פרוטוקול ישיבת מועצת אגודת הסטודנטים – חודש נובמבר
28/11/19
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
 .1עינת חצבני – מדור תעסוקה:
 מציגה את עיקרי פעילות מדור תעסוקה כגון:
 הדרכות אונלין שקיימות באפקה ג'וב למשל מציאת עבודה ואיך לעבוד עם אתריםשונים.
  Start-Up Nationאתר בו ניתן לראות את האירגונים השונים בשוק העבודה.  -LinkedInהכנסת הסטודנט לקבוצה של אפקה. שיתוף פעולה עם האגודה  -מדור הסברה יפנה לעינת במטרה ליצור שיתופי פעולה.
למשל שבוע היוקדש ל ,LinkedIn -יריד תעסוקה ,שבוע קריירה ,זרקור על חברה,
גיוס סטודנטים של אפקה למשרות ושירותי קורות חיים שקיימים במכללה.
לטיפול – מדור דוברות והסברה עד לישיבת המועצה הבאה.
 .2עדכונים של היו"ר:
 נערכה פגישה עם מירי המנכ"לית וקארן הדקאנית .הועלו יוזמות:
 משלחת לפולין  -המטווה למשלחת נכתב .המשלחת תצא במרץ 40 ,סטודנטים ו15
אנשי סגל .מכללת אפקה תממן  2000שח לכל סטודנט ,האגודה תממן  750שח לכל
סטודנט והסטודנט ישלם  2000שקלים.
לטיפול – מנכ"ל – אישור עדכון תקציב בישיבת המועצה הבאה.
 משלחת לדרום אפריקה  -התהליך בעשייה .יש היענות מצד המכללה .המשלחת
תהיה כנראה בשיתוף מהנדסים ללא גבולות.
לטיפול – מדור מעורבות ורווחה – עדכון בישיבת המועצה הבאה.
 מעונות סטודנטים -בתקופה הקרובה יתקיימו סיורים של גורמים מהמכללה
במקומות הרלוונטיים למעונות .האפשרות הראשונה היא מעונות ברודצקי  -אגף
במעונות יוקדש לסטודנטים של אפקה .אפשרות שניה היא בית גרונר 22 -יחידות
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דיור המוקדשות כולן למכללת אפקה .שתי האפשרויות כוללות שיפוץ .מדובר
בסכום של כ 300-אלף שקלים שימומנו ע"י המכללה .היו"ר יעדכן בהתפתחויות.
 מועדון סטודנטים – יוזמה של המנכ"ל .מתחם ללא לימודים בו הסטודנטים יוכלו
לנוח .אפשרות ראשונה למיקום הוא על הגג של הפיקוס  -המתחם יהיה סגור ויכיל
ספות ,סוני ומטבחון .אפשרות שניה למיקום הוא בתוך הקפיטריה (פחות רלוונטי
עקב עניין בטיחותי).
 מזכירת אגודה  -דורית התחילה לעבוד באגודה .עובדת בשעות  9:30-15:30מבקש
מחברי האגודה להכיר אותה.
 חברי מועצה  -תום הגיש בקשה לביטול חברות באגודת הסטודנטים ולכן אינו חבר
מועצה ואגודה יותר .בת אל צריכה להחזיר תשובה בקשר להישארותה כחברת מועצה.
 עובדי חנות  -טל ודורין אינם עובדים יותר בחנות האגודה.
 פאנג'ויה  -התאריכים של מכללת אפקה הם  .21-23.5האגודה תחלק חדר לפאנג'ויה
כפרס לתחרות תחפושות שתערך בפורים.
 אירועי פתיחת שנה (קובי -רמ"ד תרבות)-
 אירוע לסטודנטים בוקר  -לשיפור :להביא מגון של בירות באירועים כאלה גדולים,
בין ההופעה של רותם לדיג'י היה די שקט כמה דקות והרחבה התרוקנה
מסטודנטים .לשימור :להביא עובדי ניקיון אחרי המסיבה .בכללי לאירוע היתה
ביקורת טובה בקשר לאומן.
