
 

 

28/11/2018 

  #6 מס' אקדמיהועדת סיכום ישיבת 

 כללי
 .משרד מזכ"לב 28/11/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 21:30זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 .שרון אנקר ,אדם לב ארי, אבי מרציאנובן שלום,  ערן חברי הוועדה:

 משקיפים:

 אקדמיה רמ"ד - משי בירנבאום

 דן כהן -חבר ועדת ביקורת

  חסרים:

 נועה מילשטיין

 דיונים

 2018שנת העבודה של המועצה דיון על סיכום נושא: ה
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

הנוכחית במטרה לשמש שימור ידע בשנה הבאה העלנו נקודות שונות במהלך העבודה בשנה תוכן הדיון: 

 בוועדה ובמועצה

 התוכנית עבודה נבנתה כראוי והוועדה פעלה בצורה נכונה •

 נדרש לחזק יותר קשר עם אסר"ן ובין המועצה שלנו לבין המועצה של אסר"ן •

עניין של הסברה והקשר השיווקי שאחר כך פוגע במועצה אגודה  הם המון משברונים במהלך השנה •
 אוניברסיטה בנוסף חברי מועצה לא יודעים איך לפרסם ומה לפרסם

לאחר מכן העובד החדש היה טוב יותר כאשר , פיטורים במדור היו -לא לפחד לפטר במהלך השנה  •
 .מהקודם וזה משהוא ששווה לזכור גם כמועצה וגם כעובד אגודה

 .את היו"ר וגם להפךהרמ"ד היה מחוייב לעדכן  .הקשר של יו"ר רמ"ד היה טוב מבחינת עדכונים •

לחזק יוזמה אישית זיגי למשל חשוב ממש לחזק את היוזמות האישיות ולשמוע רעיונות גם באגודה  •
 וגם במועצה

 "אני לא מסכים תשכנע אותי" – לאתגר את הרמ"ד בישיבות להגיד •

 של הועדה לקיים יותר פגישות 'במהלך סמסטר ב •

 .וועדה יכולה להתגבש הרבה יותר מהר כגוף מאשר מועצה •

 

מעבר תקציבי בתוך מדור אקדמיה מספרית ההשאלה  הנושא:

 לחיזוק וליווי ועדי כיתות

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 " ספריית ההשאלה"הסעיף . בעקבות טעות במתן התקציב₪  6750הועלה הצורך במעבר תקציבי של תוכן הדיון: 

במצב  . ₪ 6000תוקצב בחוסר שלשהסעיף חיזוק וליווי ועדי כיתות קש מהמדור בעוד ישבה קיבל יותר כסף ממ

הנוכחי לא ניתן לבצע את כל התהליכים הנדרשים לאורך השנה עם וועדי הכיתות ותיתכן פגיעה בהם אם הכסף 

 לא יועבר.

 



 

 

 הצעות החלטה
 

 בתוך מדור אקדמיה מספרית ההשאלה לחיזוק וליווי ועדי כיתות תתקציבי ההעבר: הנושא

 טעות במעבר תקציבים במהלך בניית תוכנית העבודה :רקע

 ראה למעלה בפרק דיונים: הדיון בוועדה

בין משרד מיזמים אקדמיים סעיף תקציבי ₪  6750ועדת אקדמיה מאשרת על העברה של  נוסח ההצעה:
 ספריית ההשאלה לסיוע אקדמי סעיף תקציבי חיזוק וליווי ועדי כיתות

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

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

  -: הערות

 

 בברכה,

 שלום-ערן בן

 אקדמיהיו"ר ועדת 


