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 אוקטובר חודש –בת מועצת אגודת הסטודנטים פרוטוקול ישי
/1910/24 

 

 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

 מעורבות ורווחה. תפקיד מחליף את בתאל ב דולינגר אבנר -בעלי תפקידי חדשים

מחלקת רפואית ו מחלקת ד אקדמיה של"מחליף את אופיר בתפקיד רמכהן אורי 

 מכונות. 

 פגישה עם הנשיא -  

o לפרויקט משותף  הועלתה אפשרות להכנס -מעונות לסטודנטים של אפקה

ר שם. לא מושך ולא רוצים לגובתל אביב. המקום מעונות "מילמן"  בשיפוץ

חצי  ובתמורה המכללה תקבל מטעם אפקה עלה רעיון לעשות שיפוץ למעונות

אלף  500-מוערך ב שיפוץה. יטות לסטודנטים של אפקהמ 125 כלומר מהמבנה

 היו"ר ,. בהמשךלהתחיל את הטיפול בנושא עקרוני נתן אישור . נשיאיםשקל

אין שם רק סטודנטים כרגע, ורמים הרלוונטים. גימשיך לעשות פגישות מול ה

. הקיימים חוזיםהחכות שייסתימו פני הכניסה יש לולכן נצטרך ל שמשכירים

הדירות מכייון  צריך לחשוב על רעיון אחר לנושא המועצה מעלה טענות כי אולי

ם לקחת המון זמן ובסופם המעונות עלולים לא להיות שהשיפוצים עלולי

  יעדכן את המועצה בפגישות הבאות בהתקדמות.  היו"ררלוונטים. 

o הרעיון ללמידה אלא להנות. מדובר במרחב שאינו מיועד  - מועדון סטודנטים

לדון  מנכ"לית המכללהנפגש עם  היו"רעל הגג של הפיקוס. למיקום הוא 

  בהמשך התהליך. 

o בוועדת הוראה  הנושא יעלה את נשיא המכללה – מבחנים באופן ישיר העברת

אולי  ה מבקשת שיפתח למרצים יוזר משלהם וחשבושלהם ויעדכן. האגוד

 הרשאה.  המחלקותלהביא לראש 
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o הנשיא במרוקו. התנדבות קהילתית ולימודיתמדובר בסיור  - משלחת למרוקו 

התכנון הוא המכללה מוכנה לממן. שתהליך זה יצא לפועל ו נייןומאוד מע

  משלחת ראשונה. 'סמסטר בבלהוציא 

o אלף  6500על מנת לשלוח סטודנט למשלחת התקציב הוא  - משלחת לפולין

סכום של בתשתתף  לאחר שיח עם הנשיא סוכם עקרונית כי המכללה שקלים.

 בסכום של ש"ח והסטודנט 750 תשתתף בסכום של  האגודהשקלים,  4000

 .  הנושא הועבר לטיפול רמ"ד מעורבות ורווחה₪  1500

o הסטודנטים אינם בהכרח מודעים כי הינם זכאים לייצוג של  -ועדות משמעת

כן שהוא דיועבר לסטודנט פרוטוקול ששם יעוהאגודה בוועדת משמעת. לכן 

הוא חלק מהשופטים בוועדת  בנוסף, היושב ראשזכאי לייצוג של האגודה. 

 עירורים. 

 דעכה במהלך התקופה יתה קבוצה של נאמני אגודה אך יבעבר ה - נאמני אגודה

 היו"ר. ביום היכרות ביום שישי יוצג רול אפ שיעמו בעמדה של המתנות. האחרונה

  מבקש כי האגודה תדבר עם הסטודנטים על צירופם לנאמנים.

 דרש להכניס קוקה קולה וזירו לקפיטריה  היו"רלפני הקיץ  - הסכם עם הקפיטריה

שקלים מקפסולה. כל החודש  3יעלה  אספרסוש הסיכום הואזיל את הקפה. ולהו

הקפיטריה קבוע.  יהיההערב  ותפריט 22:00עד  הקפיטריה תיפתחהראשון כפילוט 

הם לאחר שיח מול האגודה למוצרים שונים אך  שקלים 2רוצה להעלות מחירים ב

על הרשיון  יהיהל כירת האלכוהומ כמו כן סוכם כיהתפשרו על פריטים מסויימים. 