 אירוע לסודנטי ערב -שימור :כרבוליות ,האוכל הספיק וחלוקת חינם .שיפור:
לסדר כיסאות בצורה נכונה יותר .בכללי לאירוע הייתה ביקורת טובה .אופיר
שמחה שהאגודה לא גבתה כסף על הסטנדאפ .בנוסף ,הדיג'י של אירוע הבוקר לא
הייתה לטעם הסגנון המוזיקלי של רוב הסטודנטים (טכנו).
 -Ifestival הסטודנטים של מכללת אפקה קנו הכי הרבה כרטיסים ,היה מוצלח .בר
מבקשת לקבל אינפוט מהסטודנטים .יוסי היה מאוד מרוצה מהאירועים.
 חלוקת מתנות -יוסי מעדכן כי חולקו  1800מתנות לסטודנטים .נטע חושבת כי
שיפור לחלוקת המתנות הבאה הוא בעזרת הודעת אסמס לסטודנטים לבחירת
המתנה .המנכ"ל מציין כי נדרשת הענות טובה יותר של חברי האגודה בעזרה
בשעות אפקה.
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 .3דוח השווואת נתונים -ההתאחדות פירסמה סיכום המתאר השוואה בין האגודות השונות
בארץ .להלן עיקריי ההשוואות מהסיכום:
 האם התקציב מפורסם לסטודנטים  -באגודה עדיין לא מפורסם .גיל מסבירה כי יש
להציג אחוזים של חלוקת הכסף באגודה .אורי מסביר כי לדעתו אם רוצים לפרסם אז
בצורה של פיזור הכסף .דורון אומר כי שקיפות זה חשוב וכי יש לפרסם את הדוח לפי
חלוקה למגמות או מחלקות במכללה ,כלומר לבנות רמת תוכן ולהחליט לגבי
הרזולוציות .בנוסף ,יש לוודא שהסטודנט יודע שהכסף שהוא משלם לאגודה תקף אך
ורק לשנה שהיא שילם והכסף לא נאגר לשנה הבאה.
לטיפול  :מזכירה  -זימון פגישה בנושא עם יו"ר ,סיו"ר ,מנכ"ל והדובר כיצד נכון
לפרסם את הדוח – חברי מועצה שמעוניינים לקחת חלק מוזמנים.
 פתרון חניה לסטודנטים  -אין במכללה פתרון לבעיית חניה לסטודנטים .קיימות
קבוצות ווטסאפ וקבוצות פייסבוק שהאגודה פתחה .אולי הוסיף אפשרות באפליקציה
של המכללה לאסוף סטודנטים.
לטיפול  :דובר  -מדור הסברה ינהלו דיון ושיח על נושא החניות וכיצד להעלות מודעות.
בר מספרת כי נעשה בעבר שבוע מרוכז של "מהנדסים חונים בין הפסים".
 תחבורה שיתופית לקמפוס  -כן דרך אפליקציית .waze carpool
 .4מצב מדיני -דרושה ממשלה
יוסי מסביר כי יציאה לבחירות בפעם השלישית תיצור מצב בו מלגות יעצרו,
תשלומים למכללות לא יתממשו וכדומה .היורים של האגודות השונות בארץ
חושבים שפחות כדי לצאת במחאה מכיוון שבמוסד לימודים לא בהכרח נכון
להכניס פוליטיקה בסיטואציה המורכבת שנקלענו אליה.
 .5דורון (מבקר אגודה) -
 בחירות לאגודת הסטודנטים  -מספר על חוסר התאמה בין מועד הבחירות בפועל למועד
הבחירות שכתוב בתקנון .המהלך תוקן.
 מזכירה -החלטה טובה של האגודה.
 תקציב  -נבנה תקציב בצורה קצת שונה מהפורמט של שנים קודמות .במהלך פגישת
מועצה הבאה התקציב יוצג.
 חוזה אקום  -אפשר לעבור ביחד על החוזה.
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 ועדת ביקורת -ועדת הביקורת צריכה לשבת על הדוח הכספי לפני שהועד מנהל או
המועצה מקבלת אותו ומאשרת .בנוסף ,צריכה להירשם המלצה בפרוטוקול דרך
מערכת של רשם העמותות .בנוסף ,יש לקבוע פגישה של ועדת ביקורת עם דורון.
