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   נוכחים:חברי מועצה לא 

כרגע לא ידוע מה יהיה לגבי הבחירות. אנחנו בעצם עושים מתווה שונה   –בעלי תפקידים  דניאל :
למבנה של האגודה , הולכים להוריד תפקידים ולאחד . שיהיה פחות בעלי תפקידים עם נפח שעות  

לכם   למקד את בעלי התפקידים באגודה שיעבדו כמה שיותר . הכנו כמה מתווים , ונציג , כדי
אם כל הבחירות הולכות להידחות אני והועדת   – אותו בישיבת מועצה הבאה. אתם צריכים לאשר 

לעשות כל השינוי סדר רק על ידי החלפת תפקידים ונבחרים . נראה לכם   –ביקורת הצענו הצעה 
 את זה בחודש הבא ואתם תצביעו . 

 בואו נדבר על הסטטוס של המבחנים .  אביהוא :

כרגע אף אחד לא יודע מה יהיה עם המבחנים . יש כמה   –לגבי המבחנים  עדכונים דניאל :
מוסדות שכן החליטו מה הולך להיות , כגון הטכניון . בפתוחה החליטו לדוגמה בקיץ . מה שאנחנו  

. היה סטודנט שיצא לשירותים ופסלו לו את   תהאוניברסיטאו עשינו זה מפגש של יושבי ראש מכל 
מדעי החברה החליטו   -יך לעשות תקנון בחינות . לראות מה קורה. עשינו סקר  המבחן , לכן צר

עבודות והנדסה בחרו דווקא במבחנים . כרגע עוד לא יודעים מה יהיה , האוניברסיטה נערכה לזה  
שחוזרים אחרי פסח אך כרגע הם לא יודעים מה לעשות . אצלנו יחסית מחליטים מאוחר מכל  

 מחליטות וילכו לפי זה .  תאוניברסיטאוראו מה השאר , אני מעריך שהם י

אני רוצה לחדד. גם אלה שהחליטו מה הולך להיות , עדיין אף אחד לא יודע באמת מה   דביר :
יהיה . יכול להיות שהחליטו שיהיה פרונטלי וגם זה לא יכול להיות . הכל דינמי כרגע אף אחד לא  

 האלו .   להשערותלנו עדיין לא הגיעו ות . ופשוט אצעריודע מה יהיה . זה הערכות והש



 
 

 

על מבחן שהיה אמור להיות לנו ,   דניאל , אנחנו קיבלנו הודעה   אלעד :
לג החליטו שיעשו לנו את המבחן בחמישי בצורה מקוונת. גם "ובגלל הקורונה והמייל מהמ 

 ח ? המרצים לא יודעים מה הולך להיות , זה יהיה דרך המודל . אם אתה יודע לגבי זה אני אשמ

אני יודעת משיחות חתך מכל המחלקות אני יודעת להגיד שלמד בהנדסה יש הערכות   הודיה :
כרגע כתכנית מגירה למבחנים מקוונים . וגם אם זה יהיה פרונטלי זה יהיה בהיקף אחר ולא רגיל ,  

יש כרגע שיח לגבי מה אפשר לעשות כמבחן מקוון ומה לא כדי להוריד עומס ממדור בחינות .  
כבר יהיו   15.5ן לא התנהלו הישיבות , למשל ראש המנהל של הנדסה אמרה שלקראת העדיי 

 תשובות חד משמעיות לגבי צורת המבחנים ויעדכנו את כל הסטודנטים . 

, מבחינת התקנון הבחירות היו אמורות   הבחירות כפי שדניאל פתח את השיחה לגבי  גל זמיר :
ש השבתה כרגע בכפוף להנחיות משרד הבריאות .אנחנו  להתקיים בסוף מאי , כפי שכולנו  יודעים י

בוועדת הביקורת בודקות את כל האופציות , אולי וירטואלי או שפתיחת סמסטר הבא . בהמשך  
 נוציא מסמך מאורגן שיוכלו לשאול שאלות . אז תהיו בהקשבה בהמשך הפעילות . 

שלוש נושאים של סטודנטים שפנו אליי , האם יש איזשהי הנחה או עזרה וסיוע   העלתי אביאור :
הערכות   –בשכ"ל , דבר שני מה קורה עם המבחנים שכבר דני ענה על זה , ושתי שאלות נוספות  

שנחזור עוד חודש בשגרה . יש צפי שאולי אחרי שבתי הספר יחזרו   ללמידהשלנו בתור אגודה 
 יך להיערך בתור אגודה . השאלה השניה היא לגבי הבחירות . נחזור גם לשגרה , אז צר

בארץ , עצם המאבק   ותוהאוניברסיטא הנושא של השכ"ל זה נושא שעולה בכל המכללות   דניאל :
דק  20אריאל , העברית רופין וקריית אונו , לפני  –היום מתחילה טביעה ייצוגית שהן 

