
 

 

 #3  הסברה ועדת ישיבת סיכום
 

 .משרד המועצהב .61.30.136 בתאריך התקיימה הישיבה

 20:00סיום  זמן 18:00 התחלה זמן

 :נוכחים

  , צליל יוגב, תדי פרימרמן ודרור בן יוסףעידו רקובסקירועי סלע, ערן יוסוב, 

 :משקיפים

, דניאל  הסברהרכזת  - שולמיתדובר האגודה,  -רמ"ד הסברה, עודד  - ועדת ביקורת, רעות  – הגר

 רמ''ד תרבות. –, הנא פרוייקטור סקרים -

 :חסרים

 דורון מידרוני
 

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

 

רעות הציגה את בעיית התפקוד של המתכנתת תחת אחריותה  – שינוי תקן מתכנת .6

במדור, הסבירה את ההיסטוריה של התפקוד של סטודנטים בתפקיד והדגישה לוועדה 

 אודות הצורך בהעברת התקן לגורם חיצוני שיספק את השירותים לאתר של האגודה. 

 שעות חודשיות 633 – תקן המתכנת

שעות גלובליות שיוקצו  03-רעות ביקשה מהוועדה לפצל את תקן המתכנת ל – הצעת המדור

לטובת תמיכה טכנית חיצונית, כאשר אם יושג מחיר נמוך מהמחיר שהוועדה תקצה הכסף יוחזר 

 לוועדה לצרכיה, בהתאם להחלטת וועדת כספים.

משקף את  שעות לטובת הגדלת תקן פרוייקטור סקרים של האגודה, שתפקידו בפועל אינו 63

שעות את תפקיד רכזת הסברה בשל אותם  63שעות התקן בהם התפקיד שלו מתוקצב, כמו גם ב

 סיבות.

היה סבב של התייחסויות שונות בקרב חברי הוועדה אודות היתכנות השינוי  –התייחסות הוועדה 

 בפועל ושינויים והצעות בנוגע לבקשת המדור.

 החלטות בעניין:

לתחזוק ועדת הסברה מאשרת את המלצת מדור הסברה ומנחה את המדור לחזור עם הצעת מחיר 
 האתרים והמערכות הטכניות השונות של האגודה במקום תקן של מתכנת. 

 בעד: פה אחד

שעות תקן באופן זמני לתפקיד רכזת  01ועדת הסברה מאשרת את המלצת מדור הסברה להוסיף 
קבלת הצעת המחיר, תתכנס הועדה לדון בעודפים התקציביים.  הסברה ופרויקטור סקרים. עם

 0.1.01-על המדור להגיע עם הצעת מחיר עד ה

 בעד: רועי, תדי, ערן, עידו, צליל

 נמנע: דרור

 

 

 

 



 

 

 

כחלק מהרצון להעמיק את תחומי הידע של חברי  – חלוקה לתחומי אחריות בתוך הוועדה .1

להתמקד בנושא מסוים, על פי בקשת החתום הוועדה בענייני המדור, כל חבר וועדה בחר 

 מטה:

כל נושא התרומות והעבודה מול חבר אמילי בנוגע לביקור חבר  –דרור בן יוסף  .א

 הנאמנים.

 הסברה באסר''ן + אתר האגודה. –תדי פרימרמן  .ב

 דוברות וניו מדיה + הסברה של פעילות המועצה. –ערן יוסוב  .ג

ני הסטודנטים + אפליקציה ייעודית של שקיפות פעילות האגודה בפ –עידו רקובסקי  .ד

 האגודה למכשירים תומכים.

שקיפות פעילות האגודה בפני הסטודנטים + אתר האגודה + הסברה  –דורון מידרוני  .ה

 של פעילות המועצה.

בניית תכנית הסברה של המועצה +הסברה של פעילות האגודה בפקולטה  –צליל יוגב  .ו

 להנדסה.

 

כחלק מהרצון של הוועדה להנגיש את  – הסברה בערביתדיון על יצירת תקן של רכז  .0

פעילות האגודה למגוון רחב של סטודנטים חברי אגודה, הובן כי ישנו צורך מהותי במידען 

הסברה בשפה הערבית, כמו שיש מידען הסברה בשפה האנגלית. כיום, פעילויות האגודה 

 לא מונגשות לקהל הסטודנטים הערבים בקמפוס. 

רעות ציינה כי ישנו צורך בתקן של רכז הסברה בשפה הערבית, והזכירה כי   -המדור התייחסות 

בעבר הנושא עלה בוועדה ולא אושר מסיבות תקציביות. מבחינת המדור, התפקיד חשוב אך 

 בהיעדר תקציב לא ניתן יהיה להוסיף את התקן. 

 מקור תקציבי לתקן:

שעות של טכנאי אופניים בפוזיטיב אשר אינו תואם  .6ציינה כי ישנו תקן של  – הנא רמ''ד תרבות

שעות תקן מתפקיד זה  63את היקף השעות של הטכנאי בפועל, ואמרה כי וועדת תרבות תעביר 

 לטובת תקן רכז הסברה בערבית. 

ל מנת שעות תקן עבור מידען הסברה בערבית, ע .6על וועדת הסברה למצוא עוד  – וועדת הסברה

 שאפשר יהיה להקים את התקן במדור.

 החלטה בעניין:

ועדת הסברה ממליצה לוועדת כספים להוסיף תקן של מידען הסברה בערבית בכפוף להמלצת 
 שעות חודשיות. 51מדור הסברה, התקן יהיה בגובה 

 דבעד: פה אח

 
 רועי סלע                                                               

 יו"ר ועדת הסברה


