פרוטוקול ישיבת מועצת אגודת הסטודנטים – חודש מרץ
03\03\20
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:
 # הפסקנו לשתוק -הפוסט הגיע לתפוצה גדולה .יוסי רוצה לשמוע את דעות המועצה
לגבי פירסום הפוסט בעמוד הפייסבוק של האגודה .הדעות חלוקות ,מצד אחד אחת
המרצות במכללה היא לאה גולדין ומצד שני החזרת שבויים הוא משחק פוליטי ולכן
לא צריך היה להיות מפורם מטעם האגודה .היו"ר לקח אחריות על האירוע.
 צלם אגודה -דן הצלם עוזב את האגודה .מגיע צלם אחר לניסיון.
 בעיית חניות -הנושא ידון במועצה הבאה.
 מעורבות באגודה -יוסי מתאר הרגשה כי חברי המועצה התרחקו בתקופה האחרונה.
מבקש להגיב ,לעשות שייר בעמוד בפייסבוק של האגודה .בנוסף ,לעזור באירועים.
 יום הסטודנט  -2020האירוע ייתקים בתאריך  .4.6הוצגו מספר אפשרויות לפעילות
ביום זה .נבחר לעשות את יום הסטודנט עם אוניברסיטת תל אביב ולקבל הפסקת
לימודים באותו יום משעה  .14:00.שעת שחרור זאת הינה תקדים במכללה .האגודה
משלמת  15,000ש"ח כמו כל שנה וסטודנט משלם  30ש"ח כניסה .יוסי מתאר כי לפני
שנתיים הכרטיס כניסה היה חינם והגיעו  800סטודנטים מהמכללה .אך ,סטודנטים של
אוניברסיטת תל אביב שילמו כרטיס כניסה ומצב זה יצר בלאגן .למסיבה השנה ייהיו
שאטלים החל משעה 12:00-15:00 :ובנוסף ,תוקם פינת ישיבה ייעודית של אפקה.
 מסיבת סוף שנה -האירוע ייתקם בתאריך  .20.5התאריך הוקדם בהתבסס על תאריכים
של מסיבות קודמות בהן הגיעו פחות סטודנטים.
 פאנגויה -האירוע ייתקים בתאריך .21-23.5
 בחירות למועצת אגודה הסטודנטים -האירוע ייתקים בתאריך .10-14.5
 הפתעה -בתאריך  .14-15.5יוסי מבקש לשריין את התאריך .בנוסף ,מבקש מחברי
המועצה השתתפות עצמית של  100ש"ח.
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 גמד ענק לכבוד פורים -להביא מתנה ולהשאיר בחנות עד יום שני.
 .2מרתונים:
 אורי (רמ"ד אקדמיה) מתאר כי היו בעיות של החברת "לוגי" איתה האגודה עובדת
ויש לבדוק את הסכם עימם מחדש.
 במהלך תקופת המבחנים היו תקלות עם ההרשמות למרתונים והיו מעברי כיתות של
המרתון לפעמים ללא חלופות לאותו יום אלא לתאריך אחר .מדווח על כמות פניות
גדולה מסטודנטים שהגיעו לרמ"די האקדמיה במהלך תקופת המבחנים .התקשורת
היא בעיקר בווטסאפ.
 איסוף מבחנים -מצפים מחברי האגודה להעלות מבחנים לאתר האגודה .הסטודנטים
העבירו משובים למרתונים ,טרם סיימו למלא אותם ולכן יוצגו בישיבת מועצה הבאה.
 הצעת התייעלות מהאגודה -להנגיש לסטודנטים את המידע כיצד להתנהל בנושאים
שונים במהלך תקופת המבחנים.
 היו"ר מתאר כי תוכנן להרוויח  10אלף ש"ח יותר מהמרתונים בסמסטר זה .הפער נבע
מהשוואת הכנסות לא נכונה משנה שעברה בה נשבר שיא של פתיחת מרתונים.
בסמסטר זה מרתונים לא נפתחו מכיוון שלא היו מספיק נרשמים כדי למלא אותם.
תתבצע התאמה תקציבית למרתונים של סמסטר ב בעקבות מסקנה זו.
 דקל מסבירה כי שנה שלישית של תעשייה וניהול התאכזבו מהאגודה ,לא היו
מרתונים בקורסים שהסטודנטים רצו ,לא היה אף מבחן באתר בהרבה מהקורסים.
יוליה (סיו"ר) מספרת כי שחף (רמ"ד אקדמיה) עשתה עבודה קשה למצוא מרצים
בשבילם .בנוסף ,מציינת כי בתעשייה וניהול יש בעיה למצוא נציג שיעלה את
המבחנים .דקל מול יוליה יתאמו פגישה כדי לקדם את מציאת המבחנים.
 היו"ר משבח את רמ"די האקדמיה על העבודה הקשה.
 .3מסע לפולין:
המסע נדחה עד להודעה חדשה .יצאה הודעה לסטודנטים לקבל את הכסף ששלמו
חזרה .מלבד  4סטודנטים ,לא ביקשו את הכסף חזרה על מנת לצאת למסע בעתיד.