ה אמור להגיע מהמדינה , עכשיו מתחיל מאבק.  קיבלה טביעה יצוגית על השכ"ל. ז  האוניברסיטה
רצינו לראות שכל התשלומים משתמשים בזה לצורך הסטודנטים. אם זה למזכירות אם יש לכל  

מחלקה  , אם זה השומרים , שבאמת בדקתי אם הם נמצאים והם לא נמצאים כרגע . הם לא  
ו רוצים להיות חשופים  עובדים  . בנוסף זה החשמל והמים שזה כסף קטן אבל זה כסף שאנחנ

אליו ולראות שזה לא מגיע למקום אחר שהוא לא אלינו . יש לנו מאבק של " רצינו להיות " של כל  
הארץ , חזרתי בדיוק מפגישה עם שני חברי כנסת והצגתי בפניהם הכל , גם עם המעונות וגם על  

זה קצת באוויר , ברגע   השכ"ל וגם על הקרן סיוע. אני לא רואה איך הולך להיות פתרו בקרוב כי
שנדע משהו קונקרטי כמובן נודיע. בכל דבר כרגע אנחנו צריכים את הסטודנטים איתנו . זה הכי  

 חשוב כרגע.  

 בואו נדבר  לגבי הבחירות. השאלה היא מתי ואיך ?   אביהוא :

י  כמו שגם אמרת מקודם , ביום שישי ישבנו אני דני וועדת ביקורת משנו מאוד ראשונ אליסף :
לגבי מה קורה עם הבחירות . כולם יודעים שהמצב כרגע כמובן בעייתי לבצע בחירות . בטח בצורה  
פיזית . נעשה בדיקה מבחינת עורך דין אם יש אופציה לעשות את זה בצורה מקוונת כזו או אחרת  

בא  , אנחנו יודעים שהאופציה הזו קיימת אך כרגע לא ידוע . אופציה שניה שבעצם נחליט בחודש ה
לקראת סוף הקדנציה המקורית שכל בעלי התפקידים יתחלפו ע"י בחירות שהמועצה תעשה  

ור המועצה ובמידה והוא יבחר להמשיך אנחנו נתקדם משם ונבחר  "ובעצם תהיה הצבעת אמון בי
בעלי תפקידים כמו שעשינו בשנה שעברה. וזה כמובן יהיה לא לעוד שנה אלא לזמן מוגבל או  

עד שיהיה אפשרי לעשות בחירות . מה שאני חושב שהכי חכם לעשות זאת  שנחליט שזה יהיה 
 אחרי המשבר בתחילת סמסטר הבא  . זה כרגע תמונת מצב שאנחנו רואים אותה לנכון . 

 ........  -אני רוצה להתייחס לשאלות של סטודנטים   אביהוא :

אחוז   70ורה חדה בערך דביר : מה שרציתי להגיד היום , אנחנו מאז שהתחיל הקורונה חתכנו בצ
מהעובדים שהם יותר עובדים פיזיים . כי הבנו שרוב הדברים עוברים להיות ברמה הדיגיטלית ,  

אם זה שתפים עם קורסים או הרצאות , או מחאות שצריך משאבים ויצירת קשר ועורכי דין וכו...  
ו , חברי המועצה  הטבות של פאניה וגול , יותר ברמה הזו הדיגיטלית. אני מעלה את זה עכשי

צריכים להחליף דיסק בראש. אני חושב שהיום התקפדי שלהם יותר חשוב ויותר מורגש , 
הסטודנטים בחרו בנו סופו של דבר , אנחנו אלה שמניעים את האגודה . כל אחד בפקולטה שלו  

יתן רעיונות , צריך לגעת ולעזור לכמה שיותר סטודנטים . צריך להביא כמה שיותר רעיונות  
לקבוצה של המועצה , לשאול את הסטודנטים כמה שיותר כדי להבין מה באמת צריך . לכו לכיוון  

 הזה , לשאול את האנשים מה חשוב להם ? צריך לדלות את הדעות של הסטודנטים .  

על   ועדת ביקורת צריכה לבדוק בדיוק מה משתלב עם התקנון והחוק , אנחנו לא עושים הכל  ????
 דעת עצמנו . הן כרגע עובדות על מסמך וכמובן נפרסם אותו למועצה לפני הישיבה הבאה .



 
 

 

ישיבות כאלה באופן כללי פעם  שתכירו , אנחנו עושים  דביר :
אנחנו מעלים את הנושאים וגוזרים משימות . אנחנו קודם    בחודש , אנחנו עושים אותם הרבה .

 בפקולטה שלו . כל מעלים את הנושאים שכל נציג קיבל 

צחי   –חשוב , תעבירו לנציגים שלכם את הנושאים . יש כאן נושא שהוא מאוד חשוב  :  אביהוא
 שביט העלה אותו , לגבי נגישות . 

