
 

 

 #5  הסברה ועדת ישיבת סיכום
 

 .משרד המועצהב 40.45.1425 בתאריך התקיימה הישיבה

  14044 סיום זמן 28044 התחלה זמן

 

 :נוכחים

 , תדי פרימרמן ודרור בן יוסףדורון מידרוני, צליל יוגב, עידו רקובסקירועי סלע, ערן יוסוב, 

 :משקיפים

 יוצאת, עודד רמ''ד הסברה נכנס, חבי ח''מ רמ"ד הסברה –רעות ועדת ביקורת,  – וריה

 :חסרים

 אין

 

 :הישיבה עיקרי

 החלטות(0 התקבלו לא אם גם ,הנושאים שנדונו )כלל נושאים

 

עודד פתח ואמר כי הוא רוצה בקדנציה  – הצגה עצמית ומקצועית של הרמ''ד הנכנס .2

הנוכחית להנגיש לסטודנטים את העשייה והפעילות של מדור הסברה לכלל הסטודנטים. 

 מדור הסברה מהווה איזשהי שפה מקצועית שהיא מעין מראה של דרך של האגודה. 

 היעדים שעודד מבקש לקדם בשנה הנוכחית0

של השקיפות המקצועית והאישית של פעילות מדור הגברה  –נטים שקיפות לסטוד .א

 הסברה לסטודנטים בקמפוס, בדגש על פעילות האגודה והאנשים העובדים בה. 

 להוציא לידיעת הסטודנטים פעילות של המדורים ובעיקר מדור אקדמיה ומעורבות. .ב

 הקדנציה.עבודה משותפת ופורה של מדור הסברה עם וועדת הסברה לאורך  .ג

 התייחסות חברי הוועדה0

עודד הוא האדם הנכון במקום הנכון, אני בטוח שהעבודה המשותפת השנה של הוועדה  -ערן יוסוב

 והמדור ישתפרו עקב חילופי התפקידים במדור. 

 לרעות על העבודה המקצועית והאישית עם הוועדה.תודה  –דורון מידרוני 

 שעודד ימשיך עם השת''פ שקיים בין המדור לוועדה.בטוח  –צליל יוגב 

לרעות על העבודה בשנה האחרונה במיוחד במדורי הסברה ואקדמיה, עודד מודה  –י עידו רקובסק

הוא האיש הנכון להמשיך את תפקידה, ציין את חשיבות התפקיד שאליו עודד נכנס והחשיבות של 

 הסטודנטים. ציבור השילוב של הוועדה בחיי היום יום של המדור כדי להגיע להצלחה לטובת 

 

 סטאטוס תקן המתכנת המומר לטובת מיקור חיצוני של השירות .1

מתנהל משא ומתן מול חברת סייבר סרף, החברה  – רעות )רמ''ד הסברה יוצאת( .א

ר שמספקת כיום את השירותים הטכניים והקוד לאתר האגודה. רעות ביקשה מהם מחי

קצה לטובת התמיכה הטכנית באתר. החברה נתנה הצעה שעומדת בתקציב שהוועה 

הקצתה לרעות לטובת הפרויקט במקרה הכי כוללני, ובמקרה הפשטני אף משאיר יתרת 

 חת המדור. תקציבים ת

 התייחסות חברי הוועדה0

כי כל השינויים שיתרחשו עקב הוצאת השירות החוצה, יכולים ציין  – דרור בן יוסף

  להתבצע תחת מסגרת התקציב השנתי של המדור.



 

 

 

 

להעביר את כל השינויים והמיקור החיצוני אפשר  –ראובן סולומון )מזכ''ל המועצה( 

 ם.תחת מסגרת התקציב הנוכחית של המדור ואין צורך לקבל אישור של מדור כספי

 הצעת החלטה:

וועדת הסברה ממליצה לאשר באופן קבוע את הוספת השעות לתפקידים של פרויקטור 

 סקרים ורכז הסברה שאושרה באופן זמני בישיבת הוועדה השלישית, מי בעד?

 בעד: פה אחד.

 

השנה האחרונה הייתה מאוד  – רמ''ד הסברה יוצאתרעות  –סקירת מצב וסיכום תפקיד  .3

 חילופי תפקידים בתוך המדור וחפיפות מוצלחות בין בעלי תפקידים. היו  –מעניינת 

התקופה הייתה כיפית ומאתגרת, צריך לשמור על רמה מקצועית ברמה גבוהה כדי  .א

  לשמור על התדמית של האגודה בפני הסטודנטים.

על התדמית הנקייה והמקצועית של האגודה, לא למסחר לשמור  –תדמית האגודה  .ב

 את השירותים שלה ואת הסטודנטים כתוצאה מכך.

