחר מכן בתאריך
 21-23.8בסמינר ההתאחדות .בסמינר כל אחד מבעלי תפקידים נפגש עם אגודות
אחרות .בסופו של סמינר הוצגו דוחות העבודה .הנהלת האגודה תבנה תכנית אחת
גדולה ומסודרת לשנה הקרובה .שחף  -הסבירה את הליך העבודה בהתאחדות.
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• אירוע סיום בוגרים -אירוע שמתקיים בתאריך  11.9לפני טקס הענקת תארים.
נערכת פגישה במכללה במהלכה פאנל עם בוגרים ,גיא הוכמן (סטנדאפיסט) מגיע
ויסתובב בין הבוגרים ולאחר מכן הופעה .מזמין את האגודה להגיע.
• האפליקציה של הפורטל -השינוי יקרה בשבועיים הקרובים – 15.9
• אתר האגודה -עולה במהלך השבוע הקרוב לאוויר.
 .2מחלקת הסברה:
סקר אגודה-
• דובר  -שווק במשך חודשיים .ענו  210סטודנטים על הסקר והיו להם תשובות טובות
שניתן ללמוד מהם .הדובר הסביר על תוצאות הסקר והמסקנות שלו.
תרבות  -מסקנה שהסטודנטים רוצים לקנות בירה לשבת ולהירגע אנו נדרשים להתאים
את האירועים לאווירה זו.
מעורבות ורווחה  -מסקנה שמתנות פתיחת שנה אינן בהכרח מותאמות לצרכי
הסטודנטים .נערך דיון על הכנסת אופציה לערכה מחנות בתור מתנה.
הסברה  -מסקנה לקבל מידע על מלגות זכויות וכלים יותר מאשר פרסומים והטבות.
ספורט  -מסקנה שהסטודנט הממוצע אינו רוצה להיות חלק בנבחרות ואנו נדרשים
לפנות בתחום הספורט לקהל נרחב יותר בדרכים נוספות.
הסיו"ר סיפרה כי היא ורמ"ד הספורט עובדים בשנה הקרובה על נקודות זכות
למשתתפים בנבחרות.
אקדמיה  -מסקנה כי זו המחלקה הכי חשובה והאגודה צריכה את רוב המאמצים
להשקיע שם .חנות אגודה  -הציגו רעיונות מה להכניס לחנות.
קפיטריה  -הסטודנטים אינם מרוצים מהקפטריה .היו"ר הסביר כי צריך לעבוד איתם
בשיקול דעת ובצורה מאוד עדינה .הקפטריה עוזרת לאגודה בתחום מכירת האלכוהול.
לכן הבקשות והמענות מולם צריכות להיות מושכלות .סתיו מסרה כי המרצים שמים
לב לשינוי חיובי בקפטריה.
היו"ר מסכם את הסקר עם מבט לעתיד  -נוכל להסיק מסקנות למדד ההצלחה.
• רמ"ד הסברה  -הרבה סטודנטים לא מודעים לניוזלטר .מבקשת מחברי האגודה להפיץ
אותו בקבוצות.
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 .3יזמות:
רמ"ד יזמות  -מסבירה על המד"אתון שמתקיים בתאריך .19-20.9
בתאריך  2.9מתקיים פורום יזמות ראשון בנושא תקשורת אפקטיבית והעצמה אישית.
השנה נרשמו  80אנשים – הכמות הגדולה ביותר עד כה .כמות הסטודנטים שנרשמו עלתה
בזכות דניאלה שתלתה מודעות וחילקה פליירים לקראת האירוע.
 .4מחלקת אקדמיה:
• תומר  -מחלקת אקדמיה נפגשת בקרוב ומעלים שיח על דרכים לשיפור ויישום
מסקנות הסקר .עוד הסביר כי לא ניתן לחשוף את הסטודנטים ללוח מבחנים אך
רמ"די האקדמיה עוברים על לוח המבחנים וייתנו את ההערות והארות עליו אל מול
המכללה .למשל אם קיימות צומות על לוח מבחנים  -תמיד יש בעיה לסטודנטים
בתחום הזה .עוד מסביר כי הסטודנטים לא יודעים לאן לפנות כאשר קיימת בעיה
בתחום האקדמיה ושליחת ווטסאפ בקבוצה עלולה להתמסמס .יום מפתח מבחינת
אקדמיה היא יום אוריינטציה .הסטודנטים יידעו שיש למי לפנות.
• שחף  -לוקחים את תוצאות הסקר לתשומת ליבם.
 .5מזכיר\ה אגודה -היו"ר הזכיר את נושא המזכירה שהועלה ואושר בישיבת המועצה
הקודמת.
 .6היו"ר הציג את אפיון התפקיד של מזכיר\ה האגודה .החפיפה של התפקיד תתחלק לפי
נושאים .למשל כל מה שקשור לחנות המנכ"ל יחפוף.
המזכיר\ה תהיה הפנים של האגודה .דנים על כיצד לגייס את המועמדים לתפקיד .גיא לא
בעד חברות השמה .היו"ר דיבר על החוקתיות של העניין .התייעץ עם העורך דין של
האגודה .העורך דין אמר שצריך לעשות שיחות עם עובדי החנות בקשר לצמצום .כמו כן
התקבל אישור ע"י הרו"ח כי נעמוד במגבלת  22%על הוצאות הנהלה וכלליות.