פנו אליי כמה סטודנטים לגבי השיעורים המקוונים , שהשיעורים עצמם הם לא דרך שהם   נועה :
הם לא שומעים את המרצה והם לא מבינים    יכולים ללמוד ממנה בגלל שחלקם כבדי שמעה , ולכן

את המרצה . ובשביל זה אנחנו צריכים או כתוביות של הנושא שהולכים ללמוד או מישהו שיבוא  
ויקליד בשבילם . כמובן לא אליו הביתה , אבל הוא ישב במחשב שהוא מעביר אל הסטודנט עצמו  

ה את קדם רפואה שיש שם הרבה  את כל האינפורמציה וכך הוא יוכל ללמוד ולהבין. יש לדוגמ
מילים שלא מובנות לחלקנו , וכשהמרצה מעביר להם מילה שהיא מסובכת מאוד הוא פשוט לא  

יכול להבין את זה גם הוא נמצא מול המרצה. יש הרבה פעמים שהמרצה מעביר שקפים 
זה   והסטודנט לא רואה את המרצה ולא יכול לראות מה הוא אומר . מניחה שחלקכם בודקים את

במקומות אחרים , זה קיים במקומות אחרים ואנשים מקבלים על כך מלגה . ולכן בקדם רפואה  
אנשים שהשתמשו בתמלול הזה לא כל כך יבינו . רציתי לדעת אם בדקתם אופציה כדי לסיים את  

וכך הסטודנט שומע את    ןמיקרופוהלימודים בצורה ראויה . יש מרצים ששמים שרשרת עם  
דרך ביטוח לאומי . אני מכירה מרצים שלא מעוניינים לשים את   –תר חזק המרצה הרבה יו

השרשרת הזו , אני לא יודעת למה וגם זו בעיה . העלתי את זה שנה שעברה מול המועצה 
   . והדיקנאט

בה .   להשתמש מבחינה חוקית המרצה מחוייב   FMזה נקרא מערכת  – ????????. מתפרצת 
המערכת הזו בשיעורים מקוונים היא מופעלת ברדיוס מסויים , זה בעצם מכשיר שמעה , אך אם  

זה לא רלוונטי . יש זכאות   הם לא נמצאים באותו רדיוס זה לא רלוונטי ולכן בשיעורים המקוונים
 לסטודנטים שהם כבדי שמעה לתמלול של שיעורים . 

לא צריך להיות תשלום . כיוון שהם סטודנטים כמוני   בזמן הקורונה אני חושבת שהתשלום נועה :
 כמוך . 

אני חושב שהדרגים הגבוהים של ההנהלה צריכים בכל הכוח להיכנס בזה וכמה שיותר   אביהוא :
מהר להנגיש להם את זה , וזה לא עניין של תירוץ . הם סטודנטים בדיוק כמונו וברגע שהם לא  

 ן בעיה . יכולים לקבל מה שהוא צריך לקבל יש כא

כרגע אני בחל"ת. אך אשמח לדאוג לנושא הזה , כי זה יפגע בסטודנטים והם יצטרכו   נועה :
 להשלים את הסמסטר וחבל .

אנחנו תמיד נלחמים בשביל הסטודנטים , אך כל נושא לוקח זמן . מבקש שתעזרו אחד   אביהוא :
 לשני במיוחד בזמן הקורונה .

ה מסטודנט לגבי נושא זה , אבל אם לא נשמע את הבעיות  כרגע אני אישית קיבלתי בקש נועה :
 של כל סטודנט לא נדע איך לעזור . לא נוכל לטפל בזה . 

, עצם זה שהיא לא הציפה את   האוניברסיטהאני אישית חושבת שזה משהו שבאחיות  ציון :
לטפל   הנושא הזה . אני לא חושבת שסטודנט צריך לפנות כדי לבקש לטפל בבעיה, אנחנו צריכים

בדברים האלה לפני שהסטודנטים פונים . צריך לדבר עם ההנהלה . יש הרבה סטודנטים שהתחילו  
סמסטר אביב , והם אפילו עוד יותר אבודים . והם כרגע לא יודעים את האפשרות לפנות אלינו  

 ולכן אנחנו חייבים לטפל בזה .

 יש סטודנטים שפנו ולא קיבלו תשובה ?  אלעד :

לא נוכל לדבר אם הם לא פנו אלינו . אנשים שהם לקויי שמיעה שבאים לראות הרצאה   נועה :
 בזום , אם אפשר בבקשה שיהיה מתמלל לישיבת מועצה תוך כדי הישיבה .  

יש הרבה סטודנטים שיש להם מרצים מבוגרים , אני חושבת שברגע שיהיה תמלול זה יכול   צחי :
 ות . לעזור לכל הסטונדטים גם בלי מוגבלוי

אני חברה בקבוצות פייסבוק של קלינאיות תקשורת שגם הן מטפלות עם מערכת הזום   הודיה :
 מרחוק בשיקום שמיעה , אז אני אשתדל השבוע לאסוף רעיונות ודברים יצירתיים שיוכלו לעזור . 



