לכבוד מועצת הסטודנטים
וכל סטודנט/ית באפקה
הנדון :פרוטוקול ישיבת מועצת אגודת הסטודנטים
שהתקיימה בתאריך  3.9.20במרכז החדשנות ובו זמנית באופן מקוון בזום
 .1כללי
 .1מועד הפגישות נגיש בלו"ז המקוון של האגודה.
 .2ישיבות המועצה פתוחות לכלל הסטודנטים חברי אגודה.
 .3חבר מועצה המעוניין להעלות נושא ,יפנה מראש ליו"ר האגודה
 .4מהלך הישיבה בוצע על פי המתוכנן ע"י היו"ר מבעוד מועד.
 .2רשימת נוכחות נמצאת בנספח א'.
 .3עדכוני ההנהלה במשימות שבוצעו ובמה שעתיד לקרות:
 .1בוצעו ע"י גיא ואבנר  21ראיונות לבעלי התפקידים באגודה ,ונבחרו בעלי התפקידים
החדשים )בשכר(* ,והם:
תפקיד
שם
סתיו סוזן רבינוביץ'

מנכ"ל וגזברית

בתאל סגל

רמ"דית אקדמיה  -חשמל ורפואית

אופיר אסייג

רמ"דית אקדמיה – תעשייה וניהול
ומדעי היסוד

אביחי מאושר

רמ"ד אקדמיה – מכנית

שחר חתן

רמ"דית אקדמיה – תוכנה ומדמ"ח

נעם עבדו

רמ"ד תרבות

מיכאל ישרדזה

רמ"ד מעורבות ורווחה

ליאל טייטלבאום

דוברת

אורי גרבי

רמ"ד הסברה

עמית חתן

רמ"ד ספורט

* .2יצוין ,כי הוחלט להוסיף עוד רמ"ד לאקדמיה ,כך שתהיה חלוקה נכונה יותר בין
המחלקות – הן מבחינת כמות עבודה והן מבחינת הקשר מקצועי .אושר להעלות תקציב
אקדמיה כמחלקה ,תוך הורדת שכר של רמ"ד מ  1200בחודש ל  ,1000סה"כ 4000
בחודש מעתה .זאת משום שהאגודה יותר ערוכה אז העבודה סה"כ צפויה לקטון ,ויהיה
עוד רמ"ד לחלוק בעבודה זו.
* .3אישור סתיו דורש עדיין את אישור הועד המנהל
 .4כמו כן ,אבנר וגיא התחילו סבב שיחות אישיות – הן עם בעלי התפקידים החדשים ,והן
עם כל חבר מועצה שחפץ בכך .הראשונים הציעו לחברי המועצה לדון איתם בכל נושא
שירצו.
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 .5גיא עדכן שהוא ערך סבב פגישות מקיף ,שכולל את שלומי יו"ר התאחדות הסטודנטים
הארצים ,את עמי נשיא המכללה ,קרן דקאנית המכללה ,ויו"רים באגודות אחרות ,גם
במסגרת סמינר יו"רים שבו הוא נכח.
 .6גיא ציין כי בתאריך  10.9כל בע"ת )למעט מנכ"ל( יסיימו את חפיפתם .בינתיים ממשיך
בתפקידו המנכ"ל רועי נפתלי.
 .7בתאריך  10.9נקיים סמינר בע"ת .פרטים נוספים יימסרו בהמשך.
 .8בתאריך  21.9תתקיים ישיבת מועצה בנוכחות נשיא המכללה.
 .9בין  12.10-16.10יתקיים שבוע התמצאות לסטודנטים חדשים ,במהלכו:
 (1בימים ב ,ג תהיה אוריינטציה בזום ) 20דק' אגודה(
 (2ביום ד' פאנל חברה ערבית )נציג(
 (3ביום ד' פאנל לקויי למידה )נציג(
 (4בימים ה' ו' הגעה לקמפוס גיבוש  +סיור )צריך  3נציגים(
 .10המכללה מתכוונת לשפר את איכות ההוראה ,זאת ע"י:
 (1סמינר שיפור הוראה בזום
 (2הערכות ללימודים היברדיים
 (3כיתות חכמות
 .11הקלטות שיעורים :המכללה לא מסכימה ,בשל הפן המשפטי – למי שייך הקניין הרוחני
שמועבר בשיעור? )למשל ,מכללת עזריאלי בקשיים בשל כך( ; בשת הפן הלימודי