 .7שינוי תקנון מועד הבחירות -בעבר הבחירות נעשו באפריל או מאי בניגוד לתקנון .יוסי
ויוליה רוצים להפוך את התקנון לחוקי ולהתאים את הבחירות לאגודה .עד חודש לפני
סיום סמסטר ב (הכי מאוחר אמצע מאי) הבחירות יתבצעו .ישיבת מועצה ראשונה  21יום
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אחרי .מתחילים תקופת חפיפה מהבחירות עד לסיום מועדי א .כאשר נגמרים המבחנים
מתחלפים סופית ואז בונים אגודה .אם מתחלפים במבחנים זה מאוד קשה לבנות אגודה.
הבחירות יהיו בשביל הנהלה בלבד והחלפת בעלי תפקידים לשיקול ההנהלה הנבחרת.
היועץ המשפטי ניסח בצורה מסודרת את הכתוב להצבעה.
נעבור להצבעה:
• האם בשורה האחרונה במקום "שבעים ( )70יום לאחר תחילת שנת הלימודים" ייכתב:
"לא יאוחר מ 30-יום לפני תום סמסטר ב'".
בעד12 :
נגד0 :
נמנע1 :
• האם בשורה הראשונה במקום "עשרים-ואחד ( )21יום לאחר תחילת שנת הלימודים"
ייכתב" :לא יאוחר מ 14-יום לאחר תחילת סמסטר ב"'
בעד12 :
נגד0 :
נמנע1 :
הצעת ההחלטה אושרה.
 .8אומן פתיחת שנה :דנים על אומן לאירוע .רמ"ד תרבות ממליץ על רותם כהן .הוחלט על
רותם כהן.
 .9חנות אגודה :היו"ר הסביר כי נמצאו אי סדרים בנוגע לתשלום עובדי החנות אגודה .שעות
העבודה היו מנופחות בחלק מהמקרים .אנחנו לא נרחיב מעבר לכך שהנושא טופל .כל
הכסף באגודה הוא של הסטודנטים ואנחנו לא נסבול כל התעסקות עם כסף ואנחנו
סומכים על חברי האגודה.
 .10סבב בעלי תפקידים:
• סתיו (רמד הסברה)  -בקרוב יעלה סרטון סוף חודש .בנוסף ,ניוזלטר עומד לצאת.
מתכננת להוציא כתבות לבעלי תפקידים -יפורסם בפייסבוק .לפני הכניסה של
הסטודנטים החדשים נשתמש גם בחומרים האלו לשם.
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• רון (דובר)  -ביומנים האישיים מטעם האגודה יהיה דף ייעוד לכל מדור באגודה .עד
התאריך  10.9רמ"ד תרבות ומחלקת האקדמיה צריכים לשלוח טקסט ליומן.
שבוע הבא מראיין את נשיא המכללה .מבקש לשלוח שאלות מהאגודה.
• קובי (רמ"ד תרבות)  -ב 10.9יתקיים אירוע סוף קיץ וב 11.9-אירוע בוגרים .בהפנינג של
סוף הקיץ מתוכנן גלידות ופופקורן .מתכנן לקדם כמה שיותר סטודנטים ולשלבם
באירועים של האגודה  -למשל סטודנט שהוא דיגי או מנגן על כלי מוזיקה.
הרבה סטודנטים פנו אליו בנושא .אירוע בוגרים משמיעים מוזיקת צ'יל וגיא הוכמן
מגיא לאירוע .מתוכננת מסיבה לטינית "אפקה דה קובה" פתיחת שנה בו האומן הוא
רותם כהן ,עמדה עם סנגרייה ,מישהי שתעשה צמות.
החל משנת הלימודים הקרובה  -לפני כל אירוע יהיה תיק אירוע .מעוניין לארגן דוכנים
ייעודיים של האגודה למשל אקדמיה להעלות מבחנים במהלך שבוע פתיחת הלימודים.
• שחף (אקדמיה)  -הסבירה כי מחלקת אקדמיה אוספת מבחנים מכיוון שרוצים להעלות
את המבחנים לאתר החדש .מעדיפים להתמקד במבחנים שהם בסיסיים (שנה ראשונה
ושניה) .בנוסף ,רוצים להעלות פוסט בנושא .המרתונים מתחילים בשבוע הבא ולכן
סוגרים פרטים אחרונים של המרתונים בקיץ .שחף דיברה עם אנשים מהטכניון
שיבואו להעביר מרתונים .מבקשים רול אפ ליום אוריינטציה .מעדכנים שלוח מבחנים
לשנה הקרובה נשלח אליהם.
• רועי (מנכל)  -במשא ומתן עם איש מכירות של גול .המטרה שהסטודנטים ירשמו לכל
הקורסים של הסמסטר באזור ה 200 -שח .הצליח להוציא תמריצים וקורסים בחינם.
לגבי הפנסיות דיבר עם חברות הפנסיות השונות והם יתקשרו אל חברי האגודה בצורה
פרטנית .גיאה -החוק אומר שניתן להמשיך עם הקופה הנוכחים ולפחות חדשה ובסוף
שנת מס הם מתאחדות.
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.11רשימת 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
סתיו רבינוביץ'

נוכח
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
X
V
X
V
X
V
X
V
X
X
V

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