לכבוד מועצת הסטודנטים
וכל סטודנט/ית באפקה
הנדון :פרוטוקול ישיבת מועצה אגודת הסטודנטים מכללת אפקה
שהתקיימה בתאריך  04.11.2020באופן מקוון בזום
 .1כללי
 .1.1מועד הפגישות נגיש בלו"ז המקוון של האגודה.
 .1.2ישיבות המועצה פתוחות לכלל הסטודנטים חברי אגודה.
 .1.3חבר מועצה המעוניין להעלות נושא ,יפנה מראש ליו"ר האגודה
 .1.4מהלך הישיבה בוצע על פי המתוכנן ע"י היו"ר מבעוד מועד.
 .2רשימת נוכחות נמצאת בנספח א'.
 .3דברי פתיחה ,יו"ר:
היו"ר הודה לכל מי שהגיע לפגישה ונוכח בה ,נכחו  18חברי מועצה
 .4נושא תקציב האגודה:
גיא הציג את תקציב האגודה כפי שאושר באחת הישיבות הקודמות.
נמצאה טעות בנוסחה באחד התאים באקסל ,שגרמה ליתרה מוצגת שאינה נכונה.
כתוצאה היה צורך לבצע קיצוץ בתקציבים למחלקות השונות ,לפי הפירוט:
תקציב נושא הטיפוס הופחת מעט
ספורט:
בוטלה סדנה שהייתה בתכנון ושכרגע לא ניתן לבצע
יזמות :
יש בתכנון לעוד מספר חודשים אירוע שיתבצע בקפסולות ,דבר
תרבות:
המייקר את האירוע ,וזה בשיתוף פעולה עם המכללה .הוחלט
לא לקצץ בתקציב זה
אקדמיה ודוברות :התקציב לא קוצץ
היה סעיף של כספים למקרה בלת"ם ,סעיף זה קוצץ
כספים:
מעורבות ורווחה :בוטל תקציב למסכות ממותגות
התקציב למסיבת פתיחת שנה התבטל
תרבות:
התקציב לא השתנה
הנהלה וחנות:
התקציב קוצץ
מרושתים:
בנוסף היה תכנון לרכוש קווי טלפון לרמ"די האקדמיה – נושא שבוטל
 .5אבנר הסביר מהו פרויקט מרושתים:
מדורי אקדמיה ודוברות לא מצליחים להגיע ולתקשר עם כל הסטודנטים בשטח .לכן ,על מנת
להשלים את התקשורת עם הסטודנטים נגייס סטודנטים מכל מגזר לדוגמא בהנדסת חשמל,
שנה ג' ,יהיה סטודנט שייצג את הסטודנטים שאתו מול האגודה .יביא מבחנים ,פתרונות,
סיכומים לרווחת הסטודנטים במגזר שלו.
נשאלה שאלה על ידי אופיר :הרי יש חונכים לשנים א' ו ב' אשר אלה הם תפקידיהם מטעם
המכללה ,ומקבלים תשלום מהמכללה .האם זו אינה כפילות?
אבנר הבטיח לבדוק את הנושא.
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 .6גיא ציין שיש כוונה לחלק שוברי אגודה ולדאוג להנחות בקניה בבתי עסק קרובים למכללה.
כמו כן לתכנן ערב הכרת תודה ולחשוב על דברים נוספים בסדר גודל קטן ,על מנת לתת
מוטיבציה לסטודנטים לתת עזרה לאגודה.
 .7סקירה של אירוע פתיחת השנה הדיגיטלי שהיה השבוע  ,על ידי גיא:






נרשמו  913סטודנטים והשתתפו  850המהווים  95%מהסטודנטים שנרשמו
חולקו כ  200קופונים
לאופיר הייתה שיחה של שעה וחצי עם סטודנטית שנה שניה תעו"נ שהתלוננה.
אופיר הצליחה לענות על  2הטענות ולהסביר:
 חבריה של הסטודנטית נפלו בדיוק בחילופי חברי האגודה והקשיים שלהם
לא הגיעו לאנשים הנכונים .הנושא לובן בשיחה.
 דובר במבחן קשה מאד באופן לא סביר ,הוסבר שהנושא כרגע בטיפול
האגודה מול המכללה  -גם נושא זה לובן.
כידוע המכללה מתנגדת לפקטורים בציוני מבחנים ומוכנים לדון על "בדיקה
מקלה" ששונה ממרצה למרצה וגם אין בה שקיפות מספקת.
גיא סיכם וסיפר שאמנם באחוזים היו שיחות עם מיעוט מהסטודנטים ,אבל השיח
היה רלוונטי ונעים האווירה הייתה אינטימית ומשמעותית.

