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 פרוטוקול ישיבת מועצה #5 05.05.2020
 

 נוכחים:
טל האגודה, מנכ״ל הסן דניאל האגודה, ר סיו״ סולומון יהונתן האגודה, יו״ר פסח               תום
בחירות, ועדת אקדמיה+ רוטשילד- ניצן תרבות, רמ"ח זלצמן מאי הנדסאים, סיו״ר             אסולין
תומר קרן, אור הנדסאים, תרבות רמ"ח - מור שקד בחירות, ועדת יו"ר - מור                ארז

 שהרבני,שחר דוד.
  

 חברי מועצה:
  

 נוכחות+הצבעה שם מחלקה

   שרה זלטה אמנות רב תחומית

   בן שרון הנדסאי אדריכלות

   מור וליקסון הנדסאי אזרחית

   משה ארביב  

   גרמן פלק  

   שחר פולק  

   ליגל מסיק הנדסה כימית

 הנדסת חשמל
   ריטה דוד ואלקטרוניקה

   ויקי בריל הנדסת תוכנה

 הנדסת תעשייה
   נטלי רזון וניהול

   שרון אוחיון  

   מורן אגמון  

   ענבר לוי  

   טל אלישע  

   אמיר פז  
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   איה אראל  

   אבירם פימה עיצוב אופנה

   עילי פירילאס  

   גיתית פרידברג עיצוב טקסטיל

 עיצוב פנים מבנה
   אלכס מוגילבסקי וסביבה

   מור ברגר עיצוב תכשיטים

   יוסף אלן  

   בן מולינה עיצוב תעשייתי

   מעוז טרודלר תקשורת חזותית

   שקד קמחי  

   ספיר ארזי  

   יעלה אשכנזי  

   גלי זוהר  

 19/28   סך הכל
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 סדר יום לישיבה:

  
 עדכונים אקדמיים: מועדי ב', הנחיות לבחינות, מקרים חריגים.1.
 עדכונים ברמה הארצית.2.
 עדכון ביחס לפרויקטים חברתיים.3.
 עדכון ביחס לסקר האגודה.4.
 עדכון מטעם ועדת הבחירות ביחס לבחירות לאגודה5.

 הצבעה: דחיית בחירות מועצה.-
 הצבעה:הערכת זמן כהונת יו"ר סיו"ר.-

 דיון בנושא סקילס מקוון.6.

 עדכון לגבי הפאנג'ויה.7.
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 דברי פתיחה:

לפי נושאים מספר על ונדבר האחרונה הישיבה זוהי לכולם, "שלום האגודה): (יו"ר פסח               תום
ההשפעות את להבין מתחילים אנחנו בעצמנו. חווים שאנו והדברים מהשטח הבעיות כולל              הסדר
גם נתייחס ובמהלכה פתוח, ושיח עדכון ישיבת זוהי הלימוד. שנת על המכוונים הלימודים               של

 לעדכון על פרויקטים של האגודה. אנחנו נעבור על הנושאים לפי סדר היום."

 

 נושא 1- עדכונים אקדמיים:

תחילת עם ב', סמסטר לתוך נגררו א' סמסטר של ב' מועדי כל הקורונה תחילת בגלל פסח:                  תום
החובות כל את מסיימים שאנחנו יולי עם יחד סוכם לקיץ. המבחנים כל את דחו ב'                 סמסטר
איך ועד מבחנים מנהלי ב' סמסטר מבחני את לתכנן במקביל התחלנו מאי. סוף עד                האקדמיים
המבחנים את לעשות נחזור שבה סבירות יש הנראה ככל מכוונת. בצורה בחינות טוהר               אוכפים
יש בפועל והמל"ג, הות"ת לבין המוסדות בין נתק יש סופי. עדכון אין ועוד בכיתות ב                 סמסטר
חזרה על הוראות אין הלימוד. במוסדות בפועל שקורה מה לבין בתקשורת שאומרים מה בין                פער

 ללימודים .

 תומר שהרבני: "אנחנו יכולים לבקש להמשיך ללמוד בצורה שאנו לומדים עכשיו?"

