פרוטוקול ישיבת מועצת אגודת הסטודנטים
חודש אפריל 02/04/20
מהלך הישיבה:
ישיבות המועצה פתוחות לכלל הסטודנטים חברי אגודה .מהלך הישיבה בוצע על פי
המתוכנן ע"י היו"ר מבעוד מועד.
 .1עדכונים של היו"ר:
 oניהול תקין  -2020האגודה קיבלה אישור תקין לשנת  ,2020קרדיט גדול למנכ"ל
האגודה על עבודת ההכנה .הכוונה היא לפעול לכך שנקבל אישור ניהול תקין גם לשנת
 2021במהלך הקדנציה הנוכחית.
 oמה עשינו עד כה-
● תקופת למידה מהבית  -יוסי מספר כי רוב הדברים שדוברו בישיבת אגודה
הקודמת יצאו לפועל למשל נפתחו קבוצות טלגרם ,הועלו דרייבים לאתר האגודה
וכדומה .המטרה היא שהמדורים שעובדים מהבית ימשיכו לתפקד בתצורה זו,
חלקם הצליחו לגבש תוכנית עבודה חדשה וחלקם התקשו בנושא.
● בהתאחדות הסטודנטים -כל היו"רים שלחו מכתב לכנסת ולתקשורת בנוגע
לקשיים של הסטודנטים ,המל"ג נתן הנחיות לעזור לסטודנטים ולתמוך בהם.
למשל תשובות מהירות למלגות של סטודנטים.
● נעשו שיחות מול קארן  -בקשר לפיטורים וחל"ת של סטודנטים .הוחלט כי תיפתח
"קרן סיוע" של הדקאנט למספר סטדונטים שעומדים בקריטריונים שפורסמו,
הסטודנטים הזכאים יוכל לקבל תמיכה כספית מהמכללה ,כ 1000-ש"ח לשכר
לימוד.
● היו"ר מקיים שיחות בתדירות של אחת לשבוע עם ענת ,קרן ומיכל ובכללי קיים
קשר רציף מול קרן.
● שיחת סטודנטים -מעל  100סטודנטים הגיעו לשיחת הזום שהתקיימה בתחילת
השבוע .רוב השאלות שהם הציפו היו שאלות שהאגודה הציפה גם היא למכללה.
השיחה גרמה לגורמים במכללה להבין כי הסטודנטים צריכים תשובות על מנת
שלא יהיה חוסר וודאות .בנוסף ,הועלה נושאים כמו איכות ההוראה ומרצים שיש
בעיה פרטנית איתם.
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● בעקבות השיחה יצא מסמך הנחיות חדש מהמכללה .למשל ,אין נוכחות חובה
בקורסים ובגלל שאין מבחני אמי"ר ואמיר"ם המכללה לא תבדוק מצב אקדמי של
סטודנט עקב חוסר בקורס האנגלית וכו'.
● בעקבות טענות מחברי המועצה ,היו"ר והסי"ור יבדקו לגבי הגדרת המכללה לעובד
חיוני.
● פורסם סקר לסטודנטים בפייסבוק .ענו מעל ל 200-איש בשעתיים .יוסי (היו"ר)
מבקש מחברי האגודה לענות על הסקר.
● הנהלת האגודה מצפה מהמכללה לתאריך בו כאשר המצב לא משתנה המכללה
תקבל החלטות .כמעט אף מוסד לא נתן החלטה על הסמסטר הנוכחי למשל בעניין
המבחנים.
● כמות פניות עצומה של סטודנטים ליו"ר בשביל עזרה .האגודה נהייתה מוקד פניות
וזה מצב טוב.
 oפעילות בעלי תפקידים -יש תפקידים באגודה שיצאו לחל"ת .מעדכן ,כי הכנסות רבות
שהיו אמורות להיכנס כבר לא יכנסו כמו פאנג'ויה וכדומה ,נצטרך לקבל החלטות לא
פשוטות בנוגע לעובדי האגודה במידה והמצב יימשך.
 oאירועים שנדחו -המסע לפולין נדחה ,מסיבת פורים התבטלה ,אס"א אילת בוטל ,יום
הסטודנט כנראה לא יתקיים .בנוסף,אירועי יום הזיכרון ,יום השואה ,מסיבת יום
העצמאות כנראה יבטלו .לעומת זאת קיבלנו אתגר חדש ונעשה הכי טוב שאנחנו
יכולים.
 .2בחירות אגודה :
● היו"ר מסביר כי יש לאשר בישיבה זו את דחיית מועד הבחירות והתחלת תהליך
הבחירות לאחר החזרה לשגרה  -עד  14יום לאחר החזרה .כאשר המצב יחזור לשגרה,
נעשה הערכת מצב נוספת בפגישת אגודה .חברי המועצה טוענים כי יש לקחת בחשבון
שהתקופה בה נשוב לשגרה עלולה להיות בתקופת המבחנים ואז המצב בעייתי מאוד
ויש ליצור תודעה לסטודנטים מראש .יוסי (היו"ר) מסביר כי לא ניתן לעשות בחירות
וירטואלית מכיוון שתרחיש זה אינו קיים בתקנון ועדכון תקנון הוא תהליך ארוך.
בנוסף ,מסביר כי איוש בעלי התפקידים לא קשור לתאריך הבחירות .אין חובת החלפה
של בעלי תפקידים מלבד יו"ר ,סיו"ר ,ועד מנהל וועדת ביקורת .במידה ובעל תפקיד
אינו יכול להמשיך במהלך תקופה זו ,נחפש מחליף לתפקיד זה פרטנית .להלן ההצבעה:
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בעקבות המצב הנוכחי מאשרים לדחות את תהליך הבחירות כפי שמצוין בתקנון