 .8מתנה לפתיחת שנה:
הוחלט לחלק לכל סטודנט חבר אגודה  ₪ 30להזמנת הדפסות בעותקים .יש בכך יתרון
שהמתנה עומדת לזכות הסטודנט ללא הגבלת זמן בשונה מהמתנות בשנים קודמות.
לפי החוזה עם עותקים ,האגודה משלמת  ₪ 22ועותקים משלימים ל .₪ 30
התקציב לנושא הוא  ₪ 60,000שמספיק ל  2700סטודנטים ,ואם יפנו יותר מכמות זו  ,יש כ
 3200חברי אגודה  -עותקים ישלימו את ההדפסות על חשבונם.
 .9נושא שיח בין חברי מועצה:
 התנהלות בווטסאפ:
הקמנו  2קבוצות ווטסאפ ,קבוצה אחת לתקשורת בין חברי המועצה והקבוצה
השנייה להודעות חשובות.
רמ"דים שרוצים להעביר מידע לכלל הסטודנטים – רצוי שיעשו זאת בקבוצה,
והמידע יועבר לכלל הסטודנטים על ידי חברי הקבוצה.
גיא העלה בקשה שהשיח יהיה מכבד ובלי ויכוחים אישיים שניתן לנהל בפרטי.
כאשר ישנה שאלה יש לפנות לבעל תפקיד רלונטי ,רק אם לא ידוע מי זה יש להפנות
את השאלה בקבוצה .גיא ידאג שאם הופנתה שאלה לבעל תפקיד – התשובה תגיע
בווטסאפ הפרטי.
בקבוצה רק מי שיודע את התשובה בבטחון מוחלט יענה .היו מקרים שענו תשובות
שאינן נכונות.
בקבוצת ההודעות החשובות יועברו תכנים חשובים לידיעת כולם.
 גיא סיפר שפנו אליו חברי אגודה שלא יודעים מה קורה באגודה .מתפקידו של היו"ר
לדאוג לכך שהאגודה תהיה מורגשת והעשייה של האגודה תיראה לכולם.
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גיא הסביר שהוא מתקשה לגייס עזרה מאנשי המועצה .מנסה להבין מה גורם לכשל.
ועל הרקע הזה הגיע להחלטות (בעזרת טל):
 כולם מוזמנים להגיע לישיבות וועד ,ישיבות הוועד יפורסמו למטרה זו.
 כמו כן יפורסמו ישיבות בעלי תפקידים ורצוי שחברי מועצה ישתתפו
ויאזינו.
 תהיה ישיבה אינטימית יותר מישיבת מועצה שהיא חודשית .ישיבות עם גיא
ואבנר שיתקיימו כל שבועיים.
 גיא מבטיח להתאמץ ולדאוג לשקיפות של הפעילות שלו
 מה נדרש מחברי המועצה:
להיות יותר פעילים ,להציע עזרה וליזום.
יש אנשים שיוצרים יותר תקשורת עם היו"ר ,גיא רוצה את כולם אתו .מבקש
להעלות רעיונות ,ולהיות יצירתיים .התקשורת של גיא עם אנשי המועצה בעלת
חשיבות ראשונה במעלה ,מעבר לנושאים אחרים.
אם יש נושאים שחברי המועצה מתקשים בהם ,גיא מבקש לדבר אתו וללבן ביחד
את הפתרון .גיא מבטיח להקשיב תמיד.
 טל:
ישנם מעט בעלי תפקידים ומשימות מרובות .משימות רבות מתנקזות לכל אחד
מאתנו .יש מצבים שפונים לבעלי תפקידים לעזרה בנושא מסוים ,ולפעמים אין
היענות מספקת.
גיא:
במקרים כאלה יש לפנות ליו"ר או לסיו"ר  .כולנו בני אדם ,ויש להמנע ממלחמות
פנימיות בינינו מכיוון שלכולנו אותה מטרה ,להיטיב עם הסטודנטים.
 .10נושא ההקלטות:
הנושא נמצא בטיפול מול המכללה ויש עדיין דין ודברים.
 .11סקר ההוראה:
ישנם מרצים ומתרגלים שרמתם נמוכה .כולם מוזמנים לשתף פעולה ולכתוב מסמך המסביר
למכללה למה חשוב שיציגו את הסקר לאנשי האגודה.
אין הכוונה לפתוח מלחמה נגד המרצים אלא לשקף את הנושא למכללה אשר פועלת בדרכים
של העברת הדרכה למרצים ולמתרגלים ושיפור יכולותיהם.
גיא מציין שיש חשיבות רבה למעקב אחר התקדמות מרצים עם יכולות נמוכות ובקרה על
השיפור שלהם.
 .12דניאלה:
יש חשיבות רבה בהעברת המסרים של הרמ"דים ובעלי התפקידים לשכבות של חברי
המועצה .מבקשת מכל אחד אישית לא לקטוע את המסרים ולהשתדל להעביר אותם לכל
הסטודנטים.
במכללה אין שלטים ואמצעי שיווק אחרים ,קבוצות הווטסאפ הן האמצעי היחיד והמעשי
להעביר מסרים לכלל הסטודנטים.
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 .13עדכוני חדשות של אבנר:






