
 

  

 

 

5.5.2015 

 6 מספר אקדמיה ישיבת סיכום

 

 .הסטודנטים אגודת במשרדי אשר ר"היו במשרד, 4.5.2015 בתאריך התקיימה הישיבה

 22:30: סיום זמן20:00:  התחלה זמן

 

 :נוכחים

 אלדר, חביאר, יואב, טדי, עמיחי, עפר ערן, יוסוב ערן: הוועדה חברי. 

 אור: ביקורת ועדת חבר 

 ד נכנסת”רמ –מאיה , יוצאתד "רמ – עדי: אקדמיה מדור עובדי. 

 ר האגודה"יו 

 

 :הישיבה עיקרי

 קבלת פנים של מאיה. 

 דיון על סעיף הגדרת מבחן חריג. 

 קביעת עדיפות לכל דרישה. 

 המשך הדרך. 

 

 :שהתקבלו החלטות

 יפורט בהמשך, הגדרת מבחן חריג. 

 יפורט בהמשך, עדיפות לכל סעיף. 

 

 

 



 

  

 

 

 :סיכום הישיבה

מה היא לומדת ונערך סיבוב שמות של , מאיה דיברה על עצמה. בקבלת פנים של מאיההישיבה נפתחה 

 .כלל הנוכחים

הוא אמר כי ייקח לו קצת זמן ללמוד את המסמך על . לאחר מכן אורי דיבר על התהליך מנקודת המבט שלו

ם שהוא חייב לעסוק ייקח לו גם זמן מכיוון ורוב תפקידי האגודה מתחלפים ולכן יש לו עיסוקים אחרי, בוריו

דיבר על כך שיש המון משתנים וסיבוכים ולכן הוא רוצה ללמוד את הדברים טוב לפני . בהם למען הארגון

 .ד אקדמיה ואיתי"עם רמ, נקבע כי נהיה בקשר רציף איתו. שיתחיל משהו

 

 .דנו על הגדרת מבחן חריג

 .הדיון עסק במספרים הסופיים שאנו רוצים לקבוע

דיברה על כך שהאוניברסיטה לא גנון וייתכנו ציונים נמוכים בכמה , עם המספרים הקיימיםמסכימה : אלדר

 .מבחנים

נכשל לפי המחלקה (, הציון שממנו ומטה המבחן ייחשב לחריג" )נכשל"לדעתו צריך להעלות את ציון ה: יואב

 .65-הוא מציע להעלות את הציון ל. לא טוב מספיק

גם  65-צריך להעלות ל, ך שכרגע הסעיף לא באמת מגן על הסטודנטיםדיבר על כ, חושב כמו יואב: עפר

 .ייחשב לחריג 65-סטודנט שנמצא מתחת ל, מכיוון שמבחינת האוניברסיטה

יואב ועפר דיברו על כך שהמספרים הנוכחים לא תקפים עבור הרבה מאוד מבחנים אשר הם ראו כי היו 

 .חריגים

 .מבחינתו להשאיר ככה: יוסוב

 .לדעתו צריך להשאיר ככה, מאשר הציון של הנכשל( אחוז הנכשלים)חשוב האחוזים  יותר: טדי

 .זה בעייתי 95דיבר על כך שציון מעל : אור

אך הוסכם כי בכל , או מתחת לציון נכשל 95היתה הסכמה כי בעייתי שתהיינה אותה סנקציה אם זה מעל 

 .יגצריך להחשב כחר 95מבחן אשר ציונו הממוצע הוא מעל , מקרה

עבור פקולטות ומחלקות אחרות ישנם ציונים אחרים ויהיו הרבה . לדעתה לא נכון לקבוע ציון אחד: עדי

 .לשנות את הסעיף למספר אחיד הוא לתקוע לעצמנו מקלות בגלגלים. פקולטות שלא יסכימו לזה

של חשמל  הבעיות שעפר העלה הן בעיות מאוד פרטניות. המסמך הוא מסמך כללי לכלל הפקולטות: מאיה

 .המחלקה כולה חריגה ולכן השינוי הזה לא ישנה כלום. ב, זה לא יגלוש למחלקות אחרות. א-ו

אין שום מניעה , כמו כן. כך יהיה דינמי לכל מחלקה, לדעתי ציון נכשל לפי המחלקה הוא הכי טוב: חביאר

 .שבמבחנים מסוימים יהיו ציונים נמוכים

 .עמיחי עזב את הישיבה



 

  

 

 :ת לשינוי הסעיףהצעו 4הועלו 

 .קולו ייחשב לנמנע, מכיוון ועמיחי עזב את הישיבה לפני ההצבעה

 .אף אחד לא הצביע: להשאיר את הסעיף כמו שזה. 1

 .חבי, יואב, טדי, יוסוב, עפר, אלדר: בעד: נכשלים 30%-ציון אשר מתחת לציון הנכשל בקורס או מעל ל. 2

 .עפר, יואב :בעד: נכשלים 30%או מעל  65-ציון מתחת ל. 3

 .עפר: בעד: נכשלים 30%או מעל  60-ציון מתחת ל. 4

 

 .נבחרה האפשרות השניה

 

אומר כי הוא מוכן  1כאשר . לגבי עדיפות הסעיף מבחינתו 8עד  1-כעת נערך סבב שבו כל אחד נתן דירוג מ

 .ליואומר כי לא מוכן לוותר על הסעיף ומוכן להאבק ע 8-לוותר על הסעיף למען שאר הסעיפים ו

 .מצורף כקובץ נפרד עם קובץ הסעיפים הממוספר

 

 .חבי שאל את אורי מה יקרה מעכשיו: סיום הפגישה

אנחנו . יעבוד בשיתוף עם אבי שכן הוא התחיל את המהלך. אורי יתחיל בלמידת הסביבה ואת כל הסעיפים

לוודא שהכל מתנהל מאיה וחביאר על מנת , עדי, עם אורי, נהיה בקשר רציף במהלך השבועיים הקרובים

 .נכון והלמידה אפקטיבית

 

 .22:30הישיבה נסגרה בשעה 

 

 

 ,בברכה

 אקדמיה ועדת ר"יו

 דורפסמן חביאר


