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 סיכום הישיבה
 

 .19:05הישיבה נפתחה בשעה 
אקדמיה מסכימה לערוך את הישיבה בלי חבר ועדת ביקורת". בעד: עמיחי, יואב, טדי וחביאר )פה "ועדת 

 אחד(
 ערן יוסוב הצטרף מאוחר ולכן לא השתתף בהצבעה זו.

 בתחילת הישיבה נערך סבב הכרות בין חברי הועדה, אורחי הישיבה ועובדי המדור.
 ויות שלה וכן תוכניות לעתיד.כל מנהלת במדור הציגה את המשרד שלה, עיקרי ההתעסק

 סבב זה ארך כחצי שעה.
לאחר מכן דנו על יעדי המדור. הדיון היה מהותי על איך אנו רואים את המשרד בשנה הבאה. אילו דברים 

 אנו רוצים שיקרו, לאו דווקא שונה משנה שעברה אלא ממבט חיצוני.
של המדור. דיברנו על כך שאולי אין  דובר על כך שישנם הרבה יעדים אשר מדברים על העבודה השותפת

צורך להכניס את הדברים הללו ליעדי המדור שכן לפי ההבנה היעדים האלו צריכים להיות יותר מהותיים 
ופחות יום יומיים. מהר מאוד ראינו כי הדברים השוטפים צריכים להופיע על מנת לבנות את תכנית העבודה 

משרד והכנסת יעדים אשר מדברים על העבודה השוטפת ביחד בצורה נכונה. הוחלט על המשך הדיון לפי 
 עם היעדים היותר מהותיים.

 )היעדים פנים משרדיים בדירוג יורד, אך אין עדיפות או סדר בין משרדי המדור(.
 הדיון התחיל ממשרד מיזמיים אקדמיים.

 אלו היעדים שנקבעו:
 

 הטמעת מערכות ממוחשבות חדשות. .1
 ל בנק בחינות וסיכומים.תחזוק והרחבה משמעותית ש .2
 תחזוק ושיפור שירות ספריית ההשאלה. .3
 הרחבת שיתוף הפעולה עם קורסי ההכנה. .4

 
היעד הראשון מדבר על המערכות הממוחשבות שחשובות למשרד. המשרד כולל, בין היתר, מערכת 

שהמערכות ספריית ההשאלה ומערכת בנק בחינות וסיכומים. על מנת שאלו יעבדו כמו שצריך, חשוב מאוד 
הממוחשבות שלהם יעבדו כמו שצריך. עמיחי אמר שחשוב שהטמעת מערכת לא תהיה חסם לעבודה של 

 אלו אך הובן שבלעדיהן יהיה מאוד קשה לעבוד, לכן הוחלט עליו כיעד ראשון.
היעד השני מדבר על תחזוק והרחבה משמעותית של בנק בחינות וסיכומים. המילה משמעותית הוכנסה 

מנת להדגיש את רצון של הועדה לכך שבנק בחינות וסיכומים יהווה מרכז של מידע לכל  בכוונה על
 הסטודנטים. כדי שזה יקרה, חייבת להיות הגדלה משמעותית שלו.

היעד השלישי מדבר על ספריית ההשאלה. עקב הפופולריות שלו אחד היעדים של המשרד צריך להיות 
שלו מכיוון שלא נראה צורך לכך כעת אך הצורך הגדול ביותר לתחזק ולשפר אותו. לא דיברנו על הגדלה 

 שלו הוא התחזוק השוטף שלו ושיפור השירות שניתן בו.
היעד הרביעי ואחרון הוא הרחבת שיתוף הפעולה עם קורסי ההכנה. חביאר הציע לבדוק קורסים נוספים 

כך שאין זה חשוב כרגע ועל  שניתן לתת אותם לסטודנטים )למשל, קורס פיתוח אפליקציות( אך דובר על
מנת שזה יקרה, יהיה צורך ברכז קורסים חיצוניים שיעסוק אך ורק וזה. היעד מדבר על בדיקת קורסים 

 חדשים במסגרת הקורסים שאנו נותנים כיום.
 המשרד הבא שדיברנו עליו זה משרד מילואים.

