
 

 

 #6  הסברה ועדת ישיבת סיכום
 

 .משרד המועצהב 01.06.2015 בתאריך התקיימה הישיבה

  18000 סיום זמן 16000 התחלה זמן

 

 :נוכחים

 יוסףודרור בן  דורון מידרוני, צליל יוגב, עידו רקובסקירועי סלע, ערן יוסוב, 

 :משקיפים

מנהלת אתר אינטרנט,  -רכזת הסברה, שירה  -, ליזה רמ''ד הסברה -עודד ועדת ביקורת,  – וריה

 מנהלת קש''ח, מאיה ח''מ -שלומית 

 :חסרים

 תדי פרימרמן

 :הישיבה עיקרי

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

הגיעו לדבר עם הוועדה שלושה  – הסגלשל ראשי הסגל הזוטר את נושא מחאת הצגה  .1

עובדים, מסטרנטים,  2,200מראשי הוועד של הסגל הזוטר באוניברסיטה, המונה 

 מאנשי ההוראה באוניברסיטה.  60%דוקטורנטים ועמיתי הוראה, אשר מהווים 

 0המצב כרגע על פי עדכונם

אשר בתום שבועיים  01.06-הוגש סכסוך עבודה לאוניברסיטה ב – סכסוך עבודה .א

יאפשר לוועד הסגל הזוטר לפרוץ בשביתה אם הנהלת האוניברסיטה לא תתפנה לדבר 

 איתם. 

 מתקיימת העסקה לא הוגנת של דוקטורנטים באוניברסיטה. –העסקת דוקטורנטים  .ב

צפויים בפקולטה לא להגיע לשביתה, אלא למנוע את הפיטורים הרחבים ש –המטרה  .ג

 לרוח וחברה לקראת שנה''ל הקרובה. 

 

 עדכוני המדור .2

רוב העבודה של המדור בחודש האחרון התנקזה לאירועי יום  – (רמ''ד הסברהעודד ) .א

הסטודנט ומסיבות הבריכה שהפיקה האגודה ולא היו אירועים חריגים מבחינה 

הסברתית, ועל אף השינוי בשעות של מסיבת הבריכה הראשונה עקב עומס החום, לא היו 

את בעלי  ברוב השלבים עודד הרגיש בנוח להשאיר מהותיות בפן ההסברתי.בעיות 

 התפקידים החדשים במדור.

 .16/06/2015-מכרז מידען הסברה בערבית יהיה ב .ב

 אפיון ועיצוב מחדש של האתר התחיל להיבדק על ידי המדור והנהלת האגודה. .ג

  .ד

שעות תקן חודשיות כל אחד0  40עד כה היו שני תפקידים של  – איחוד תקן רכז וידיאו .3

  צלם וידיאו ועורך סרטים. 

הסברה ביקש לאחד את שני התקנים לתפקיד אחד של עורך סרטי וידיאו עודד רמ''ד  .א

שעות תקן  70וצלם וידיאו של האגודה כדי לייעל את התהליכים, תפקיד זה יהיה 

 שעות חודשיות יועברו לטובת מיקור חוץ של התמיכה באתר. 10-חודשיות ו

 



 

 

 התייחסות0סבב 

 70-תקנים בתוך המדור, אבל מפחד שהחלטה מבורכת החשיבה מחדש של ה –עידו רקובסקי 

 שעות לא יספיקו לתקן המאוחד.

צריך לקחת בחשבון שנדרשת זמינות רבה מצלם הוידיאו היחיד של  –ועדת ביקורת  –וריה 

 האגודה ולכן צריך לחשוב על איחוד התקן בכובד ראש.

 

 77אחד של הצעת החלטה: ועדת הסברה ממליצה לאחד את תפקיד העורך וצלם הוידיאו לתקן 

 שעות תקן לטובת מיקור החוץ של התמיכה באתר? 07שעות ולהעביר 

 בעד: פה אחד.

 

 :שינויים ארגוניים בתוך מדור הסברה .4

ביקש לשנות את השם של רכזת קש''ח למנהלת קש''ח, עם אותו היקף  –רמ''ד הסברה  –עודד 

רכזת קש''ח, עם אותו שעות תקן ולשנות את השם של פרויקטור קש''ח לתפקיד  120שעות של 

 שעות תקן.  72היקף שעות של 

 התייחסויות0סבב 

בתחילת הסבב חברי הוועדה ביקשו מעודד להבין את ''העץ הארגוני'' של המדור ולהבין את יחסי 

 הכפיפויות בתוך המדור. 