 . של הקפיטריה

 הציע שהאגודה תבחר מרצה מצטיין ואיש  היו"ר – איש מנהלה מצטיין \מרצה

עלה את הרעיון משיך וננ .במהלך אירוע סגל יציינו את הבחירהמנהלה מצטיין ו

 הבאה. ישיבת מועצה ב

 מסכם את אירועי הקיץ שהיו.  היו"ר 

 להגיע בזמן ולקחת חולצת אגודה. כי יש מסביר  היו"ר -יום היכרות  

 ביטוח הנהלה של האגודה .2

על מנת שהאגודה תוכל לבצע ביטוח כזה תביעה כנגד הבן אדם במסגרת התפקיד. ביטוח 

 שח(.  4000דולר לשנה ) 1300ביטוח עולה  חייבים להוסיף ניסוח בנושא לתקנון האגודה.
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 :)מצורף בנספח א'( על חברי המועצה כפי שהוצג במהלך הישיבה מאושר ביטוחהאם תמהיל ה

 13בעד:

 0 :נגד

 0 נמנע:

 המוצע אושר לשנת הפעילות תש"פ הביטוח

כפי שהוצג במהלך הישיבה מאושר דולר לשנה לטובת הביטוח  1300של  תקציבהאם תמהיל ה

 על חברי המועצה:

 13בעד:

 0נגד: 

 0נמנע: 

 המוצע אושר לשנת הפעילות תש"פתקציב ה

מבקש מחברי האגודה להגיע עוד למשמרות של חלוקה. כל מחלק  היו"רחלוקת מתנות:  .3

מתנות מתוך החנות. אבנר ידאג למלא את האספקה  ומשליםלוקח לפטופ מתוך המשרד 

שנה א מקבלים תיקים בלשונית נפרדת. מראה תעודת סטודנט. אבנר מסביר כי בחנות. 

וברגע שמוצאים את התעודת זהות מסמנים "כן". אם מביאים מתנה שלא הוזמנה משנים 

 לכל פניה יש לפנות לאבנר. את הכמות הוזמנה )מוסיפים אחד(. 

 סבב בעלי תפקידים: .4

  איתו. יש ימי הכנות  ד שרוצה להקים דוכן מוזמן לדבר"כל רמ– ()רמ"ד תרבותקובי

אגודה שיבואו לעזור. יש שם והקמות לפני המסיבה ביום רביעי קובי מבקש מחברי ה

, קידום והופון )חברה של רב מתנות ועוד עמדות כמו לוקרים, חדר כושר, יוניקעמדת 

. המסיבה לא מחלקים מתנותפרופיל סטודנט(. ביום רביעי  קו המסדרת לסטודנטים

 ת המבורגר פיצה ונאצוס.  ועמדיו ויהבסגנון לטיני 

 )לקבוצות הספורט קיץ נעשו תהליכים של קבלת נקדות זכותב – יונתן )רמ"ד ספורט .

זכות. הנקודות שונות. עובדים על התהליך כיצד לאכוף את  רוב הנבחרות נכנסו לליגות

חדר כושר דוכן של ההשבוע מגיע  ת. בתחילבמהלך הסמסטר התחיל חוג יוגהעתידים ל

  מציעים מחירים טובים לסטודנטים.  -שקרוב למכללה

  )קיימת עוקבים.  400ב וינבפייסבוק עלעלינו במאה עוקבים באינסטגרם ו –רון )דובר

 עלון גדולה יותר לאינסטגרם ולפייסבוק מהסטודנטים. ביום ההיכרות יחולק מודעות

 מידע חדש לאגודה. 
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  )של פתיחת הלימודים  ניוזלטרהיצא מעולה. הבוגרים סרט  –סתיו )רמ"ד הסברה

מבקשת מחברי האגודה שיפרסמו את הניוזלטר. כתבות בעלי  יתפרסם במוצש.