 
 

 

הלימודים . כרגע אין חזרה לשגרה   רציתי להעלות נושא  הדר : 
רוב הדברים כבר בשיח עם המרצים , ד להיות מקוון . עד תקופת מבחנים . כל הסמסטר עתי

לגבי הלימוד המקוון . יש לי כמה רעיונות כדי   הלאוניברסיטאנחנו בתור אגודה צריכים לפנות  
כמו להפוך בחנים למבחני מגן ולא לפגוע בסטודנטים , אם זה להעלות את   – להקל על סטודנטים 

  2משקל המטלות כי הם עם ציון גבוה וכל סטודנט פחות יפגע . לבדוק לגבי כך שסטודנט יבחר 
 קורסים לקבל ציון של עבר או לא עבר כדי לפגוע כמה שפחות בממוצע של סטודנט .  

כעבודה במקום מבחן , וקורסי חובה כמבחן . יש לנו נגיד  קורסי בחירה  -עלה לי רעיון  אור :
 בפסיכולוגיה קורס מאוד חשוב שאי אפשר ללמוד מקוון . 

אחת הבעיות הכי גדולות שיש לגבי העובר דינרי , זה לא בהכרח טוב כי זה הקורסים   דניאל :
ה מוריד לי  שמעלים להם את הממוצע , אני יודע שקורס בחירה מעלה לי את הממוצע וקורס חוב 

את הממוצע . האוניברסיטה לפני פסח החליטה לעשות או עובר דינרי או מבחן מקוון או מטלה ,  
זה מה שהם רצו שיהיה . זה מה שלרוב כולם עושים עם מועדי ב , אנחנו נשב עד יום חמישי ונשלח  

 לכל המוסדות את מה אנחנו רואים שצריך להיות .  

מבחנים וכך יהיה יותר   4ם של מבחן , שזה ירד לצורך העניין ל  קורסי  10הכוונה , במקום  אור :
 זמן ללמוד . 

יותר    תעדיפוסה העדיפו יותר עבודות ממבחנים , ובמדעי החברה דהיה סקר שדווקא בהנ דניאל :
מבחנים מעבודות . זה כרגע מה שמדגם רוצה שיהיה . אנחנו נדרוש שזה יהיה כמה שיותר גמיש  

 דנט . לשם אנחנו נחתור . וכמה שיותר טוב לסטו

מה יהיה עם מטלות? אנשים איבדו את הסמסטר כי אי אפשר   –שאלה של סטודנט  אביהוא :
 לעמוד בעומס . מה דעתכם ? 

 חד וחלק לפנות למרצים ולנציגי שנתון , ולבקש את זה מהמרצים .   –בגדול  דניאל :

יש כרגע שיבוש של הנושא הזה .    שעות של התנדבות , 120של  'נושא הסטאג' , יש סטאג אלעד :
רוצה להעביר את זה לאחרי שנות הלימודים , יש עם זה הרבה בעיות . אולי   האוניברסיטה

 במחלקות אחרות יש גם דברים בנושא . 

אצלנו המחלקה שלחה סקר כדי להבין    אני חושבת שצריך לפנות קודם כל מול המחלקה . ציון :
 ה כלום אז אולי כדאי להתחיל לעבור מהלך קדימה . איפה כל סטודנט עומד. אם לא קור

זה מאוד משתנה בין כל פקולטה . הדרישה לשעות פרונטליות היא דרישה של משרד   הודיה :
הבריאות . יש הרבה בעלי מקצוע שהם בעצם לא יכולים לעבוד ולכן לא יכולים להעביר הדרכות .  

אני אשמח שתעלו את זה אליי ואבדוק מבחינה אקדמית מה אפשר לעשות . או ללכת לדרוש  
או לראות אם יש אפשרות להסב את זה למשהו שהוא מקוון . בגלל  ג הפחתה של שעות , "ממל

 שזה דרישה של המל"ג צריך כל מחלקה לבחור מה אפשר לעשות ואיך לשחק עם זה.

חיוב כפול של סטודנטים , יצא מצב שחיובו כפול . אולי בגלל עבודה מהבית , בעיקרון   ציון :
 הנושא מטופל .  

