
 

 

5/6/2019 

  #6 מס' אקדמיהועדת סיכום ישיבת 

 כללי
 משרד מזכ"לב 3/6/2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 23:00סיום: הזמן  20:15: הההתחלזמן 

 

 נוכחים:

 ם וניצן לביא.שלו-, ערן בןרבן שדה הוכשטטיותם מדמון,  חברי הוועדה:

 משקיפים:

 ד אקדמיה הנכנסתרמ" –, שיר צדוק )יצאה באמצע( היוצאת רמ"ד אקדמיה –עובדי אגודה: משי בירנבאום 

 )יצא באמצע( דן כהן ועדת ביקורת: תחבר

  חסרים:

 , שיר מילר ואנה גילמוריה אדרי חברי הוועדה: 

 עדכונים
 

 :ועדההעדכוני יו"ר 

בישיבה דנו בקביעת חזון  התקיימה ישיבת היכרות עם ההנהלה החדשה של האגודה. בנוסף, –ישיבת ועד מנהל 

 .ומטרות על לאגודה לשנה הבאה

יוארך עד סוף השנה ויעלה למליאה לאישור כתקן קבוע )בר עוזבת את התפקיד באמצע  – תקן אחראי שימור ידע

 , והארכת תקן יו"ר ועדת בחירות אושרה היום בועדת כספים והגיוס לתפקיד יתחיל בחודש יולי הקרוב.יולי(

 לאחר מכן ת רווחה ותפעול.והפרסום ירד מהאוויר וכבר מתוכנן להציג את הסקר בועד – דיור של פוסטר פרסום

 יתקן את הבעיות בפרסום הראשון.שפרסום מקצועי מחדש האגודה תכין 

מאגר ב אפיון החשובאת הב קצתל בחרו הסטודנטיםקנסות מועדי ב'  בסקר – וסיכומיםאפיון מאגר בחינות 

 .והוא יצא לפועל כך שבגזרה הזאת אנחנו יכולים להיות יותר רגועים יםבחינות וסיכומ

 

 :עדכוני רמ"ד

העברנו משוב פתיחה ואמצע  .עם היחידה לשיפור איכות ההוראה בנושא אתמול התקיימה פגישה – ערך בכיתה

קורס וניתחנו את הנתונים. נשאר משוב סוף קורס ולהוכיח באמצעות הנתונים מה הנוסחה שתעבוד בפרויקט 

 .לעדכן ךינמש ,הזה לעתיד

המזכיר האקדמי מתחלף בשבועות הקרובים והוא האיש הכי חשוב לתהליך האישור של  – נוהל בחינות ועבודות

באוניברסיטה ואנחנו  ש עיכובים עם האישור שלהם והשיח עליהם. זה עדיין בתהליךהתקנונים הללו ולכן י

 לאחר החלפת המזכיר האקדמי.מצפים לקבל את התגובה ממנה 

ותעדופים זה נדחה. על מדור הסברה הקמפיין היה אמור לצאת אבל בגלל עומסים  – "סתם שתדעו"קמפיין 

 צאת השבוע.אמור ל

הסרטון יהיה פחות מרשים ש אגיד מראש יוצא. ואוה לסרטון השני עריכה אחרונהנשארה  – "זה לא למבחן"

 .גם אם לא נקבל את אותה תהודה וכיפי מהקודם אבל עדיין שווה להוציא אותו בעיניי



 

 

 –)מכרזים(  בניית המדור

 3 נמצאורכזי מילואים אלמוג,  –בר, מנהלת סיוע אקדמי  – אקדמיים מיזמים תמנהל :נבחרו והתחילו חפיפה

 בשבוע הבא. מכרז נוסף ויהיה 5מתוך  4רכזות סיוע נמצאו , 3מ

 בחמישי. רכז מיזמים תקייםי , המכרז הראשון הופל ומכרז חדשמנהל מילואים לא נמצא עדיין :עדיין לא נבחרו

 אני מקווה שעד תחילת שבוע הבא המדור יושלם. השבוע. ויקר הראיונות לתפקיד –אקדמיים 

. משרד 17:00-18:00מתחילים לשפץ את בית הסטודנט בשעות הבוקר עד אזור  21.6ב – הסטודנטשיפוצים בבית 

של בית הסטודנט. המחשב האישי של המדור יעבור למשרד הזה  2בקומה ה 239נט לחדר אמילואים עובר לדיק

במתכונת והמדפסת המיוחדת של טפסי המילואים תעבור גם כן. המשרד יוכל לתת את כלל השירותים שנתן 

 שירותי סיוע ומשרד מיזמים עובדים כרגיל. הרגילה.