מרוצה מהגינות ויושרה של עובדי המדור ועובדי האגודה שלא ניצלו  -ויושרה הגינות .ג

את תפקידם באגודה ואת הכוח היוצא מכך כדי לקדם את האינטרסים האישיים 

 שלהם. 

שהשנה היא הרגישה כי הסטודנטים קיבלו דלת פתוחה במשרדי ציינה  –דלת פתוחה  .ד

 ל לעזור במקרה הצורך.האגודה, ידעו שיש להם אוזן קשבת שתישמע ותוכ

שהנושא האקדמי יהיה על הפרק בקדנציה הנוכחית של עובדי מקווה  –אקדמיה  .ה

 האגודה בכלל ובתוך המדור. 

מודה לוועדה וטוענת כי העבודה מולה הייתה טובה ופוריה על רעות  –תודות לוועדה  .ו

אף חילוקי דעות מקצועיים שנבעו לטענתה מרצון לעזור ולייעל את העבודה של 

 המדור. 

 המדור: ועדה בישיבותסדר נוכחות של חברי הוהחלטת  .0

 דורון .2

 צליל .1

 ערן .3

 ורדר .0

 עידו .5

 תדי .6

 רועי .7

 

 0התייחסויות

כי הרעיון של נוכחות של חברי הוועדה בישיבות המדור זה רעיון אמר  –ראובן )מזכ''ל המועצה( 

 , אבל בעייתי בוועדות שלא עובדות מול מדורים )תקנון וכספים(.טוב

 



 

 

 

ציין כי חשוב לא להתערב ברמה הביצועית והמקצועית של המדור, אלא יותר בפן המשקיף 

 והצופה.

 שהוועדה תהיה בישיבות הנהלת המדור כדי ליצור ערבות הדדית בין הצדדים.חשוב  –ערן יוסוב 

 

ארגונים מעבר לים מושג "הדו''ח השנתי", תוהה מי הפונקציה מקובל בדבר  –עידו רקובסקי 

 הרלוונטיית שתלווה ותרכז את הנושא השנה.

כי צריך לחשוב על איך מקשרים את הדו''ח הסמסטיריאלי ציין  –עודד )רמ''ד הסברה נכנס( 

 שיזמה דורון לסקר שירותי האגודה שנערך בסוף שנה. 

'דים יהיו אחראים על איסוף הנתונים לדו''ח הסמסטריאלי, הרמ' –חביאר )יו''ר ועדת אקדמיה( 

 וחשוב שזה ייכנס לתכנית העבודה השנתית של כל המדורים בשנה הקרובה. 

 

ראובן הציג את העיקרון של תכנית העבודה לחברי  – תכנית העבודה ויעדי המדור .5

דור באותה הוועדה ואת החשיבות בבנייה נכונה ומשותפת של התכנית על פעילות המ

 שנה.

 שהדו''ח יצא באופן רחב לכלל חברי האגודה ולחברי המועצה בפרט. חשוב  –וריה )וועדת ביקורת( 

 

#עלה שיח מול רעות רמ''ד הסברה אודות תכנית העבודה אשתקד והיא טענה כי יו''ר האגודה לא 

 אכף את ביצוע יעדי המדורים תחתיו ולא נמדד בצורה כמותית. 

כי חשוב שתהיה בקרה של היו''ר הנכנס ובעלי התפקידים הבכירים במדורים על  הוועדה ציינה

 .מה נעשה בתכנית העבודה עד כה, כדי לייצר מעין תכנית של הערכה ומדידה בתוך הארגון

 

כדי לברור  45.45.1425-ב רותם ורעות נפגשים עם עודד - משרד אינטרנט )תדי + צליל(  .א

 דוק מה קורה עם הדף של האתר. עות האנליטיקס, ולביותר על נושא המדידה באמצ

לאפיין את האתר באופן טוב יותר, לשפר את הנראות והמיתוג של האתר, מתוך צריך  –תדי 

 י התוכן שרשום בכתבות הוא הפן החשוב ביותר.תפיסה כ

ופן נרחב יותר, ולא ברמת מתעסקת בהם באלחשוב על הצגה של הפרויקטיים החדשים שהאגודה 

 י להנגיש את המידע שיש באתר לסטודנטים ולהיות יותר רלוונטיים עבורם. המדור כד

האגודה נתפסים במידה רבה כפני האתר שלה ולכן אנו צריכים לשים פני  –ווריה )וועדת ביקורת( 

 על כך דגש באופן רחב יותר. 

 ופרסום האגודה בתקשורת המקומית והארצית. צריך להציף אתקידום  – דובר )ערן( .ב

די סטודנטים בצינורות של האגודה, כמו כן, קידום של יוזמות האירועים שנעשים על י

 סטודנטיאליות ברמה הארצית. 

