
 
  

 

 

16.9.14 

   7מס' אקדמיהסיכום ישיבת 
 

 ., אשר בבית הסטודנטבלשכת המועצה 9.9.14הישיבה התקיימה בתאריך 
 16:30זמן סיום:  15:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 , תאיר טהררביעה, שי יחזקאליואב גולן, חביאר דורפסמן, הנא אבו חברי הוועדה:  •

 עדי סופר אלקבץ -רמ"ד אקדמיה •
 משקיפים:

 אור קרן -ועדת ביקורת חבר •
 

 עיקרי הישיבה:

 : נושאים שנדונו (כלל הנושאים, גם אם לא התקבלו החלטות) •
 רמ"ד אקדמיה -לשנת תשע"ה תוכנית עבודה. הצגת 1

 תוכנית העבודה הוצגה לחברי הועדה בצורה מפורטת.

 הוצגו הקיצוצים מהתוכנית הראשונית.

 עיקרי הקיצוצים:

 צמצום בהטבות לועדי הכיתות •

 צמצום המענקים לערבי כיתות •

 מימון אוניברסיטאי לערב הוקרה לחיילי מילואים •

 ם), צמצום מספר המודמיםשיפור בתנאי העסקה לשימוש במודמים (מילואי •

 צמצום "צ'ופרים" שניתנים לכלל הסטודנטים בשבוע אקדמיה •

 יילי המילואיםהוקרה לחבאופן מתן כרטיסי נגטיב כשינוי  •

לסמן כרטיסים לועדי כיתות עבור אירוע יום הסטודנט (על מנת למנוע מכירת בנוסף, תיבחן האופציה 

 הכרטיסים למי שלא ועד כיתה).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 דיון בנושא טיפול בועדי כיתות אשר התבטאו בצורה לא הולמת. 2

התנהל דיון על חברי ועד כיתה אשר התבטאו בצורה קיצונית כנגד התנהלות האגודה, בפרט 

ודנטית מור חננוביץ'. הקונפליקט המרכזי הוא שועדי כיתות מחוברים ישירות של הסטבהתבטאויות 

בטא בצורה קיצונית כנגדה בעודו כיתה ית חבר ועדלאגודה ואף מקבלים ממנה הטבות, ולכן לא ראוי ש

 נהנה מהקשר עימה.

 התנהל דיון סביב העובדה שועדי כיתות מקבלים את הטבות האגודה ללא תנאי של חברות באגודה.

 הובן כי הסטודנטית מור חננוביץ' לא עברה על עקרונות העמותה.

 אגודה.הוחלט כי ועדי כיתות יהנו רק מהטבות אם הם גם חברי 

ג מהאגודה, בעדיפות לרמ"ד אקדמיה, על דנטית מור חננוביץ' לפגישה עם נציהוחלט לזמן את הסטו

 מנת להסביר לה את הבעייתיות בנושא התבטאויות בלתי הולמות בתור ועד כיתה.

  

 

 החלטות שהתקבלו (רק הנושאים בהם התקבלו החלטות): •
 כפי שהוצגה בישיבה. תוכנית העבודה לשנת תשע"הועדת אקדמיה מאשרת את . 1

 בעד: פה אחד 

 
 הטבות ועדי כיתות.קבל זכאי ל רק סטודנט חבר אגודה. ועדת אקדמיה קובעת כי 2 

 בעד: פה אחד 

 

יע לפגישת הבהרה עם נציג אגודת ועדת אקדמיה מנחה את חברת העמותה מור חננוביץ' להג. 3 

 הסטודנטים.

 שבועיים מיום שליחת הזימון בשני אמצעים. -מסגרת זמן למילוי ההחלטה

 בעד: פה אחד 

 

 

 
 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

להכרה הצעת החלטה , צעות לשיפור אופן התנהלות המדור (יואב, סטודנטית אשר ניסחה את הטענות) ההצגת 

 .)(חביאר םמדורית בימי עיון של עתודאים כימי מילואי

 

 

 בברכה,

 יואב גולן

 אקדמיהועדת "ר יו


