לכבוד מועצת הסטודנטים
וכל סטודנט/ית באפקה
הנדון :פרוטוקול ישיבת מועצה אגודת הסטודנטים מכללת אפקה
שהתקיימה בתאריך 21.12.21
 .1כללי
 .1.1מועד הפגישות נגיש בלו"ז המקוון של האגודה.
 .1.2פרוטוקול ישיבת מועצה פתוח לכלל הסטודנטים.
 .1.3חבר מועצה המעוניין להעלות נושא ,יפנה מראש ליו"ר האגודה
 .1.4מהלך הישיבה בוצע על פי המתוכנן ע"י היו"ר מבעוד מועד.
 .1.5הישיבה התקיימה באופן פרונטלי ובאופן מקוון (.)ZOOM
 .2רשימת נוכחות נמצאת בנספח א'.
 .3נושאים לישיבה:
• הצגת בעלי תפקידים ועדכונים:
 oמנכ"ל -דניאל :שמח לבשר שגויסה מנהלת משרד.
 oרמ"ד תרבות -אלדד :מעדכן על האירועים הקרובים -נובי גוד ,סטנד אפ ,עגלות אוכל
בשעת אפקה ועוד הפתעות.
 oרמ"ד תשתיות ורווחה -דורון :מעדכן על העשייה של המדור -שת"פ עם הקפיטריה,
פתיחת מרחבי למידה חדשים ,שת"פ עם עסקים קטנים שיקנו הנחות לסטודנטים,
רכישת מקררים נוספים לקמפוס ,הקמת עמדת ה , X-BOXרכישת משחקי שולחן
(פינג פונג ,כדורגל שולחן ועוד)" ,הרצאות על הבר" ( הרצאות מעשירות ע"י מרצים
אורחים באווירה אחרת) ועוד ועוד.
 oרמ"ד יזמות וחדשנות-רענן :עושים פעילות שוטפת ובעיקר מתרכזים בלפרסם
ולשווק לכלל הסטודנטים את מרכז היזמות והחדשנות.
 oרמ"ד מעורבות -אביב :מעדכן על הפעילויות הקרובות -יום האישה ,תרומות דם
ופעילות שוטפת.
 oדובר-אורי :ניהול המדיה החברתית של האגודה ,בקרוב ייפגש עם נועה מהמכללה
לגבי שת"פ.
 oמחלקת אקדמיה -יאיר וקימברלי :כרגע המחלקה מתעסקת בעיקר במרתונים,
פתחנו כמות של כ 25מרתונים! המחלקה עובדת סביב השעון ,ברוך הבא יאיר.
 oיו"ר -סתיו :עדכון על דברים כלליים ,הסבר על ניהול תקין ועוד.
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תקציב:
 oהתקציב נשלח לכל חברי המועצה לעיון וניתנה אפשרות לשלוח שאלות והערות
מראש ,לא נרשמו הערות לגבי התקציב.
 oסתיו הציגה את התקציב וביצעה סקירה קצרה על כל מדור.
 oיו"ר האגודה מבקשת להביא את תקציב האגודה תשפ"ב ( )2021-2022לאישור
המועצה.
 oהצבעה:
נמנע
נגד
בעד
שם
V
יגאל איקצ'טל
V
קימברלי אדרי
V
נתי זפקו
V
דורון קמינר
V
מיכל אהרון
V
אחמד אבו רודא
V
סתיו רבינוביץ'
V
דורון בלומנפלד
V
מיכאל ישרזדה
V
רענן יוסף
V
נופר שלוסברג
V
מוחמד עבד אלקאדר
V
מעיין אלי-עז
V
אביחי מאושר

בעד ,14-נגד ,0-נמנע0-
התקציב אושר פה אחד.
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 .5נספח א' – רשימת נוכחים
שם ומשפחה

תפקיד

סתיו רבינוביץ'

יו"ר

דורון קמינר

יו"ר וועד מנהל

ZOOM

אביחי מאושר

חבר וועד מנהל

ZOOM

נופר שלוסברג

סיו"ר

V

דורון בלומנפלד

חבר ועד מנהל

V

קימברלי אדרי

רמ"ח אקדמיה

ZOOM

דניאל לוטן

מנכ"ל גזבר

יגאל איקצ'טל

חבר ועדת ביקורת

ZOOM

אורי וולך

דובר

ZOOM

אביב עזר

רמ"ד מעורבות

ZOOM

יאיר מייסטר

רמ"ד אקדמיה רפואית ומד"י

ZOOM

נתי זפקו

חבר מועצה

ZOOM

מיכל אהרון

חברת מועצה

ZOOM

אחמד אבו רודא

יו"ר ועדת ביקורת

ZOOM

אלדד רבינוביץ'

רמ"ד תרבות

V

דורון לוי

רמ"ד תשתיות ורווחה

V

מיכאל ישרזדה

חבר מועצה

V

רענן יוסף

רמ"ד יזמות וחדשנות

V

מוחמד עבד אלקאדר

חבר מועצה

V

מעיין אלי-עז

רמ"ד הסברה

V
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האם נכח
V

V

רשם – דורון בלומנפלד

*המסמך מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים
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