לכבוד מועצת הסטודנטים
וכל סטודנט/ית באפקה
הנדון :פרוטוקול ישיבת מועצה אגודת הסטודנטים מכללת אפקה
שהתקיימה בתאריך 06.04.2021באופן היברידי
 .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'.
.3
.4
.5

.6

.7

דברי פתיחה ,יו"ר:
היו"ר הודה לכל מי שהגיע לפגישה ונוכח בה ,ועדכן כי הוא חוזר לתפקוד מלא בשבוע הבא
( 11באפריל  )2021וציין כי אבנר וסתיו תפקדו היטב בעת העדרו.
נכחו  18 vחברי מועצה
בחירות לאגודה בקדנציה הבאה:
אבנר :יש לאשר את תקנון הבחירות שיתבצעו בחודש מאי ,וגם יש לאשר את וועדת הבחירות
סתיו מציגה ומקריאה את תקנון הבחירות.
 לוחות הזמנים לבחירות
 הבחירות יהיו בחירות מקוונות בדומה לשנה שעברה
וועדת הבחירות:
 הוועדה נבחרה על ידי היו"ר מתוך ראיה שאנשי הוועדה לא יכהנו באגודה בשנה הבאה.
נבחרו :תום כהן יהיה יו"ר וועדת הבחירות וחברים בה יהיו :שי זלוציבר ,קובי סולטן.
הצבעה על תקנון הבחירות ועל הרכב וועדת הבחירות:
מעיין  -בעד
 בתאל – בעד
מיכאל יענקלביץ  -בעד
 גיא – בעד
מיכאל יוסף  -מתנגד
 עדי ברעם – בעד
ניצן  -בעד
 דניאלה – בעד
נועה  -בעד
 שי – בעד
אורטל – בעד
 דורון בלומנפלד – בעד
סתיו – בעד
 דורון קמינר – בעד
 אבנר – בעד