 .4יום ספורט:
האירוע יתקיים בתאריך  .4.3פעילויות ספורטיביות ,שייקים ,יוניק מממנים את
הפרסים לתחרויות .בכל תחנה יש נציג של האגודה.
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 .5אירוע :I festival
האירוע יתקיים בתאריך  .9.3היו"ר מזמין את האגודה להגיע בחינם למסיבה.
 .6מסיבת פורים:
האירוע ייתקים בתאריך  11.3למשך שעתיים בקוספט מסיבת קולג .במכללה
תתתקים תחרות תחפושות .הפרסם למקום ראשון בתחרות הוא חדר זוגי בפאנגויה.
אוכל -המבורגר ,צ'יפס וכנאפה .המוזיקה -דיג'י .יהיו דגלים של המחלקות מהגג של
הבניין ,תותחי קור ובלונים .קובי (רמ"ד תרבות) מבקש מהמועצה להגיע לעזור לפני.
 .7אס"א אילת:
האירוע ייתקים בתאריך  35 .22-25.3סטודנטים ישתתפו.
 .8ביר-פונג:
האירוע ייתקים בתאריך .1.4
 .9הצבעה -ביטוח לאגודה:
אישור הוספת סעיפים לתקנון האגודה בנוסף המפורט בנספח א ,אשר יאפשרו לאגודה
לבטח את נושאי המשרה באגודה בביטוח לנושאי משרה ,בהתאם למפורט בסעיםים
התקנון המוצעים.
בעד9 -
נגד0-
נמנע0 -
 .10בחירות מועצה -2020
 היו"ר הציג את תקנון הבחירות למועצה.
 ועד מנהל ,יו"ר,סיו"ר ,ועד ביקורת וגזבר מסיימים את תפקידם.
 סף הצבעות של כניסת מועמד למועצה -להשאיר  7אנשים 10-7 ,אותו מספר לא משנה,
 9אנשים 10 ,אנשים ,חסם תחתון לפי כמות האנשים שהצביעו .שונה ל 10אנשים.

האם המועצה מאשרת את נוהל הבחירות תש"פ כפי שהוצג בישיבה.
בעד9-
נגד0-
נמנע0-
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הנוהל אושר.
 ועדת בחירות-הצבעה
האם המועצה מאשרת את ועדת הבחירות (בר סגל ,אלכס שיינין וליאור ברק)
בעד9 -
נגד0-
נמנע0-
ועדת הבחירות אושרה.
 .11בעלי תפקידים:
 אבנר (רמ"ד מעורבות ורווחה) -חלוקת פרחים ביום האישה .המסע לפולין בוטל.
 .12רשימת 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
V
X
V
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
V
V
V
V
X
V
V

בברכה,
יו"ר ועד מנהל האגודה בר סגל.
בשם הנהלת אגודת הסטודנטים מכללת אפקה
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נספח א' – החלטה לעדכון תקנון בנוגע לביטוח נושאי משרה באגודה
 47.3העמותה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בעמותה (יו"ר,
מנכ"ל ,גזבר ,חבר ועדת ביקורת ,חבר ועד) בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה
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
ג .חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;
 47.4העמותה לא תתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל כל אחד
מאלה:
 .1הפרת חובת אמונים כלפי העמותה ,למעט אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו
יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה
 .2הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ,למעט אם נעשתה ברשלנות
בלבד
 .3פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין
 .4קנס או כופר שהוטלו עליו;
 47.5העמותה לא תשפה נושא משרה בה ,אלא בהתאם להוראות תקנה זו להלן:
 .1שיפוי מראש  -העמותה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל
חבות או הוצאה ,למעט בשל האירועים המנויים בתקנה  47.4לעיל ,ובלבד
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
יקבע כי הם סבירים בנסיבות הענין .על אף האמור לעיל ,העמותה אינה רשאית
לפטור נושא משרה או חבר ועדת ביקורת בה מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות
כלפיה או לתת התחייבות לשיפוי עקב הפרת חובת הזהירות
 .2שיפוי בדיעבד  -בעמותה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד בשל חבות או
הוצאה כמפורט לעיל ,למעט בשל האירועים המנויים בתקנה  47.4לעיל.
נספח ב' – החלטה לאשר את נוהל וועדת הבחירות של מועצה .2020
 .2.1וועדת הבחירות מורכבת ממקסימום שלושה סטודנטים חברי אגודה ,כשאחד מהם יהווה יו"ר הוועדה.
 2.2הוועדה תנהל את לו"ז הבחירות.
 2.3הוועדה תוודא את שקיפות ואמינות הבחירות ,בהתאם לתקנון האגודה.
 2.4הוועדה תאשר את השתתפות המועמדים בבחירות.
 2.5וועדת הבחירות תדון בערעורי מתמודדים.
 2.6חבר וועדת בחירות מחוייב להיות סטודנט שאינו עתיד להיות מועמד להיבחר למועצה הנבחרת.
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