
30.01.2012  
  

   2'  מסהוועד המנהל סיכום ישיבת 
  

 .74 בניין 301בחדר ישיבות  29.01.2012הישיבה התקיימה בתאריך 
 23:45: זמן סיום  20:00: זמן התחלה

  :נוכחים

 רועי שבתאי, ברק דיוויס, שירן נבעה, אפרת הולצמן, חן כהן, יועד סספורטה. 

 :נוכחים נוספים

 21:35 -הגיעה ב( ל המועצה"מזכ, קסם סיימון.( 

 ר האגודה"יו,  קידראורי. 

 עזבה לאחר הנושא הראשון(ר האגודה"סיו, הדס לוי(. 

 20:40 -הגיע ב( וועדת ביקורתר "יו, יוחאי זוהר(. 

 ר הועד המנהל היוצא"יו, נתי חסון. 

 ד רן פלדמן"עו. 

 21:35 -הגיע ב( ד אקדמיה"רמ, איתי רוגטקה.( 

 השניעזב בתום הנושא ( מ איתמר יוגב"ח.(  

  

   :חסרים

 אוריה ברונשוויג  

  

  :עיקרי הישיבה

  גם אם לא התקבלו החלטות, כלל הנושאים(נושאים שנדונו( : 

 . נושא סגור–הגוף הכלכלי  .1

 . דיון בהצעת ההחלטה ניהול מאבק בנושא התנאים האקדמיים .2

 .ועדכונים בנושא מאבק הסגל האקדמי הזוטרדיון  .3
 

 תקבלו החלטותרק הנושאים בהם ה (החלטות שהתקבלו(: 

 . נושא סגור–הגוף הכלכלי  .1

 ה ניהול מאבק בנושא התנאים האקדמיים"ה .2
  רקע

 .נוהל הבחינות אושר בסנאט כמעט במלואו .1

 אינו אושר אך התקבלה הבטחה בכתב מהנהלת האוניברסיטה לטפל 9.5סעיף  .2

 למציאת כמו כן נושא יידון בסנאט בהמשך. משמעתית במרצים אשר לא יגיעו לבחינה

הסעיף הנוגע למבחנים סיבריים לא עבר . תרונות חלופיים שלא במסגרת נוהל בחינותפ



מחכים למסקנות סופיות מהמחקר של , ואין הצעה לפתרון מטעם האוניברסיטה

 .המרכז הארצי לבחינות והערכה לגבי יעילות המבחן ותקינותו

יהיה תחת מעקב של הנהלת , נושא הממוצעים החריגים ואחוזי נכשלים גבוהים .3

. האוניברסיטה בתקופת המבחנים הקרובה וימשיך להיות מטופל עד למציאת פתרונות

מדור אקדמיה ימשיך . קיימת הנחיה לתחקר מבחנים בעלי אחוזי נכשלים גבוהים

 .פן קבועלעקוב אחרי הקורסים הידועים כבעיתיים בנושא זה באו

מאיכות צפוי שינוי במבנה המזכירות האקדמית בכל הנוגע לשביעות רצון הסטודנטים  .4

לנושאים ) בקרת איכות(ותוקם יחידת הערכה כללית, ההוראה ורמת השירות האקדמי

 .אלו
  מסקנות

 .בשלב זה הוועד המנהל מורה לאגודה  לא לצאת למאבק בנושא התנאים האקדמיים .1

דמיה יציגו תכנית להמשך הטיפול בנושאים שלא קיבלו מענה מדור אקדמיה וועדת אק .2

 .במסגרת נוהל הבחינות החדש

מדור אקדמיה יערוך בדיקה של שביעות הרצון מרמת השירות ובדיקת אלטרנטיבות  .3

 .לנושאים במחלוקת כגון נושא הרישום לקורסים
  החלטה

בישיבת מועצה הוועד המנהל מחליט שלא לצאת למאבק בהתאם להצעת ההחלטה שהוצעה 

להמשיך הטיפול בנושאים שהועלו בהצעת ומנחה את ועדת אקדמיה לכתוב תכנית , 2' מס

 כל זאת במטרה – 2012ותציג את התכנית לוועד המנהל עד לסוף חודש מרץ , ההחלטה

  .ב"תשע', לפתור את כל הנושאים שהועלו עוד לפני תקופת הבחינות של סמסטר ב

  יוחאי זוהר :החבר ביקורת נוכח בעת ההצבע

  .רועי שבתאי, ברק דיוויס, שירן נבעה, אפרת הולצמן, חן כהן, יועד סספורטה :בעד

  . אין:נגד

 . אין:נמנעים
  

 התקדמות בטיפול במשימות שחולקו: 

 ל.מ.א .1

 

 כולל תאריכי יעד, נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו: 

  ל.מ.א .1

  

  ,בברכה

  רועי שבתאי

  המנהלהוועד ר "יומ "מ


