
 
  

 

 

2.4.14 

 3מס'  אקדמיהסיכום ישיבת 

 

 אשר במשרדי אגודת הסטודנטים. בלשכת המועצה 2.4.14הישיבה התקיימה בתאריך 
 20:00זמן סיום:  18:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 חביאר דורפסמן, קטיה אברבוך, שי יחזקאליואב גולן, מיכאל סידורוב, חברי הוועדה:  •

 רונית אביטן -רמ"ד אקדמיה •
 משקיפים:

 שגיא בן יעקב, שירן מאור -חברי ועדת ביקורת •

 מתן רווה, גל פינסלר -חברי המועצה •
 

 עיקרי הישיבה:

 : נושאים שנדונו (כלל הנושאים, גם אם לא התקבלו החלטות) •

 כיתות שלא מתפקדים)תקנון ועדי כיתות והבקרה עליהם (ועדי  .1

תקנון ועדי כיתות יעלה את הערך של ועדי הכיתות מול הסגל האקדמי ויגרור  נימוקים בעד:

 התייחסות רצינית יותר לפנייתם

אותו העלייה ברצינות לפניות של הועד עלול לבוא על חשבון הרצינות המוקדשת  נימוקים נגד:

רוש שהפנייה תגיע מהועד או לא תגיע בכלל). שלא דרך הועד (יותר קל למרצה לד\לפניות אישיות

 מצב זה בעייתי במיוחד כאשר מדובר בועד שלא מתפקד כראוי, או לא קיים.

הוחלט שצריך לבחון את הרווח הפוטנציאלי בתקנון בכך שנבין מועדי הכיתות כמה רציני הטיפול: 

ראי על אופן הביצוע. היחס מהמרצים כיום (עד כמה הוא יכול להשתפר מקיום תקנון).חביאר אח

במידה ויתגלה פוטנציאל רווח גדול בקיום תקנון, יתקיים דיון על האופציות לבקר בצורה טובה יותר 

הנגשת האופציה לסטודנטים  -על ועדי הכיתות על מנת למנוע בעיות נקודתיות. בין הרעיונות שעלו

 להתלונן למדור על ועדי הכיתות.

 

 המלצות המדור לשנת תשע"ה. 2 

רמ"ד אקדמיה הציגה את ניתוח התפקידים במדור ואת השינויים הנכונים ביותר שכדאי לבצע בשנה 

 הקרובה.

התנהל דיון על צמצום משרד מילואים. עלה רעיון לצמצם את המשרד ברכז אחד, אך עלתה הטענה 

ף במקרה מנגד כי הדבר יפגע בתפקוד המשרד (בשעות קבלה בעיקר), ולא יהיה נכון להעסיק עובד נוס

שיהיה מבצע צבאי משום שלא יהיה מספיק זמן לתהליך הכניסה לתפקיד, והקצאת המשאבים 

בעייתית. הוחלט שאם תעלה הצעה טובה יותר לצמצום משרד המילואים לאור הביקוש הקטן יש 

 להעלות אותו בהקדם האפשר (לפני המכרזים), אחרת הצמצומים במדור יהיו לפי המלצות הרמ"ד.

 

 



 
  

 

 

 50שעות חודשיות) לכדי  55ל 60ון על צמצום נוסף של תקני הרכזים מעבר למוצע (צמצום מהתנהל די

של המדור, על מנת לפרוייקטים סה"כ) יועברו לבנק השעות  15שעות חודשיות, כאשר חמשת השעות (

 לצמצם קצת את המשרד תו"כ הגדלת הגמישות של המדור כולו והמשרד בפרט.

 

 . סקירת נוהל עבודות3

יה הציגה את נוהל העבודות בגרסתה הראשונית ובגרסתא הנוכחית, והציגה את עיקרי רמ"ד אקדמ

 הממשקים בין המדור לבין האוניברסיטה בנושא זה.

הוחלט שמדובר בנושא רחב מדי לישיבה הנוכחית, לכן על כל חבר ועדה לעבור את הנוהל הטיפול: 

ה שמטרתה ניסוח הנוהל לגרסתא הבאה. ולרשום תיקונים והערות לראות עיניו, ובהמשך ייקבע ישיב

 ייתכן כי במקום ישיבה תתקיים התכתבות במיילים, לפי שיקול דעת יו"ר הועדה.

