פרוטוקול ישיבת מועצת אגודת הסטודנטים
חודש יוני 03/06/20
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:
 oתמהיל בחינות סמסטר ב -הסטודנטים קיבלו סל הקלות יפה .בשבועות האחרונים
סטודנטים רבים פונים לאקדמיה והם עובדים קשה מאוד .היתה קבוצה שהתאגדה נגד
המכללה ונכתב מכתב חריף .בעקבות כך הקבוצה השתתפה בשיחה אל מול המכללה
כדי להעלות את הטענות .מחר יש ועדת הוראה שדנה במבחנים שהציון בהם הגבוה
מבין השנים במיוחד בשנה ראשונה ושניה .עוד דנה בהוספת שאלת בחירה במבחנים
ולנסות להקל על קורסים חוזרים .למשל בקיץ קורס חוזר יעלה במחיר של קורס רגיל.
הולכים לתגבר את המרצים לשאלות במבחנים.
 oמרתונים -תומר (רמ"ד אקדמיה) מספר כי היו  17מרתונים בטווח של  3שבועות לפי
ההנחיות ,חתימה על הצהרות בריאות ,קיבלנו נהלים 15 ,בכיתה .השלב הבא הם
תגבורים מקוונים (גירסאת פיילוט -סטודנט שמתרגל 10 ,שח לשעה ).
 oסמסטר קיץ -נקווה שכבר נלמד רגיל בקיץ .ברגע שיהיה עדכון נעדכן.יש רעיונות
למסיבת פתיחת קיץ.
 oפאנגויה -נדחתה לספטמבר ,מקווים שיתקיים.
 .2בחירות אגודה -מציג את השינוי של התאריכים כפי שועדת בחירות קבעו אותה .רועי מצא
חברה שתנהל את כל הבחירות המקוונת .יבדקו לגבי נושא הספאם .אירועי סוף מועצה-
אירוע פרידה ב .30-31.7ישיבה אחרונה תהיה פרונלית.
 .3תקציב אגודה -נעשו הרבה איזונים חדשים והצלחנו להגיע למאזן חיובי.
 oהצבעה:
האם האגודה מאשרת את דו"ח התקציב לאחר עדכון כפי שהוצג בישיבה
בעד10 -
נגד0-
נמנע0-
המועצה החליטה כי שהיא מאשרת את עדכון דוח התקציב.
 .4קפיטריה -יוסי (יו"ר) מציג את השרטוטים של הקפיטריה החדשה .מציג את התפריט
החדש ומבקש מהאגודה להסתכל בתפריט ולתת הערות על המחירים .לשים דגש על גודל
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המנות ,הוספת סלט קטן בצד ,בקבקוק מים במקום כוס לימונדה בארוחות כריך ,בכריכים
צהריים אין אפשרויות של צמחוני\ טבעוני .לא רשום בתפריט -אספרסו ,הפוך גדול ומחיר
לחלב סויה ,מחירי טוסט עלו .חברי האגודה מבקשים לבדוק איפה המים החמים.
 .5רמ"ד יזמות – דניאלה סיפרה שמגיעים  20סטודנטים .רוצה להתייעץ עם האגודה
ולהשתפר בתחום היזמות (איך להביא עוד סטודנטים) .האגודה בתגובה מסרה כי השעות
לא נוחות בהכרח.
 .6התייחסויות בעלי תפקידים וחברי מועצה:
 oרון (דובר אגודה) -תעשייה וניהול הרבה הערות מסטודנטים .מסר כל הכבוד לאקדמיה
וציין כי לא קיבל הערות על אקדמיה.
 oשחף (רמ"ד אקמיה) -תקופה קשה מאוד .חשיפה גדולה יותר לכמות סטודנטים .מתווה
כוכבים יצא לדרך.
 .7רשימת נוכחות:
שם ומשפחה

נוכח

יוסי בוקריס

V

יוליה נרינסקי

X

בר סגל

V

גיא לויתן

X

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'

X

ספיר לזר

X

רועי נפתלי

V

בתאל סגל

V

קובי סולטן

V

דקל עדני

X
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אופיר צורף

X

סתיו רבינוביץ'

V

יונתן בנבנישתי

X

אורי כהן

V

אבנר דולינגר

V

דורית גיא

X

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