אמרה כי תחת מנהל יכול להיות יותר מעובד אחד ויש לו תוספת של כמה  –ועדת ביקורת  –וריה 

 שעות על ניהול של צוות ואילו תחת רכז יכול להיות רק עובד אחד. 

באופן  מידענית בשפה האנגליתציין כי כיום רכזת קש''ח אכן מנהלת את  –רמ''ד הסברה  –עודד 

 שב תחת מנהלת קש''ח בעתיד.לא פורמלי והוא מעוניין שגם מידענית הסברה באנגלית ת

שאל את עודד אם זה השינוי הארגוני האחרון שעודד מבקש להעביר במדור, ועודד ענה לו  –דרור 

 כי הוא מתכוון בעתיד לעשות שינויים נוספים.

אני מציע בשם הוועדה שנעביר את כל השינויים ביחד וככה המבנה הארגוני  –רועי סלע )ח''מ( 

 ר תתייצב באחת. וההיררכיה בתוך המדו

הוועדה שלחה את עודד לבנות ''עץ ארגוני'' מלא למדור ולבוא באופן מסודר בישיבה הבאה 

 לקראת שינוי שמות התפקידים וההיררכיה בתוך המדור. 

 

 הסברה של המועצה והסברה של הפקולטה להנדסה: .5

רעיון שצליל העלה0 הרבה סטודנטים לא מכירים את המועצה ואת הפעילות הענפה שנעשית בה, 

הרעיון הוא לא לפרסם את חברי המועצה כסטודנטים אינדיבידואלים, אלא להסביר על כלל 

 המועצה ועל הפעילויות של חברי מועצה בתוך המסגרת והפלטפורמה שהמועצה מציעה. 

המועצה והסברה לפקולטה להנדסה נובע מן הרצון להגדיל את מספר חלק מן תהליך ההסברה של 

 הסטודנטים שמתמודדים בשנה הבאה על תפקיד במועצה ולהעלאות את קרנה של המועצה. 

הציע רעיון של "הכר את חבר המועצה'' בפייסבוק, כך יהיה קשר אישי יותר  - עודד רמ''ד הסברה 

ניתן יהיה לשלב פעילויות של המועצה במאס מייל של חברי המועצה עם הסטודנטים, כמו כן 

 השבועי ובלו''ז השבועי של האגודה. 

 כמו כן, עודד הציע להפריד בן ההסברה של המועצה ובין ההסברה של האגודה כגופים נפרדים. 

 

 



 

 

 התייחסות0סבב 

הוועדה מסכימה עם הרעיון שצריך לייחד את המועצה מן האגודה ולפרסם את הפעילות של 

 המועצה .

הוועדה צריכה להחליט על חלוקת התקציב של המדור במסגרת תכנית  –יואב חבר מועצה 

העבודה ושם לקבוע את תעדוף הסברת המועצה במקום גבוה יותר ע"פ דברים שונים שעושים 

 במדור. 

דברים עיקריים0  3-אמר כי בקיץ הוא רוצה להכין תכניות הסברה ל –עודד רמ''ד הסברה 

 קולנוע נגטיב ומועצת אגודת הסטודנטים.אקדמיה, 

 

אחיאב, נציג ועד שוכרי הדירות בא  – המחייה עם נציג ועד שוכרי הדירות רדיון על יוק .6

לספר לוועדה על מצב המחאה של וועד שוכרי הדירות נכון לתחילת עונת השכירויות 

 שמתקרבת ועל הנושאים המרכזיים שבהם העוסק הוועד בימים אלה0

 השכירות של הדירותמחירי  .א

 טיב ואיכות הדירות .ב

 החוזה שחותמים עליו אנשים מול בעלי הדירות .ג

 

אחיאב ציין כי לוועד שוכרי הדירות בשיתוף עם שוכרים חכם יש את מחשבון הדירות שלהם, *

אשר מקנה למשתמש בו קנה מידה סביר של מחירי שכירות חודשיים לדירות בב''ש על פי 

 פי פילוח לשכונותיה השונות של העיר. קריטריונים שונים ועל 

חברים ששם מפרסמים דירות  6000-לוועד שוכרי הדירות יש קבוצת פייסבוק עם למעלה מ

שעומדות בקריטריונים של מחשבון השכירות ונחשבים כדירות ברות מגורים, עם מחיר סביר 

 וחוזה לא דרקוני. 

