לכבוד מועצת הסטודנטים
וכל סטודנט/ית באפקה
הנדון :פרוטוקול ישיבת מועצת אגודת הסטודנטים
שהתקיימה בתאריך  13.1.21באופן מקוון בזום
 .1כללי
א .מועד הפגישות נגיש בלו"ז המקוון של האגודה.
ב .ישיבות המועצה פתוחות לכלל הסטודנטים חברי אגודה.
ג .חבר מועצה המעוניין להעלות נושא ,יפנה מראש ליו"ר האגודה
ד .מהלך הישיבה בוצע על פי המתוכנן ע"י היו"ר מבעוד מועד.
 .2רשימת נוכחות נמצאת בנספח א'.
 .3סקירת בעלי תפקידים על שהיה בסמסטר החולף בגזרתם:
יזמות וחדשנות (דניאלה):
בוצע בשיתוף המכללה :תכנית מסביב לעולם ,מפגש פורום קורונה ,מועדון אמנות ,סדנת
קניין ופטנטים  ,סדנת ייעוץ – קניין רוחני ועוד .קוראת לכל חברי האגודה לשתף את
האירועים ,זה כיף עבור הסטודנטים  ,ללא עלות .גיא קורא לחברי האגודה להציע רעיונות
בתחום.
תרבות (נעם):
הכל היה צריך לקרות רק בזום ,מה שהגביל את יכולות המדור .בוצעו סדנת פנויים פנויות עם
שנקר ,סדנת אפיית סופגניות עם שנקר ,סדנת הכנת קוקטיילים ,מפגש עם סטודנט
מהתעשייה ,כמעט בוצעו פגישות היכרות לשנה א' ,שהופסקו עם החמרת הגבלות המגפה.
ספורט (עמית):
הקמנו קבוצת ספורט ,בה ביצענו תחרות – כל אחד מתאמן באופן עצמאי; שיעורי יוגה
מקוונים בלייב; הרצאות כמו עמידת ידיים בחינם; סדנת שחמט למתחילים; הפעלת נבחרת
טיפוס ע"י דורון קמינר בשת"פ חסר תקדים עם קיר הטיפוס – קמינר מוסיף :כל מתאמן
משלם סכום מסובסד אבל יש לו מנוי חופשי ,ולסכום נרחב של אנשים  ,גם סטודנטים בכלל
שבועיים ושיעור חינם.
התכנון לחודשים הקרובים :שנבחרות כדורגל ,כדורסל וכדורעף תחזורנה לפעילות בתחילת
סמסטר ב' ,כדי לשמר את הכושר וההוואי של חבריהן .על הדרך נארגן ציוד חדש היכן
שצריך .בנוסף ,בוחנים אפשרות להשתתף באס"א אילת ,ככל שתהיה; פוסטים לעידוד
פעילות גופנית להפגת המתח בתקופת המבחנים; עידוד נבחרת ריצה או תחרות לנשים בלבד;
בתאל מבקשת לשים דגש על אוכלוסיות שאינן ספורטיביות .גיא אמר שהנושא יידון ע"י
אבנר ,עמית ובתאל.
דוברות והסברה:
בנוסף לשגרה ,התחלנו ב"הכר את החבר" ,השנה גם למועצה ולא רק לאגודה; התחלנו
באוסף סרטוני הסברה שימושיים; הכנסנו את משתמש האגודה בווטסאפ לעוד קבוצות.
קוראת לחברי האגודה – תגיבו ,תשתפו ,תחבבו .ככה נגביר את התהודה לפרסומינו.
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מעורבות (מיכאל יוצא ,שלי נכנסת):
סטנדאפ לכבוד נובי גוד ,שבוצעה בו גם התרמה ; המכללה תקרא בשמע באם תתגלה טעות
במבחן כלשהו .בתאל מחזקת :אם יש לכם בעיה ,קודם תנסו לבד .אנו באקדמיה נוכל
להכוינכם ; מתוכננת שטיפת מכוניות עם ג'ימבורי ,לסטו' ההורים לילדיהם.
אקדמיה (יחד עם דורון בלומנפלד):
אי העלאת מחיר קורס אנגלית; הקמת פורום גאה; שינוי שעות מעבדה שהיו בעיתיות;
תחילת דאגה מיוחדת לתואר שני; שיחת הרגעה לקראת המבחנים לשנה א' ,איסוף מבחנים
נרחב  -כולל לדרייב; מרתונים רבים ,סה"כ  40מפגשים ועוד שיעורי עזר ,זאת גם בעזרת
אחראי מרתון; מאות רבות של פניות סטודנטים מכל השנים ומכל המקצועות.
ערב (דורון בלומנפלד):
תוספת זמן  25אחוז להורים במבחנים של סמסטר א'; נשים מיניקות יציאה ממצלמה ללא
הגבלה; יצירת ותחזוק קהילת הורים; שיחה עם הנשיא גם לערב – באופן די תקדימי .נכנסו
אליה סטו' רבים אף יותר מזו של הבוקר ,באופן יחסי.
גזברית ומנכ"ל (סתיו):
סיימנו להגיש דוח ניהול תקין  , 2019כעת מגישים על  ,2020תחתמו על חוזים חדשים ,בודקת
ביטוחי נושאי משרה; בוצעו תשלומים למתרגלים.
מזכירות (גיא ,בשם דורית):
הוקמה חנות אגודה מקוונת ,דורית עזרה למחלקת אקדמיה ,נתחיל מתווה לשימור ידע יעיל
לאגודות הבאות .מסייעת רבות לסתיו בנושאים הכספיים.
סיכום סגן יושב הראש (אבנר):
תקופת האגודה הזו ,רובה ככולה לצד המגפה .לכן היא דורשת מכל אחת ואחד מאיתנו לגלות
גמישות בניהול האירועים והמהלכים ,לצד חוסן מול סטו דנטים שמרגישים קל יותר
להתלונן ,שכן הם לא רואים אתכם בפנים כמעט ,ואכן קשה להם לעיתים ,במיוחד בשל
המגפה .גאה בכם על העשייה המבורכת ,ומחזק את ידיכם.
זו תקופה שנתגאה בה אחר כך .תהיו גאים כבר עכשיו!
מבקש ,בהמשך לדברי דניאלה ונועה ,להפיץ את האגודה ,לשווק אותה לסטודנטים בקצה,
ועם טאץ' אישי .להגיב לפוסט ,באמת ,מהלב .רק ככה נגיע ליותר סטודנטים – והם ירוויחו.
וזו מטרתנו היחידה.
כמו כן ,כמובן ,בהצלחה במבחנים!
סיכום יושב הראש (גיא):
בוצעו חילופי מחלקות בקרב ההנהלה .לכן ,מעתה עובדים תחת היו"ר אקדמיה ,גזברות
ומזכירות.
עם הסיו"ר יעבדו מעורבות ורווחה ,ערב ,תרבות ,יזמות וחדשנות ,דוברות ,הסברה ,ספורט.
בנוסף ,אני משתדל להציג בפניכם קודם את הנעשה ואת שייעשה באגודה – בישיבות ,ובפרט
בווטסאפ .אני תמיד משתדל להיות קשוב אליכם ,ואתם מוזמנים לפנות אליי.
כמו כן ,אנחנו עובדים על מתווה לסקר הוראה ,אולי בשיתוף המכללה .נעדכן בהמשך.
סמסטר הבא כנראה רובו ככולו יהיה בזום.
השגנו התאמות מבחנים לסמסטר זה בלבד.
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באקדמיה אנו מתכננים לבצע דרייב שיידע להתממשק ,כולל העלאת מבחנים ,ואז נוכל גם
לשפר איכות הסיכומים.
לשאלה לגבי החלפת רו"ח האגודה ,השיב גיא :לאחר השלמת הדו"חות הכספיים ,נבצע סקר
שוק ,ונעדכן אתכם אז.
בברכה,
אבנר דולינגר ,סגן יושב ראש
אגודת הסטודנטים אפקה
האגודה
הנהלת
בשם
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נספח א' – רשימת נוכחים
שם ומשפחה

