
 

 

 

22/1/2017 

  #1מס'  הסברהסיכום ישיבת ועדת 

 .מזכ"למשרד ב 22/1/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 20:00זמן סיום:  18:00זמן התחלה: 

 נוכחים

 אגודה-חברי מועצה

 ביקורת משקיפים חסרים

 יובל ליאור רמ"ד -מדרוני דורון

 מזכ"לית -אור 

 משכית

 יו"ר-וריה  ערבה יו"ר יוצא-שמעון דיין

   מתן אנסטסיה 

    שיר שחף

 

 עיקרי הישיבה

 

 .היוצא הסברה ועדת ר"יו ,החולפת בשנה הועדה פעילות על  כללית סקירה 1.
 

תוכנית העבודה )חסויה(   -ז"תשע לשנת המדור של העבודה תוכנית על ומעבר הסברה ד"רמ דברי 2. 
 הוצגה.

 
 ועדה ר"יו בחירת 3. 

 

 בחירת יו"ר ועדההנושא: 
ועדת הסברה ממנה את שחף נחשון ליו"ר נוסח ההצעה: 

 ועדת הסברה לשנת תשע"ז

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: 

☒ 
 ☐נושא חסוי: 

 שחף הייתה מתמודדת יחידההערות: 

 
 .הוחלט לדחות לישיבה השניה -הקרובה בשנה הועדה להתנהלות פנימי ציפיות תיאום 4. 

 
 .1 נספח .הוועדה סמכויות על הצבעה 5. 

 

 אישור סמכויות ועדההנושא: 

את סמכויות הוועדה ועדת הסברה מאשרת נוסח ההצעה: 

כפי שהוצג בישיבה וממליצה למליאת המועצה לבטל את 

 5סעיף 

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 



 

 

 ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה: 

☒ 
 ☐נושא חסוי: 

הסעיף כיוון שלטענתם אינו נוגע לעבודת הערות: רמ"ד הסברה ויו"ר ועדה יוצא המליצו להוריד את 

 הוועדה.

 
  

 

 :נושאים לטיפול לקראת ישיבת הועדה החדשה ולהמשך 

לצורך דיון על "ציפיות מעצמנו ואל מול המדור" יש לחשוב על נק' חשובות שבוערות בכם  .1

 ואתם רוצים ליישמם בישיבה.

 

 :הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות 

 שלנו מעצמנו דיון על ציפיות .1

 הכרת המדור ואנשיו .2

 תק' מבחנים-תמונת מצב .3

 

 

 בברכה,

 שמעון דיין

 יוצא הסברהיו"ר ועדת 

 

 שחף נחשון

 נכנסת הסברהיו"ר ועדת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1ספח נ

 סמכויות כלליות

 העבודה תוכנית את ויאשרו ,אחריותן שתחת למשרדים יעדים יקבעו המועצה ועדות 1.
 .לפיהם שנכתבה המשרדים של     
 .אחריותן שתחת המשרדים של העבודה בתכנית העמידה את יבקרו המועצה ועדות 2.
 .בפעילותם אחריותן שתחת המשרדים את ינחו המועצה ועדות 3.
 שינויים ,אחריותן שתחת המשרדים למבנה הנוגע בכל הסמכות יהוו המועצה ועדות 4.

 .במשרדים לעובדים ובתקנים בהם
 
 

 הסברה ועדת
 .הסברה מדור הינו אחריותה שתחת המדור

 
 

 :הוועדה סמכויות להלן
 :כך בתוך ,הסטודנטים אגודת של ההסברה רציונל התוויית על תחליט .1
 האגודה אירועי ושיווק הסברת .2
 זה רציונל של ויישום מעקב .3
 ההסברתי עומקו לבין האירוע גודל בין הלימה .4
 .כספים ועדת עם בשיתוף ,לעמותה הנאמנים מחבר התרומות גיוס מדיניות גיבוש .5