של הבית ויש המון עומס   טהאינטרנהמצב , כולנו לומדים דרך  אני חשבתי להציע בעקבות נועם :
ולכן אי אפשר לראות שידור בצורה רציפה . רציתי להציע שאולי אפשר לממן או לספסד סוג של  

לסטודנטים שתכלול רכישת ראוטר או משהו בסגנון. יש המון חברות    ביתיתחבילת אינטרנט 
 ודשים .  ח  6ל 3שאפשר לפנות אליהן , חבילה של בן  

 אולי שהאגודה תפנה לספקית אינטרנט , ולקבל הנחה שכמובן לא תתפרסם לכל העם .  אביהוא :

סטודנטים פנו אליי לגבי נטסטיקים , בדקנו אופציה לרכוש . אנחנו במקביל מפעילים   אביאור :
בילות  כי יש להם הערכה לגבי זה לדוגמה למילואיניקים . לגבי ראוטרים וח ה האוניברסיטלחץ על 

 גלישה זה משהו שאנחנו נעבוד על זה. אנחנו נטפל בזה . 

איזשהי חבילת גלישה . לעשות סקר שוק ולהבין כמה  דיותר הגיוני כרגע לספספ נועם :
לדעתי נטסטיקים  צריכים את השירות הזה , ולהבין מה הכוח שוק שלך מול החברה .  סטודנטים

 היא רכישה מיותרת והוא לא מספיק מידי . 

אנחנו צריכים לייעל את הכוח הצרכני , למשל כל המנכלים שמתאגדים בקבוצה וכך  יאל : דנ



 
 

 

אפשר להגיע להמון סטודנטים  ולעשות עסקאות טובות . 

 לדעתי גם צריך לחזק למרצים את האינטרנט . זו בעיה שמופנת לשני הכיוונים .  אביהוא :

שבים ניידים לסטודנטים בקצה אנחנו מתחילים כרגע הצעות מחיר על הלוואת מח  דביר :
 שצריכים את זה .  

 מה הקריטריונים לקבלת מחשב ? צריך לבחון את זה. אוהד :

 אנחנו חייבים לתת לזה מענה בעיקר כי מתקרבים לתקופת מבחנים .  ציון :

כיום יש בעיית תקשורת . כולנו מתעדכנים דרך הרשתות , מה שקורה   –ההצעה שלי  נועם :
בשגרה אנחנו רוצים להעלות כמות עוקבים בכל פלטפורמה . כרגע אנחנו במצב משבר, אני רוצה  

לבקש שפעם בשבועיים ישלח אסמס לכל סטודנט עם עידכונים אקדמיים . כיום יש המון  
סמוך על פייסבוק ואימיילים . זה יעזור לסטודנטים  סטודנטים שלא יודעים כל דבר ואי אפשר ל

 דתיים לדוגמה עם טלפון כשר . 

כן מעורבים .  םהסטודנטימה שנועם אומר הוא מבורך , אז אני חייב לתקן שרוב  לירם :
עידכונים שוטפים . אנחנו   קבליםשמ  2,200ההעדכונים השוטפים הם גם דרך הטלגרם עם 

 ל מידע וכך זה מגיע גם לסטודנטים דתיים . שולחים מייל כשיש הצטברות ש

אחוזי פתיחה , צריך להחזיר את   32עם  3.4אני יכול להגיד לך שיצא מייל ב דביר פסקוביץ :
המיילים לשבועיים שלוש . היה מייל בחודש אפריל שהסביר את הפעילות . צריך למצוא פתרון ,  

אם נצליח זה מבורך . מבחינת פייסבוק ואינסטגרם אנחנו מתקדמים כרגע בתקופה הזו שזה  
 מעולה .

איש . התבהר הנקודה   300האחרון ביצענו מפגש זום עם המעונות , השתתפו   ביום רביעי גיא :
הכואבת  והמצטערת שהסטודנטים כרגע בבעיה. ואנחנו צריכים להיות שם למענם וזה בא לידי  

ביטוי בקשיים כלכליים , בעיות טכניות מול המעונות . לאחר שיחה הבנו שאנחנו לא יכולים  
בתמצית למי  שהם שלחו לכל הסטודנטים .  ה האוניברסיטשל  לשתוק לאחר פרסום הקרן סיוע

הקרן סיוע מפלה את הסטודנטים. ישנם כאלה שלא זכאים לקבל סיוע    –שלא נחשף 
ו באופן מוחלט את  מ מהאוניברסיטה . כגון אנשים שלא גרים במעונות , או באריאל . צימצ

מי שמבטל את   – ן הסטודנטים בי ההפליההאנשים הזכאיים לסיוע . מה שחתם את גזר הדין על  
החוזה לא זכאי לקבל סיוע . שאלה דברים שאנחנו לא יכולים לשתוק . ולמעשה פרסמנו מכתב  

בכל הרשתות על כך שאנחנו לא מוכנים לקבל את זה ולתת יד לקרן סיוע שמפלה בין הסטודנטים  
שאלות על דרכי   שלא נותנת מענה לכולם גם זה נוגע באלפי אנשים זה לא מספיק . לכן ישנם

פעולה , כי אי אפשר לשלוף מהמותן . צריך להיערך על תרחישים לכאן ולכאן . יש כמה דברים על  
הפרק . כמובן פניות לתקשורת , למשרדים ממשלתיים , להתאגד עם כל האגודות בארץ כנגד  

