
 

  

 

 

7.6.2015 

 7 מספר אקדמיה ישיבת סיכום

 

 .הסטודנטים אגודת במשרדי אשר ר"היו במשרד, 3.6.2015 בתאריך התקיימה הישיבה

 23:00: סיום זמן20:00:  התחלה זמן

 

 :נוכחים

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

 אור: ביקורת ועדת חבר. 

 מאיה: אקדמיה ד”רמ. 

 רט אורי – ודההאג ר"יו. 

 לבהר תום, יוגב צליל: אורחים. 

 

 :הישיבה עיקרי

 קבלת הסתייגויות ממאיה ואורי על מסמך שיפור ההוראה. 

 ח ביקורת על ספריית ההשאלה"מעבר על דו. 

 

 :שהתקבלו החלטות

 ההסתייגויות קבלת לאחר ההוראה איכות מסמך קבלת. 

 “ספריית עבור מערכת להקמת ודנטיםהסט בקרב תחרות לבצע לאגודה ממליצה אקדמיה ועדת 

 "בפגישה שהוצעה כפי ההשאלה

 

 



 

  

 

 

 :הישיבה סיכום

. האחרון בזמן עובר ההוראה איכות שמסמך התהליך על ומאיה אורי עם פתוחה בשיחה נפתחה הישיבה

. פעמים מאוד והרבה זמן מאוד הרבה מאיה עם ישב כי סיפר הוא. עשו ומאיה שהוא הדברים את הציג אורי

 מייצגים שהם הבעיה את. לעומק אותם ולהבין שם שרשומים הסעיפים בכל מוחלט באופן להאמין רוצה הוא

, לפתור באים שהם הבעיה את פותרים לא שלדעתם סעיפים כמה ישנם. הבעיה את לפתור באים הם ואיך

 .םסטודנטי של מסוימת באוכלוסייה לפגוע שיכולים סעיפים וכן חדשות בעיות ייצרו אשר סעיפים

 מתנהל אכן כי תראה שהוועדה מנת על ואורי מאיה בין שמתנהל לתהליך הוועדה את לקרב באה השיחה

 .הכסאות בין נפל לא והמסמך תהליך

אורי ענה כי זה לא היה לו . כשבוע או שבועיים לפני, ערן יוסוב ציין כי הסייגים היו יכולים להגיע אלינו לפני

הוא ציין כי משך של . הוא לא הרגיש נכון שזה יהיה לפני. ז שלו לפנינו"נכון והוא לא רוצה לפתוח את הלו

 .זמן לא מציין באופן הנכון את המוכנות שלהם

ז והיא אומרת כי היא מרגישה שגם הוועדה וגם אורי ומאיה "אלדר אומרת כי היא לא רוצה להכנס לו ללו

היא אומרת שזה מאוד טוב שהדברים . ציפינו לראות התקדמות יותר גדולה לגבי המסמך. האטו את הקצב

אורי מסביר כי יש דברים שקורים . יקרו לבאים אחרינו אבל היא צפתה שחלק מהדברים כבר יתחילו לזוז

כמו למשל שהאגודה התחלפה לגמרי או למשל מספר המכרזים . שלא קשורים למסמך שמעיטים את הקצב

 .בית את התהליכים האחרים שקורים באגודהיום הסטודנט הש, כמו כן. שהם צריכים להיות נוכחים

כי חשוב שהוא ( וכן שאר הוועדה)כמו כן הדגישה . אלדר מדגישה כי הזמן כן חשוב ואף קריטי מבחינתה

 .יהיה שותף לכל הוועדה וכן יהיה נוכח בפגישות של הוועדה ובקיא לחלוטין במסמך

שהתהליך יהיה הרבה יותר מתקדם ממה השורה התחתונה של השיחה הזאת היתה כי חברי הוועדה ציפו 

אורי ומאיה הסבירו את . הוועדה הרגישה כי התהליך הואט ולא הובא לידי הוועדה מספיק. שהוא כרגע

 .הסיבות לכך והדגישו כי אין התמסמסות של זה מצד ההנהלה

 

 היא. ולהכיר ולשאול לדבר אליה יגיעו הוועדה חברי כי ומצפה פתוחה במשרד שלה הדלת כי הדגישה מאיה

 .זאת לעשות הנכון המקום לא זה לדעתה כי לווטסאפ לענות מתכוונת לא

 

 .ההוראה שיפור מסמך על להם שהיו הסייגים אל עברנו מכן לאחר

 .הבאה לישיבה נדחה העבודה תכנית על דיון

 .ההשאלה ספריית על ביקורת ח"דו על דנו מכן לאחר

 (.מצורף) הביקורת ח"דו על איתנו עבר אור

 ח"דו. כסף מעט לא מכניס גם והוא לאגודה חשוב מאוד משאב הינו ההשאלה ספריית כי הסבירה מאיה

 .אנוש ומשאבי מבני, טכנולוגי: מישורים בשלושה בעיות העלה ביקורת



 

  

 

 שלושה עם עובדת כעת הספרייה ורכזת עובדת לא כיום שקיימת התכנה כי הוצג הטכנולוגי המישור לגבי

 יודעים לא האינטרנט דרך ספר להזמין רוצים אשר סטודנטים וכן בעיות מאוד להרבה םהגור דבר, אקסלים

 .פיזית יבוא כאשר רק אלא לא או נמצא באמת הספר האם

 מערכת לעשות הסטודנטים בין תחרות לערוך המלצה על הוחלט. ההשאלה ספריית מערכת על דיון הועלה

 עבור מערכת להקמת הסטודנטים בקרב תחרות לבצע לאגודה ממליצה אקדמיה ועדת: “ההשאלה לספריית

 ".בפגישה שהוצעה כפי ההשאלה ספריית

 

 .בטיפול נמצאים והם תפעול למשרד הופנו כבר הבעיות כי הוצג המבני במישור

 וכבר היות(. התקן הרחבת בלי) רכזות לשתי הרכזת של התקן את לפצל הוצע אנוש משאבי של במישור

 תיפתרנה לרכזת שיש הבעיות מן הרבה כי הובן גם מקרה בכל. התקן את כעת צללפ ניתן לא, רכזת נבחרה

 מערכת תהיה כבר כאשר, יותר מאוחרת לפגישה הדיון את להעביר על הוחלט. חדשה מערכת שתהיה ברגע

 .הבאה המכרזים עונת עבור וכן( בתקווה)

 

 .23:00 בשעה נסגרה הישיבה

 

 

 ,בברכה

 אקדמיה ועדת ר"יו

 סמןדורפ חביאר