אנוש ולא על ידי הדובר.  ת משאביחשוב שתדרוך העובדים החדשים והנראות יהיה על ידי רכז

לפני ראיונות בתקשורת חשוב שהדובר יכין את העובדים אבל ברמה היום יומית, על פי תפיסתי 

 זה צריך להיות תחת רכזת משאבי אנוש. 

פחות מסכים עם טענותיו של ערן בנוגע להעברת הסמכות של אני  –עודד )רמ''ד הסברה נכנס( 

 תדרוך העובדים לידי רכזת משאבי אנוש, שגם ככה תפקידה מורכב ועמוס. 

לא הספיק לשבת על נושא הניו מדיה עם הגורמים  - ניו מדיה )עידו רקובסקי(  .ג

 הרלוונטיים במדור. 



 

 

 

ד ולבנות אותו טען כי צריך לקחת את המשרהוא  –עידו יישב עם אמילי ועם סיוון ממדור קש''ח 

 מחדש, כולל תמיכה מלאה באנגלית באתר האינטרנט של האגודה. 

קיבל תמיכה משמעותית בתקציבים מהאוניברסיטה, הנשיאה המשרד  – קש''ח )רועי( .ד

 שמה את רעיון הקמפוס הבינלאומי בראש סדר העדפותיה. חייב להגביר את ההתייחסות 

 

 

דיל את החשיפה של אירועי האגודה לסטודנטים לסטודנטים בינלאומיים בשנה הקרובה ולהג

 בינלאומיים כדי לחבר אותם למתרחש בקמפוס ולסטודנטים הישראליים. 

הסברה יסייע ככל הניתן בפרסום יוזמות מדור  – )דרור ודורון( ומיתוג פרסום  .ה

סטודנטיאליות של סטודנטים בקהילה. יוזמות סטודנטיאליות יעברו דרך מדור מעורבות 

 ורוב הפרסומים של האגודה ככלל על פי דרור הם לרוב בנושאי תרבות ואקדמיה בלבד. 

את הסיפור האישי שלו על הקושי לפרסם יוזמות סטודנטיאליות בצינורות סיפר  –דרור 

 המקובלים של האגודה בדרכים המקובלות. 

המדור יפרסם "שדרור הקריא מתכנית העבודה 0 היעד  –התייחסות של רעות רמ''ד הסברה 

ת הרמ''ד ואת המדור לעמוד ביעד כי הינו בעייתי ומגביל א, " אישיות של סטודנטים יוזמות

העברת התכנים המדור תלוי בצורה מכרעת בהתנהלות של מדור מעורבות אל מול הסטודנטים ו

 בצורה מהירה למדור.

רעות אמרה כי תוך יומיים מהרגע שהאייטם הגיע למנהלת אתר אינטרנט הוא עלה לאוויר וכך 

 י פוסטים אחרים שמגיעים אל המדור משאר המדורים של האגודה. הדבר גם לגבי

כי מדור הסברה בתצורתו הנוכחית מתנהל בצורה רובוטית שמפיץ תכנים שמגיעים ציין  –דרור 

 אליו ממדורים אחרים, ללא יוזמות אישיות ופן אישי.

 

האקטואליה חשוב לעלות על נושא  -דרור בן יוסף  –יוזמות אישיות של חברי הוועדה  .6

הוא טוען כי הפיסיבוק וצינורות המדיה האחרים של  היום של האגודה והמדור. סדר

האגודה מנותקים מאירועים אקטואליים שמתרחשים בחיי היום יום של המדינה.  העלה 

 מספר אופציות ותכנים לשיפור המצב הנוכחי באמצעות הפייסבוק של האגודה. 

התרחשו דרך אגודות הסטודנטים, ולכן חשוב לקדם את האירועים  כי מהפיכותציין  –ערן יוסוב 

 הערכיים של האגודה וערכי המצפן של החברה הישראלית בכלל, כמו מלחמה בגזענות. 

עם ההחלטה לתמוך במאבקם של יוצאי אתיופיה נגד אלימות השוטרים, אבל מסכים  –צליל יוגב 

 לאחר שיקול דעת רחב וצעדים מוכנים מראש.  טוען כי צריך לחשוב לפני שפועלים ולעשות זאת

הערכית צריכה להיות בנושאים מרכזיים שקשורים לכל החברה ההתוויה  –תדי פרימרמן 

 הישראלית כמו0 גזענות, אפלייה והטרדות מיניות.

 

 ,יו"ר ועדת הסברה
 
 
 

 רועי סלע                                                                       


