
 

 

 7  הסברה ועדת ישיבת סיכום
 

 .בחדר ארגונים בבית הסטודנט .21.00.201 בתאריך התקיימה הישיבה

  ..22:1 סיום זמן 19:30 התחלה זמן

 

 :נוכחים

 ותדי פרימרמן דרור בן יוסף, מידרונידורון , צליל יוגב, עידו רקובסקירועי סלע, ערן יוסוב, 

 :משקיפים

 .רמ''ד הסברה -עודד ועדת ביקורת,  – וריה

 :חסרים

 

 :הישיבה עיקרי

 החלטות(: התקבלו לא אם גם ,הנושאים שנדונו )כלל נושאים

נציגת ועדת ביקורת נשלחה על ידי הוועדה בישיבה  –וריה  – דו''ח ביקורת מדור הסברה .1

החמישית שלה לבדוק את מימוש יעדי המדור ואת התנהלות המדור ביחס לתכנית 

 . העבודה של שנה שעברה ולחזור לוועדה עם ממצאים

 :הממצאים על פי וריה

עד היום אגודת הסטודנטים בכלל ומדור הסברה בפרט לא עבד לפי תכנית היעדים  .א

על ידי הוועדה ולא הייתה הערכה ומדידה מסודרת של הנהלת האגודה על  שנכתבה

 התנהלות המדור לאורך שנת העבודה הקודמת.

ניתן לראות כי כל שנה המדור מסיים  –הסעיף התקציבי הוא ההוכחה המרכזית לכך 

עם עודף תקציבי ניכר בשל העובדה שיעדים רבים בתכנית העבודה לא מומשו 

 משו כלל.במלואם או לא מו

 התייחסות הוועדה לממצא הראשון:

ניכר כי יש בעיה של שימור ידע בתוך האגודה והרבה דברים נופלים בין הכיסאות  –עידו רקובסקי 

 בשל כך.

 אמר כי ישנה בעיה ניהולית של חוסר בקרה על היעדים שנכתבו על ידי המועצה. –ערן יוסוב 

 חשוב לעבוד על שימור ידע בתוך המדור. –וריה )ביקורת( 

בעייתי כי מדור הסברה הוא מדור שנותן שירות לכלל  – אופן פירוש היעדים .ב

 המדורים ולא מספק הרבה תכנים בעצמו.

בעיות  2-לא ברור מי אחראי על החלק היוזם של הפעילות במדור וניכר כי זה מוביל ל .ג

 עיקריות של שימור הידע:

עם חילופי התפקידים בין עובדי האגודה בסוף השנה האקדמית, הרבה  –# בתוך האגודה 

מהחפיפות בין בעלי התפקידים לא נעשות בצורה הוליסטית מה שיוצר בעיה של שימור 

 ידע ועבודה כפולה בשל כך לאורך הקדנציה של העובדים החדשים.

יוצאים בין חברי המועצה החדשים שנבחרו לבין חברי המועצה ה –# בתוך המועצה 

שלעיתים רבות לא ממשיכים לשנה נוספת, לא מתקיימת חפיפה מסודרת והרבה פעמים 

ישנם נושאים שנופלים בין הכיסאות וחברי המועצה החדשים לא ערים לפעילות הקודמת 

 שנעשתה על ידי המועצות הקודמות לה. 

 

 



 

 

  

  

 :השניהתייחסות הוועדה לממצא 

שימור הידע יכול להימשך רק עם יש שימור ידע של חברי המועצה ובעיקר אם חברי  –ערן יוסוב 

 .המועצה הישנים ימשיכו קדנציה נוספת וימשיכו את רציפות הפעולה של המועצה

שאל את וריה האם שימור ידע של רעיונות בתוך המועצה והאגוד שהיו עד כה  –תדי פרימרמן 

 באמת עובד?

טוחה שצריך לשמר את כל הדברים שנעשו במדור. ביקורת צריכה להיות לא ב  -וריה )ביקורת( 

 מחוץ למערכת ולהצביע על דברים שמתרחשים באגודה ולא להיות חלק משאר עובדי האגודה.

התפקוד של המדור שנה שעברה הוא גם פועל יוצא של התנהלותה של ועדת  –עידו רקובסקי 

 הסברה היוצאת.

ך להיות יותר מדור ביצועי ופחות מדור מתווך ומנגיש תכנים של מדור הסברה לפי תפיסתו צרי

 מדורים אחרים. "אנשים לא באים לעבוד במדור הסברה כדי להיות קצרנים''.

