פרוטוקול ישיבת מועצת אגודת הסטודנטים – ישיבת חירום בעקבות משבר הקורונה
15\03\03
בעקבות משבר הקורונה הפוקד את מדינת ישראל ולאור השינויים התחופים בהתנהלות המכללה
והאגודה בעקבות כך הוחלט לקיים ישיבת חירום על מנת להחליט על צעדים להמשך התקופה.
להלן סיכום עיקרי הדברים ממהלך הפגישה:
פתיחת יו"ר:
● עברנו ללימודים מקוונים מהבית ע"י מערכת  ZOOMעד להודעה חדשה.
● כל האירועים המתכוננים להתקיים עד לאחר חופשת הפסח מבוטלים.
● כל בעלי התפקידים למעט עובדי חנות שאינם בע"ת ממשיכים לעבוד במתכונת "עבודה
מרחוק" ,עובדי החנות שאינם בע"ת ייצאו לחל"ת החל מתחילת השבוע.
● אנחנו צריכים לחשוב על דרכים יצירתיות לתת שירות לסטודנטים גם כאשר איננו נמצאים
במכללה ו"לצאת מהקופסא".
● מבקש מכל חברי המועצה ובע"ת להעלות סוגיית ולחשוב על פתרונות להמשך הדרך.
התייחסויות:
● שחף :
○ מציינת כי אנו צריכים למצוא לתמוך בסטודנטים במערכת ה ZOOMעל מנת לאפשר
התחלה "חלקה" יותר של התהליך.
○ רב קו  -סטודנטים שרכשו רב קו שנתי נפגעים עקב כך ששילמו מראש וכעת לא
משתמשים בשירות  -הנושא ייבדק בשיתוף התאחדות הסטודנטים.
● דניאלה:
○ במדור יזמות וחדשנות בוטלו כל האירועים הקרובים
○ מציעה לקיים שיעורי ספורט מקוונים כשירות לסטודנטים שלנו
● בתאל :
○ מציינת כי ניתן להוציא עובדי חנות ובע"ת לחל"ת
○ ישנה חוסר וודאות לגבי מעבדות מעשיות
○ קיים מחסור במחשבים לסטודנטים מהבית
● סתיו :
○ מעלה אפשרות ליצור דרייב עם שיעורים מוקלטים וסיכומים של סטודנטים
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● גיא :
○ מעלה שאלה בנוגע לבדיקת נוכחות חובה בשיעורים מקוונים
○ מעלה את נושא המעבדות המעשיות בתקופה הקיץ
● חן  :מעלה אפשרות של חניכת סטודנטים אחד בשביל השני
● קובי  :מעלה אפשרות של שיעור יוגה בלייב בפייסבוק
● רון  :ספקים שאנחנו בהסכמים איתם החלו לתת מבצעים לסטודנטים )כגון דני באומן ,עותקים(,
צריך לאפשר למכללה להתאפס ולהתכוונן למצב העבודה החדשה ולא להעמיס עליהם אלא
להמתין עם התגובות שלנו לעוד כשבוע-שבועיים.
● אבנר  :מעדכן כי כל אירועי המעורבות הקרובים נדחו ,עדיין בסימן שאלה לגבי הטקסים
והאירועים העתידיים
● אופיר :
○ מציינת כי קשה להתרכז מול המסך במהלך השיעורים המקוונים וצריך לחשוב על
דרכים לעזור בנושא.
○ מעלה אפשרות לקיים מרתונים מקוונים כבר במהלך הסמסטר על מנת לתמוך
בסטודנטים בתקופה זו.
○ מעלה אפשרות של פתיחת צ'אט משותף לסטודנטים מהמחלקות השונות לטובות
שיתוף מידע.
● תומר  :מציין כי צריך לתת פתרון לתמיכה נפשית לסטודנטים.
● אורי  :יש לוודא כי המכללה שומרת על רמת הלימוד המועבר בתקופה זו ע"י המרצים ,כמו כן
לוודא תאימות המבחנים בסוף הסמסטר לרמה בה הקורסים נלמדו.
● בר  :ניתן למצוא הרצאות  webinarולשתף סטודנטים לטובת פעילות תרבות גם במהלך
השהייה בבתים.
● רועי  :אחד התפקידים שלנו בתקופת המשבר הזו הוא לתת תמיכה טכנית והסברתית
לסטודנטים בכל התחומים וכולנו צריכים להתכוונן לשם.