גם מצד  משרד האוצר . משרד האוצר חווה לחץ מהרבה גורמים , גם מבעלי עסקים , עצמאיים , ו
הסטודנטים . קהל היעד שלנו הוא כשליש מליון אזרחים בתארים כאלה ואחרים , זה קהל יעד  

חזק וגדול מאוד ולמעלה אנחנו הדור הבא של המדינה , אנחנו לא צריכים להיפגע בגלל תקופה לא  
פשוטה לעם ישראל ולעולם . תקופה לא פשוטה לסטודנטים ולכולם . יש מליון מובטלים או  

  נלאהאו לחלת שאין להם סיוע כלכלי לסגור את החודש . ולכן אנחנו כאן כדי להאבק . לא שיצ
אתכם בתירוצים , אנחנו נמצאים בימים אלה בדיונים , כולנו . במטרה להבין איך אנחנו הולכים  

אנחנו מכינים את הקרקע . פתחנו קבוצת   םובינתיילפעול . צעד חד משמעי כרגע נמצא בבנייה ,  
עם כל הסטודנטים , העלנו קובץ דוקס כמה סטודנטים מוכנים לעשות מהלך ולצאת  טלגרם

 מכך . אנחנו מוכרחים לשים את כל כובד הראש על המהלך הזה .   המשתמעמהמעונות עם כל 

חשוב לי להבהיר פה שלא ניתן יד לכל הביזיון הזה ,אני חושב שיש גבול . מה   דניאל :
ולמה לא    הפליהשהאוניברסיטה עשתה פה זה איום כנגד הסטודנטים , זה לא הגיוני שיש כאן  

כולם יכולים לקבל סיוע . מה שהם עשו זה גורם מאיים . הם לקחו את המעטפת של  
, הם חשבו כל כך קרימינלי והם החליטו שהם נתנו רק למי  שזה המעונות והדירות  האוניברסיטה

שגר באריאל . פרסמנו את המכתב וקיבלנו על כך ריקושטים כבדים מהאוניברסיטה , זה פשוט  
דברי שקר והסתה של   –מביש ההתנהלות של האוניברסיטה . אני אגיד לכם את כותרת המכתב 

מרת שכולנו שקרנים ומסיתים . בתור  או  האוניברסיטהאגודת הסטודנטים אריאל . הנהלת 
שבה דיברנו . דבר שני יש כמה פעולות   הנאותהאנשים שהם נציגי ציבור , שכולם נחשפתם לצורה 

שיתן לנו גרייס שלא יהיה תשלום   האוניברסיטה ולקבלן של    ופנינ – שאנחנו  הולכים לעשות 
זיר לנו תשובה בימים  בשלושה חודשים הקרובים ץ ניסינו לגעת בלב שלו והוא אמור להח



 
 

 

חזק . אנחנו רוצים שהוא יהיה   הקרובים . זה בן אדם כרגע מאוד  
ראשון שיבוא לקראתנו הסטודנטים . בגדול , אנחנו מחכים לתשובה . במידה והוא לא יסכים  
אנחנו נבדוק את התהליך המשפטי . אם בן אדם שהוא נלחם למען עצמאיים והוא אחראי על  

לא ביקשנו  ם או לא , אין סיבה שאנחנו לא נצא נגדו ברשתות החברתיות .  הכפתור להגיד אם נשל
הנחה , ביקשנו דחייה בתשלומים . כלומר הכסף ישולם באיחור פשוט . אין כאן שום הפסד כלכלי  

. אין לנו שום מטרה להאבק   האוניברסיטה. מקווים שנגענו לו ללב . במקביל אנחנו עובדים מול 
טרה שלנו היא לעבוד בשת"פ . זו המטרה שלנו כאגודה . אני יכול להגיד  . המ ההאוניברסיטעם 

שלנו . מה שהם בעצם עשו ,   באינטליגנציה זלזלהשכחה שאנחנו סטודנטים וקצת  השאוניברסיט
לא בדקו למי מגיע ולמי לא . במצב הנתון זה בא לטובה לכל הסטודנטים שגרים בדירות 

ונות , העיקר שאנחנו שלמים עם מה שאנחנו עושים . אין פה  ובמעונות. אין ספק שמדובר פה בברי 
על מה להתפשר . גם אם זה אומר שנצא לתקשורת . אנחנו כרגע בזמן שלום כדי לעשות את זה  
בשיתופי פעולה . נתעדכן אתכם מה קורה עם הקבלן ועם הנהלת המוסד . אנחנו צריכים להיות  

 ודה . יש קבוצה של המאבק . כולנו ביחד בזה , שהסטודנטים יתנו גב לאג

 יש סיכוי שנקבל החזר על חודשים שעברנו ?  אביהוא :

תלוי במדינה. הנושא הזה עולה לכנסת ולוועדות חינוך . זה תלוי באוניברסיטה . זה   הכל דניאל :
 יותר עסקת קבלן . כרגע אני לא רואה את זה באופק אבל יכול להיות שאני טועה . 

