פרוטוקול ישיבת מועצת אגודת הסטודנטים
חודש מאי 03/05/20
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:
 oמצב כלכלי -מאבק מול הממשלה -מתקיים שיח מול חברי כנסת ,היום היתה שיחה
מול שר התחבורה .הרב קו של הסטונדטים יוארכו לעוד חודשיים נוספים כפיצוי על
החודשיים בהם הם לא נסעו .בנוסף ,קרן סיוע לסטודנטים שפוטרו מעבודתם ומקבלים
מעט מאוד כסף מביטוח לאומי ,או שאין להם גב כלכלי מההורים.
היתה אמורה להיות הפגנה מול ועדת הכספים ,מחוסר היענות לא יצא לפועל.
יוסי (יו"ר) שלח מכתב לעמי (נשיא המכללה) על מצב הסטודנטים .עמי יעלה את הנושא
בשיח מול שאר המכללות בארץ ויעדכן אותו.
היום בלילה יפורסמו פרטים לגבי ההפגנה ביום רביעי הקרוב ( .)6.5מבקש מהאגודה
לבוא ולהצטרף.
בנוסף ,יש הפגנה בכיכר רבין של סטודנטים כדי לבקש שכר לימוד חזרה .אצלנו
במכללה השכר לימוד יחסית נמוך .יוליה (סי"ור) הוסיפה כי הסטודנטים שמתלוננים
על שכר לימוד הם מהמכללות הפרטיות .שחף (רמ"ד אקדמיה) שואלת לגבי המיפוי של
הסטודנטים שצריכים את העזרה.
 oמעבדות מעשיות -החליטו לחזיר את הקורסים של המעבדות בפורמט מקוון משבוע
שעבר .עלתה סוגיה חשובה שהמעבדות חוסמות קורסים אחרים .יש סודנטים שיש
להם  3מעבדות ויש בעייה של השלמות.
 oמבחנים מועדי ב' שנדחו 11 -מבחנים .מודל הוגן.
 oמבחנים סמסטר נוכחי -עד  15אנשים לכיתה ,משגיח ,מסיכה על הפנים .היתה שיחה
יעודית מול התאחדות הסטודנטים ומול המכללה .יוסי ביקש משהו רוחבי של כל
היו"רים .יש סטודנטים שמעדיפים להיבחן במכללה .נוספה התייחסות לגבי המרצה
בנוהל .שחף (רמ"ד אקדמיה) מספרת שאחרי שיחה עם קרן שמטרתה היתה לשנות
ולהקשיב ,המכללה מקבלת החלטות בעצמה ללא התייעצות איתנו .מרגישה שהמכללה
"שמה ברקס" .יוסי (יו"ר) מספר כי מכללות בארץ עדיין לא קיבלנו החלטה סופית.
 oמתנות פתיחת שנה -יוליה (סי"ור) הציגה את המתנות שנבחרו .נבחרו  4מתנות .כיסוי
למחשב ,תיק ספורט ,קופסאת אוכל ושולחן למחשב.
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 oפאנג'ויה -יוסי (יו"ר) דיבר עם מנכ"ל פאנגויה ,הנופש לא יתקיים .יש סעיף של דחייה
לתאריך אחר .מתכננים לעשות באוגוסט .כל מי שרשום למחזור הנוכחי יכול לצאת
למחזור אוגוסט ספטמבר או למחזור פאנגויה שנה הבאה ללא תוספת תשלום עם
קדימות לחדר .יש הסכמי ביטול של  200ש"ח.
 .2אקדמיה -מרתונים
 oשחף (רמ"ד אקדמיה) -הובהר לאגודה מקרן שהמרתונים יהיו בהתאם להנחיות .הולך
להיות משבר עם מספר הכיתות .יכול להיות שסטודנטים לא ירצו לעשות מרתון ולא
יהיה את המינימום הנידרש לפתוח .יוליה (סיו"ר) עלתה אופציה להוציא פוסט
בפייסבוק לסטודנטים שהם טובים באיזה קורס ולעשות קבוצות למידה בזום .סטודנט
שאנחנו מכירים ונשלם לו מחיר סביר .בנוסף ,אוספים סיכומים להעלות לסטודנטים.
 .3התייחסויות בעלי תפקידים וחברי מועצה:
 oדניאלה (רמ"ד יזמות) -נעשה אקתון ורטואלי ראשון באפקה והסתיים בהצלחה .הגיע
שליח לבתים של המשתתפים לחלק שקיות הפתעות עם בירות.
 oאבנר (רמ"ד מעורבות ורווחה) -טקס יום השואה היתה הרצאה מדהימה והיו אלפי
תגובות חיוביות .נקבעה פגישה עם שורדת שואה לשמוע על הסיפור שלה ,הבטיח לה
לתעד בודיאו .טקס יום הזיכרון -היו הרבה בלתמים והתוצאה היתה מדהימה .דני
באומן -פירסמנו לסטודנטים ויש ביקוש .שבועות -חשב לעשות תחרות מתכונים.
 oשחף (רמ"ד אקמיה) -היה פאנל בוגרים להתמחויות .הבוגרים ממש התלהבו מהרעיון
ושמחו .תודה לשי (ועד מנהל) שעזר בפאנל .הוחלט לקיים את הפאנל כל כמה חודשים.
ממשיכים לאסוף מבחנים ,לא נמצאים במצב של להפיק אוגדנים.
 oאורי (רמ"ד אקדמיה) -דורית מאוד עוזרת בלהעלות את המבחנים.
 oתומר (רמ"ד אקדמיה) -להנדסת תוכנה אין חוסרים .בהנדסת חשמל עובדים על החוסר
במבחנים.
 oיוליה (סיו"ר) -מבקשת מהאגודה להעלות מבחנים.
 oקובי (רמ"ד תרבות) -נמצא בחל"ת .לא תהיה מסיבת סוף שנה.
 oכספים -יוסי (יו"ר) מסר כי האגודה שילמה לכל העובדים החל מינואר פנסיה ותנאים.
המצב בסדר מבחינת התקציב.
 oסתיו (רמ"ד הסברה) -כל בעל תפקיד שרוצה להעביר מסר לסטודנטים שידבר עם
מחלקת דוברות.
 oרון (דובר אגודה) -יש העליה גדולה של לייקים ופוסטים ויש ירידה משמעותית
בתגובות השליליות.
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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

X

חן אביאני

X

דניאלה אופל

V

רון אלוני

V

תומר ארנון

V

נטע ויליגר

X

שחף יעקובי

V

גיל לבקוביץ'

V

ספיר לזר

X

רועי נפתלי

X

בתאל סגל

X

קובי סולטן

V

דקל עדני

V

אופיר צורף

V

סתיו רבינוביץ'

V

יונתן בנבנישתי

X

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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