
 
  

 

 

29.5.14 

 4 מס' אקדמיהסיכום ישיבת 

 

 ., אשר בבית הסטודנט237בחדר חוגים  29.5.14הישיבה התקיימה בתאריך 
 18:45זמן סיום:  16:15זמן התחלה: 

 נוכחים:

 , תאיר טהר, הנא אבו רביעהחביאר דורפסמן, קטיה אברבוך, שי יחזקאליואב גולן, חברי הוועדה:  •

 רונית אביטן -יוצאת רמ"ד אקדמיה •

 עדי סופר אלקבץ -רמ"ד אקדמיה •
 משקיפים:

 לא נכחו •
 

 עיקרי הישיבה:

 : נושאים שנדונו (כלל הנושאים, גם אם לא התקבלו החלטות) •
 רונית -הצגת עמידת המדור בתוכנית העבודה. 1

הייתה הצגה מקיפה של תוכנית העבודה של השנה החולפת, ההצגה בוצעה לפי המשרדים במדור 

 (מיזמים אקדמים, מילואים, סיוע אקדמי) על בסיס מסמך תוכנית העבודה שמצורפת בנספח א'.

 לאורך ההצגה ובסופה נשאלו שאלות על ידי חברי הועדה.

 

 הנא -יםרכז אקדמיה לסטודנטים הערב הנושא:. הצגת 2

כי כרגע קיים צורך במתן מענה טוב יותר  הועלה הנושא הוצג בעל פה, ובסופו נערך סבב שאלות.

יצמצם  לסטודנטים הערבים בקמפוס מבחינה אקדמית, וכי רכז אקדמיה שיכיר את השפה והתרבות

בפורום יו"ר  16:00בשעה  5.6.14חמישי,  י תתקיים ישיבה מורחבת בנושא ביוםהובהר כ פער זה.

ישיבה זו תהיינא ב -האגודה, רמ"ד אקדמיה ומעורבות, חברי מועצה רלוונטים וגורמים נוספים

 נושא, והודגש כי כל חבר ועדה מוזמן להגיע לישיבה.העמקה ב

 

 חביאר -. הצגת נושא: הכרה בימי עיון של עתודאים כימי מילואים3

עתודאים באוניברסיטה,  430כיום ישנם כהועלה כי ובסופו נערך סבב שאלות. הנושא הוצג בעל פה, 

ימים במהלך שנת הלימודים (ימי עיון, טיולים, ראיונות וכו.), וכי  4אשר מזומנים על ידי הצבא כ

לימים אלא אין הכרה מצד האוניברסיטה כמקבילים לימי מילואים. כלומר, באם סטודנט עתודאי 

יום בו מתקיים בוחן, רשאי המרצה לתת ציון נכשל על הבוחן בטענה כי לא עומד זומן ליום עיון ב

 בנוסף, אין מתן הטבות כלשהן לעתודאים לימים אלא. הגעה לבוחן.של מניעה חמורה ל בקריטריונים

הגשת  -סיסיים לעתודאיםהועלה כי בהצעת החלטה עתידית יבקש כי המדור יספק שירותים ב

 יחתרו לכך שהאוניברסיטהבמקביל מסמכים במשרד מילואים ומתן צ'ופרים לפי מספר ימי העיון, וכי 

 תכיר בימי העיון כימי מילואים מבחינה תקנונית.



 
  

 

רונית אמרה כי תעלה את הנושא למזכיר האקדמי על מנת לקדם הכרה בימים אלה בתור מניעה 

 חמורה.

 

 . מעבר על נוהל העבודות4

הוצג נוהל העבודות לפי סעיפים, וחברי הועדה העלו הסתייגויות, שינויים ותוספות לפי סעיפים. על כל 

 קבלה החלטה.והת אחד מהנ"ל נערך דיון בועדה

יה מצ"ב בנספח ב' עיקרי השינויים שנעשו בישיבה, אולם הגרסא הסופית תיערך על ידי רמ"ד אקדמ

 ף.לפי הדברים שסוכמו בישיבה. גרסא זו תועבר הלאה לאוניברסיטה לסבב נוס

 

 החלטות שהתקבלו (רק הנושאים בהם התקבלו החלטות): •
 אין.

 

 
 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

הצעת החלטה להכרה ), לסטודנטים הערבים בקמפוס (הנא רכז אקדמיה -ליצירת תקן חדש במדור הצעת החלטה

ושי של מועדי מת הק, דיון בדרכים לצמצם פערים בין רר)ל עתודאים כימי מילואין (חביאמדורית בימי עיון ש

 .מבחנים, קביעת יעדי המדור לשנה הקרובה

 

 

 בברכה,

 יואב גולן

 אקדמיהועדת "ר יו

 