אושר ברוב קולות 14 :בעד 1 ,מתנגד
 .8נושא תקציב האגודה:
סתיו הציגה את השינויים שבוצעו בתקציב האגודה כפי שאושר באחת הישיבות הקודמות,
וזאת בהתאם לתקופת הקורונה והחזרה ללימודים בקמפוס.
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להלן השינויים:
עליה בתקציב למדור זה
מדור ערב:
אס"א לא התקיים ואולמות ספורט לא נפתחו ,לכן עבר התקציב לקניית
ספורט:
מכשיר סוני חדש לטובת נבחרת  esportשל המכללה ,זו נבחרת
במשחקים דיגיטליים על מכשיר הסוני .כמו כן ישמש המכשיר
סטודנטים בקמפוס שיש להם הפסקה קצרה ורוצים לשחק במכשיר.
מאחר ויש  2מכשירי טלויזיה ניתן לשחק בשני מכשירי סוני.
כמו כן נקנה ציוד כגון מזרונים ,משקולות ,רצועות וכו'
דוברות והסברה :נקנתה מצלמה דיגיטלית באיכות טובה לצילום אירועים שונים כך שלא
יהיה צורך להזמין צלם מקצועי בכל צילום פשוט .נושא זה תוקצב ב 4000
 ,₪והמצלמה נקנתה בתשלום של  ₪ 4400בקירוב.
מחלקת אקדמיה :נוספה רמ"דית חשמל ורפואית במקום בתאל .קימברלי החליטה להתנדב
עד לחודש יולי .2021
שחר העירה שיש צורך לתקצב נושאים שונים שצצים במהלך השנה
והשייכים לאקדמיה ,כגון טלפונים לרמ"דים .הטלפונים האישיים
מכילים את קבוצות הווטסאפ וממש עמוסים בהודעות.
סוכם שנושא זה ידון בישיבת האקדמיה הבאה.
גיא העיר שידוע שמח' אקדמיה עבדה קשה ובזכות הכנסות המרטונים
התקציב הוצל.
אין שינוי בתקציב ,למרות שלא יהיו הכנסות מהקפטריה בשנה זו.
כספים:
מעורבות ורווחה :נוספו נושאים מתוקצבים :טקס יום השואה ויום הזכרון ,הוזמן צלם
וידאו מקצועי שיעשה גם סאונד ויעלה לייב לרשת ברמה מקצועית.
נוסף אירוע גיבוש לסטודנטים שהם הורים ,וגם פינת הקפה שתוקצבה.
אין שינוי בתקציב
הוצאות הנהלה:
אין רמ"ד תרבות ייעודי ולכן שלי מבצעת גם את התפקיד הזה .אם יהיה
תרבות:
מצב שיתאפשרו אירועים בקמפוס נוסיף תקציב לבירה ואולי גם נמנה
רמ"ד תרבות.
גיבוש לשנה א':בתאל ודורון קמינר העירו כי יש לעודד מפגשים של
הסטודנטים ולשאוף שהאגודה תהיה חלק מזה.
המשך תקציב תרבות :ארועים שהתקיימו ,פורים ומסיבת פסח.
עתידים להתקיים :עצמאות ,יום הסטודנט ,שבוע לימודי ערב ,אירוע
תרבות נוסף בקיץ וטקסים של יום השואה ויום הזכרון.
ליום הסטודנט יש תקציב של  ₪ 25,000ללימודי ערב ו  ₪ 35,000ללימודי
בוקר .אם תהיה אפשרות לאירועים פרונטליים התקציב יועלה ל
 ₪ 80,000ויהיה אירוע מוצלח .הדבר יוחלט בישיבת מועצה בבוא היום.
גיא ציין :השירות שהתקבל בעבר מנכס לא היה מספק ,ואילו משריקי
התקבל שירות מעולה ולכן הנטיה היא לעבוד עם שריקי ,אך דבר זה יבחן
מול עלות/תועלת.
אין שינוי בתקציב
בר:
עד לחודש יולי אין תקציב לשכר עובדי החנות .כרגע יש  2עובדות בחל"ת.
חנות האגודה:
ערב גיבוש לאנשי
התקציב עלה
האגודה (השני):
שי לחג לאנשי
התקציב עלה
האגודה:
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אלו היו השינויים בתקציב ,והתקציב לאחר השינויים עלה להצבעה:
מאשרת
סתיו :
מאשר
גיא:
דורון בלומנפלד :מאשר
מאשר
דורון קמינר:
מאשרת
ירדן:
מיכאל יענקלביץ :מאשר
מאשרת
אורטל:

אבנר:
מעין:
בתאל:
שי:
נועה:
עדי:

מאשר
מאשרת
מאשרת
מאשר
מאשרת
מאשרת

התקציב אושר ברב קולות של  14מאשרים ,אין התנגדויות.
 .9סקירת פעילות בעלי התפקידים:
אקדמיה :סקירה של קימברלי (רמ"ד חשמל ורפואית) :הנושאים השוטפים ,כגון עזרה
לסטודנטים בנושאי אקדמיה ,פנלים להתמחויות ,יש להעלות מבחנים של שנה ד' לאתר,
בנושא דרייבים בקרוב נשתמש ב  one driveבמקום בדרייב של גוגל ויהיה דרייב אחד גדול
עם חלוקה למחלקות .לכל הסטודנטים תהיה גישה לדרייבים השונים .לפי התוכנית מח'
אקדמיה תפעל בשני מישורים :א' :שתהיה אפשרות באתר לערער על ציון שהתקבל
ב' :בזמן מבחנים המרצים מחויבים להחזיר ציון עד  7ימים לפני מועד ב' .בפועל זה לא
מתקיים .צוין מקרה של  3סטודנטים שקיבלו ציון על מועד א'  3ימים לאחר מועד ב' .הנושא
יועלה בוועידת הוראה בקרוב .גם ציונים של מעבדות מטופלים ,על אף שמבחינת המכללה
המעבדות אינן אקט לימודי .יטופל מול ברלה.
לימודי ערב :סקירה של דורון בלומנפלד :ביום ו' הקרוב אורגן יום כיף לסטודנטים הורים
בחי כיף בראשון ,הילדים יקבלו גם שלגונים .הנושא של המרתונים הקרובים מורכב ,מאחר
ולא ידוע אם יתקיימו בצורה היברידית או לגמרי בכיתות .טקסים :טקס יום הזכרון יהיה
בסימן של לוחמות שנפלו בקרבות ויהיה מרגש.
כספים :סקירה של סתיו :היתה פעילות רבה מול רו"ח ,עו"ד ,מבקר האגודה ,עותקים
ובאומן .לאחר עבודה מאומצת הגיע גם אישור ניהול תקין לתשפ"א דבר משמח ומעודד.
בלי אישור זה לא ניתן לקבל תקציבים שונים ולהתנהל כאגודה.
רואה החשבון התחיל לעבוד על דו"חות כספיים לשנת  2020אשר בקרוב יועבר לאישור
המועצה.
מעורבות ורווחה :הטקסים שיתקיימו בקרוב ,אירועי תרבות למשל האירוע עם נעמי חזקיה
שהתקיים בתחילת הסמסטר ובקרוב מתוכננים אירועי תרבות שונים
ספורט :התחלת השאלת ציוד כגון רצועות ,מזרונים ,משקולות וכו' לפעילות ספורטיבית של
סטודנטים .נבחרות הספורט חוזרות לפעילות כגון :שחמט ,כדורסל ,כדורעף ,כדורגל ,טניס,
ריצה ,פילטיס ,יוגה וטיפוס .במאי מתוכננת תחרות טיפוס .בנוסף יצירת טורנירים שיחליפו
את אס"א.
יזמות וחדשנות :יצרנו מועדון אמנות ,והיו פעילויות בנושאים הבאים:קיימות....מעגלית,
אפקתון ,וטכנולוגיות למידה.
דוברות :פרסומים שגרתיים של הספורט והנבחרות השונות ,הטקסים הקרובים שלכבודם
נרכשה המצלמה ,הופקו פוסטרים שונים לכבוד חזרת הסטודנטים לקמפוס ,הופק סרטון
בוגרים בשיתוף המכללה ,בוצעו פגישות תעסוקה עם חברות ומגייסים אשר פורסמו
בפייסבוק.
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 .10הערות שונות :דורון ,מבקר האגודה העיר שיש להעלות את כל הפרוטוקולים של פגישות
מועצה וועד לאתר לטובת נגישות לסטודנטים .הובטח שיבוצע.
גיא העלה שאלה לדורון ,בעניין וועדת הבחירות שכבר נבחרה :האם אפשר להחליף את אחד
החברים בחברה על מנת שיהיה יצוג נשי .דורון הבטיח לבדוק את הנושא.
אבנר ביקש מכל בעלי התפקידים לעדכן את תיקי התפקיד שנשלחו אליהם לעדכון.
גיא לסיכום :מודה שוב לכל מי שהגיע לישיבה זו ,שהיא הישיבה אחת לפני אחרונה .במאי
תתקיים ישיבת המועצה האחרונה שבה ארצה לראות את כולם וזה חשוב מאחר וזו הישיבה
האחרונה.

דורית גיא
 רשמה:
 אושר על ידי :דורון קמינר

 .11נספח 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

דורון קמינר

יו"ר וועד מנהל

V

מיכאל יענקלביץ

חבר מועצה

V

דניאלה אופל

רמ"דית חדשנות ויזמות

V

מעיין אליעז

רמ"דית תעו"נ

V

דורון בלומנפלד

רמ"ד לימודי ערב

V

בתאל סגל

חברת מועצה

V
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האם נכח

שי זלוציבר

וועדת ביקורת

V

ירדן מזרחי

חברת מועצה

V

נועה הרציון

דוברת האגודה

V

אורטל ילוז

רמ"דית הסברה

V

קימברלי אדרי

רמ"ד חשמל ורפואית

V

מיכאל יוסף ישרזאדה

חבר מועצה

V

שחר חתן

רמ"ד תוכנה ומדמ"ח

דורית גיא

מזכירה
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