חברי הועדה הביעו חשש שתקופת המבחנים תיפגע כתוצאה מרעשים מהשיפוצים וסגירת חדרי הלימוד בבית 

שבה  1הסטודנט. משי השיבה שבבית הסטודנט לא יתקיימו מבחנים בתקופה הקרובה )גם הכיתה במינוס 

ברה למיקום חדש( ולכן לא תהיה השפעה של רעש על המבחנים. חדרי הלימוד התקיימו מבחנים בעבר הוע

כך שיוכלו ללמוד יישארו פתוחים לאורך כל התקופה לשימוש הסטודנטים ובשעות הערב המקום יהיה שקט 

על מנת שיסתיים עד תחילת עם סיום הסמסטר השיפוץ חייב להתחיל  .(17-18סתיימו בכל יום באזור י)העבודות 

 הלימודים הבאה. שנת

 דיונים
 

 סקר קנסות מועדי ב'הנושא: 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 תוכן הדיון: 

עלתה השאלה האם כדאי להמשיך  משיבים( 334) בעקבות המענה הנמוך יחסית של סטודנטים לסקר השנה

הנושא לא הופיע בזימון ולכן יתקיים בו דיון בלבד. בנוסף לא מתוכננת הצבעה על כך בועדה בכל מקרה  בסקר.

 כך שחשוב שהדיון יוכוון להמלצות שתוכל הועדה להציג לועד המנהל.

להצביע או לא היא בידי הסטודנטים ולכן אחוז המצביעים לא בהכרח רלוונטי האם בן חושב שהבחירה 

 ללגיטימיות של התוצאות. 

שבמידה ונחליט לבטל את הסקר ולהעביר את ההחלטה לידי האגודה תהיה על כך תרעומת ציינה משי 

שויים להיות מוצדקת מצד הסטודנטים כיוון שהקנסות לא אמורים לשמש לצורכי סתימת חורים בתקציב )שע

שיוכל  מוחשוב שיימצא פתרון אחר במקו , במידה ויוחלט לבטל את הסקר,מתועדפים על ידי האגודה( ולכן

לייצג את רצון הסטודנטים. באופן כללי משי חושבת שיש לפעול כדי לבטל את הקנסות באופן מוחלט וששיר 

 הסכימו עם משי. הועדהחברי  כמחליפה שלה תצטרך לחתור לזה.

ציינה כי לדעתה אחוזי ההיענות לסקר לא שונים בהרבה מסקרים קודמים שנערכו על ידי האגודה ולכן שיר 

שגרם להיענות  אלא השיח השלילי שנסב סביב הוצאת הסקר לסטודנטים הסקר עצמוהבעיה היא אולי לא 

 קנסותומן של קיוטענה שיש צורך לשפר את ההסברה סביב הסקר והסיבות ל . ניצן תמכה באמירה הזונמוכה

 .מועדי ב' על

בן הסכים עם ניצן שהייתה בעייתיות בהסברה של הסקר ובמענה לסטודנטים לאחר ההפצה שלו כך שאולי 

אחוז ההיענות הנמוך נבע מהתרעומת שחשו הסטודנטים ולכן הם לא התייחסו בכלל להצבעה בסקר אלא רק 

 לסיפור שמסביבו.



 

 

היא שעלתה מחשבה שפרסום של הסקר הזה בכל  ועדהדיון בהועברה להסיבה שהשאלה שיותם ביקש להבהיר 

סמסטר יציף מחדש את הדיון והתרעומת על קיומם של קנסות על מועדי ב' וכל פרסום כזה ייפגע באמון של 

 הסטודנטים באגודה ובתדמית שלה בעיניהם.

והמדור יכול רק לנסות  ,הלחדד שההחלטה האם להמשיך לקיים את הקנסות היא בידי האוניברסיט הציעבן 

בהנחה שהקנסות יישארו חשוב ונכון להמשיך עם הסקר. לדעתו לאחר מספר  לשנות את ההחלטה הקיימת.