סיכום הישיבה ומטלות להמשך:
● התפקיד המרכזי של האגודה הוא לאפשר לסטודנטים לעבור את תקופת הלימודים שלהם
במכללה בצורה הטובה והנוחה ביותר ובתוך כך לעשות פעולות שונות לטובת קידום מטרה זו.
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● התקופה בה אנו נמצאים מלוות בחוסר וודאות ואנו צריכים לעשות את מירב המאמצים כדי
לעזור ולתמוך בסטודנטים שלנו  -גם לתת תמיכה טכנית אם זה מה שהם צריכים כרגע.
● אנחנו צריכים לתכנן את הפעולות שלנו וליצוק את הקרקע כבר מעכשיו כדי שבעוד שבועיים
נוכל להעניק לסטודנטים שלנו ערך מוסף גם בתקופה זו.
● משימות להמשך:
 oרמ"ד מעורבות ורווחה:
▪

יש להעלות אפשרויות של פעולות ב"יום המעשים הטובים" מרחוק

▪

יש לבחון קיום טקסי יום הזיכרון ויום השואה

▪

יש ליצור קשר עם בעלי עסקים על מנת לקבל הטבות לסטודנטים שלנו

 oרמ"ד ספורט:
▪

יש לייצר שיעורי ספורט מקוונים לטובת הסטודנטים

▪

יש לבטל את פעילות כל הנבחרות לתקופה הקרובה

 oרמ"ד תרבות:
▪

יש לייצר פעילויות תרבות "מרחוק" כגון הרצאות "טד" ,טורנירים אינטרנטיים
וכו'

 oרמ"ד אקדמיה:
▪

יש לפתוח קבוצות טלגרם לכל השנים בחלוקה למחלקות לטובת שיתוף הידע
בין הסטודנטים עזרה.

▪

יש להמשיך לאסוף פניות של סטודנטים ולתת מענה בייחוד בתקופה
הקרובה.

▪

יש לאגד כלים לטובת שיפור הלימוד המקוון ולהפיצם באמצעות ערוצי
התקשורת של האגודה.
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▪

יש לבדוק את נושא בחני האמצע אל מול המכללה

 oמחלקת דוברות והסברה:
▪

יש להמשיך לפרסם הנחיות חדשות ולתת תמיכה ומענה לסטודנטים הפונים
אלינו.

 oמנכ"ל:
▪

יש לטפל בהוצאות עובדים לחל"ת ולהמשיך בטיפול הניהול הכספי כנדרש.

שיהיה לכולנו בהצלחה בתקופה הקרובה ,הסטודנטים שלנו סומכים עלינו ואנחנו נהיה כאן בשבילם
לכל פנייה או שאלה.
 .1רשימת נוכחות:

שם ומשפחה

נוכח

יוסי בוקריס

V

יוליה נרינסקי

V

בר סגל

V

גיא לויתן

V

שי זלוציבר

V

אחמד אבו רודא

X

חן אביאני

V

דניאלה אופל

V

רון אלוני

V

תומר ארנון

V

נטע ויליגר

X

שחף יעקובי
גיל לבקוביץ'

V
X
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ספיר לזר

X

רועי נפתלי

V

בתאל סגל

V

קובי סולטן

V

דקל עדני

X

אופיר צורף

V

סתיו רבינוביץ'

V

יונתן בנבנישתי

X

אורי כהן

V

אבנר דולינגר

V
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