נצטרך אנחנו יחליט שמל"ג מה יום של בסופו אבל דעה, להביע אפשרות לנו יש "כן פסח:                  תום
של בסופו המוסד החלטת מה"ט. מול משפיעים מאוד אנחנו שבהנדסאים לציין חשוב              להתיישר,
להשפיע נצליח המל"ג. על להשפיע צריך להשפיע רוצים אנחנו אם המל"ג, מהחלטת נובעת               דבר

 על המוסד דרך המל"ג."

לא כאילו ללימודים לחזור לסטודנטים להגיד הגיוני לא באסון, נמצאים "אנחנו פימה:              אבירם
 קרה שום דבר, אי אפשר להחזיר הכל לשגרה באופן רגיל, וחובה עלינו לעשות משהו בנושא."

בנוסף למוסד, בקלות להגיע יוכלו ולא להורים עוזבים רבים "סטודנטים מוגילבסקי:             אלכס
 שהלימודים נכון להיות עובדים באופן רציף."

בינרי ציון לנו יש בסוף ועוד קשוחה כך כל ברמה לא הם המבחנים אביב ותל hit בריל:"ב                   ויקי
 שלא נכנס לממוצע, או לעשות מספרי או שלא יגררו אותי לקיץ."

3800 אנחנו להבין חשוב המצגת, להמשך להנחתה' ו'מרים צודק אתה "אבירן פסח:              תום
לא עדיין אנחנו אלכס איתה. מתמודדים סטונדטים 350000 של בעיה עם ומתמודדים              סטודנטים
שנהיה כמובן מהמשבר. יציאה טקטיקת אין ועוד המחלקות בין ההפרדה יהיה מה              יודעים

 איתכם בתקשורת על כל הנושאים. מל"ג לא התערב באופן הבחינה.

תובנות ויש סטודנטים, 550 אותו שמלואו בנושא סקר עשינו המקוונים, הלימודים             לגבי
היא העשיה מרבית תחומית רב ואופנה טקסטיל באופנה פחות. וחלק מבסוטים חלק              מעניינות,

 פיזית ואין להם הצדקה להמשך לימודים מהמחשב."
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 נושא 2- עדכונים ברמה הארצית:

לסטודנטים כלכלי סיוע דורשים אנחנו הסטודנטים. קבוצות כל למען מאבק "פתחנו פסח:              תום
המטרה ועמוקה. קיימת בעיה יש אך כרגיל. עסקים משדרים והות"ת המל"ג שני ומצד               שנפגעו,
צירים, בכמה עובדים אנחנו כלכלי. רקע על מהלימודים שנושרים סטודנטים יהיו שלא היא               שלנו
אפשר ומנגד שלנו, הקשיים את היום לסדר מעלים אשר כנסת חברי של לובי דרך הוא אחד                  ציר
יום סתם. מתלוננים והסטודנטים בעיות שום אין כאילו מציגות אשר כתבות של דוגמא               לראות

 חמישי אנחנו נוסעים לכנסת אלפי סטונדטים למחוא. שאלות?"

גדול פער יש באונליין שנלמד מה הקלות, נדרוש המהט?, של המבחנים לגבי "מה שהרבני:                תומר
 למה שהינו אמורים ללמוד בכיתה."

המשבר. עקב שנוצרות הבעיות כל את לה ונעלה מהט, יו"ר עם נפגשים אנחנו "מחר פסח:                 תום
מבחנים של דחיה או התאמות נעדיף אנחנו בו משתמשים שאנחנו משהו לא זה הקלות אחדד                 אני

 והיא הסוגיה המרכזית."

 אבירם פימה: "על איזה הקלות מדברים איתנו? יש בירוקרטיה רבה."

למדינה, זה כלכלית הפדגוגית. ולרמה הכלכלית לרמה השיח את להפריד רוצה "אני פסח:               תום
הלימוד אופן אחד לשתיים מתחלקות השאלות מרבית שליטה. יותר הרבה לנו יש הפדגוגי               לגבי
נתעקש אנחנו מהמשבר, ליציאה פתרון להציע נוכל שיזף עם השיח אחרי המבחנים. אופן               ושתים

 שהחזרה תיהיה חלקה ככול האפשר."

למפגשים להגיע כמו לעשות נוכל שלא דברים יש סיכון, באוכלוסיית סטודנט "בתור פז:               אמיר
 בקבוצות גדולות."

