
 

 

 

22/1/2017 

  #1 מס' אקדמיה תועדסיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"ל המועצהב 22/1/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 22:00זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 ליאור רביד, מהדי חסן, נאוה מליק, נועה אלמן, נועה מילשטיין, ערן בן שלום, שמעון דיין חברי הוועדה:

 יו"ר הועדה היוצא: ישי דהן

 רמ"ד אקדמיה: מאיה דרפנר

 משקיפים:

 אור קרייף –מזכ"ל מועצת הסטודנטים 

 יובלחבר ועדת ביקורת: 

 חבר מועצה: גל מאיר

 עיקרי הישיבה

 מהלך הישיבה:

 בסבב היכרות של כלל הנוכחים.הישיבה נפתחה 

 חבר ועדת ביקורת יובל הציג את עצמו ואת תפקידו בוועדה.

 זיים בהם עסקה הועדה בשנה החולפת )במסמך העברת המקל(.ר הועדה היוצא ישי הציג את התחומים המרכיו"

 )משרד מילואים, משרד סיוע אקדמי ומשרד מיזמים אקדמיים( רמ"ד אקדמיה מאיה הציגה את מבנה המדור

ההיסטוריה ואיפה  -ובתוך כך את עיקרי הנושאים בהם המדור עוסק בימים אלו, תהליך שיפור איכות ההוראה

 עומדים היום, המהלכים המרכזיים לקראתם המדור הולך לאור תקופת המבחנים הקרובה וכו'.

 )הצעת ההחלטה במלואה מצורפת בנספח א'(שמעון דיין  -נבחר יו"ר הועדה

 הוצגו הציפיות של מאיה מהוועדה ואופן ההתקשרות של חברי הוועדה עם המדור.

 אושרו סמכויות הוועדה לשנת תשע"ז )הצעת ההחלטה במלואה מצורפת בנספח ב'(.

 

 נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:

חברי הוועדה יגבשו את ציפיותיהם זה מזה וכן ממדור אקדמיה ורמ"ד אקדמיה בפרט. כמו כן יעברו על יעדי 

 המדור כפי שנשלחו בתוכנית העבודה.

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 תיאום ציפיות של חברי הוועדה.

 מעבר על תקנון הבחינות והתמקצעות בו.

 

 בברכה,

 אור קרייף

 מזכ"ל מועצת הסטודנטים

 



 

 

 בחירת יו"ר הוועדה –' אנספח 

  :תוכן ההצעה

 " וועדת אקדמיה ממנה את שמעון דיין לתפקיד יו"ר הועדה לשנת תשע"ז"

 פה אחד בעד:
 אין נגד:

 נמנע: אין
 

 שמעון דיין נבחר לתפקיד פה אחד.
 

 פנים אופי ההחלטה:

 הוק-אד מתכונת ההחלטה:

רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות עבודה מקדימה, אם 

 המועצה:
 אין

בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח 

 ההחלטה:
 אין

 דיימ לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:

 מזכ"ל, יו"ר וועדת אקדמיה היוצא גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:

 אין גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

 אין לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:לו"ז 

 
 

 
 

 

  



 

 

 אישור סמכויות הוועדה –' בנספח 

  :תוכן ההצעה

 " וועדת אקדמיה ממליצה על אישור סמכויותיה כפי שמפורטות בתיק הנהלים המשלימים"

 פה אחד  בעד:
 אין נגד:

 נמנע: אין
 
 

 פנים אופי ההחלטה:

 הוק-אד מתכונת ההחלטה:

אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות עבודה מקדימה, 

 המועצה:
 אין

בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח 

 ההחלטה:
 אין

 לאחר אישור המליאה לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:

 מזכ"ל המועצה, יו"ר ועדת אקדמיה גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:

 אין נדרש:גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם 

 אין לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