לטיפול – ראש ועדת ביקורת (אחמד)
 .6סבב בעלי תפקידים:
 יונתן (רמ"ד ספורט) – רשמנו את נבחרת הכדורגל לליגה .בנוסף ,הנבחרת מתאמנת
באופן קבוע באולם .בנבחרת הכדורסל שונו התנאים של אימונים לטובה .בנבחרת
הכדורעף יש מספר שיא של שחקנים ,בנוסף הקבוצה משחקת מול כל נבחרת מהארץ
ולא רק כחלק מאירגון .רשמנו את נבחרת הריצה לאס"א ,בנוסף עובדים על נקודות
זכות בשבילם .נבחרת השחמט טרם נפתחה .בנבחרת הטניס אנחנו גובים סכום סימלי
כדי לממן מאמן .שיערי יוגה -יצא פוסט להירשם ליוגה ונרשמו  110סטודנטים דרך
הפוסט .השבוע יתחיל האימון הראשון.
 רון (דובר) – מספר כי יש תגובות טובות על האגודה .המסיבה של  -Ifestivalמכללת
אפקה הובילה בכמות הכרטיסים שנמכרו בפער .בנוסף ,מציג את הפוסטים הכי
מעניינים בפייסבוק ובאינסטגרם בתקופה האחרונה.
 סתיו (רמ"ד הסברה) – הרבה פעילות בתחום ההסברה :ניוזלר פתיחת שנה ,מסיבות,
לימודי ערב ,מצב ביטחוני .יצאו הפוסטים על חברי אגודה -מבקשת מחברי אגודה
לשלוח לה במייל פרטים על עצמם.
 אורי (רמ"ד אקדמיה) -סקר מרתונים -חסר מהנדסה רפואית .מבקש להגיד לחברים
להצביע בסקר הזה .מבחנים -מצב רע מאוד .בקיץ הורידו את האפשרות להוריד טופס
שכבר נבחנו עליו .המחלקה השתמשה בשוברים לחנות כתמריץ להעלות מבחנים
לאתר ,בנתיים עובד טוב אבל לא מספיק.
 מעורבות ורוחה – סיו"ר מציגה  -ייצא סיכום מסודר של שימור שיפור לחלוקת
מתנות פתיחת שנה .יש שולחן פינגפונג חדש .חג הסיגד -תגובות חיוביות מהעדה
ומכלל הסטודנטים .חודש הבחירה בחיים -נעדכן בהמשך .התרמות בגדים -יתקיימו
בפיקוס ליד המרכז מידע וליד החנות .תרומת נעלים -לבדוק .התרמות דם-ייתקמו
בתאריך  .26.12לבוא לתרום .רמ"ד מעורבות ורווחה מוסר תודה לכולם על העזרה.
יוסי מציין את אחמד לטובה בעזרה לאגודה.
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 עדכונים של הסיו"ר:
 אקדמיה-מבקשת לשלוח מבחנים מי שלא שלח.
 דורית -מבקשת מהמחלקות שעובדות עם הדרייב להעלו ולשלוח את הכל המידע.
 רועי (מנכ"ל) -מפרט את הסכומים של ארועי פתיחת שנה.
מזכירה -נותנת מענה לסטודנטים בחנות  .9:30-15:30מבקש ממדור הסברה לפרסם
אותה בפייסבוק .ועובדת בחנות בשעות  .11:00-14:00תפקידה כולל :לנהל את החנות,
הזמנות מספקים ,ניהול ואירגון טפסים ,חוזים וסיכומי פגישות .מבקש מחברי
האגודה לכתב אותה בנושאים רלוונטיים ולהעביר לה מסמכים.
 .7רשימת 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
גיל לבקוביץ'
ספיר לזר
רועי נפתלי
בתאל סגל
קובי סולטן
דקל עדני
אופיר צורף
סתיו רבינוביץ'
יונתן בנבנישתי
אורי כהן
אבנר דולינגר

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

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