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 הסברהועדת  - 8סיכום ישיבה מס' 

 

 בלשכת המועצה. 14.09.0014הישיבה התקיימה בתאריך 

 
 :נוכחים

 ליאור לוין., ימאיה נור, גל פינסלר ,איילת קרפ

 :נוספים

 רעות מצא. –רמ''ד הסברה 

  חסרים:

 אתי סרור

 עיקרי הישיבה:

 

 ערכה בנושא. סיכומה מובא להלן:בהתאם לסיכום הפגישה שנ אישור תקן רכז הסברה ערבים .1
 

 סיכום פגישה בנושא רכז הסברה בערבית

 

 : רמ"ד הסברה, רמ"ד אקדמיה, רמ"ד מעורבות ורכז סטודנטים ערבים היוצא. בישיבה נכחו

: ישיבת המשך לישיבה בנושא רכז סטודנטים ערבים במדור אקדמיה, בה עלה כי פערים מטרת הישיבה

ים יכולים להיפתר באמצעות הנגשת מידע ויצירת מוקד פניה לסטודנטים גדולים של הסטודנטים הערב

 ערבים באגודה.

 עיקרי הנושאים שעלו בישיבה:

היקף התקן הנוכחי של רכז סטודנטים ערבים לא מאפשר עיסוק במגוון נושאים רחב יותר מאשר זה  -

שאותם הוא מפיק, ואיננו שעוסק בו כיום. בהיקף הנוכחי הרכז לא זמין לתרגום תכנים שאינם התכנים 

 מצליח לגעת בעשייה בכל המדורים.

הנושא ההסברתי כלפי האוכלוסייה הערבית לא קיבל מענה מספק בשנים האחרונות, בשל העדר כלים  -

 מקצועיים לפנות לתחום זה. 

 שעות חודשיות. תפקידיו יכללו:  00-: הוספת תקן רכז הסברה בערבית, בהיקף של כעיקרי ההצעה -

o ותרגום תכני אתר רלוונטיים. הנגשת מידע פרסומי שרלוונטי לאוכלוסייה דוברת הערבית 

o הרכז לא יטפל בבעיות אלא ילווה את הטיפול מול כתובת לפניות סטודנטים בנושאים שונים .

 הגורם הרלוונטי.



 

  

 

o בנושא הנגשת מידע וחיבור לסטודנטים. עבודה רציפה מול הדיקנט 

o בערבית להפצת מידע. יימותשימוש בקבוצות פייסבוק ק 

o קבוע בערבית בהתאם לרלוונטיות. הוצאת מאס מייל 

 
 הצבעה 

 
שעות חודשיות. תפקידיו  00"ועדת הסברה מאשרת הוספת תקן רכז הסברה ערבים בהיקף של 

יהיו בהתאם לרשום בתוכנית העבודה של מדור הסברה. הועדה מנחה את ועדת כספים להמציא 
 קיד מתוך תקציב תשע''ה."את המקור התקציבי לתפ

 
 בעד: איילת, מאיה, ליאור וגל.

 נגד: אין
 נמנע: אין

 

 אישור תוכנית עבודה ועדת הסברה לשנת תשע''ה. .0
 

 הצבעה
 

 "ועדת הסברה מאשרת את תוכנית העבודה השנתית לשנת תשע''ה כפי שהוצגה בישיבה."
 

 בעד: איילת, מאיה, ליאור וגל.
 נגד: אין

 נמנע: אין

 ליאור לוין –דת הסברה יו''ר וע