ביותר. הטוב המענה את לתת ננסה רגילים, לימודים של והבעיות מהשאלות חלק "זה פסח:                תום
 קודם נבין מה המסלול ואז נדע לאן אנחנו מכווינים את ההנהלה."

כסף לנו אין כי הגיוני לא וזה מוצרים לקנות מרצים ידי על נשלחים "סטודנטים פימה:                 אבירם
 המשבר לא נגמר ואף אחד לא מדבר על זה, הפקולטה לעיצוב באווירה של סוף."

דבר פרטנית. ונטפל אישית לי שתעביר מבקש הזאת הבעיה אפורים, לתשלומים "בנוגע פסח:               תום
התשלומים מקופת ירד הזה שהכסף תדעו חומרים לקנות מסטודנט שדורש מרצה כל              נוסף,
לסטודנטים. יוחזר כראוי כסף יממשו שלא איפה בעתיד. זאת ונעשה בעבר זאת עשינו               הנלווים.
את לשלוח ולא דברים לסטודנטים לקנות למחלקות ברור בצורה אמרנו כאגודה             אנחנו
אליכם מוחזר להיות יצטרך הזה הכסף לצערי. בפועל קרה לא שזה יודע אני לקנות.                הסטודנטים

 בסופו של דבר."

בגלל ישן לא אני בזה, לעמוד נוכל לא כי מהרגיל אחרות להיות צריכות "ההגשות פימה:                 אבירם
 המצב."

מרצים כמו הבעיות כל את נצמצם יחד ואנחנו למדתם שלא משהו להגיש תצטרכו "לא פסח:                 תום
 שמבקשים ממכם לקנות דברים.

 אני אומר אנחנו מאוד תקיפים מול ההנעלה בנושא."
 רעות משה: "מה בנוגע למבחני משפרי ציון?"
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את רק לבחון או לכולם בקיץ מבחנים או מורכבת, סיטואציה עם מתמודדים "אנחנו פסח:                תום
מי התואר, את לסיים כדי ציון לשפר ולא אקדמיים חובות יהיו שלא הוא שלנו היעד שנכשל.                  מי
פועלים אנחנו ספציפיות. לבחינות מיוחדים מועדים שיהיו ננסה בעתיד. יוכל לשפר             שרוצה
למל"ג יעלו שסטודנטים רוצים שאנחנו במעמד אנחנו ידעו. שכולם וחשוב מוזנח לא והוא               בנושא

 כדי להמחיש את גודל הבעיה."

לא היא זו ציון לשיפור בחינה דבר של בסופו אבל מיוחדים למועדים לדחוף "חשוב : הראל                  איה
 פריווילגיה היא חובה, וצריך לעשות משהו שהוא לא במרחק שנה מהחומר הנלמד."

לזכור וחשוב סמסטר. באמצע ב' מועדי מבחנים גם מילה, כל עם מסכימה "אני דוד:                ריטה
 שמחלקות גמישות לומדות גם בקיץ, אנחנו נצטרך ללמוד עוד לקורסים ישנים, זה אבסורד."

אנחנו א סמסטר ב מועדי בציפיות. לעמוד מנת על הכל עושים אנחנו צודקים, "אתם פסח:                 תום
הציון את לשפר האפשרות את לשפר מנת על ללחוץ נמשיך אנחנו הציון משפרי מבחינת                מרוצים

 מוקדם ככול האפשר."

 אבירם פימה: "מבחנים באנגלית היו ברמה גבוה מאוד, בגלל אופן הבחינה."
 תום פסח: "נוכל לפתור זאת על ידי הגשת תלונה למחלקת אקדמיה."

מה על אותנו שיבחנו לנו וחשוב חומר של היקף רמה, באותה לא ממש "השיעורים אוחיון:                 שרון
 שלימדו אותנו."

 תום פסח: "כמובן שלא יבחנו על חומר שלא נלמד, אנחנו נחתור למבחנים הוגנים."

עם קורה מה ידוע האם בזום, לקיים אפשר שאי בגלל שהוקפאו קורסים "יש ארזי:                ספיר
 ההשלמות שלהם? ואיך משלימים אותם?"

