
 

 

 

20.10.15 

 11 'מס אקדמיה ועדת ישיבת סיכום

 מועצה בלשכת 11.10.15 בתאריך התקיימה הישיבה

 23:20 סיום: זמן 20:10 :התחלה זמן

 

 :נוכחים

 הרן עמיחי,פרימרמן תדי ,יוסוב ערן ,עופר ערן ,דיין שמעון ,גולן יואב :הוועדה חברי

 :משקיפים

 אקדמיה רמ״ד דרפנר מאיה

 ריזנסקי ליאוניד :ביקורת ועדת חבר

  :חסרים

 אין

 

 הישיבה עיקרי

 :החלטה הצעות

 אקדמיה ועדת יו״ר בחירת :הנושא
 ועדת ליו״ר פרימרמן בתדי בוחרת אקדמיה ועדת :ההצעה נוסח

 .אקדמיה

 ,יוסוב ערן ,יואב ,תדי :בעד קולות

 עמיחי ,שמעון ,עופר ערן
 אין :נמנעים אין :נגד קולות

 ☐ :חסוי נושא כן :בהצבעה ביקורת ועדת חבר נכח התקבלה ההצבעה :ההצבעה דין

 אין :הערות

 
 

 אקדמיה ועדת יו״ר מ״מ בחירת :הנושא
 ועדת ליו״ר הרן בעמיחי בוחרת אקדמיה ועדת :ההצעה נוסח

 .אקדמיה

 ,יוסוב ערן ,יואב ,תדי :בעד קולות

 עמיחי ,שמעון ,עופר ערן
 אין :נמנעים אין :נגד קולות



 

 

 כן :בהצבעה ביקורת ועדת חבר נכח התקבלה ההצבעה :ההצבעה דין
 :חסוי נושא

 ☐ 

 אין :הערות

 

 :לדיון נושאים

 אקדמיה מדור ועדכוני השאלה ספריית בנושא דיון :הנושא
 ביקורת ועדת חבר נכח

 כן :הדיון במהלך
 ☐ :חסוי נושא

 א׳ נספח :הערות

 
 

 המשך על דיון - ההוראה איכות שיפור תהליך סקירת :הנושא

  פעולות סדר

 ביקורת ועדת חבר נכח

 כן :הדיון במהלך

 :חסוי נושא

☐ 

 ב׳ נספח :הערות

 

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

 ליצור במטרה הבאה לקדנציה המלצות לעלות התבקשו הועדה חברי ,הבאה אקדמיה לועדת המלצות ניסוח

 הבאה בישיבה ינוסחו ההמלצות .לנכנסת היוצאת הועדה בין המשכיות

 

 :הקרובות בישיבות להעלות הצפויים הנושאים

 אין 

 

 

 ,בברכה

 פרימרמן תדי

 אקדמיה ועדת ר"יו

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 אקדמיה מדור ועדכוני השאלה ספריית בנושא דיון - א׳ נספח

 ,כיום .בנושא התקדמויות את בפנינו הציגה מאיה השאלה לספריית בנוגע קודמת בועדה לשיחתנו בהמשך

 הייתה בה עברו שנים לעומת אקסל טופס דרך והשאלות החזרות ,שלה המלאי את מנהלת ההשאלה ספריית

 ,החזרות/ההשאלות אחר לעקוב קושי קיים כי בעיקר זה מצב לשיפור פועל אקדמיה מדור .ממוחשבת מערכת

 .וכו׳ קנסות לגבות

 

 :ותפעול שרות קשיי וקיימים טודנטיםס 1600-לכ שירות מספקת השאלה ספריית 

 והחזרת תקינה פעילות על המקשה דבר בהחזרות איחורים לאחר קניסה  לבצע יכולה אינה ההשאלה ספריית 

  (.השנה הוחזרו לא ספרים 85) ספרים

 (.זהה מזהה סימון קיבלו ספר אותו עם עותקים שני דוגמא) ספרים אחר במעקב בעיה 

 לאחר אומת והדבר שהחזיר אמר המשאיל אך הוחזר לא שהספר כתוב באקסל) ספר להחזרת אסמכתא אין

 (זמן לוקח הדבר .בדיקה

 

 שונות במערכות בקשיים התאפיין הדבר .בה בלעדי ושימוש תוכנה של פעמי חד פיתוח  ,בעבר שהוצעו פתרונות

 בעלות כרוח ,חדשה מערכת של ותפעול להקמה חוץ מיקור ,נוספת אפשרות .שותפת תחזוקה ללא באגודה

 .כלכלית

 

 .עצמה הספריה ותשתיות שלהם במערכת שימוש - אר״ן ספריית עם פעולה שיתוף ,שעלה חדש פתרון הציג המדור

 .הועדה חברי של לדעתם וחסרונות יתרונות והועלו הנושא על התדיינה הועדה

 

 השאלה יכולת ,ספרים איבוד פחות ,אדמינסטרטיביות לבעיות פתרונות נותן ,לקנוס יכולת בעל מערכת : יתרונות

 .ועוד ,עצמית

 יאבד הפרוייקט ,כיום במתכונתו האגודה ע״י ניתן היה השירות עם כסף יותר יעלה כנראה השרות :חסרונות

 כיוונית חד פעולה כנראה .הפיקוח של ירידה ,ספרים עם אקדמיה יריד לעשות קושי ,האגודה עם קשר

 

 הנושא את לבדוק שיךממ אקדמיה מדור

  

 


