
 

 

 

9.9.2015 

 10סיכום ישיבת אקדמיה מספר 
 

 , במשרד המזכ"ל אשר במשרדי אגודת הסטודנטים.7.9.2015הישיבה התקיימה בתאריך 

 21:35זמן סיום:  19:00זמן התחלה: 

 

 :נוכחים

 ערן עפר, יואב גולן, הרן חברי הוועדה: ערן יוסוב, עמיחי 

 .עובדי מדור אקדמיה: רמ"ד אקדמיה 

 .חבר ועדת ביקורת: לאוניד 

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

 

 

 

 :עיקרי הישיבה

 2015-2016תכנית העבודה של מדור אקדמיה לשנת  אישור. 

 מעבר ואישור הקוד האתי לועדי הכיתות 

 התקינה של משרד סיוע אקדמי שינוי : 

 

 

 

 :תקציר ההחלטות שהתקבלו

 "פה אחד. –" ועדת אקדמיה מאשרת את תוכנית העבודה של מדור אקדמיה לשנת הלימודים תשע"ו 

  "פה אחד. –"ועדת אקדמיה מאשרת את הקוד האתי לועדי הכיתות 

  "פה אחד. –"ועדת אקדמיה מאשרת את שינוי התקינה במשרד סיוע אקדמי 

 

 

 דיון לישיבה הבאה:

 אין 



 

 

 סיכום הישיבה

 

 19:19 הישיבה נפתחה בשעה

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

 עלו בדיוני הוועדה במהלך השנה.בודה ומפורט בה את תתי הנושאים אשר משקפים את רוח הדברים אשר הע

 הצעת החלטה:

 פה אחד. – "כנית העבודה של מדור אקדמיה לשנת הלימודים תשע"ו"ועדת אקדמיה מאשרת את ת

 

הוועדה שינו מעט את הנוסח. הרציונאל שעומד מאחורי הקוד הוא לאחר מכן עברנו על הקוד האתי שהמדור כתב, חברי 

 דה משקיעה סכום נכבד והשקעה גדולה ולמעשה ועדי הכיתות הם שותפים לדרך.שהאגו

 הצעת החלטה:

 פה אחד. –"ועדת אקדמיה מאשרת את הקוד האתי לועדי הכיתות" 

 

. הסיבה לשינוי הוא כניסה לתוקף האקדמיבמשרד סיוע  רמ"ד אקדמיה הביאה לידיעתנו על רצון האגודה לבצע שינוי מבני

של העלאת שכר המינימום ויחד עם זאת חוסר ניצול שעות העבודה של הרכזים. נשמעו כלל דעות החברים, ואף הושמעה 

לבסוף הוחלט לבצע את השינויים הבאים, תחת  , תדי, אשר לומד בפקולטה למדעי הבריאות. דעתו של חבר המועצה

חברי האגודה והמועצה בעתיד ששינוי זה הינו פיילוט ניסיוני ויש לבחון שינוי זה בעתיד ובמידה ופיילוט זה אינו הבהרה ל

 מצליח לשקול בחיוב להחזיר למצב הקודם:

 הוועדה מאשרת את ביטולו של תקן רכז הבריאות במדור סיוע אקדמי.      .1

 95שעות, כך שהתקן יעמוד על  10אקדמי תוספת שעות בגובה הועדה מאשרת בעבור בעל התפקיד מנהל סיוע       .2

 שעות.

שעות, כך שהתקן יעמוד  15הועדה מאשרת בעבור בעל התפקיד רכז סיוע אקדמי הנדסה ב' תוספת שעות בגובה       .3

 שעות, וייקרא רכז סיוע אקדמי למדעי הבריאות והנדסה ב'. 65על 

 עדת כספים.החלטת הועדה טוענת את אישור ו      .4

 הצעת החלטה:

 "פה אחד. – "ועדת אקדמיה מאשרת את שינוי התקינה במשרד סיוע אקדמי 

 .21:35הישיבה נסגרה בשעה 

 

 בברכה,

 יו"ר ועדת אקדמיהמ"מ 

 ערן יוסוב

 