באינסטגרם יצא סקר על האגודה .הסקר נבנה עם אורטל (רמ"דית הסברה) ועם
התאחדות הסטודנטים .מבקש להפיץ בקבוצות של השכבות.
ישנן מלגות שהתפרסמו עכשיו – באחריות של מיכאל יוסף (רמ"ד מעורבות)
מתקיימות עכשיו תחרויות ספורט באחריות עמית (רמ"ד ספורט)
בתשובה לשאלה של טל :הדרייב של חשמל התמלא לאחרונה תוכן ,והוא כבר לא
ריק.
פגישת גיבוש .מיכאל ,נועה ודורון עובדים כרגע על הנושא ,הגיבוש יבוצע בהתאם
להנחיות הקורונה.

 .14לסיכום:
 חושבים על רעיון של ישיבות מועצה מצומצמות יותר 15 ,איש עם גיא ו  15איש עם
אבנר שיתקיימו במקום פתוח.
 טל מציעה את הבית שלה כמקום מפגש ,קרוב למכללה
 גיא :מעתה והלאה נפתח דף חדש ,נתנהל בשקיפות ,ונשתף כולנו פעולה במטרה
להיטיב עם הסטודנטים ושהעשייה שלנו תיראה ותורגש.

דורית גיא
 רשמה:
 אושר על ידי :דורון קמינר
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 .15נספח א' – רשימת נוכחים
שם ומשפחה

תפקיד

גיא לויתן

יו"ר

V

אבנר דולינגר

סגן יו"ר

V

סתיו רבינוביץ

מנכ"לית וגזברית

V

ירדן מזרחי

חברת מועצה

V

עדי ברעם

חברת מועצה

V

טל וייצמן

חברת מועצה

V

נעם עבדו

רמ"ד תרבות

V

אורי ג'רבי

חבר מועצה

V

אורטל ילוז

רמ"דית הסברה

V

דורון קמינר

יו"ר וועד מנהל

V

מיכאל יענקלביץ

חבר מועצה

V

דניאלה אופל

רמ"דית חדשנות ויזמות

V

שחר חתן

רמ"דית אקדמיה

V

דורית גיא

מזכירה

V

אגודת הסטודנטים אפקה | אגודת הסטודנטים של המכללה האקדמית להנדסה | ע"ר580320968
בני אפריים  ,218תל אביב | מיקוד  | 6910717טל' Aguda@mail.afeka.ac.il | 03-768-8699

האם נכח