באופן הנוספים ה10% את ונפתור לפועל, יצאו מהקורסים 90% פרטני, מאוד משהו "זה פסח:                תום
החדש שהנשיא אצבעות מחזיקים אנחנו רגליים, וסחיבת תארים לגרירת ניתן לא אנחנו              פרטני.

 יביא רוח של שינוי. לא יהיה משהו דרמתי כמו כל הקורסים קורים בקיץ בלי אישור שלנו."

של בסופו כי אצלנו קלה יותר הרבה ב' מועדי של במבחנים הרמה ב', מועדי "לגבי הראל:                  איה
 דבר זה פוגע בנו, עבודה של שבועיים והממוצע הוא מעל 95, יש פה משהו שהוא בעיה."

המצב את שמנצלים אתיקה לועדת עלו האלו והמרצים מביעה, שאת מה חריג "מקרה פסח:                תום
שהם דורשים אנחנו האגודה, של המשפטי הייעוץ את וערבנו שלהן, העבודה על להקל               כדי

 יפסיקו ללמד."

את בוחנים מה על בקרה להיות חייבת והעבודות. מבחנים בין פערים "יש הראל:               איה
 הסטודנטים. יש עוד מועדי ב' שצריכים להיבחן ואנחנו צריכים לברר זאת."

הם היום הפניות ורוב שוויוניים. לא שהם חושבים שאתם דברים לי "תעבירו פסח:               תום
 שהמטלות הן קשות יותר."
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 נושא 3- עדכונים ביחס לפרויקטים חברתיים:

 תום פסח: "התחלנו להרים פרויקטים רבים בשיתוף פעולה עם הסטודנטים.
 יחד עם ארגון 'תיקון עולם' מייקרס, הדפסנו מסכות מגן ושלחנו למקומות עם דרישה.●
 'חיבוק', מעל 70 סטודנטים שעוזרים לקשישים עם הפגת השעמום אוכל וכל דבר●

 נוסף שצריך. שיתוף פעולה מדהים. סטודנטים בשנקר עזרו למאות קשישים
 בארץ.

 'סמייל', יוזמה של סטודנטים מ-'dsc' מסייעים לעסקים קטנים שנותנים●
 ללקוחות     לקנות ואווצ'רים למוצרים לטובת שימוש עתידי כדי ליצור להם

 הזרמה תקציבית.
 שיתוף פעולה- מיזם 'אמץ רופא', עזרה לכל דבר לצוותים הרופאים מבייביטיסטר●

 ועד הכנת אוכל.
 ה. שיעורי ספורט מקוונים בחינם.●
  'מסקטר קלאס בי שנקר' עם אנשים מהקצה של התעשייה עם מעל ל150 איש בלייב.●
 טקסים שדאגנו ליצר, 'זיכרון בסלון'.●
 השאלנו ציוד לכ12 סטודנטים ציוד עבודה הכולל מחשבים ומכונות תפירה.●

 

 נושא 4- עדכון ביחס לסקר האגודה:

ל קרוב פעם אי טובים הכי המספרים האגודה, סקר "מבחינת האגודה): (סיו"ר סולומון              יהונתן
ביום נסגר הסקר תעשייתי. ועיצוב אומנות מטקסטיל חלשה תנוע עדיין יש סטודנטים. 1,600             
שנוכל כדי הסטודנטים לכלל הסקר את האחרונה בפעם לדחוף לנו תעזרו אחרונה בקשה               שבת.
המטרה ביותר. גבוהים המילואי אחוזי עם המחלקה את נעדכן יותר. גבוהים למספרים              להגיע

 היא לייצר את התמונה הבהירה ביותר לראשי המחלקות."

 

 נושא 5- עדכון מטעם ועדת הבחירות ביחס לבחירות לאגודה:

שנקר, של האירועים מנהל תעשייתי, לעיצוב המחלקה בוגר אני בחירות): ועדת (יו"ר מור               ארז
את מקיים ועדיין האגדות של המסיבות כל האגודה, של האירועים מפיק הייתי שנים כמה                במשך
לכם יעלה אני הדיגום, מרכז של המסכות על מילה להגיד רוצה אני בהתנדבות. האלו                האירועים

 קישור.

