לכבוד מועצת הסטודðטים
וכל סטודðט/ית באפקה
הðדון :פרוטוקול ישיבת ועד מðהל אגודת הסטודðטים מכללת אפקה
שהתקיימה בתאריך 10.11.21
 .1כללי
 .1.1מועד הפגישות ðגיש בלו"ז המקוון של האגודה.
 .1.2ישיבות הועד פתוחות לכלל הסטודðטים חברי המועצה.
 .1.3חבר מועצה המעוðיין להעלות ðושא ,יפðה מראש ליו"ר האגודה
 .1.4מהלך הישיבה בוצע על פי המתוכðן ע"י היו"ר מבעוד מועד.
 .2רשימת ðוכחות ðמצאת בðספח א'.
ð .3ושאים לישיבה:
.1חוזה העסקה  -למה קימברלי ושות לא חתומים:
 קימברלי וðתי ישלחו יגישו לסתיו את הבעיות בחוזה עד ליום רביעי 17.11
 אין יותר תשלום משכורות לאðשים שלא חתומים על חוזה.
.2ביטוח תאוðות אישיות:
 בוצע ðיסוח של טופס ויתור על ביטח במהלך אימוðים ומשחקים לðבחרות הספורט
אך זהו פתרון זמðי עד שיוסר ðושא הביטוח.
 תוך כדי עמית חתן וðופר עובדים על הסדרה של פוליסות ביטוח לðבחרות הספורט.
 עמית וðופר יקבעו פגישה עם קרן לגבי ðושא הביטוחים.
.3תקציב אגודה ,יתרות:
 עד לתאריך ð 18.11שלח תקציב לועד מðהל.
.4מבחðים לאתר:
 עובדת חðות מכיðה את המבחðים להעלאה לאתר ,ביום ראשון  14.11יעלו את
המבחðים לאתר דדליין :סוף ðובמבר.
ð מצא עובד שיתמוך באקדמיה .מחפשים עוד אחד.
.5עמית טרבלסי והאתר:
 שðה א' לא מצליחים להירשם לאתר האגודה  .בטיפול אורטל עד 14.11
 לקבוע שיחה עם עמית טרבלסי עד סופ"ש הבא . 18.11
 .6לגזור זמðים לחפיפת מðכ"ל:
)עד שמעיין לא מסיימת חפיפה היא לא מתחילה חפיפה להסברה (:
 אישור מðכ"ל חדר -דðיאל לוטן -מאושר פה אחד ע"י וועד מðה
 חפיפה של מðכ"ל מתחילה ביום שלישי  16.11.21וðגמרת לא יאוחר מיום 30.11.21
.7פיצול תפקיד רמ"ד מעורבות ורווחה:
 מאושר על ידי וועד מðהל
.8אישור רמ"ד מעורבות
 אביב עזר -מאושר על ידי ועד מðהל פה אחד
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.9אישור רמ"ד רווחה
 דורון לוי -מאושר פה אחד על ידי ועד מðהל
.10עדכון בðוגע לחðוכה
 תרבות )אירוע לימודי ערב( -סטðדאפ
 מעורבבות -סופגðיות כל ערב הדלקת ðרות
.11שימוש ב:Monday
 כולם כולל כולם משתמשים במאðדיי!!!!
.12הצגת מבðה ארגוðי ותחומי אחריות:
 סתיו הציגה – אין לי כוח לפרט ,השעה 23:50
.13עדכון בðוגע לðושאי ישיבת המועצה:

ð .5ספח א' – רשימת ðוכחים
האם ðכח

שם ומשפחה

תפקיד

סתיו רביðוביץ'

יו"ר

V

דורון קמיðר

חבר וועד מðהל

V

אביחי מאושר

חבר וועד מðהל

V

ðופר שלוסברג

סיו"ר

V

דורון בלומðפלד

חבר ועד מðהל

V

קימברלי אדרי

רמ"ח אקדמיה

V

רשם – דורון בלומנפלד

*המסמך מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים
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