
 

 

 8  הסברה ועדת ישיבת סיכום
 

 .בחדר ארגונים בבית הסטודנט 04.08.2015 בתאריך התקיימה הישיבה

  .20:15 סיום זמן 18:15 התחלה זמן

 

 :נוכחים

 .יוסף דרור בן, דרוניימדורון רועי סלע, ערן יוסוב, , צליל יוגב, 

 :משקיפים

 .חבר מועצה –, דור רמ''ד הסברה -עודד ועדת ביקורת,  – אור

 :חסרים

 , תדי פרימרמן.עידו רקובסקי

 

 :הישיבה עיקרי

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

הציג את תהליכי העבודה שעובר המדור  – עודד רמ''ד הסברה – מצגת תכניות עבודה .1

בחודש האחרון ואת ראשי הפרקים של הנושאים שעל בסיסם תישען תכנית העבודה למדור 

לשנה הקרובה. חברי הוועדה זכו להעלות את הסתייגויותיהם והצעותיהם בפני עודד 

 שמצדו הבטיח להתחשב בבקשות שעולות מהוועדה בבניית תכנית העבודה, אך לא התחייב

ליישמם אחת לאחת. עודד הציג את עיקרי הנושאים בכל אחד מתחומי המדור: אתר 

אינטרנט, דוברות, ניו מדיה, סקרים ותרגום לשפות אנגלית וערבית, כמו גם את ממשקי 

 העבודה הרצויים עם משרד שירותי אגודה בשנה הקרובה. 

האוניברסיטה בשיפור תיערך פגישה של מנהלת קש''ח עם הנשיאה בנושא תמיכות  25.08-ב

 השירות לאוכלוסיית הסטודנטים הזרים בקמפוס. 

מהשינויים האחרונים בשמות בעלי התפקידים במדור  – אישור עץ מדור הסברה .2

ובהיררכיה במדור, רמ''ד הסברה ביקש מהוועדה לאשר את מבנה המדור הסופי במתווה 

 כפי שהוצג על ידו בישיבת הוועדה האחרונה.

  

אשר את העץ הארגוני של מדור הסברה כפי שהוצג לה על ועדת הסברה ממליצה ל הצעת החלטה:

 ידי המדור.

 פה אחד. בעד:

 ההצעה עברה, והמבנה הארגוני של המדור אושר.

 

כחלק מתהליך שיפור השירות של  - שדרוג אתר האינטרנט של אגודת הסטודנטים .3

האגודה לקהל הסטודנטים חברי האגודה, המדור מבקש מהוועדה אישור לקבל ייעוץ 

חיצוני של מומחה אינטרנט שיעזור לאגודה לבנות את האתר החדש שלה, לשם כך רמ''ד 

 הסברה ביקש מהוועדה לאשר לו לקבל ייעוץ ממומחה חיצוני. 

 

 



 

 

 

חה את מדור הסברה, כחלק מתהליך בחינת שדרוג אתר אגודת ועדת הסברה מנ הצעת החלטה:

קור חוץ לטובת תחזוקת מערכות האתר, בשביל שכירת הסטודנטים, להשתמש בכסף שהוקצה למי

 יועץ חיצוני שייעץ לעמותה בנושא האתר החדש.

 

 פה אחד. בעד:

 חיצוני.ההצעה עברה, והוועדה הנחתה את רמ''ד הסברה לצאת לתהליך ייעוץ עם יועץ 

 

 בחירות ליו''ר ועדת בחירות: .4

פתחה ואמרה כי היא רואה בתפקיד יו''ר ועדת בחירות אחד  –דורון מ''מ מזכ''לית המועצה 

 התפקידים היותר משמעותיים לעתיד המועצה הבאה ולפיכך חשוב שייבחר האדם הנכון לכך. 

סיכום הבחירות למועצת שעות לאורך תקופת הבחירות ועד הגשת דו''ח  400תקן התפקיד הוא: 

 הסטודנטים שתיבחר בשנה הבאה. 

היה שיח בין חברי הוועדה על חשיבות התפקיד ובמיוחד על הטמעת הבחירות האינטרנטיות 

במערכת הבחירות הבאה, כלי שיעזור לדעת חברי הוועדה להגדיל את אחוזי ההצבעה בבחירות 

ע הבחירות בתחילת שנת הלימודים הבאה. ויחסוך כספים רבים על עובדי תפעול ובקרה לאורך שבו

כמו כן, חברי הוועדה אמרו כי קהל היעד לפרסום המועצה צריך להיות רחב יותר ולהתבסס על 

תאים חברתיים ופוליטיים בקמפוס שמטבעם יותר פעילים ומכירים את פעילות אגודת 

 הסטודנטים.

 

 
                                                                     

 
הוועדה תאשר את תכניות העבודה  2015בישיבת הוועדה הבאה שתתקיים בסוף אוגוסט  :סיכום

 של המדור.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רועי סלע
 יו''ר ועדת הסברה 


