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 1 הסברה ועדת ישיבת סיכום

 

 (.175, משרד 1לשכת המועצה )בית הסטודנט, קומה ב 21:00בשעה  18.1.15יום א', הישיבה התקיימה 

 22:30זמן סיום: ; 21:00זמן התחלה:

 

 נוכחים:

 דורון מדרוני, תדי פרימרמן, רועי סלע, דרור בן יוסף,  עידו רקובסקי, ערן יוסוב, צליל יוגב. -חברי הוועדה

 ראובן סולומון. – מזכ"ל המועצה

 
 משקיפים:

 רעות מצא. – הסברהרמ"ד 

 דניאל איטח. -פרוייקטור סקרים

 .וריה –ועדת ביקורת  חבר

 .יואב גולן, תום לבהר, חביאר דורפסמן–ח"מ 

 אורחים:

 אין.

  חסרים:

 אין.

 עיקרי הישיבה:

 בחירת יו"ר הוועדה: .1

 לפי התקנון בישיבת הוועדה הראשונה, על הוועדה לבחור יו"ר ועדה.

. בתחילה כל מתמודד דיבר בקצרה , לאחר מכן רועי סלע צליל יוגב –לתפקיד התמודדו שני חברי ועדה 

מכן התייחסות חברי הוועדה לאחר ,חברי הוועדה ולאחר מכן המשקיפים נערך סבב שאלות עם קדימות ל

 .ולקראת ההצבעה דיברו ממליצי המתמודדים)חביאר לצליל, ותום לרועי(לגבי המתמודדים 

לפני שלב ההצבעה נערך סבב גילוי נאות של יתר חברי הוועדה לגבי היכרותם עם המתמודדים. להלן 

 תשובותיהם:

 את שניהם רק מהמועצה.ים מכיר -,ערן ותדי , דרור עידו דורון 

 לא מכיר את שניהם מעבר למועצה. -יואב גולן 

 הצבעה חסויה לבחירת יו"ר הוועדה. התקיימה

 .הסברהנבחר ליו"ר ועדת  רועי סלע –תוצאות ההצבעה 

 בחירת ממלא מקום יו"ר הוועדה: .2

 .ו צליל יוגב ודורון מדרונילתפקיד התמודד

 :תוצאות ההצבעה 

 דורון, דרור, עידו, ערן,רועי. -לדורון הצביעו

 צליל. -לצליל הצביעו

 תדי. -נמנעים



 

  

 

 .דורון מדרוני נבחרה לממלאת מקום יו"ר ועדת הסברה.

 

 המלצת הוועדה למליאה לקבל סמכויות הוועדה: .3

לוועדה הוצגו ופורטו במידת הצורך סמכויות הוועדה והועלתה לוועדה הצעת החלטה להמליץ למליאה 

 לשנת תשע"ה. הסברהלקבל את סמכויות ועדת 

ממליצה למועצת הסטודנטים כי הסמכויות שהוצגו בישיבה)נספח א'( יהיו  הסברהועדת תוכן ההצבעה: 

 .לשנת תשע"ה הסברהסמכויותיה השוטפות של ועדת 

 פה אחד. –בעד 

 :הצגת סיכום שנה חולפת .4

 בפני חברי הוועדה. את השנה  מנהל הישיבה ורמ"ד הסברה סיכמו

 

 בברכה,     

 

 ראובן סולומון

 מזכיר המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 נספח א' – סמכויות ועדת הסברה
 : רקע

התקנון ועל מנת לאפשר פעילות יעילה עדותיה השונות. על פי ומרבית עבודתה של מועצת הסטודנטים מתבצעת בו
ומסונכרנת של הועדות, מגדירה כל ועדה את סמכויותיה לשנת העבודה של המועצה הנבחרת. לאחר מכן 

.מועברות כלל הסמכויות לסנכרון בוועד המנהל. בתום התהליך, מובאות הסמכויות לאישור מועצת הסטודנטים  
 
 

 -להנחיית מדור הסברההועדה תוסמך לקבלת החלטות בנוגע  .1

 .מבנה המדור ושינויו 

 צמצום של היקפי השעות של עובדי המדור\הגדלה. 

 ביטול של תפקידים במדור\איחוד\פיצול. 

 -בנושאים ל ההסברה של אגודת הסטודנטיםה תוסמך להחליט על התוויית רציונהוועד .2

 הסברת ושיווק אירועי האגודה 

 ל זהמעקב ויישום של רציונ 

 דל האירוע לבין עומקו ההסברתיהלימה בין גו 

 גיבוש מדיניות גיוס התרומות מחבר הנאמנים לעמותת אגודת הסטודנטים, בשיתוף עם ועדת כספים. .3

 

 

 