 קובי הוא הראשון שתתפרסם עליו כתבה.  -תפקידים

 ( רמ"ד תומר)האתר היתה מהפיכה עם אתר האגודה. המון מיילים בנושא  – אקדמיה

 להיות בדוכן גם כדי לייצג את ממחרובעיות של מרתון טופלו. המחלקה מתחילה 

 קדם את כל הנושאים שיש לדחוף בעיקר תקשורת עם הסטודנטים. וגם ל האגודה

  ניות מטעם רכזת ימ" בנוגע להטרדות מי טו"הוציאו ספר  – )רמ"ד אקדמיה(שחף

 בקרוב של יהל"ם.עלות מודעות. יש השתלמות הלהיא באוניברסיטת ת"א. המטרה 

 )הציג את עצמו -אורי )רמ"ד אקדמיה. 

 )מבקשת מחברי האגודה עזרה ביום שלישי לפני המסיבה ברביעי.  -יוליה )סיו"ר 

 רשימת נוכחות: .5
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נוכח שם ומשפחה
 V יוסי בוקריס

 V 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 ארנוןתומר 
 V נטע ויליגר
 X יצחק יוסף

 V שחף יעקובי
 X תום כהן

 X גיל לבקוביץ'
 X ספיר לזר

 X רועי נפתלי
 V בתאל סגל

 V קובי סולטן
 V דקל עדני

 V אופיר צורף
 V סתיו רבינוביץ'

 V יונתן בנבנישתי 
 V אורי כהן 

 V אבנר דולינגר
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 בברכה,
 בר סגל.האגודה יו"ר ועד מנהל 

 בשם הנהלת אגודת הסטודנטים מכללת אפקה

 

 החלטה לעדכון תקנון בנוגע לביטוח נושאי משרה באגודה –נספח א' 

 

 ר,"העמותה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בעמותה )יו 47.3

 שתוטל עליו עקב פעולה שעשה, גזבר, חבר ועדת ביקורת, חבר ועד( בשל חבות מנכ"ל

 בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה ובכפוף לאישור המועצה:

 א. הפרת חובת זהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר

 ב. הפרת חובת אמונים כלפי העמותה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו

 יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת בעמותה

 ות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;ג. חב

 העמותה לא תתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל כל אחד 47.4

 מאלה:

 . הפרת חובת אמונים כלפי העמותה, למעט אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו1

 יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה

 בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות. הפרת חובת זהירות שנעשתה 2

 בלבד

 . פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין3

 . קנס או כופר שהוטלו עליו;4

 העמותה לא תשפה נושא משרה בה, אלא בהתאם להוראות תקנה זו להלן: 47.5

 העמותה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל -. שיפוי מראש 1

 לעיל, ובלבד 47.4בות או הוצאה, למעט בשל האירועים המנויים בתקנה ח

 שההתחייבות כאמור בתקנה לשיפוי תוגבל לסוגי אירועים, שלדעת הועד הינם

 צפויים לאור פעילות בעמותה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או

 לאמת מידה שוועד העמותה יקבע כי הם סבירים בנסיבות הענין.

 בהתחייבות לשיפוי כאמור יצוינו האירועים שלדעת ועד העמותה צפויים לאור פעילות

 בעמותה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר ועד העמותה
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 יקבע כי הם סבירים בנסיבות הענין. על אף האמור לעיל, העמותה אינה רשאית

 מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירותלפטור נושא משרה או חבר ועדת ביקורת בה 

 כלפיה או לתת התחייבות לשיפוי עקב הפרת חובת הזהירות

 בעמותה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד בשל חבות או -. שיפוי בדיעבד 2

 לעיל. 47.4הוצאה כמפורט לעיל, למעט בשל האירועים המנויים בתקנה 


