
פרוטוקול ישיבת מועצה - 5.3.18 

הקלידה: נעמי 


נוכחים:

אבי פשנוב - יו״ר האיגוד

נעמי ניר - סיו״ר האיגוד

מתן סמובסקי - מנכ״ל


מתן רוזן - עיצוב תעשייתי

ירון מאייר - עיצוב קרמי וזכוכית


אלה אופנהיימר - עיצוב קרמי וזכוכית

אור חן - ארכיטקטורה


רותם מיכאלי - עיצוב תעשייתי

תמר עמדי - אמנות )שלוחה(

יעל כהן - תקש״ח )שלוחה(


1. סבב היכרות

2. אבי: (הסבר על האיגוד ועל הפעילות שנעשתה בשנה האחרונה, האג׳נדות שהיו ואלה לעתיד) מהי 

עמותה, ועד מנהל (מועצה), צוות האיגוד, ועדות הוראה, שיחות חתך, ניוד בין מחלקות, קורסים רב 
מחלקתיים, שת״פים עם חברות בעיריית י-ם, ארטולס, שבוע הסטודנט, קפיטריה, בעיות במחלקה 


לארכיטקטורה.

3. מתן: הסבר על התקציב, השוואה בין הביצוע לבין התכנון בשנה שעברה ולתכנון לשנה הנוכחית, 


פירוט ההוצאות וההכנסות העיקריות של האיגוד. הסבר על מעמד עמותה מבחינה כלכלית.


4. הצפת בעיות על ידי הנציגים מכל מחלקה:

אור:  


- שיווק האיגוד: הצעות לשיפור המייל השבועי, בעיות בתקשורת מול הסטודנטים
-
האיגוד חסר במחלקה לארכיטקטורה )בעייתיות בימי רווחה בהר בימי ד׳(
-
קידום אקדמיה מקוונת

דורין:  


- בעייה של בדידות חברתית/דתית בבצלאל )דרך גם הקונפשנז בפייסבוק( 
-
לא מרגישים את האיגוד במחלקה
-
חוסר מודעות לקיום מחלקת וידאו בבצלאל
-
קיימת ביורוקרטיה עם הוצאת ציוד מהמחסן המרכזי, יש בעייתיות בין המחלקה לבין המחסן



תמר: 
מבקשת לאפשר למרצים להעלות מצגות למודל בקלות (ללמד אותם - לעשות פלטפורמה נוחה יותר -


וכו׳)
-
תוכנות מחשב: הנחה על לימוד תוכנות באינטרנט

יעל: 
-
מכונות צילום בשלוחה )בעייתיות במילוי הכרטיס במזומן - להרבה בנות בשלוחה אין כרטיס אשראי(
-
שכר לימוד )לחלק ליותר תשלומים(
-
תקשורת בין מרצים לבין הסטודנטים לקויה בחסר
-
חומרים בקמפוס )בקרוב משלוח מארטולס לשלוחה(

מתן רוזן: 
-
מציע לנסח דף עמדה של ״מה האיגוד נותן לי?״

אלה: 
-
חוסר מידע על הנעשה באיגוד
חופש ביטוי בפוסטרים שמפרסמים את בצלאל: חוסר התאמה בין הייצוג הדתי של הסטודנטים -


בפרסומות וחוסר המענה שהם מרגישים באקדמיה
-
התייחסות למועדי יום השואה ויום הזיכרון
-
כניסה חינם למוזיאונים )חוסר מודעות לכך(


רותם:
-
מיילים מעוצבים יותר
-
WIFI עושה בעיות: מבקש אישור מחדש כל הזמן וזה משגע, כשהוא עובד
-
לוח שידוכים לעירוב בין מחלקות )לפרויקטים כמו דרוש צלם וכו׳(
-
אין מספיק אירועים חברתיים

ירון: 
-
במקלט בזכוכית אין קליטה לפלאפון
אוטובוסים-