 

 . הרחבת דיווחי ועדי הכיתות על הפרות תקנוני האוניברסיטה4

יואב העלה רעיון לבקש מועדי הכיתות לדווח על חריגות מרצים מתקנון הבחינות (למשל אי החזרת 

, ולטפל בחריגות אלה באופן דומה זמן, או ביצוע שינויים בסילבוס לאחר תקופת השינויים)מבחנים ב

 לאופן הטיפול בדיווחים על בחינות חריגות כיום.

מיכאל העלה את הרעיון שעל מנת שלועדי הכיתה יהיה קל יותר למסור מידע, ועל מנת לייחד אותם 

 לועדי כיתות ואפשרות לשלוח חריגות.משאר הסטודנטים ניתן לעשות באתר האגודה כניסה 

עלה דיון בנושא, והוחלט שבעוד שבסמסטר הקרוב כנראה יהיה ריאלי יותר להשתמש בפורמט 

"פינת ועדים" באתר האגודה יכולה להוות יתרון גדול בחיבור הועדים  -העבודה של בחינות חריגות

 בניית תוכנית המדור לשנה הבאה.למדור ולא רק בעניין זה, ומדובר בנושא ששווה לקחת בחשבון ב

 

 

 החלטות שהתקבלו (רק הנושאים בהם התקבלו החלטות): •

במסמך המלצות  7שינויים המדוריים עד סעיף של ה ועדת אקדמיה מקבלת את המלצות הרמ"ד .1

 לשנת תשע"ה, כפי שהוצגו בישיבה.
שעות  85ל 80[למען הסר ספק, מדובר בהעלאת התקנים של מנהל סיוע אקדמי ומנהל מיזמים אקדמים מ

שעות חודשיות, ושינוי בהגדרת התפקיד של  75ל 70התקן של מנהל משרד מילואים מחודשיות, העלאת 

 רכזי בנק בחינות וסיכומים]

 

 שגיא בן יעקב, שירן מאור חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 תאיר טהר, האנה אבו רביעה, קטיה אברבוך, מיכאל סידורוב, שי יחזקאל, יואב גולן יעו בעד:הצב

 - הצביעו נגד:

 חביאר דורפסמן (לא נכח בעת ההצבעה) נמנעים:

 

 ההחלטה התקבלה.

 

 



 
  

 

 

 

שעות  15שעות חודשיות, והעברת  50ל.   ועדת אקדמיה מאשרת צמצום התקן של רכזי המילואים 2 

 של מדור אקדמיה. לפרוייקטיםלבנק השעות חודשיות 

 

 שגיא בן יעקב, שירן מאור חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 תאיר טהר, האנה אבו רביעה, קטיה אברבוך, מיכאל סידורוב, שי יחזקאל, יואב גולן הצביעו בעד:

 - הצביעו נגד:

 חביאר דורפסמן (לא נכח בעת ההצבעה) נמנעים:

 

 ההחלטה התקבלה.

 

הרחיב את דיווח ועדי הכיתות על חריגות מתקנוני אקדמיה מנחה את המדור לפעול ל . ועדת3

 האוניברסיטה.
 

 שגיא בן יעקב, שירן מאור חבר ביקורת נוכח בעת ההצבעה:

 תאיר טהר, האנה אבו רביעה, מיכאל סידורוב, שי יחזקאל, יואב גולן הצביעו בעד:

 - הצביעו נגד:

 חביאר דורפסמן, קטיה אברבוך (לא נכחו בעת ההצבעה) נמנעים:

 

 

 

 

 
 להעלות בישיבות הקרובות:הנושאים הצפויים 

העמקה דיון אוריינטציה לסטודנטים הערבים בקמפוס (האנה), רכז אקדמיה ב -הצעה ליצירת תקן חדש במדור

דיון בדרכי שיפור גמישות משרד מילואים לאור חוסר יציבות הביקוש, דיון בדרכים לצמצם בנוהל עבודות, 

 במדור.פערים בין רמת הקושי של מועדי מבחנים, דיון בנושא אופי הצ'ופרים הניתנים 

 

 

 בברכה,

 יואב גולן

 אקדמיהועדת "ר יו

 