שהי הבנה שהכספים האלו נלקחים מסיבה מסוימת ופעמים שהסקר הזה יופץ לסטודנטים, תתקבע איז

איך אנחנו עושים טוב עם הכסף ובמקום להתרעם על "למה לוקחים את הכסף מלכתחילה" ישתנה השיח ל"

 ".כסטודנטים עבורנוהזה 

משי אמרה מנגד שסטודנט שנה א' מגיע לאוניברסיטה נקי ממטענים כלפי האגודה ולכן אם הסקר לא יפורסם 

יותר השיח השלילי יתמוסס תוך מספר שנים כי האנשים שהיו באוניברסיטה לפני השינוי יסיימו את 

 הלימודים.

בסופו של דבר  אסף כתוצאה מהקנסות.יברי המועצה יבחרו את השימושים שיעשו בכסף שיבן העלה הצעה שח

כל חבר מועצה מייצג מאות סטודנטים שהם יותר מכלל המשיבים לסקר הנוכחי ולכן אולי יותר נכון 

שהמועצה, כמייצגת הסטודנטים, תבחר עבורם את השימושים שיעשו בכספי הקנסות. יותם הביע חשש שחברי 

ציביים שקיימים במהלך שנת המועצה שמעורים בעבודת האגודה ובפרויקטים השונים ומודעים לפערים תק

יותר  עדיפותהפעילות עלולים להיות מוטים לטובת תעדוף של "סתימת חורים" על פני הצעות שעשויות להיות 

שהחיבור  לומראין באמירה זו להטיל דופי ביושרה של חברי המועצה אלא  עבור קהל הסטודנטים הרחב.

ולפספס את  להטות את דעתם במקרה הזה יםעשוישל חברי המועצה עם עבודת האגודה  ההעמוקוההיכרות 

חשוב לקבוע קריטריונים במידה והחלטה תועבר למועצה ש חיזק את יותם וטעןבן  .כוונת הסקר המקורית

שיגבילו את האפשרויות להעברת הכספים כך שלא יהיה ניתן להשתמש בהם לצרכי "סתימת חורים" 

 קיים, כפי שהוסכם ע"י האגודה בהתחייבותה לסטודנטים.כסף לא יוכל להיכנס לתקציב התקציביים וכך שה

ערן שאל האם אי אפשר להעלות את הסקר בלי להבהיר לסטודנטים שהתקציב למימוש הפרויקטים שייבחרו 

חברי הועדה הבהירו שלא כלל . משי ועל מנת להימנע מהעלאת השיח השלילי שוב ושוב יגיע לקנסות מועדי ב'

לסטודנטים ושהשקיפות בנושא הזה היא חשובה מעין כמוה. ערן הסכים גם הוא עם ייתכן שלא נשקף זאת 

 .וההצעה ירדה מהפרק הטיעון הזה

 

 :שינוי המצב הקייםלשהועלו הצעות הדיון זהו סיכום של ה בתום

כך שלא  הגדרת קריטריונים ברורים לייעודים אפשריים לפרויקטיםלאחר , מליאההצבעה להעברת ה .1

 שימוש בכסף שייאסף מהקנסות למטרות תקציביות קיימות. יתאפשר

כולל מענה  ,לסטודנטים והסיבות לקיומו ושיפור ההסברה של המהות שלו כפי שהוא השארת הסקר .2

 מידי לתגובות הסטודנטים.

 

 סיכום שנת הפעילות תשע"טהנושא: 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 תוכן הדיון: 

משי סקרה את פעילות המדור בשנה החולפת. ניתן דגש על הישגים מרכזיים, פערים ותהליכים בעבודה של 

 כנספח מצגת מצורפתה בכל משרד חולקה ההצגה על פי היעדים שנקבעו למשרד. .המדור ושל כל משרד בנפרד

 לסיכום זה.



 

 

 .המשותפת ה בהמשך העבודההנוכחים בהצלחבתודה לחברי הועדה על פועלם ואיחלה לכלל משי סיכמה 

ועל התהליכים  בשנה האחרונה על העשייה המדהימה שלה בשמו ובשם חברי הועדה יו"ר הועדה הודה למשי

 .המדהימים שהוביל המדור בתקופתה

 .ויצאודן בתום הדיון משי 

 

 הנושא: המשך קיום ישיבת הועדה ללא נוכחות חבר ועדת ביקורת

 רקע: חבר ועדת ביקורת לא יכול להישאר להמשך הישיבה.

