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  #2 מס' הסברהועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 2/4/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 18:55זמן סיום:  18:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 נסטיה דמידנקו, שיר רבינא, מתן צ'רניאק ושחף נחשון חברי הוועדה:

 משקיפים:

 מזכ"ל מועצה -ףרמ"ד הסברה, אור קריי -דורון מדרוני :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 יובלחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 חברי ועדה, חברי ועדת מעורבות  -ליאור רביד, ערבה אשכנזי

 

 עיקרי הישיבה

 

 נושאים לדיון:

 רמ"ד הסברה -מבנה מדור הסברההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 √במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 .ן מפורטדורון רמ"ד הסברה הציגה את המדור באופהערות: 

חברי הועדה יכולים להעלות לדיון דברים הקשורים לנושא זה, פרט לקבלת החלטות  -משרד קשרי חוץ

 בנושא התקציב. 

 יוצא בקרוב לאוויר, מחכים לאישורים בירוקרטים אחרונים. -אתר אינטרנט

 .במדורהתפקידים על דורון פירטה והסבירה 

 

 

 תפקיד הועדההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 √במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

יו"ר הוועדה פירטה מהו תפקיד הוועדה וציינה את החשיבות של וועדת ההסברה בכל עניין  -שחףהערות: 

 הנוגע למועצה. בין הדברים המרכזיים:

ישה אחת לחודש ודיון בנושאים שיעלו ע"י: רמ"ד הסברה, חברי הועדה, שאר חברי המועצה פג .1

 וסטודנטים מהאוניברסיטה בכלל.

חשיבות הנוכחות והערנות שלנו בקרב הסטודנטים באוניברסיטה לגבי נושאים שקשורים למדור  .2

 הסברה והבאתם לישיבות או למדור הסברה.

 מה רצוי לומר ומה פחות.  -החשיבות העניין ההסברתי בכל וועד .3

 

 

 



 

 

 

 

 חברי מועצה -עשה ואל תעשההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 √במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

חברת ועדה העלו רעיון בנוגע להעלאת מודעות חברי המועצה  -רמ"ד הסברה יחד עם שחף -דורוןהערות: 

 אים פחות לחבר מועצה לומר. לדברים שרצוי לומר בתור חברי מועצה ודברים שעשויים להת

חברות הועדה קיבלו את ההצעה ויחד דנו בדרך הפעולה בה נבחר. בדיון עלו רעיונות כמו ערב הסברה בנושא, 

ים ותגובות מתאימות וסרטון קומי המציג יחלוקת רשימה לחברי המועצה שכוללת מקרים אופציונל

ם בישיבה האופציה של הסרטון נראית הכי סיטואציות שעשויות להתקיים וכיצד יש להתנהג. לנוכחי

 מתאימה וככל הנראה היא זאת שתיבחר, ההחלטה הסופית תהיה בידי כל חברי הועדה בישיבה הבאה. 

 

 הכרת המועצה בקרב הסטודנטיםהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 √במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

ים באוניברסיטה לא מכירים את חברי המועצה ואת חברות הועדה הגיעו למסקנה שהסטודנטהערות: 

האם אנחנו רוצים להגיע למצב שמכירים את חברי המועצה או שמא  -בנושאהתקיים דיון תפקידיהם בפועל. 

יה באופן כללי. המסקנה אליה הגענו היא שאנחנו רוצות כירו את תפקיד המועצה ואת פעולותאנחנו רוצים שי

שיש להוציא מכתב ציינה רמ"ד הסברה -ל ושיידעו מה הן פעולותיה. בדיון דורוןשיכירו את המועצה כגוף פעי

חברת ועדה  -בנוסף, מתן .כותב את פעילות המועצה לאזורי הבחירה שלו עצהכל חבר מו בובוחרים רבעוני 

העלתה רעיון שבאמצעות מדור הסברה נוציא את הצעות ההחלטה בצורה מושכת יותר לעין כך שסטודנטים 

ת הצעות אלו בתדירות גבוהה יותר, רעיון נוסף שעלה הוא פירסום אירועי המועצה לכלל יוכלו לקרוא א

ודנטים בצורה מושכת יותר לעין. ההחלטה אליה הגענו היא שכל אחת צריכה לחשוב עד הפעם הבאה הסט

 על רעיונות נוספים ואת ההחלטה הסופית נקבע בישיבת ועדה הבאה כאשר כל חברי הועדה נוכחים. 

 

 

 :קראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקונושאים לטיפול ל

 ספים עד לישיבת הועדה הבאה בנוגע ל"עשה ואל תעשה". על כל חבר ועדה לחשוב על רעיונות נו .1

 על כל חבר ועדה לחשוב על רעיונות נוספים עד לישיבת הועדה הבאה בנוגע להכרת המועצה. .2

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 דיון וקבלת החלטה בנוגע לפעילות "עשה ואל תעשה", חלוקת תחומי אחריות והוצאתה לפועל. .1

 וקבלת החלטה בנוגע לפעילות הכרת המועצה, חלוקת תחומי אחריות והוצאתה לפועל.  דיון .2

 .פעילות תא סל"ע אודות עובדות הניקיון באוניברסיטה -דיון בנושא .3

 .פירסום אירועים בקרב הסטודנטים הערבים -דיון בנושא .4

 

 בברכה,

 שחף

 הסברהיו"ר ועדת 


