
 

 

 #4  הסברה ועדת ישיבת סיכום
 

 .משרד המועצהב .31.40.143 בתאריך התקיימה הישיבה

  30:44 סיום זמן 30:44 התחלה זמן

 

 :נוכחים

  ודרור בן יוסף דורון מידרוני, צליל יוגב, עידו רקובסקירועי סלע, ערן יוסוב, 

 :משקיפים

 יו"ר ועד מנהל –מאיה נורי ועדת ביקורת,  – וריה

 :חסרים

  רמ"ד הסברה –רעות , תדי פרימרמן

 

 :הישיבה עיקרי

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

 

עיקרי דו''ח הביקורת שנעשתה על הציגה את  וריה – דו''ח ביקורת על וועדת הסברה .3

 הוועדה שכיהנה בזמן המועצה הקודמת. עיקרי הבדיקה הראו כמה בעיות:

יו''ר הוועדה לא היה נוכח בב''ש בחציון השני של  -לא היו ישיבות מסודרות וסדירות .א

 , מה שמנע מהוועדה לתפקד ולהתכנס בלעדיו.1430

בזמן מבצע 'צוק איתן' מדור הסברה לא הצליח לתפקד ללא העזרה של וועדת  .ב

נפקדת, מה שיצר כשלים רבים בהתנהלות ההסברה של -שהייתה נוכחתהסברה 

 האגודה.

לא היה קיים קשר רציף ורצוף בין וועדת הסברה למדור הסברה, חברה הוועדה לא  .ג

 ידעו על המתרחש במדור ולא הייתה השפעה וחשיבות לפועלם.

 התייחסות חברי הוועדה:

המועצה החדשה ובחירת חברי וועדת הסברה וכל חבר עשינו ישיבות בע"ת מאז כינון  -ערן יוסוב

וועדה ישב עם בעל התפקיד הרלוונטי במדור על פועלו ועל תחומי אחריותו על מנת להבין את 

 מהות התפקיד ובשביל לייעל את פעילות המדור לטובת הסטודנטים.

דידים יש לבחון מחדש מה המטרות והיעדים של המועצה ולעשות אותם מ –וריה )ביקורת( 

 וספציפיים, רק ככה הוועדה והמדור יוכלו להתקדם.

 

  יוזמות אישיות של חברי הוועדה .1

דורון מידרוני, ביקשה שהוועדה תכניס לתכנית היעדים של המדור  – דו''ח סמסטריאלי .א

את ההנחיה להפיק דו''ח סמסטריאלי על שלל פעילויות האגודה במגוון התחומים שנעשו 

הסטודנטים בקמפוס. הדו''ח ייכנס לתכנית העבודה לאחר בחירת לטובת ועבור ציבור 

 הרמ''ד החדש.

דרור בן יוסף, ביקש שהוועדה תכניס לתכנית  – פרסום בצינורות המדיה של האגודה .ב

היעדים של המדור את ההנחיה לפרסם אירועים שקשורים לסטודנטים באופן ישיר 

לא על ידי סטודנטים בכלל או ועקיף שנעשו לא על ידי סטודנטים עובדי אגודה, א

שמתקשרים לחיי הסטודנטים בקמפוס ובקהילה. ההנחיה תיכנס לתכנית העבודה לאחר 

 בחירת הרמ''ד החדש.



 

 

עידו רקובסקי, ציין כי הוא התחיל לברר אודות  – אפליקציה ייעודית של האגודה .ג

 היתכנות הקמת ותפעול של אפליקציה ייעודית לאגודה ונאמר לו כי הנושא כבר בטיפול.

 

# הוסכם כי מעתה ואילך יארך סבב נוכחות של חברי הוועדה בישיבות מדור הסברה. בתחילת כל 

יעשו סקירה קצרה על אירועי המדור ישיבת ועדה, חברי הוועדה שהיו נוכחים בישיבות המדור 

 האחרונים שנערכו, ועל אלו שצפויים להיות.

שעות מתקן המתכנת לטובת פתיחת תקן  01וועדת הסברה מנחה את מדור הסברה להעביר 
מידען הסברה בערבית, כפי שהוחלט בהצעת החלטה בנושא, ומעבירה את האישור לוועדת 

 כספים.

 בעד: פה אחד

מוועדת ביקורת לבצע בדיקה מקיפה בנוגע לביצוע יעדי המדור בשנת  מבקשתועדת הסברה 
 העבודה הנוכחית.

 פה אחדבעד: 

 

הוועדה עברה על תכנית העבודה ויעדי המדור של שנת  – תכנית העבודה ויעדי המדור .1

 ת.העבודה הנוכחי

 דרור ודורון. –פרסום ומיתוג  .א

 תדי וצליל –משרד אינטרנט  .ב

 עידו –ניו מדיה  .ג

 ערן יוסוב –דוברות  .ד

 רועי -קש''ח נשיאה  .ה

 

ועדת הסברה מאשרת את הקריטריונים לבחירת יו''ר  – קריטריונים לתפקיד יו''ר אגודה .4

  אגודה. 

 

 חדבעד: פה א

 

 

 
 רועי סלע                                                               

 יו"ר ועדת הסברה