הדיון בוועדה: מובן לחברי הוועדה כי ישנה חשיבות לסיים את הישיבה. עוד מובן כי הישיבה הוקלטה במלואה 

 מתחילתה ועד סופה וכך תתאפשר בקרה מלאה על המתרחש בישיבה זו גם לאחר יציאת חברת ועדת ביקורת.

המשך קיום הישיבה ללא נוכחות חבר ועדת ביקורת.חברי הוועדה בחרו להצביע על   

נוסח ההצעה: ועדת אקדמיה מחליטה להמשיך את קיום ישיבתה ללא נוכחות חבר ועדת ביקורת. הישיבה 

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

 נמנעים: ערן קולות נגד: אין קולות בעד: בן ויותם

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

 הערות: הצבעה גלויה. ניצן לא נכחה בהצבעה.

 

 הצעות החלטה
 

 מטרות לשנה"ל תש"פ: הנושא

  :רקע

 לשנה הקרובה.כבכל שנה מגדירות ועדות המועצה השונות את מטרות ויעדי המדורים שתחת אחריותן 

 : הדיון בוועדה

 יו"ר הועדה הציג בפני חברי הועדה את מטרות העל שקבע הועד המנהל לאגודה לשנה הקרובה.

 :ת תש"פמטרות העל לשנלהלן 

 . חיזוק האמון, הגברת השקיפות ותחושת השותפות בין האגודה והמועצה לבין הסטודנטים. 1

 . מיקוד פעילות האגודה ברווחת הסטודנטים ובשיפור התחום האקדמי.  2

 . מיצוב הקהילה הסטודנטיאלית כמשפיעה ומעורבת במרחב העירוני ובאזור הדרום. 3

 יו"ר הועדה הדגיש כי מטרות המדור ייגזרו מתוך מטרות העל שנקבעו על ידי הועד המנהל.

לאחר מכן החלה שיר לפרט את הפרויקטים שעדיין בתהליך עבודה במדור ואת השינויים שהיא תשאף לקדם 

בשנה הקרובה שלה בתפקיד. שיר הדגישה שהיא מאמינה בתהליכים שקיימים היום במדור ואת חשיבות 

שתקבע הועדה ההמשכיות במדור אקדמיה ספציפית. בהקשר הזה ציין יו"ר הועדה כי בעיניו חשוב שהמטרות 

למדור לשנה הקרובה לא יקטעו באיבם תהליכים חשובים שעדיין נמצאים בעבודה. חברי הועדה הסכימו כי 

מטרות המדור לשנה החולפת הם בסיס טוב לדיון על המטרות החדשות וכי היות ומהות העבודה של המדור לא 

רות החדשות עם הכוונה ושינויים משתנה דרסטית משנה לשנה אין מניעה להשתמש במטרות אלו כבסיס למט

 שהועדה תראה לנכון לערוך בהן.

 צריכים לקבל מענה במטרות המדור לשנה הקרובה. ואת הנושאים שלדעת הכל אחד מחברי הועדה העל



 

 

החליטו חברי הועדה על הנוסח הבא למטרות ולאחר מחשבה רבה בכל אחד מהנושאים  מעמיקלאחר דיון 

 המדור.

 

 :תש"פלשנת  מטרות המדור

 .הוראהבחדשנות האיכות והשיפור קידום  .1

 .האקדמי צירהקשר והרחבת שיתוף הפעולה של האגודה עם האוניברסיטה וה העמקת .2

 .והנגשת מידע אקדמי הגברת המודעות לשירותי המדור .3

 .מדורית טיפוח מקצועיות .4

 .םייחודייקהלים למען הגברת פעילות המדור  .5

 .שיפור והרחבת שירותי המדורתחזוק,  .6

ועדת אקדמיה מאשרת את מטרות המדור לשנה"ל תש"פ שנקבעו על ידה על פי המופיע  :נוסח ההצעה

 בסיכום הדיון.

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

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

 ניצן לא נכחה בהצבעה. הצבעה גלויה.: הערות

 

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

 .ושיריותם  –הצעת שינוי שיטת הרישום לקורסים  .1

 ניצן. –עבודה על שת"פ מרצים וסטודנטים בהכנת מצגות  .2

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 .בתוכנית העבודה יחד עם שיתוף פעולה והתייחסות של הוועדההתקדמות המדור  .1

 נים בנושאים שעלו בישיבה.עדכו .2

 נוהל בחינות. .3

 

 

 בברכה,

 יותם מדמון

 אקדמיהיו"ר ועדת 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 סיכום שנה מדורי –נספח א' 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


