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 ספטמבר חודש –בת מועצת אגודת הסטודנטים פרוטוקול ישי
16/09/19 

 מהלך הישיבה:

 ת המועצה פתוחות לכלל הסטודנטים חברי אגודה. וישיב

 מבעוד מועדמהלך הישיבה בוצע על פי המתוכנן ולפי סדר היום שנשלח ע"י היו"ר 

 

 :עדכונים של היו"ר .1

 קורסים  "גול"אתר מ הקיבלנו הצע -ן )קורסים אינטרנטיים( הסכם מול דני באומ

 .ש"ח 300-תחילה, אך החברה העלתה את התמחור ל שח 250לכל הסמסטר במחיר 

מציע  דני באומן דני באומן. עם האתר של הסכם לא התקבלה ולכן נמשיך ההצעה

כתמריצים לסטודנטים בשביל אותם . ניתן להקצות השנה מהלך כלחינמים ל 200

בעתיד יוכנסו הסמסטר. לקורסים של כל שח  250 מציע לסטודנט מחלקת אקדמיה.

  בהסכם זה לא נחתמה בלעדיות.. רלוונטיים נוספים עוד קורסים לאתר

 ולכןמסיימת את תפקידה באגודה כרמ"ד אקדמיה  אופיר -דרושים לאגודה 

כרמ"ד מעורבות  בתאל מסיימת את תפקידהבנוסף, . מחליף האגודה מחפשת

מראיינים  22.9ורווחה ולכן אגודה מחפשת מחליף לתפקיד זה. ביום ראשון 

 . סטודנט לתפקיד זה

 בעבר היתה קבוצה של נאמני אגודה אשר עזרו באירועי האגודה.  -נאמני אגודה

במשתמש חינם  אפשר לפצות את החבריםתפתח שוב ואף  וסי מבקש שהקבוצהי

 . לדוגמא באומןדני של באתר 

 עד היו הרבה חבלי לידה.  . כמו בכל מערכת חדשההאתר עלה לאוויר -אתר אגודה

מתנות לפתיחת שנה.  500סטודנטים לאתר. בנוסף, הוזמנו  1000מעל נרשמו כה 

  מסביר כי קיימות הרבה תוספות שלא היו בעבר. 

 "במכללה ולכן שליש מהסטודנטיםכ למדוהנוכחי סמסטר קיץ ב -"ערבי אפקה 

ואירוע ערב . אירוע סוף קיץ עבורם תרבות גם במהלך הקיץ אירועי לקיים הוחלט

 . באירוע בוגרים היה שיתוף פעולה ראשון עם המכללהמאוד יםמוצלח והיבוגרים 

לשעה יותר מאוחרת על מנת  אופיר המליצה לשנות את השעה .באירוע מסוג זה

 היענות.  היה יותרתש
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 צליחו להשיג חסויות יתקיים המד"אתון השני. ה 20.9-19 בתאריך  -2.0תון מד"א

 .לאירוע של בנק הפועלים

 חשבו על הרעיון של לוקרים בבניין הפיקוס בעיקר  רמ"ד מעורבות והדובר -לוקרים

 3משך שח ל 100 הוא המחיר ללוקר -ההסכם שנחתם הוא  אופנועים.לקסדות של 

בלוקר . ש"ח 50תמורת לסמסטר אחד  לוקר . ניתן לשכור)א+ב+קיץ( סמסטרים

 15הוא פיקדון בשווי  תנאי השכרהבנוסף לתשלום סטודנטים.  4 ניתן להתחלק עד

חדר הארונות ימוקמו ליד לוקרים.  27 הכוללים ארונות 3 מדובר על .(ציפש"ח )

אחד לטובת  לוקרמוקצה בנוסף, בתוך הבניין. הנמצא ליד משרד האגודה  מדרגות

שיחולקו  נמוך סוציואקונומי עם מצב יםלמען סטודנט יםלוקר 2 עודהאגודה ו

 בתיאום מול הדקאנט.

 

 תקציב אגודה .2

 אוקטוברתחום מתאריך  הוצאות די דומות לתוכנית עבודה של שנה שעברה. התקציב 

 . 2020 ספטמברעד  2019

 ביטוח של בעלי תפקדים לבדוק כי יש  מהיו"רהאגודה מבקשת  -חשיפה לתביעות

 ההתאחדות. מול  במיוחד של הנהלה

 דיין לא תורגם המלאי לכסף. לא הוכנס המלאי של החנות היות וע -נותח 

 אלף ש"ח 40-30 -כ לאגודה בניגוד לשנם הקודמות. יתרה של אין גרעון. 

 ומשלמים לה לפי גרפיקה. גרפיקאית חדשה יש  - גרפיקאי  

 של ההדפסה במדפסות התשלום ביקש מהחברה להוריד את  היו"ר – חברת קסניקס

כמזומן גם במידה והסכום יהיה לקבל את הכסף להדפסה ו אגורות 3במקום המכללה. 

  נמוך יותר.

  שנעשה בתחומים שונים באגודההצמצום התקציב התקיים בזכות  . 