האגודה עד  14יום מיום החזרה ללימודים סדירים.
 בעד15 - נגד0- נמנע0-ההצבעה אושרה.
 .3התנהלות המצופה מהאגודה בתקופה זו:
 oזמינות -זמינות מבחינת אקדמיה וגם לגבי פניות הסטודנטים .הסטודנטים לא יודעים מה
הולך להיות ולכן יש להיות זמינים ,זמינות של כולנו הנה חלק בלתי נפרד מהשגרה כרגע.
כל אחד מאיתנו שגריר של הסטודנטים.
 oמעורבות -חשוב להיות מעורבים בכל הנעשה .בפייסבוק וברשתות השונות .רון :למשל
הפוסט האחרון שפורסם שהיה מעולה .התפוצה של הפוסט היה גדול והבוסט הראשון
צריך להיות של האגודה .יהונתן :נכנסים רק  10אנשים לאימון ,מבקש מהאגודה לפרגן
להרים את הפוסטים.
 oהובלה  -אנחנו הגוף המוביל של הסטודנטים במכללה ומצופה מאיתנו לדאוג לכל צרכיהם
גם בתקופה זו ולייצג אותם בצורה הטובה והנכונה ביותר.
 oמשמעות -קיבלנו פידבקים יפים מסטודנטים שיש למי לפנות .אנחנו שגרירים של האגודה.
יש לזכור את המשמעות שלשמה נבחרנו ולפעול למען כך.
 .4הרמת כוסית לחג:
יוסי :המהות של האגודה היא להשפיע ולהוביל שינויים  -אנחנו מרימים לחיי הסטודנטים של
מכללת אפקה ולחיי הבריאות של כולנו ,מי ייתן ונחזור לשגרה בהקדם .
*חולקו לחברי האגודה מתנות לחג הפסח.
 .5התייחסויות בעלי תפקידים וחברי מועצה:
 oיונתן (רמ"ד ספורט) -הוצאו אימונים בחינם דרך הזום מטעם האגודה .בנוסף ,יוצרים
קשרים עם חברי הקבוצות ונעשה מעקב על נקודות הזכות של ספורט .יוליה (סיו"ר):
ממליצה להוציא טיפים לארוחות בריאות .נטע :להוציא סרטון בישול .אופיר :הרמת
כוסית מכללתית לפני פסח .שחף :לעשות אתגר כושר דרך הפייסבוק .גיא :יש תרגילים
טובים שניתן להעביר -יחבור לרון (דובר).
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 oשחף (רמ"ד אקמיה) -עסוקים בפניות של סטודנטים .עדיין ממשיכים להעלות מבחנים.
עובדים על פאנל בוגרים לקראת בחירת התמחויות (בחודש הקרוב) .מי שאחראית לכך
כרגע בחל"ת אז אולי זה לא יקרה בסופו של דבר .מבקשת לפנות אליה בצורה פרטנית
אם מישהו מכיר.
 oתומר (רמ"ד אקדמיה) -פניות מרובות למחלקה דרך כל הפלטפורמות .הותרה
לאקדמיה הרשאת מחיקה באתר לאחרונה .עמית מהאתר לא זמין בכלל כבר תקופה
ארוכה .המתווה כוכבים נפל בין הכיסאות .הסטודנטים שואלים בעיקר על המעבדות.
יוסי (יו"ר) מעדכן כי יש קורסים בחינם של דני באומן עד סוף הפסח ולאחר מכן יש 100
קורסים חינם לחלק לסטודנטים.
 oיוליה (סיו"ר) -מבקשת מהאגודה להעלות מבחנים.
 oסתיו (רמ"ד הסברה) -הוצאנו  3ניוזלטרים על המצב .זמינים בפייסבוק ,ווטסאפ אגודה
ואינסטגרם .עובדים בתדירות גבוה יותר .הוצאנו כתבות על בעלי תפקידים ויש עוד
כתבות בדרך.
 oאבנר (רמ"ד מערבות ורווחה) -ראיין כמעט  20אנשים לתגלית דרך הזום .תיק חפיפה
בוצע בהרחבה .מבקש רעיון יצירתי איך לציין את יום הזיכרון .לצלם בזום את
הסיפורים של סטודנטים באפקה ,בר :להקליט את חברי האגודה מקריאים קטע לפי
הסדר ,נערוך ונעלה בפייסבוק .הדפסת מסכות דרך המכללה.
 oדניאלה -יום שני  6.4מארגנת מפגש יזמות וירטואלי .בשעה  ,18:00כמו כן מתכננים
לערוך "האקתון" בתקופה הקרובה לטובת מציאת פתרונות טכנולוגיים בהתאם
לסיטואציה הנוכחית בה אנו נמצאים.
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רשימת נוכחות:
שם ומשפחה

נוכח

יוסי בוקריס

V

יוליה נרינסקי

V

בר סגל

V

גיא לויתן

V

שי זלוציבר

V

אחמד אבו רודא

V

חן אביאני

V

דניאלה אופל

V

רון אלוני

V

תומר ארנון

V

נטע ויליגר

V

שחף יעקובי

V

גיל לבקוביץ'

X

ספיר לזר

X

רועי נפתלי

V

בתאל סגל

X

קובי סולטן

X

דקל עדני

V

אופיר צורף

V

סתיו רבינוביץ'

V

יונתן בנבנישתי

V

אורי כהן

V

אבנר דולינגר

V

דורית גיא

V

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