שימור ידע מאוד חשוב ורלוונטי במיוחד במועצה, מצאה טבלה של כל החלטות  –דורון מידרוני 

ות האחרונות, ולטעמה זה כלי חשוב שלא המשיכה במועצ 2009-2012המועצה בשנים עברו בין 

 מאוד למועצות הבאות כדי להמשיך את רציפות פעילות המועצה. 

עדכוני חציון שהונהגו השנה הם כלי מאוד חשוב לידיעה מה נעשה במועצה בשלל ועדותיה 

 ולהמשיך את העבודה של המועצות הבאות שיבואו לאחריה. 

ל הדברים שנעשו במועצה האחרונה ולהעביר את כמו כן, חשוב לעשות תיק חפיפה מסודר של כ

המקל בצורה מסודרת לחברי המועצה הבאים, על מנת שלא תיפגע רציפות התפקוד של המועצה 

 וכפועל יוצא מכך של האגודה.

יש קשר בן מעקב ושימור ידע וזה צריך להיעשות אבל ברמה של עובדי אגודה  –תדי פרימרמן 

המדור צריך לעקוב אחר הדברים אם התרחשו או לא ולהיות  .וברמה מדורית ולא ברמת המועצה

 עם היד על הדופק בנושא ולא הוועדה.

המעקב הוא מאוד קריטי, רמ''ד חדש שנכנס לתפקיד חייב להכיר את  –עודד )רמ''ד הסברה( 

המשימות שנותרו לו לעשות מתכנית העבודה הקודמת ועליו להנחיל את זה לבעלי התפקידים 

 חרים למדור אחריו. החדשים שנב

צריך להבין מה עושים נכון/לא נכון ולשמר רק את מה שנעשה טוב, איך פועלים  –וריה )ביקורת( 

 כדי להגשים את אותה מטרה ומה עושים בצורה אחרת לגביי דברים שלא עבדו כל כך טוב. 

א. היום הסתיימו כלל מכרזי בעלי התפקידים למדור הסברה לשנה  – עדכוני המדור .2

 הנוכחית, נבחרו מידען הסברה בערבית ועורך וצלם וידיאו חדשים בשבוע האחרון. 

עודד קיים ישיבה עם לאוניד רייס )ח''מ( בנוגע למערכות המידע של האגודה כדי להבין קצת יותר 

 תחת המגבלות התקציביות של האגודה. מאיש מקצוע על המצב כיום ולאן ניתן להגיע

אורי )יו''ר האגודה(, דניאל )סיו''ר האגודה( ועודד )רמ''ד הסברה( החליטו לצאת למהלך של ייעוץ 

חיצוני מקצועי מחברות שמומחות במערכות מידע על מנת להבין יותר על האפשרויות המצויות 

 גודל כמו של האגודה. לפתחה של האגודה מאיש מקצוע שמבין במערכות מידע בסדר 

לאחר הישיבה האחרונה של ועדת הסברה שבה ביקש  –ב. אישור העץ הארגוני של מדור הסברה 

עודד לשנות את שמות התפקידים ואת הכפיפויות בתוך מדור הסברה באישור הוועדה, הוא הגיע 

יות של לוועדה עם עץ ארגוני חדש שכולל את שמות התפקידים החדשים ואת שעות התקן העדכנ

 בעלי התפקידים בתוך המדור.



 

 

 

 

ועדת הסברה ממליצה לשנות את המבנה הארגוני של מדור הסברה למבנה  הצעת החלטה:

הארגוני החדש שהציג מדור הסברה בפניה, כולל כל השינויים שנערכו בשמות התפקידים בתוך 

 המדור.

 פה אחד. בעד:

 ההצעה עברה, והמבנה הארגוני של המדור אושר.

 

 :ת פעילויות האגודה בפן ההסברתי לפקולטה למדעי הבריאותהנגש .3

מציע להנגיש את שירותי אגודת הסטודנטים של בן גוריון לסטודנטים שלומדים  –תדי )ח''מ( 

בפקולטה למדעי הבריאות ושייכים לאגודה וגם לאסר''ן, אך לא חשופים לתכנים של אגודת 

הסטודנטים בשל מספר בעיות היסטוריות וכשלים מבניים בהתנהלות האגודה ביחס לסטודנטים 

 למדעי הבריאות.   חברי האגודה שלומדים בפקולטה

 :עיקר ההצעה

בשבוע הראשון של כל תחילת שנה, האגודה תהיה נוכחת בפקולטה למדעי בריאות ותקים דוכנים 

שמציגים את שירותי האגודה השונים ותחשוף אותם בפני הסטודנטים החדשים בפקולטה. 