 :על חברי האגודה תקציב כפי שהוצג במהלך הישיבה מאושרהאם תמהיל ה

 13בעד:

 0:נגד

 0נמנע:

 התקציב המוצע אושר לשנת הפעילות תש"פ
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 מזכירת אגודה .3

  הובטח לעובדי וכבר א מוצאים מזכירה עד תחילת סמסטר במידה ולבתאל הסבירה כי

לאפשר לעובדי החנות להמשיך לעשות את המשמרות  החנות משמרות מבקשת

במידה ומספר  כי מדובר בהרעת תנאים טוענת .למהלך הסמסטר שהובטחו להם

יוסי מסביר כי גיא לא מסכים עם מה שנאמר. . המשמרות יופחתו במהלך הסמסטר

לממש את בות של המכללה היא לשנה אחת בלבד ולכן המטרה היא ההתחיי

כירה עד מסכים עם בתאל, מאמין שתימצא מזבנוסף, . מהרההתחייבות כמה שיותר 

במידה לא  10.11ילת סמסטר כי שבועיים אחרי תח תחילת הסמסטר. יוסי מחליט

  תימצא מזכירת אגודה המשמרות שהובטחו לא יילקחו לעובדי החנות. 

 סבב בעלי תפקידים: .4

  נושא  -מסיבת פתיחת שנהיתקיים אירוע  30.10תאריך ב - ()רמ"ד תרבותקובי

תאריך רותם כהן. יום אוריינטציה ב המסיבה הוא מסיבה לטינית והמופע הוא של

 . לעזור מבקש שחברי האגודה יבואוקובי  25.10

 )בסביבת  "אנדרגראונד"עם מכון כושר  נפגש יחד עם היו"ר – יונתן )רמ"ד ספורט

 190במקום  ח"ש 130 חודשי למכון לקבל הנחה לסטודנטים. מחירהמכללה במטרה 

אימונים  4 בנוסף, דובר על שח. 75מחיר של הכניסה ב 12:00-16:00השעות  . ביןש"ח

בתחומים שונים. השאיפה היא קבוצות נרשמנו לליגה ש"ח.  400מחיר של אישיים ב

 קבוצת אם שתלווה אותנו לאורך השנה.  

  )בניוזלטר בקרוב יפורסם והוא המכללה נשיאהיה ראיון מאוד מוצלח עם  –רון )דובר .

מבקש עם כל מדור.  עם הסבר קאפותהכין מסיבת פתיחת שנה הרעיון הוא למהלך ב

כל מדור צריך לחשוב איך מחברי המועצה להגיע ולעזור לחלק מתנות לסטודנטים. 

 . בשבועיים הקרובים צריך לחשוב על רעיון או נקודותוהוא רואה את הקאפה של

 . שיופיעו בקאפה

 ( רמ"ד תומר)שהמדור היה רוצה לאסוף. צריכים בכמות לא נאספו מבחנים  - אקדמיה

 הכי חשובהמכללה לא מביאה מבחנים. מכיוון שלהתחנן למבחנים מהסטודנטים 

ליום לסגור את המרתונים ולהעלות את המבחנים החדשים.  בימים הקרובים זה

  אפ. -אוריינטציה המדור צריך רול



 

 

 
 580320968 ע"ר| א "אגודת הסטודנטים של המכללה האקדמית להנדסה בת|  אגודת הסטודנטים אפקה

 Aguda@mail.afeka.ac.il|  8699-768-03' טל|  6889912מיקוד | תל אביב  , 38מבצע קדש 

 

  אתר האגודה יש שימוש מאוד נרחב בפניות אל אקדמיה דרך  - )רמ"ד אקדמיה(שחף

מבקשת מחברי המועצה כנציגים לענות על בקשות ומענות של סטודנטים.  החדש.

 הבחינות.  לסטודנטים בנושא תאריכי בפייסבוק טופס בנוסף, המדור הפיץ

  אספה הרבה מבחנים אך צריך להעלות אותם לאתר האגודה - )רמ"ד אקדמיה(אופיר .

 לאתר האגודה. החליט שעובדי החנות יעלו את המבחנים היו"ר

 בנוסף, . לעזור בחלוקת המתנות בתחילת שנהבוא חברי המועצה לממבקשת  -בתאל

 החפיפה שלה לסטודנט שימלא את התפקיד תתבצע כרגיל ללא בעיה. 

 

 רשימת נוכחות: .5
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,
 בר סגל.האגודה יו"ר ועד מנהל 

 בשם הנהלת אגודת הסטודנטים מכללת אפקה

 

 נוכח שם ומשפחה
 V יוסי בוקריס

 X יוליה נרינסקי
 V בר סגל

 V גיא לויתן
 V שי זלוציבר

 V אחמד אבו רודא
 X חן אביאני

 X דניאלה אופל
 V רון אלוני

 V תומר ארנון
 X נטע ויליגר
 X יצחק יוסף

 V שחף יעקובי
 V תום כהן

 X גיל לבקוביץ'
 X ספיר לזר

 X רועי נפתלי
 V בתאל סגל

 V קובי סולטן
 X דקל עדני

 V אופיר צורף
 V סתיו רבינוביץ'

 V יונתן בנבנישתי 