 אלו יעדיו:
 

 שיפור השירות למשרתי המילואים. .1
 והנגשתו.מתן שירות לעתודאים  .2
 הוקרה למשרתי המילואים. .3



היעד הראשון הוא שיפור השירות למשרתי המילואים. מאחורי היעד הזה דובר על להשתמש ביותר 
מערכות מקוונות במשרד מילואים. שתהיה האפשרות לסטודנטים להגיש מהבית את הטפסים הנדרשים 

 דרך המחשב ולבוא בזמנם הפנוי למשרד לקחת את הצ'ופרים. 
השני הוא מתן שירות לעתודאים והנגשתו. שנה שעברה עברה הצעת החלטה שמדבר על מתן  היעד

שירות לעתודאים שאינן נחשבים משרתי מילואים על פי האוניברסיטה. היעד בא למסד את הצעת 
 ההחלטה ומתן השירות לעתודאים כולל התקציב לצ'ופרים.

יעד שוטף שחשוב שיהיה כל שנה על מנת לתת  היעד השלישי הוא הוקרה למשרתי המילואים. היעד הוא
 את ההוקרה למשרתי המילואים.

 
במסגרת דיבור על משרד מילואים וצ'ופריו, דובר על מערכת נקודות עבור הסטודנטים. המערכת, בשאיפה, 
תיתן לכל סטודנט דף אישי שבו הוא יראה את מספר הנקודות )דבשות, על פי יואב( שהוא צבר במהלך 

נקודות(  5-ימי מילואים )וזוכה ב 5-נקודות( ושירות ב 2-של, סטודנט שהעלה מחברת )וזוכה בהשנה. למ
נקודות. כיום כל משרד מטפל בצ'ופרים של עצמו ואין אפשרות  7יוכל לערבב בין שני הדברים ולקבל 

ה לראות לערבב אותן. הבנו כי המערכת לא תוכל להתחיל רק בתוך המדור מבחינה תקציבית ולכן אנו נרצ
 משהו כזה במערכת החדשה שהאגודה תבנה.

 
 המשרד הבא שדובר עליו זה משרד סיוע אקדמי.

 אלו יעדיו:
 

 בנייה, ליווי והכוונת ועדי כיתות. .1
 שירות לסטודנט והנגשת המידע האקדמי. .2
 חיזוק הקשר והרחבת שיתוף הפעולה עם האוניברסיטה. .3

 
בשנה הבאה הוא בנייה ליווי והכוונת ועדי הכיתות. רכזי אחד הדברים העיקריים שהמשרד רוצה לעסוק בו 

המשרד נתפסים בצורה מאוד טובה אצל מרצים וראשי מדורים אך לעיתים אנו רואים שהועדים לא זוכים 
 לאותו היחס. היעד הראשי של המדור יהיה לתת לועדים יותר כח ויחס טוב יותר ומכבד יותר מהמרצים.

על העבודה השוטפת של המשרד שזה מתן שירות לסטודנטים וכן הנגשת היעד השני והשלישי מדברים 
 המשרד, וכן חיזוק והרחבת הקשר עם האוניברסיטה.

בתוך קביעת היעדים של משרד סיוע אקדמיה, עמיחי העלה את הנושא שרצה לעלות, העדפת עובד 
וך מכרז מוקדם שיפנה מהנדסה או טבע בשביל להיות רכז אקדמיה של הפקולטות הללו. עמיחי הציע לער

רק לסטודנטים מהפקולטות הללו על מנת לתת להם אפשרות טובה יותר להתקבל למדור. עלתה הבעיה 
שאולי אחרי מכרז זה )ואחרי שקיבלנו עובד אחד( במכרז הבא יבואו אנשים שיכולים למלא את התפקיד 

רנו על האפשרות של לתת עדיפות טוב יותר אך לא נוכל לקבלם מפני שכבר קיבלנו מישהו אחר. אח"כ דיב
במכרז עצמו לסטודנטים מפקולטות אלו, אך רק במקרה שהוא באמת מתאים ואין סייגים אחרים בינו לבין 
מועמדים אחרים. הדיון היה מהותי סביב השאלה האם בכלל יש צורך בכך. עמיחי ציין כי לא עשה את 

ם. לא היתה החלטה חד משמעית האם באמת השיעורי הבית המלאים בשביל להציג את הנתונים במלוא
 יש צורך ברכז הנדסה וטבע ולכן הדיון יעלה מאוחר יותר לאחר שעמיחי יאסוף את כל הנתונים שהוא צריך.

