
 

 

1/3/2019 

  #2 מס' אקדמיהועדת סיכום ישיבת 

 כללי
 .34, בניין 209כיתה ב 27/2/2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 21:11זמן סיום:  18:13זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

ושי מילר  ניצן לביא ,)עזב במהלך הישיבה( שלום-בן שדה הוכשטטר, אנה גיל, ערן בן יותם מדמון, חברי הוועדה:

 )הגיע באיחור(

 משקיפים:

 באיחור(הגיע ) טל אדיב ,)עזבה במהלך הישיבה( ר הסברהיו" –גליה קלר  חברי מועצה:

 רמ"ד אקדמיה –עובדי אגודה: משי בירנבאום 

 )עזב במהלך הישיבה(סטודנטים: שובל קיטוני )עזב במהלך הישיבה(, ידין בנימין 

  חסרים:

 חברי הוועדה: מוריה אדרי

 חבר ועדת ביקורת: דן כהן

 לית המועצהמזכ" –מזכירות המועצה: חן שרה מרדכי 

 
 קיום ישיבת הועדה ללא נוכחות חבר ועדת ביקורת: הנושא

 לה להגיע לישיבת הוועדה במועד שנקבע ועדת ביקורתחבר נבצר מ :רקע

 א.מ.ל: הדיון בוועדה

ועדת אקדמיה מחליטה לקיים את ישיבתה ללא נוכחות חבר ועדת ביקורת. הישיבה תוקלט  :נוסח ההצעה

 במלואה וחברי ועדת ביקורת יקבלו את ההקלטה המלאה ביחד עם סיכום הישיבה.

 אין :נמנעים אין :קולות נגד פה אחד :קולות בעד

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

אופי  יותם מדמון, בן שדה הוכשטטר, אנה גיל, ערן בן שלום וניצן לביא. – נוכחים במהלך ההצבעה: הערות

 גלויה.הצבעה  –ההצבעה 

 עדכונים
 :עדכוני יו"ר ועדה

 אין

 

 :עדכוני רמ"ד

מדובר בפרויקט לשיפור איכות ההוראה. שלב הפיילוט החל, נציגים של האגודה  – פרויקט "ערך בכיתה"

והמועצה יושבים בשלושה קורסים של מרצים שרוצים לשפר את איכות ההוראה. המרצים הללו הולכים ללמד 

בשיטות הוראה חדשניות כגון: כיתה הפוכה שבה לומדים בסרטוני וידאו בבית וכשמגיעים לכיתה מדברים על 



 

 

זה עתיד  –גם סרטונים בסגנון "סליחה על השאלה"  יפורסמוכחלק מהפרויקט  שלמדנו בבית ומיישמים. מה

 להתפרסם בשבוע הבא.

סטודנטים שיתחלקו לקבוצות של חמישה ויתחרו במטרה ליזום  150-200השתתפות של  הצופ המדור – האקתון

השנה  המדור יצרצר ולכן בשונה משנים קודמות לו יצא איזשהו מוליוזמות חדשניות. השאיפה היא שמהיוזמות ה

 .BGMשיתופי פעולה עם גורמים שיוכלו להוציא את היוזמות הללו לפועל, דוגמת קקטוס קפיטל ו

אחת לשבוע  לטפל בהם. מדור הצליחהיה כמה מבחנים חריגים וההייתה תקופה מעולה,  – מבחנים חריגים

מרבית  ישיבת מבחנים חריגים עם נציגי האוניברסיטה בה הועלו מקרים חריגים בהם יש לטפל.  התקיימה

בקרוב יופץ סיכום תקופת בחינות  שזה לא משהו שקרה עד השנה וזה מצוין. המקרים נפתרו ברמת המחלקות

 לכלל חברי המועצה, הסיכום יוצג במליאה.

לנוהל תרומות שנקבע על ידי מועצת הסטודנטים, מגישים  כמדי שנה ובהתאם –בקשת תרומות מחבר הנאמנים 

 מדורי האגודה מסמך בקשת תרומות לאישור הועדות. מסמך זה הוצג בישיבה והוחלט לדון בו בישיבה הבאה

 .בכפוף לאישור יו"ר ועדת כספים ויו"ר ועד מנהל

 דיונים

 הצגת חציון תכנית העבודה של מדור אקדמיההנושא: 
ועדת ביקורת נכח חבר 

 ☐: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 תוכן הדיון: 

 .מצגת מצורפת – את סטטוס תכניות העבודה של המדור לחציון העבודה רמ"ד אקדמיה הציגהמשי 

 במהלך הדיון הציגה משי את סטטוס ניצול התקציבים וכן תכנון מול ביצוע של כל משרד במדור.

 המדורים והחלטות ניהוליות להמשך השנה.כמו כן הוצגה הפקת הלקחים 

 .צרכי המדורבהתאם ל יועברו בתוך הסעיף התקציבימפרויקטים שונים עודפי תקציב 

 

 בשלב זה הצטרף לישיבה חבר הוועדה שי מילר.

 

 פתיחת נוהל בחינות להצעותהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 תוכן הדיון: 

מטעם קבוצת סטודנטים. לאחר מכן העלו חברי הוועדה והנוכחים האחרים  הדיון נפתח בהצעות שהעלה ידין

את הצעותיהם בפני משי. על כל הצעה התקיים דיון עם משי האם היא רלוונטית להכנסה לנוהל הבחינות 

וכעת המדור יאגד את כלל ההצעות  והאם היא תיטיב עם הסטודנטים. נערכה רשימה של ההצעות הרלוונטיות

 שהתקבלו ויערוך מסמך הצעות שיועלה לאישורה של הוועדה.

 במהלך הדיון עזבו את הישיבה: ידין בנימין, ערן בן שלום וגליה קלר.

 חבר המועצה טל אדיב הצטרף במהלכו.

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

 שלום-ערן בןבאחריות  –מקובץ ההצעות של ערן  2הבהרה לגבי סעיף 

 כולם -קריאת מסמך בקשת תרומות של מדור אקדמיה לחבר הנאמנים והעלאת השגות ושאלות לרמ"ד אקדמיה 



 

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 מניםהצבעה על מסמך בקשת תרומות של מדור אקדמיה לחבר הנא

 הבהרות להצעות שהועלו לשינוי נוהל הבחינות

 

 

 בברכה,

 יותם מדמון

 אקדמיהיו"ר ועדת 