לחברות לרוץ אותם יעניין בכלל אנשים ואם איך חשבנו הקרונה לפני עוד הבחירות, ועדת                לגבי
לנהל קשה מאוד יהיה לכן משנקר הסטודנטים את מנתק וזה קשה תקופה היא זו                במועצה.
את דוחים אנחנו למה יסביר אני הבא. לשנה הבחירות את לדחות והחלטנו למועצה               בחירות
האגודה איך יודעים כנציגים שאתם בגלל זאת עשינו סיו"ר. יו"ר של הבחירות את ולא                המועצה
הבחירות את רק דוחים אנחנו לכן החדשים סיו"ר היו"ר את לבחור קל יותר לכם ויהיה                 עובדת

 למועצה ולא את הבחירות לרשות האגודה. בישיבה הבאה נבחר את היו"ר סיו"ר.

להיכנס שרוצים אנשים ויש לתפקד להמשיך יוכלו שלא נציגים שיש בגלל בעיה "זה               ריטה:
 במקומם, ואם לא יהיה רצף תפקוד זה יכול להביא לבעיות רבות."

יושפע שזה חושב לא אני רשמיים, ונציגים מהשטח מובילים אנשים בין הבדל "יש פסח:                תום
 בגלל שינוי התאריכים. החשש הוא שלא יהיו נציגים שיעמדו לרשות המועצה."
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שפונים רבים אנשים יש עכשיו דווקא כי הבחירות, את שדוחים טעות היא זו "לדעתי :                 איה
 והרבה יותר מעורבים."

הנציגים עם הפער את מבינים אנחנו לבחירות. ביותר נמוכה היענות יש הנראה ככל "בקיץ פסח:                 תום
לעשות ולא מהשטח טבעיים מנהיגים או הקיימים האנשים את מעדיפים אנחנו עדיין אך ד' שנה                 שהם

 בחירות בשיא המשבר."
אנשים ככה לימודים זמן על עדיף בחופש, שאנשים בגלל לעשות לא מעדיפים אנחנו "בקיץ מור:                 ארז
טובה חפיפה תחת להיות צריכה סיו"ר היו"ר החלפת יותר. ומחוייבים יותר מחוברים              מרגישים
המחליפים את טובה בצורה לחפוף מנת על התפקיד את קצת עוד למשוך ויהונתן מתום                ודרשתי

 שלהם, המטרה היא שהיו"ר סיו"ר יכנסו לתפקיד לפני על מנת לעבור חפיפה כמו שצריך."
תמיד ריקים. מכסאות מודאג לא אני רשמיים, לא ונציגים רשמיים נציגים יש "תמיד סולומון:                יהונתן

 יש פרק זמן חופף בין המועמד היוצא והמועמד הנכנס גם ביו"ר סיו"ר וגם בחברי המועצה."
וסיו"ר יו"ר לבחור הוגן לא אבל חילוף יהיה ולא נשאר שאנחנו שעדיף חושב "אני אוחיון:                 שרון

 למועצה הבאה.
תקציב לבנות כדי וצמודה אינטנסיבית להיות צריכה החפיפה אבל, אותך. מבין אני פסח:               תום

 ותוכנית עבודה ומנצלים את הקיץ לטובת זה. חשוב לציין שקיבלנו תמיכה מהיועצים המשפטיים."
 מורן: "כמה זמן לפני הבחירה אנחנו נדע מי המועמדים?"

 יהונתן סולומון:"חודש וחצי לפני."
יהיה לא לימודים, שנת תחילת סמינרים, גם למועצה? הבחירות מועד על לדון אפשרות "יש                איה:

 פרקטי."
חוששים אנחנו אבל לתפקיד להכשיר מנת על בקיץ המועצה את שרוצים כמובן איתכם,               תום:"אנחנו
אחד אף כי שנבחרו אנשים ולא דמוקרטיות בחירות רוצים אנו במועמדים. וחוסר הצבעות יהיו                שלא

 לא התמודד."
 