 
 לאחר דיבור על כל אחד מהמשרדים באופן פרטי, דיברנו על יעדים חוצי מדורים.

 אלו הם היעדים:
 

 חתירה לשיפור איכות ההוראה. .1
 המודעות לשירותי המדור.הגברת  .2
 התמקצעות וחניכה מדורית. .3

 



היעד הראשון מדבר על מסמך שיפור ההוראה שעבדנו במהלך השנה האחרונה. זהו היעד החשוב ביותר 
 של המדור והרבה עבודה יעסוק בו.

היעד השני מדבר על הגברת המועדות לשירותי המדור. אנו רוצים שמדור אקדמיה יהיה אחד המדורים 
זיים ועל מנת לעשות זאת חשוב להגביר את המודעות של הסטודנטים על שירותי המשרד ומה הוא המרכ
 מציע.

היעד השלישי הוא בעיקר פנים מדורי, התמקצעות וחניכה מדורית. אנו רוצים שהחפיפה של העובדים 
וכן סדנאות והעבודה השוטפת שלהם תיעשה בצורה המקצועים ביותר שניתן. לערוך חניכה רואיה לעובדים 

 מקצועיות הן הכרח על מנת שזה יקרה.
 יוסוב עזב את הישיבה ולכן לא השתתף בהצבעות הבאות.

 הצעת החלטה:
 פה אחד )עמיחי, תדי, יואב, חביאר( -"ועדת אקדמיה מקבלת את יעדי המדור כפי שנוסחו בישיבה" 

 

 הנושא הבא שדיברנו עליו הוא מסמך איכות ההוראה.
 הוועדה עודכנה על התהליך אותו מאיה ואורי התחילו ואנו מקווים להתקדמות בזמן הקרוב

 
 הנושא הבא שדיברנו עליו הוא הגדלת תקן מנהלת משרד סיוע אקדמיה.
שעות והועלה הצורך מאורי  85נערך דיון שבו הוצג את התפקיד שלה. המנהלת כרגע עובדת על תקן 

שעות. הצורך נובע עקב כך שהעבודה שלה דורש ממנה יותר זמן ממה שהיא  95-להעלות את התקן ל
מקבלת ועל מנת לבצע את העבודה הזאת היא צריכה את השעות הנוספות הללו. לגבי המקום שממנו 

שעות, ניתאי דיבר על תקן שבוטל במדור תרבות. לגבי המקום ממנו ניקח, הובן כי הוועדה  10-ניקח את ה
להתעסק בזה אלא להשאיר זאת לאורי ולוועדת כספים. הוועדה צריכה לדון על המהות לא צריכה כרגע 

 של העניין והאם יש צורך להעלות בכלל להעלות את השעות. הוסכם שכן.
 הצעת החלטה:

שעות" בעד: פה אחד  95-שעות ל 85-"ועדת אקדמיה ממליצה להגדיל את תקן מנהל/ת סיוע אקדמי מ
 אר(.)יואב, תדי, עמיחי, חבי

 
הנושא הבא שדובר עליו היה אי היכולת של הפקולטה לרוח ומנהל לקחת קורסי ספורט. ניתאי הציג את 

 הנושא.
נקודות כלליות לקחת והם לא יכולים לקחת קורסי ספורט בכלל. הוא הסביר  10ניתאי הסביר שיש להם 

מת מרחיבים את אופקיהם שרוב הסטודנטים, לדעתו, לוקחים הרבה קורסים בשביל לעבור אותם ולא בא
 כמו שקורס כללי אמור לעשות. התקיים דיון על כך בישיבה.

הדבר הראשון שהועלה הוא שסעיף זה קיים במסמך איכות ההוראה בצורה מאוד כללית. )בסופו של הדיון 
 הוסכם על לפרט את הסעיף הזה כדי שהשינוי הרצוי יקרה(.

