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   2 'ס סיכום ישיבה מ-הסברהועדת 

  . אשר במשרדי אגודת הסטודנטים175 בלשכת המועצה חדר 26.1.11הישיבה התקיימה בתאריך 

  21:45:  זמן סיום20:15: זמן התחלה

  

  .בן מלול, רועי שבתאי, רועי זרוצינסקי, יפהלירז , אוריה ברונשוויג: מ"ח :ברי ועדה חמשתתפים

 –קסם סיימון , )21:00יצא בשעה ( ר האגודה" יו–אורי קידר  ,ד הסברה" רמ-שני ורון : נוספיםנוכחים

  ).21:30יצאה בשעה ( ל המועצה"מזכ

  :הישיבה בראשות

  ר הועדה"יו

  

  :עיקרי הישיבה

  :נושאים שנדונו. 1

ד "רמ –העבודה כולל סטטוס ועמידה ביעדיםהסבר ומעבר על תכנית ,הסברה פירוט מבנה מדור . 1

  .ברה שני ורוןהס

ד אקדמיה מסרה " רמ-) הוא הנוכחיגיל קידר( אישור להוספת שעות לתקן של עורך המשנה של האתר. 2

גדל נפח העבודה , שבעקבות השיפור שנעשה באתר האגודה והעלייה במספר הכניסות ופעילות האתר

או , דשיות שלוהנדרש מעורך המשנה לביצוע תפקידו ועליו לחרוג באופן קבוע ממכסת השעות החו

ד "על כן מבקשת רמ). תקציב לחריגה/במידה ואין שעות פנויות להוסיף לו( לוותר על חלק ממטלותיו

על אף שגיל .  שעות מדי חודש לתקן של עורך המשנה של האתר15הסברה שהוועדה תאשר הוספה של 

שר לזהות העובד ד הסברה הדגישה שהצורך בשעות נוספות הוא קבוע וללא ק"רמ, הוא עובד מצטיין

  .שמאייש את התפקיד

  .נהלי התכנסות הועדה. 3

  

  :החלטות שהתקבלו. 2

ההחלטה  – שעות חודשיות לתקן של עורך המשנה של האתר15ועדת הסברה מאשרת להוסיף . 1

  .התקבלה פה אחד

הסברה סדר יום לישיבת ועדת , למעט מקרים מיוחדים, חודש-הוועדה תתכנס אחת לשלושה שבועות. 2

  .ר"ועדה ובניהול היווחברי ה על בסיס הצעות, יקבע לפני הישיבה ויפורסם בזימון הישיבה
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  :התקדמות בטיפול במשימות שחולקו

  . לא חולקו משימות

  

  :ושאים לטיפול עד הישיבה הבאהנ

ד " באחריות חברי הוועדה ורמ–בדיקת האופציות לשדרוג עבודת המדור שהועלו בישיבה האחרונה  .1

 .הסברה

ר הוועדה " באחריות יו–יק ובאתר האגודה 'ופצ'ידום של פרסום תכנים הקשורים למועצה בצק .2

  .ל המועצה"ומזכ

  

  ,בברכה

  ,רועי שבתאי

  .ר ועדת הסברה"יו

  