תפקיד

גיא לויתן

יו"ר

V

אבנר דולינגר

סגן יו"ר

V

דורון קמינר

יו"ר ועד מנהל

V

תומר ארנון

חבר ועד מנהל

V

ניצן גרינבוים

חברת ועד מנהל

V

סתיו סוזן רבינוביץ'

מנכ"ל וגזברית

V

אחמד אבו רודא

יו"ר ועדת ביקורת

V

שי יניב זלוציבר

חבר ועדת ביקורת

X

יוליה נרינסקי

חברת ועדת ביקורת

V

דורית גיא

מזכירה

V

בתאל סגל

רמ"דית אקדמיה  -חשמל ורפואית

V

אופיר אסייג

רמ"דית אקדמיה – תעשייה וניהול ומדעי היסוד

V

אביחי מאושר

רמ"ד אקדמיה – מכנית

V

שחר חתן

רמ"דית אקדמיה – תוכנה ומדמ"ח

V

דניאלה אופל

רמ"ד יזמות וחדשנות

V

נעם עבדו

רמ"ד תרבות

V

מיכאל ישרדזה

חבר מועצה

V

שלי פיינברג

רמ"ד מעורבות ורווחה

V

אורי גרבי

חבר מועצה

X

עמית חתן

רמ"ד ספורט

V

דורון בלומנפלד

רמ"ד ערב

V

נועה הר ציון

דוברת

V

תמר אהרון

חברת מועצה

V

שחף יעקובי

חברת מועצה

X
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האם נכח

עדי ברעם

חברת מועצה

V

ירדן מזרחי

חברת מועצה

V

מעין אלי-עז

חברת מועצה

V

טל ויצמן

חברת מועצה

X

אורטל ילוז

רמ"ד הסברה

V

מיכאל יענקלביץ'

חבר מועצה

V

קובי סולטן

חבר מועצה

X

רענן יוסף

חבר מועצה

V

תומר קמר

חבר מועצה

V
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