 ביטול מעונות זה שילום קנס של תשלום על חודש נוסף .  אביהוא :

 לגבי רישום לשנה הבאה , אנחנו על זה.  דניאל :

איזשהי תכנית פעולה מתקדמת שאפשר לשתף את הסטודנטים ? יש צפי ליציאה   יש ם :נוע
 למחאה ? 

יש צוות מצומצם  של סטודנטים שהם עובדים על תכנית ביחד עם הסטודנטים ואנחנו   דניאל :
מחר נשב על מה שהם רשמו וניתן את הדגשים שלנו . לא נפרסם את זה לכולם , רק למי שרוצה  

 ולשנות ולתת את הדעה ולהצטרף .  באמת להשפיע  

ים , אנחנו הולכים לאגד את כל הסטודנטים ולא  סטאנחנו עובדים על פורמט של פו נוריאל :
הולכים לתת מנוחה לקבוצה של המעונות . שכל סטודנט יבוא ויפרסם , יש לנו כוונה לצאת 

סטים . מה יקרה אם  לתהליכים יותר קשים מבחינה מחאתית אם זה לא יעזור , במקביל לכל הפו
 לא נקבל אחרי שלב א' או ב' או ג' .  

 צריך להפעיל לחץ. כל פוסט כזה מגיע גם למנכל וזה עבודה ממש טובה .   דביר :

אני רוצה להגיד שמחר אף אחד לא באגודה כולם סטודנטים וכולם מעלים את הפוסט   נוריאל :
 הזה מחר . כולם צריכים להשתתף בזה ! 

ב אחר הדברים , אני רוצה להגיד לכם כל הכבוד . חשוב בעייני מהגישה שלי אם  אני עוק אביעד :
בין האגדה לסטודנטים . זה הדבר  אתם רוצים להצליח במהלך הזה , חשוב מאוד לנתק את זה 

הכי חשוב . לדעתי ההצלחה של זה זה רק אם  סטודנטים יפתחו קבוצות וישלחו אסמסים ששם 
שמציפים את המעונות . וכך נוכל להרים את כולם . צריך לעבוד רק   מנהלים דיונים בלי קשר לזה 

 בכוח . 

 זה רעיון מעולה .   דביר :

יש חוק שכרגע מקשה עליינו לקיים אירועי גאווה בקמפוס . יש לנו קהילה בתוך   גל חברוני :
, ואנחנו נלחמים למען הקהילה . אנחנו יוצרים להם מרחב שבו יוכלו לדבר על   הקמפוס ללהטבים

הנושא בפתיחות ונוחות . האחווה מבצעת סמינרים וכו'. נמצא כי המון סטודנטים לא מצליחים  
לגלות את הזהות שלהם תחת המסגרת הסטודנטיאלית . אירועי גאווה נועדו כדי להעלות את  

טבים להרגיש בנוחות . אריאל היא האוניברסיטה היחידה שלא קיימת  המודעות , וכך לגרום ללה
בה אישור לקיום אירועי גאווה . עד כה היה אירועים הנקראים יום הסובלנות . אנחנו רוצים  

זכויות . ללא פרובוקציה או   ן לשיוויבעצם להתאים את ההפנינג לאופי האוניברסיטה . לחתור 
 ילויות .  דברים בסגנון . יהיו דוכנים ופע

שנה שעברה היה אמור להיות אירוע גאווה וזה לא עבר דרך המועצה . היום אני חושב   דניאל :
 שזה דבר שחייב לעלות להצבעה במועצה . הקהילה בהחלט שווה ואין ספק שזה דבר חשוב .  



 
 

 

אנחנו בעד ונעשה הכל כדי   דביר :    שזה יצא לפועל . 

 יות אירוע מכובד ומכבד . חשוב לי להבהיר שזה הולך לה  אביהוא :

השאלה היא כזו : תשובה בווצאפ . האם אתה מאשרים לבצע יום גאווה בקמפוס   דניאל :
 שהאגודה תומכת בו והולכת להיות דרישה מהאוניברסיטה .

 נמנעים . ההחלטה עברה. בעד שהאגודה כן תתמוך בזה .   2נגד ו 3שהצביעו בעד ,  9יש  אביהוא :

שהתחילו באוויר ולא מוצאים את עצמם . השאלה אם יש לנו איזשהו קשר   סטודנטיםלגבי  ציון :
 איתם והאם אנחנו על זה .  

חלק מהמחלקות כבר גויסו נציגים לסמסטר אביב יצא גם פרסום בפייסבוק שאם אין   הודיה :
ם עם רכזים  לשנתון מסויים נציג שנתון אז שיפנו אלינו למייל . לא היו הרבה פניות . אנחנו מדברי

 כדי שיקשרו אותנו ובסופו של דבר שיש בעיה ומציפים אותי במייל פניות אנחנו מטפלים בזה .