בים את האופקים. לדעתו הם לא. הוא הסביר את זה יואב דיבר על קורסי הספורט כקורסים שמרחי
שהמטרה של הקורסים הכלליים לדעתו אמורים להיות קורסים שנותנים ערך מוסף לתואר שלך ולדעתו 
קורסי הספורט אינם כאלו. קשה לו לעמוד מאחורי האמרה שקורסי הספורט הם חשובים לתואר שלו. הדיון 

שובים לתואר שלך ועוזרים לך. תדי אמר כי לדעתו הם כן וציין כרגע היה על האם קורסי ספורט באמת ח
כי בטכניון ובכלל בכל העולם, מעודדים לקחת קורסי ספורט. תדי אומר שהבעיה היא לא בעצם קיומם של 
קורסי הספורט אלא בקורסי הספורט עצמם, שהם לא טובים. מאיה הסבירה שהסיבה שזה לא קורה היא 

לפני מספר שנים היה רצון מאוד גדול של האוניברסיטה לעשות רפורמה מאוד תקציבית. מאיה הסבירה ש
גדולה בעניין קורסי בחירה אך זה נתקע בגלל בעיות תקציב וכן כי ראו ששינוי זה יגרום לשינוי מבני מאוד 

 גדול ולשיתופי פעולה מאוד גדולים בין הפקולטות.
 ך איכות ההוראה.בסופו של דבר הוחלט לציג את הפער הזה במסגרת מסמ

 



חביאר הציג את הנושא של שימוש בנייר. הוסבר כי במשרדים למעלה כמעט ולא משתמשים בנייר, אפילו 
שואף לאפס. המקום היחידי שבו מדפיסים הוא במשרד מילואים למטה והם מחוייבים לזה על מנת לתת 

 לסטודנטים לחתום על המסמכים ולשלוח אותם בפקס לביטוח הלאומי.
 

 תדי הציג את הנושא. -הנושא הבא שדובר עליו היה על רכזת סיוע אקדמיה של בריאות 
תדי הציג את זה שהלימודים הם מאוד שונים בין הפקולטה לבריאות לשאר הפקולטות. הוא הסביר כי הוא 
רוצה שתקן סיוע אקדמי מטעם רפואה יהיה מבחינה מקצועית תחת מדור אקדמיה אך מבחינה ניהולית 

 היא הבעיה, מנהלים שני תחת יהיה שמישהו ניהולית נכון לא שזה אמרה מאיהן יהיה תחת אסר"ן. התק
 אם גם. ן"אסר עם צמוד יותר ועובדים נכון יותר זה את עושים איך לחשוב צריך ולכן לפקולטה ההתאמה

 נכון יותר זה ולכן האגודה ר"וליו אקדמיה למדור מתנקז הכל בסוך - הקודם בקיץ שהיה כפי חירום מצב יש
שלחנו את תדי לעשות שיעורי בית על העניין. לפני מספר שנים המצב היה כמו  .תחתינו הם הרכזים שכל

שתדי מציג ולכן ביקשנו ממנו שיברר למה זה השתנה. כמו כן שיברר האם זה הכרחי וכן ישב עם האנשים 
 ט.הרלבנטים. תדי אמר שיעשה את כל אלו וישלח לוועדה מסמך מפור

 
 .22:45הישיבה נסגרה בשעה 

 

 בברכה,
 יו"ר ועדת אקדמיה

 חביאר דורפסמן
  



 2015/2016יעדי המדור לשנה  –נספח א' 
 

 אלו יעדי המדור, אין עדיפות בין המשרדים השונים, יש עדיפות בין הסעיפים בתוך המשרדים.
 

A. מדור 
a. ההוראה איכות לשיפור חתירה. 
b. המדור לשירותי המודעות הגברת. 
c. מדורית וחניכה התמקצעות. 

 
 

B. אקדמי סיוע 
a. כיתות ועדי והכוונת ליווי, בנייה. 
b. האקדמי המידע והנגשת לסטודנט שירות. 
c. האוניברסיטה עם הפעולה שיתוף והרחבת הקשר חיזוק. 

 
 

C. מילואים 
a. המילואים למשרתי השירות שיפור. 
b. והנגשתו לעתודאים שירות מתן. 
c. המילואים למשרתי הוקרה. 

 
 

D. אקדמיים מיזמים 
a. חדשות ממוחשבות מערכות הטמעת. 
b. וסיכומים בחינות בנק של משמעותית והרחבה תחזוק. 
c. ההשאלה ספריית שירות ושיפור תחזוק. 
d. ההכנה קורסי עם הפעולה שיתוף הרחבת. 

 


