
 

  

 

71.9.107. 

 9סיכום ישיבה מס'  -וועדת אקדמיה

 

 משתתפים:

  , יואב אקשטייןנטלי עוז סטס גורבוביצקי,מתן מזרחי,  ועדה:החברי 

  חסרים:

 , נטלי דוידובאדם פארס: ח"מ

 משתתפים נוספים: 

 ליז אביסדרס –וועדת ביקורת  תרונית אביטן, חבר –אקדמיה  רמ"ד 

 ., סטס גורבוביצקייו"ר וועדת אקדמיה מזמן הישיבה: 

 70:00 , שעה .71.9.107', ביום  תאריך ושעת הישיבה:

 0.:79: שעת סיום הישיבה

 מועצהמשרד  מקום הישיבה:

 נושאים עיקריים:

 שוטפים:  עדכונים 

 :כללים עדכונים

 8 המדור נמצא בקשר עם מחלקות מסוימות ועם הפקולטות על מנת למצוא פתרונות9.818נסגרת ב -הספריה 

 

 :סיוע אקדמי

 הרכזים נפגשים עם מספר גורמים באוניברסיטה )בחינות, דיקנאט וכו'( על מנת  -פגישות עם שותפי תפקיד

 להבין את אופי העבודה8

 תיחה, צ'ופרים וכו'8ערב פ -נערכת הכנה לקראת שנה הבאה -וועדי כיתות 

 

 מיזמים אקדמיים:

 עובדים על קבלת הצעות מחיר בימים אלה8 – פסיכומטרי 

 ממשיכים לרכוש ספרים, בהתאם לסילבוסים ודרישה8 עובדים על הרחבת פעילות8 -רכישת ספרים 

 

 מילואים:

 נערכים לפתיחת השנה עם מידעון, פליירים ושעות פתיחה מחודשות8 –פתיחת השנה 

 עובדים על להסדיר את תוכנית חלוקת הצ'ופרים8 -חלוקת הצ'ופרים 

 



 

  

 

 נושאים שעלו בישיבה:

 לאחר דיון בהערות חברי ועדת אקדמיה על תכנית העבודה והתייחסות רמ"ד  – תכנית העבודה לשנה"ל תשע"ד

 אקדמיה, התכנית אושרה פה אחד.

 מתפקדים גם כוועד כיתה הטבות כפולות לחברי מועצה ה 

, חברת ועדת ביקורת ציינה כי בישיבה הקודמת ועדת ביקורת נתבקשה לתת פרשנות לתקנון בנושאושלאחר  -

לפי הנוהל המשלים לתקנון חבר מועצה שהינו ועד כיתה אינו זכאי להטבה כפולה כלומר במידה ומקבל 

בה של יקבל רק את ההטהטבה מסוימת עקב היותו חבר מועצה ואת אותה )!( ההטבה בכובע ועד כיתה, 

 את כל שאר ההטבות המגיעות לו בשני הכובעים יקבל כנדרש. .חברי המועצה

לפי הסעיף לעיל חבר מועצה שהינו ועד כיתה יקבל רק זוג כרטיסים ליום הסטודנט ולא שלושה. עלתה  -

השאלה האם להחליף את הכרטיס השלישי בהטבה מסוג אחר. לאחר דיון בוועדה הוחלט כי לא תינתן הטבה 

דגיש כי הסיבה חשוב לוועדה לה כן-כמונוספת מכיוון שחבר מועצה זה מקבל שלל הטבות בשני הכובעים. 

של אותו חבר מועצה/ ועד כיתה להיות בתפקידו אינה ההטבות אלא הרצון שלו לעשות מעבר למען 

 הכלל.

 

 

  ברכה,ב

 יו"ר ועדת אקדמיה – סטס גורבוביצקי


