
 

 

26/5/2018 

  #3 מס' אקדמיהועדת סיכום ישיבת 

 כללי
 .משרד מזכ"לב 23/5/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 24:15זמן סיום:  21:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 מילשטיין, אדם לב ארי, אבי מרציאנו.בן שלום, נועה  ערן חברי הוועדה:

 משקיפים:

 היוצאת רמ"דית אקדמיה -סלומי ביטון

 רמ"דית אקדמיה הנכנסת-משי בירנבאום

 יואב גולן

 גל דורוןחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 שרון אנקר

 עדכונים
 :עדכוני יו"ר ועדה

זה הזמן  .המדור הולך לעבוד בחודשיים האחרונים בצורה מאוד קשה על בניית תוכנית העבודה –תוכניות עבודה

 .יהיו טובות ומותאמות למטרות שהגדרנועבודה ולדאוג שתוכניות ההשפיע על המדור שלנו ל

דיברנו על  ת.סטודנטים המשרתים במילואים ביום של אירוע ההוקרה לא מקבלים הטבה חילופי – מילואים

ישאר יועל כך שאם בכל אירוע נטפל באנשי המילואים לא  ,זה הגיע מהנשיאההך שהכסף לאירוע העניין ועל כ

ועד סוף השנה גם ירצו הטבה חילופית ולכן הוחלט  ,כסף לאירוע או אנשים שעוד יעשו מילואים אחרי האירוע

 .שארישהמצב הנוכחי י

 דיונים

 סיכום שנת העבודה הנוכחית של מדור אקדמיההנושא: 
חבר ועדת ביקורת  נכח

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

מה היו  -את מה שהמדור עשה בשנה האחרונה י הועדההעלתה בפנ ,רמ"ד אקדמיה היוצאת, סלומי תוכן הדיון:

המשכיות השנת העבודה הבאה תודגש בהשאיפה היא כי  הספיקו.ומה עדיין לא ספיקו לעשות מה ה ,המטרות

 .ושהמדור לא ימציא את עצמו מחדש אלא רק ישתפרהעבודה,  כניותלהמשיך את ת -במדור 

 

 דיון על יעדי המדור לשנת העבודה הבאההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 שעברההיעדים בכל תחום במדור משנה למדור תוך התייחסות ליעדי המדור.  נכתבו יעדים חדשיםתוכן הדיון: 



 

 

 היא למצוא מכנה משותף לחלקים שונים במדור שיכולים להשתקף בכל חלק במדור םהמטרה של היעדי

 חתירה לשיפור איכות וחדשנות בהוראה .1

 חיזוק הקשר והרחבת שיתוף הפעולה של האגודה עם האוניברסיטה והסגל האקדמי .2

 הגברת המודעות לשירותי המדור והנגשת מידע אקדמי .3

 במישור האקדמיהגברת אחריות הסטודנט  .4

 הגברת פעילות המדור בקהלים ייחודיים .5

 התמקצעות וחניכה מדורית .6

 בנייה, תחזוק, שיפור והרחבת שירותי המדור .7

 

 

 הצעות החלטה
 

 יעדי המדור לשנת העבודה התשע"ח: הנושא

 פעם בשנה ועדת אקדמיה בוחרת את יעדי המדור:רקע

 ראה למעלה בפרק דיונים: הדיון בוועדה

 בדיון ועדת אקדמיה החליטה על ידי המדור לשנת העבודה תשע"ח כפי שהוחלט :ההצעהנוסח 

 -:נמנעים - :קולות נגד פה אחד :קולות בעד

 ☐ :נושא חסוי ☒ :נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

חיזוק הקשר והרחבת שיתוף הפעולה של האגודה עם . 2. חתירה לשיפור איכות וחדשנות בהוראה. 1: הערות

הגברת אחריות . 4. הגברת המודעות לשירותי המדור והנגשת מידע אקדמי. 3 האוניברסיטה והסגל האקדמי

. 7. התמקצעות וחניכה מדורית. 6. הגברת פעילות המדור בקהלים ייחודיים. 5. במישור האקדמיהסטודנט 

 בנייה, תחזוק, שיפור והרחבת שירותי המדור

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

 התקדמות המדור בתוכנית העבודה יחד עם שיתוף פעולה והתייחסות של הוועדה

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 אמנת הסטודנט, מילואים, תוכנית העבודה לשנת העבודה הבאה

 

 

 בברכה,

 שלום-ערן בן

 אקדמיהיו"ר ועדת 