)הנהלת המכללה גורסת כי סטודנט שלא יבוא לשיעור אונליין – יכול שלא לבוא בכלל ,וכן
שריבוי סטודנטים כאלה יביא למצב של מצה שמעביר שיעור משעמם ,מול כיתה ריקה
כמעט(
 .4התייחסות חברי המועצה ובעלי התפקידים:
 .1שבוע התמצאות:
 (1צריך לגרום לסטו' החדשים לבוא ,זאת בעזרת פרסום אקטיבי )כי כיום הם
מכירים כמעט רק את החונך החברתי ,שאיתם בקשר רק בווטסאפ ,והוא בעיקר
עונה על שאלות ופחות מפיץ מידע (.שאומר שאז יחולקו להם המתנות ,וכדי
להעלות את המודעות והשם הטוב של האגודה – במיוחד אצל אלו שעדיין לא
מכירים אותה .אפשר להיעזר בסרטונים לשם כך ]אופיר א .[.לשם כך ,עלתה
הצעה לפתוח "מעבדת מייקרים" ]אלדן[ .על הסטו' החדשים לדעת את "רזי
הלמידה" כמו להשקיע יותר בקורס חוסם] .אופיר א[.
 (2מי שירצה להיות הם – דורון ב ,.סתיו ,בתאל ,אביחי ; ו@עלינו לוודא שלא נגיע
יותר מדי ,ברוח התקופה
 .2כיתה חכמה :מבקשים לדעת בדיוק מי ייהנה מזה – גם לימודי ערב? ]נועה[ וכן ,אם
כבר ,אז לקיים את זה הרבה יותר כדי שיהיה משתלם לצאת מהבית עבור זה ]אביחי[.
גיא :קשה לתכנן כך שלא ייצאו  2כיתות בו זמנית להפסקה באותו קמפוס ..וזה מיועד
למי עדיין לא ידועים איך או עם מי ללמוד – שנים א' וב' בעיקר.
 .3למידה בקמפוס ו/או במקוון :סטודנטים יתקשו להגיע ישר אחרי שיעור מקוון למעבדה
פרונטלית ,ולהפך ]מעין[.
 .4הקלטות שיעורים:
 (1אם המרצה טוב  -הסטודנטים יגיעו ]מיכאל יע.[.
 (2ההרצאה יכולה להיות מקוונת בלייב ואז גם מוקלטת ,זה לא צריך להוות תחליף
]אלדן[ ,גם ככה מי שרוצה מקליט ואז מי שהגון – מפסיד ]מיכאל יע.[.
 (3יש מרצים שאין להם בעיה שיוקלטו ,אבל יש כאלה שההפך עד כדי כך שהם אולי
יתפטרו ,יש לקחת זאת בחשבון ]אלדן[
 (4זו יכולה להיות גולת הדגל של האגודה ,ולגרום לסטו' להחזיר בנו ובמכללה את
האמון ]דניאלה[.
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(5
(6
(7
(8

(9

עלינו לבקש מהמכללה שתתן לסטו' הסבר למה לא ]שחר[
]בתאל[ מציינת שהיא בעד הקלטות אבל תוהה האם שם נרצה למקד את כוחנו,
היות והמכללה נחרצת בדעתה בעניין ,והיות וסטו' גם ככה יכולים להקליט
ולהעביר ביניהם הקלטות לשימוש אישי ,עד שימחקו.
אולי כדאי לבדוק את הנושא ולו עבור אוכלוסיות מסוימות ,כגון העובדים בעבודה
חיונית בזמן השיעור ,הורים לילדים קטנים וכדומה ]דורון ב[.
הוצע פתרון ביניים ,לפיו המכללה תעלה את ההקלטות אבל רק לשבוע )כך
שכמו שהמכללה רוצה ,סטודנט אכן לא יוכל ללמוד רק לפני המבחן(  ,בלי
אפשרות להוריד ישירות מהדרייב )ומבחינת כך שסטו' יכול לצלם מסך – הרי אין
הבדל מהותי בין זה לבין יכולתו לצלם מסך בהרצאה ככיום( ]מיכאל יש ,.מעין[
ישנם סטו' שבביתם אין להם התנאים המספיקים ללמידה ,כגון אינטרנט יציב,
שקט מבני הבית ]מעין ,שחר ,מיכאל יש[.