סטודנטים שיש להם קורס אנימציה לדוגמה זה קורס שיש צורך בתוכנה שיש רק  ציון :
, אין אפשרות להשיג גישה חינמית לתוכנה ולחלק בכלל התוכנה לא עובדת . זה לא   ברסיטה באוני

 ומר עיוני שאפשר להשלים.ח

 בעיות אקדמאיות בפרטי .  דניאל :

 – שאלות 

מדבר בשם המכינה . בעיקר הבעיה של הלימוד המקוון. הנקודה החשובה היא ששלחנו כבר   יניב :
אם אתם לא מסתדרים   –מיילים לכיוון האוניברסיטה , וקיבלנו תשובה שמבזה אותם. בקצרה 

בכל המוסדות האחרים הורידו את  ולא עומדים בתנאים עם מה שיש מוזמן לעזוב את המכינה . 
 .  אני אשמח אם יש מישהו שמטפל או לתת תשובה . הרף של תנאי הקבלה

אני יכול להגיד שאני שמח שמעלים את התנאים , אין מה לעשות אנשים פה התקבלו בלי   דניאל :
תנאים . אתה צודק , מה שאני מציע זה שתפנה לאגודת סטודנטים . אין ספק שאנחנו מייצגים גם  

ככה במיוחד שלא נתנו לכם מענה. תשלח מענה עם כל  את המכינה. אין סיכוי שזה ישאר
 האינפורמציה ונטפל בזה. 

 מישהי שאלה לגבי הדמי רווחה .  אביהוא :

בפועל מה שקורה האוניברסיטה גובהה דמי רווחה , חלק לאגודה וחלק לדברים אחרים .   דביר :
אחרי רוב השנה זה   ביקשנו לדעת בדיוק לאן הכסף הזה מופנה . אם עכשיו נחזיר את זה עכשיו

 ₪ . שווה לעקוב בכל הפלטפורמות .  15יהיה בסביבות ה

 לגבי הנדסאים . מורגש שלא מתייחסים לגביהם . אביהוא :

 ההנדסאים שרוצים שנעזור להם צריכים שיתארגנו על נציגי שנתון .  דניאל :

באה אפשר  קודם כל לגבי זה שזה מוקלט האם זה עולה לדף האגודה ? האם פעם ה : אביאל 
להנגיש בלייב בפייסבוק ? דבר שלישי , האם יפורסם ההחלטה והנהלים שעולים ? דניאל דיבר על  
הסקר שנערך בהתאחדות הסטודנטים , אשמח לקבל את הממצאים שלו . והאם אפשר לקבל דד  

האם זה יחשף לכלל הסטודנטים   –במאי ? נשמח לאיזשהי וודאות. לגמרי הבחירות  15ליין עד 
י דרך ההצבעה ? כרגע אני מדבר כלקוי למידה , מה האפשרויות הנבחנות לחלופה לגבי  לגב

 החונכויות ? לגבי הפרוטוקולים , אשמח שכל הפרוטוקולים יעלו . 

אין סיבה שכסף של סטודנטים שילמו עבור עצמם לא ישמש בשבילם . הכל הולך לחזור    דביר :
 לסטודנטים . וזו המטרה שלנו . 

גבי יום הסטודנט , הכל יתנהל בשיחות זום . לגבי הפרוטוקולים בהחלט נעלה את כולם  ל   דניאל :
 לאתר .  

 הכל באתר . דביר פסקוביץ :

הזום לא יעלה לפייסבוק אבל אולי לאתר של האגודה . נפרסם את הסקר של התאחדות   דניאל :
 הסטודנטים .  



 
 

 

יעו . התאריך רוב התשובות יג במאי , לקראת  15לגבי ה  הודיה :
 כמובן שאין חד משמעי .

 הבחירות המקוונות זה יוחלט על ידי המועצה בלבד . ולא על ידי כלל הסטודנטים .   דניאל :

, הבנתי שמי שאחראי על זה בחלת וחזר השבוע לעבודה .  והוא אמר שכל  החונוכיותלגבי  ציון :
 סטודנט שיש לו בעיה יכול לפנות אליו . 

 מבחן עם חומר פתוח הוא עם חסרונות יותר מיתרונות . זה לא מונע העתקות .  אביהוא :

סטודנט חשמל , הרבה קורסים שלנו הם לא כמו קורסים אחרים שאי אפשר לענות בהם   גל עוז :
 אני מציע לעשות את זה עם חומר פתוח . מקוון . אי אפשר לעשות את זה דרך המחשב .  

 הכל כמו שאתה חושב ואנחנו ניקח את האינפורמציה . אני מציע שתרשום את דניאל :
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