
 

 

 

14.8.2015 

 9סיכום ישיבת אקדמיה מספר 
 

 .ל אשר במשרדי אגודת הסטודנטים"במשרד המזכ, 12.8.2015הישיבה התקיימה בתאריך 

 17:00: זמן סיום 15:10: זמן התחלה

 

 :נוכחים

 חביאר, טדי, עמיחי, ערן יוסוב: חברי הוועדה. 

 ד אקדמיה"רמ: עובדי מדור אקדמיה. 

 לאוניד: חבר ועדת ביקורת. 

 דורון מדרוני מ"מ מזכ"ל המועצה: משקיפים. 

 

 

 

 :עיקרי הישיבה

  2015-2016סקירה וקבלת תכנית העבודה של מדור אקדמיה לשנת. 

 ר ועדה חדש"בחירת יו. 

 

 

 :תקציר ההחלטות שהתקבלו

 “פה אחד –" ועדת אקדמיה מאשרת את תכנית העבודה השלדית כפי שהוצגה בוועדה ללא הסעיפים התקציביים. 

 עד ( ר הוועדה"מ יו"מתוקף תפקידו כמ)ר "חדש אך הוחלט כי ערן יוסוב ימלא את תפקיד היור ועדה "לא נבחר יו

 .לישיבה הבאה בה יערכו בחירות חדשות

 

 

 :דיון לישיבה הבאה

 דיון על הקוד האתי לועדי הכיתות. 

 



 

 

 סיכום הישיבה

 

 .15:10הישיבה נפתחה בשעה

המצגת כוללת את כלל ראשי הפרקים של תכנית . אקדמיהמתחילת הישיבה עברנו על מצגת תכנית העבודה של מדור 

תכנית העבודה בנויה כך שהפרק הראשון מדבר על מטרות כלל מדוריות ולאחר מכן יש פרק לכל . העבודה וכן סעיפיהם

 .משרד

 .התחלנו בפרק הכלל מדורי

 .ייכתבו הסעיפים בהם היו דיוניםבסיכום . מאיה הסבירה כל סעיף בנפרד וניתנה האפשרות לחברי הוועדה לשאול ולהוסיף

ודובר על שינוי  המאיה הסכימ. מצריך שינויופן שבו זה נעשה טען כי הא ערן יוסוב. היה דיון על גיוס וחניכה של ועדים

מעו על כך כך שגם אלו שלא היו בימים הראשונים עדיין יש)יהיה יותר פרסום לגבי ועדי כיתות . הדרך שבה זה יקרה

סעיף נוסף שצוין בהמשך לדיון הזה הוא סעיף שאומר למצוא יותר ועדים במקומות שבהם אין או בהם (. ויוכלו להצטרף

 .איצטרף הוא רשתה ואם מישהו רוצה לההמטרה העיקרית של הסעיף היא להבליט את העובדה שיש ועדי כי. יש מעט

הוא דיבר על כך . ועדים שכבר נמצאים בתפקיד זמן רבופת עוד סעיף לגבי הערן יוסוב דיבר על האפשרות של הוס

עמיחי ציין כי . ופר הנוסף שיש בסוף התפקיד הוא לא מספיק בשביל לעורר אותם'ף והצעייועדים אלו מתחילים להתוש

סופו של דבר אתה סרון הוא שאתה עונה קצת פחות בנחמדות אבל ביאולי הח, ועד כיתה ותיק יודע יותר טוב לסנן דברים

 .בסופו של דבר הוחלט על אי הוספת סעיף על כך בתכנית העבודה. חביאר אמר כי זה גם תלוי בבן אדם. כועד" טוב"יותר 

הוועדה הסכימה כי המפגש יכול . ערן יוסוב החל דיון על יצירת מפגש של חברי הועד מכלל השנתונים באותה מחלקה

. פעמים רבות מידיוועדים להזמין את הות את המפגש הזה מכיוון ואנו לא רוצים לאחר מכן דובר על איך לעש. להועיל

 .הוחלט כי יתבצע מפגש כזה והמדור יחליט כיצד הוא יתבצע

הבאה יובא הקוד  דובר בקצרה על הקוד האתי והוחלט כי בישיבה. לאחר מכן דובר על חובות וזכויות של ועדי הכיתות

 .יעודכן ייתכן כיהאתי לדיון ו

 

במסגרת שיתוף )לסטודנטים  הדיקנטקטים של דובר על האפשרות לפרסם מספר פרויגרת הפרק על הסיוע האקדמי במס

יקטים שדובר אחד הפרו. מאיה אמרה כי ייתכן וסעיף זה יעבור למשרד מיזמים אקדמיים(. ט הסטודנטיםהפעולה עם דיקנ

 .ותיקים יותר מלווים סטודנטים חדשים בסמסטר הראשון שבו סטודנטים" תךיאנחנו א"קט חונכים בשם עליהם זה פרוי

 

עיקר  אולי לשנות קצת הפורמט אךהוחלט על להמשיך אותו ו. האם להמשיך אותו או לא, דובר על סקר המזכירויות

 .הרעיון בסקר הוא להבליט את המזכירות המצטיינות ולאו דווקא את אלו אשר קיבלו ציון נמוך

 

ל משרד מילואים דובר על האפשרות של לשים תיבה שבה יוכלו משרתי המילואים לשים את הטפסים במסגרת הפרק ש

מאיה העלתה את הבעיה שרוב האנשים שממלאים לא ממלאים נכון והם (. כפי שדובר בישיבה האחרונה)שלהם בלי תור 

על מנת לעזור במילוי , טים לדוגמאהמשרד ידפיס טופס מוגדל וימלא אותו בפר. יצטרכו לחזור שוב למשרד בשביל לתקן



 

 

כמו כן דובר על פרסום נוסף של האפשרות שיש למשרתי . אז ישקלו שוב את הוספת התיבה, אם צעד זה יעזור. הטפסים

 .המילואים לשלוח את הפרטים ישירות לביטוח הלאומי בשביל לייעל את התהליך לסטודנטים

 .ת שהאגודה תפתח קורסים מגוונים ומקצועיים בשביל הסטודנטיםבמסגרת הפרק של מיזמים האקדמיים הוצגה האפשרו

 

ועדת אקדמיה מאשרת את תכנית העבודה השלדית כפי שהוצגה בוועדה : “הוועדה החליטה על קבלת מבנה תכנית העבודה

 .פה אחד –" ללא הסעיפים התקציביים

 

 

יתה יהסיבה העיקרית ה. ר"בת תפקיד היומסיבות אישיות חביאר החליט על עזי. הוועדה ר"יוהדיון הבא היה על תפקיד 

 .החוסר פניות וזמינות בתקופה הקרובה וההבנה שלא יוכל למלא את התפקיד כנדרש

 .חברי הוועדה הביאו את חששותיהם ממילוי התפקיד והחשש העיקרי היה חוסר הזמינות בתקופה הקרובה

ר הוועדה עד לישיבה הבאה של "קום חביאר כיוימלא את מ, מתוקף תפקידו בממלא מקום, לבסוף הוחלט כי ערן יוסוב

 .ר הוועדה"הוועדה שבה יתקיימו בחירות חדשות ליו

 

 

 .17:00הישיבה נסגרה בשעה 

 

 ,בברכה

 ר ועדת אקדמיה"יו

 חביאר דורפסמן

 