 .12עדכון ועיבוי התקנון –הוצע להדק את שת"פ התכנון והביצוע )באמצעות פיקוח ,למשל(
בין האגודה למכללה– כמו הגשת שב בזמן מבחנים ,מה שמקשה על הלמידה למבחן.
]טל[ .בתגובה] ,אופיר צ [.אמרה כי זה עלינו כסטו' להתרגל לעומס כמו שנדרש
ממהנדסים ,כמו גם שהמכללה כן שומרת על התקנונים ,אפילו אלו שאנחנו לא מודעים
אליהם .כמו כן ,לעבודת הגשה אין תמיד דד ליין של מועד קבלת ציונים .בנוסף ,קרה
שהיו  20שעות השלמה בשבוע כי מרצים לא הספיקו בגלל הזום ]טל[.
 .13תשלום שכר לימוד  -הסטודנטים כועסים על כך שהם צריכים לשלם למכללה מחיר רגיל
כשהכל מהבית .אני מבינה שהמכללה עדיין פועלת )ולכן עדיין צריך שומר ,ניקיון וכו( כמו
שנרשם בקבוצה שלנו ,אבל חושבת שיש מקום למצוא לנסות לצמצם עלויות )אם לפתוח
את המכללה למספר ימים מסויים בשבוע או כל פתרון אחר(] .מעין[
 .14נגישות קורסים בסיסיים ללומדי ערב בקיץ – קורה לא אחת שסטודנט ערב לא יכול
להירשם לעוד אפשרות של קורס כמו פיסיקה ,בעוד שסטודנט בוקר כן יכול ]תמר,
מעין[ .יחד עם זאת ,המכללה כנראה לא תפתח קורסים על מספר משתתפים נמוך מדי.
לכן ,הוצע פתרון אפשרי :לאפשר רישום בכפוף למספר נרשמים מינימלי ,ושיהיה פתוח
גם ללומדי בוקר כמו היום ]תמר ,אבנר[.
 .5סיכום היו"ר  :נקיים ישיבה נפרדת לנושא ההקלטות ,לפני הפגישה עם עמי .לשם כך אתם
מוזמנים להמציא פתרונות דרך דניאלה.
\

בברכה,
אבנר דולינגר ,סגן יושב ראש
אגודת הסטודנטים אפקה
האגודה
הנהלת
בשם

נספח א' – רשימת נוכחים
שם ומשפחה

תפקיד
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האם נכח

גיא לויתן

יו"ר

V

אבנר דולינגר

סגן יו"ר

V

דורון קמינר

יו"ר ועד מנהל

V

תומר ארנון

חבר ועד מנהל

X

ניצן גרינבוים

חברת ועד מנהל

X

סתיו סוזן רבינוביץ'

מנכ"ל וגזברית

V

אחמד אבו רודא

יו"ר ועדת ביקורת

X

שי יניב זלוציבר

חבר ועדת ביקורת

V

יוליה נרינסקי

חברת ועדת ביקורת

X

דורית גיא

מזכירה

V

בתאל סגל

רמ"דית אקדמיה  -חשמל ורפואית

V

אופיר אסייג

מ"דית אקדמיה – תעשייה וניהול ומדעי היסוד

V

אביחי מאושר

רמ"ד אקדמיה – מכנית

V

שחר חתן

רמ"דית אקדמיה – תוכנה ומדמ"ח

X

דניאלה אופל

רמ"ד יזמות וחדשנות

V

נעם עבדו

רמ"ד תרבות

V

מיכאל ישרדזה

רמ"ד מעורבות ורווחה

V

ליאל טייטלבאום

דוברת

V

אורי גרבי

רמ"ד הסברה

V

עמית חתן

רמ"ד ספורט

V

דורון בלומנפלד

רמ"ד ערב

V

נועה הר ציון

חברת מועצה

V

תמר אהרון

חברת מועצה

X

שחף יעקובי

חברת מועצה

X

עדי ברעם

חברת מועצה

V

ירדן מזרחי

חברת מועצה

V

מעין אלי-עז

חברת מועצה

X

טל ויצמן

חברת מועצה

V

אורטל ילוז

חברת מועצה

V

אופיר צורף

חברת מועצה

V

אלדן גורביץ'

חבר מועצה

V
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אלון קליין

חבר מועצה

X

מיכאל יענקלביץ'

חבר מועצה

V

קובי סולטן

חבר מועצה

X

רענן יוסף

חבר מועצה

V

רון אלוני

חבר מועצה

X

רועי נפתלי

מנכ"ל יוצא

X

תומר קמר

חבר מועצה

V
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