ים בפקולטות שמוכרים לכל חברי האגודה שלומד 0-שירותים כמו הנגטיב, הפוזיטיב ושלישי ב

בתוך הקמפוס המרכזי לא מוכרים לסטודנטים שלומדים בפקולטה למדעי בריאות, ועל אף 

פרסומים כתובים ודיוור ישיר, הסטודנטים בפקולטה למדעי הבריאות לא מראים נוכחות רחבה 

 באירועי האגודה השונים.

קולטה למדעי הבריאות על ידי הקשר הבין אישי שייווצר בין עובדי האגודה לבין הסטודנטים בפ

 בתחילת כל שנה, כפי שנעשה בתוך הקמפוס המרכזי ניתן יהיה לגשר על הפער הקיים כיום. 

 סבב התייחסויות:

שאלה מה היחס בין מילוי צרכי של סטודנטים לרפואה על ידי אסר''ן  – (ועדת ביקורת)וריה 

אקדמיה של האגודה מתווך בין לעומת אלו שמונגשים לו על ידי אגודת הסטודנטים? הרי רכז 

ועדי הכיתות בפקולטה לבין האגודה וקיים אינטראקציות בין בעלי התפקידים באסר''ן לבין בעלי 

  התפקידים באגודת הסטודנטים.

ישנם שירותים ייחודים שאסר''ן מספק לסטודנטים בפקולטה למדעי הבריאות שאגודת  – תדי

הסטודנטים לא יכולה לספק בשל אופייה השונה. האתר של אסר''ן הוא אתר של שימור ידע ולא 

רק אתר אינפורמטיבי של אירועים ומסיבות כמו האתר של האגודה לצורך העניין עבור סטודנטים 

יאות. יש צרכים ייחודים של סטודנטים בפקולטה למדעי הבריאות ולכן יש בפקולטה למדעי הבר

בעלי תפקידים לדברים שונים, אבל לעיתים יש כפילויות בין השירותים שמספקת האגודה ומה 

 שמספקת אסר''ן לאותם סטודנטים. 

 הבעיה של הנדסה וטבע שונות מבעיית חוסר הידע והאינפורמציה שמגיעה לסטודנטים – צליל

בפקולטה למדעי הבריאות. הבעיה בהסברה לסטודנטים בהנדסה היא לא באופן ההנגשה אלא 

 בתכנים השונים שמפיקה האגודה שלא תואמים את הצרכים של אותם סטודנטים. 

צליל לא מאמין שהבעיה תיפתר בקרוב כי האוריינטציה של האגודה ובעלי התפקידים בה מכוונת 

 טים למדעי הרוח והחברה ופחות לסטודנט ממוצע בהנדסה.יותר לדברים שמעניינים סטודנ

פחות מסכים עם טענתו של צליל וטען כי ניתן להפיק תכנים רלוונטיים  –עודד )רמ''ד הסברה( 

 לאותם סטודנטים שיעניינו אותם כמו אירועי יזמות וסטרטאפ שימשכו קהל רחב מהפקולטה. 



 

 

 

אנשים שרוצים קשר עם האגודה באסר''ן, כמו כן זאת הזדמנות כעת לעבוד מול  –עידו רקובסקי 

 חשוב להנגיש תכנים ייחודיים לסטודנטים בפקולטה למדעי הבריאות, הנדסה ומדעי הטבע. 

 

 :לקראת הבחירותהמועצה  חברי הסברה של .4

אמר כי בשנה שעברה בישיבת וועדת הסברה לקראת הבחירות למועצה לא  –עודד )רמ''ד הסברה( 

היה אף חבר מועצה בפורום שדן בקידום המודעות למועצה וזה בעצם מפספס את ההכרות של 

 חברי המועצה מבפנים על עבודת המועצה ומדוע כל אחד רץ לתפקיד. 

דעות למועצה ולחברי בעד קמפיין אגרסיבי בתחילת סמסטר א' שנה הבאה שיעלה את המו

 המועצה ופועלם, אחרי כל ההפנינג של פתיחת שנה וחלוקת המתנות בשבוע הראשון ללימודים.

 

 יעדי מדור הסברה לשנת העבודה הקרובה: .5

 אישרה את יעדי המדור. לאחר סבב התייחסויות ודיון על כל יעד ויעד ועדת הסברה 

 ועדת הסברה מאשרת את יעדי מדור הסברה כפי שנכתבו לשנה העבודה הקרובה. הצעת החלטה:

 בעד: פה אחד.

 

 
                                                                     

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רועי סלע
 יו''ר ועדת הסברה 