 הצבעה: דחיית בחירות מועצת הסטודנטיות והסטודנטים לתחילת שנת הלימודים תשפ"א -

 בעד -12

 נגד- 6

 נמנע - 0

הלימודים שנת לתחילת יידחו והסטודנטיות הסטודנטיות למועצת הבחירות התקבלה,           ההצבעה
 תשפ"א

 הצבעה: הארכת כהונת יו"ר וסיו"ר האגודה עד לתאריך 30.8.20 -

 בעד- 18

 נגד- 0

 נמנע - 0

כהונתם את ימשיכו והסטודנטים הסטודנטיות אגודת וסיו"ר יו"ר אחד, - פה התקבלה              ההצבעה
 עד לתאריך ה- 30.8.20

יש אם אבל ואיכותי ארוך חפיפה תהליך לעשות מצוינת הזדמנות יש האמון. על "תודה פסח:                 תום
 מועמדים הם יודעים שהוא יוכלים לדבר על כל מה שנדרש איתי ועם יהונתן בעתיד.
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 נושא 6- דיון בנושא סקילס מקוון:
 

שהקורסים זה חושבים שאנחנו מה מכוונים, סקילס שיעורי לעשות שוקלים אנחנו פסח:              תום
 באינטרנט פורחים אבל אנחנו לא יודעים אם יהיה הביקוש."

את להוזיל אפשרות אבל בסקילס, טובים שיעורים שיש וחושב בעד ממש "אני מוגילבסקי:               אלכס
 המחירים?"

יהיו ההוזלות אבל שאפשר, כמה עד להוזיל וננסה מרצה, שכר העלות ברוב הם "המחירים פסח:                 תום
 בעשרות בודדות."

של ארוכה רשימה ועוד האילוסטריטור פוטושופ, העיצוב, מחלקות של לדרישות עונה "הסקילס              ניצן:
 דברים. אנחנו רוצים לפתוח לפי דרישה, אם אתם חושבים שזה נכון אנחנו נפעל בהתאם."

 ריטה: "ממליצה לפתוח הרשמה ולציין שזה מותנה בהרשמה מראש."
 

 נושא 7 - עדכון לגבי הפאנג'ויה:
 

 יהונתן סולומון: "פאנג'ויה היה אמור להיות נופש ממש עוד שלושה שבועות, נופש מאי.
יכולים לפאנג'ויה שאלות להם שיש הסטודנטים בנוסף, הבא. שבוע שימסר חלופי תאריך לו               יהיה
לא עוד הנכונים. למקומות להפנות ואדע זמין אני שאלה לכל המצורף. במייל שלהם למוקד                לפנות

 יודעים למתי זה ידחה, ככל הנראה לכיוון ספטמבר, עדיף להמתין לתאריך מסודר."
 

 התייחסויות נוספות וסיכום:
המשרד וראש המחלקה עם שיחה אחרי בינואר תהליך התחלנו סטודנטים לחילופי "בנוגע ארזי:               ספיר
מבן תשובה הייתה לנדיה פניה לאחר המחלקה. עם קשר ואין נעלמה נדיה בפועל נדיה. חוץ,                 לקשרי
והמייל בחול הספר לבית עצמאית להגיש צריכה שהיא לסטודנטית מוסר אשר מייקל בשם אחר                אדם

 במקום היה ממרץ, אין תשובות ברורות מהמחלקה"
עבדו חיוניים עובדים 15% רק מסודר, באופן התלונה את בבקשה לי תעבירי אברר "אני פסח:                 תום

 בזמן הקורונה."
 ספיר ארזי: "גם שנה שעברה הייתה בעיה בחילופי סטודנטים שווה לפעול לשינוי הנושא."

 תום פסח: "אנחנו פועלים מול הנשיא החדש ומקווים להצליח לפרוץ בירוקרטיה.
 יש לטפל בהרבה בעיות בחילופי סטודנטים כמו שילוט בסיסי לשירותים באנגלית."

 מעוז טרודלר: "חשוב לעשות את ההגשות הסופיות של מחלקות העיצוב כהגשות פיזיות."
 תום פסח: "אין טעם לדבר על זה כי זאת החלטה מדינית ולא בידיים שלנו.

 חברים להתראות נתראה בישיבה הבא בבחירות!"
 
 

 על החתום,
 

 שם מלא: ליגל מסיק                                                 שם מלא: מורן אגמון
 

 תז:  208457937                                                           תז: 203735360
 

  חתימה:  ליגל מסיק                                                חתימה: מורן אגמון
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