הסברה של המועצה ובכלל מהאגודה, *ח''מ שאל את אחיאב מה הוא היה רוצה לקבל מוועדת 

והוא ביקש שהאגודה תפרסם את אירועי 'ועד שוכרי הדירות' ותפיץ את אמצעי ההסברה שלה 

 בשכונה ד'.  08.06-בימים פתוחים ובזמן עושים רחוב שייערך ב

 

 התייחסות חברי וועדה0

החודשים הקרובים שמוגדרים  3-צריך בן אדם שיהיה אחראי על יוקר המחייה ב –דרור בן יוסף 

 חודשי השיא של עונת השכירויות בבאר שבע.  –

ראוי לפרסם בצינורות המדיה של האגודה את עמוד הפייסבוק של ועד שוכרי  –עידו רקובסקי 

 מודעות בקמפוס.הדירות וכך להגדיל את החשיפה של הקבוצה ושל הוועד ולהגדיל את רמת ה

בכל מאס מייל ופוסט שבועי יהיה מסופר על ההכנות של האגודה לשנה הבאה ובין היתר בנושאי 

 יוקר המחייה ומחירי הדיור בב''ש.

אין הרבה נושאים שאנו דנים בהם שהם כל כך בלב הקונצנזוס כמו יוקר המחייה ומחירי  –דורון 

 יחד עם וועד שוכרי הדירות בבאר שבע. הדיור ולכן אנחנו צריכים להוביל את המאבק ב

 ימי אוריינטציה מוכוונים יותר לשנת הלימודים הבאה ופחות לעונת השכירות. –ערן יוסוב 

 מספרת על הדיון שהתרחש באותו היום בוועדת מעורבות שבה דנו בנושאים הבאים0 –מאיה נורי 

 .מה זה מאבק תמיכה1

 .מה זה מאבק בהובלת אגודת הסטודנטים 2

 . מה זה מאבק הזדהות של אגודת הסטודנטים בארגון אחר.3



 

 

ציין כי יוקר המחייה זה אכן נושא שנחשב קונסצנזוס בקרב הסטודנטים,  –רמ''ד הסברה  –עודד 

 והוא נמצא בקשר עם אוהד יו''ר ועד שוכרי הדירות בב''ש בנוגע לקידום הנושא. 

ני האגודה על כל נושאי יוקר המחייה בב''ש יש כיום חוברות של וועד שוכרי הדירות בב''ש במחס

 ונשאלת השאלה האם הם רלוונטיות וניתנות לשימוש במחזור הנוכחי של ימי האוריינטציה. 

עודד הבטיח לוועדה כי הוא ילמד את הנושא וכבר בקרוב יצאו פוסטים ופרסומים בכלי המדיה 

 של האגודה בנושא יוקר המחיה. 

להיות איש הקשר ביקש אמר כי תחום יוקר המחייה מעסיק את כלל הנהלת האגודה ועודד 

 . לוועד שוכרי הדירות הסברהבמדור 

כמו כן, לאור בקשה להוציא מעין ''רשימה לבנה'' של בעלי דירות טובים שעומדים בקריטריונים 

של וועד שוכרי הדירות ותחת תנאים הוגנים, תצא רק בשנה הבאה כי צריך לעשות עבודה 

 מקדימה רחבה בנושא. 

מק את תקפות ורלוונטיות המחשבון, המחירון של וועד שוכרי כמו כן, עודד ביקש לבדוק לעו

 הדירות וכל עניין דף הפייסבוק של ועד שוכרי הדירות של האגודה. 

חשוב להוציא סקר חדש בקרב הסטודנטים על מכירי הדירות  –ועד שוכרי הדירות  –אחיאב 

 . בב''ש בשביל לעדכן את מאגר המידע של המחשבון ולפעילות הועד השוטפת

 

 יוזמות חברי וועדה: .7

הראתה לוועדה את הדו''ח סמסטריאלי לאחר שחזר ממשרד גרפיקה וציינה כי בקרוב  –דורון 

 הוא יופץ לכלל הסטודנטים. 

יש דף פייסבוק חדש שצובר תאוצה כרגע שבו בעלי הדף  –פרויקט של כלבי נחייה באימון  –ערן 

מאמני כלבי הנחייה להיכנס איתם. כמו כן, מבקשים שבעלי עסקים וארגונים ציבוריים יתנו ל

בכניסה לבית הסטודנט, אבל בשל העובדה שזה   dog friendlyהוא ביקש להדביק מדבקות של 

 בעייתי וזה לא רכוש של האגודה, אלא של האוניברסיטה, עודד רמ''ד הסברה שלל את הרעיון. 

 

 מאס מייל.שלחנו את עודד לבדוק כמה עולה מערכת אינטראקטיבית של 

 

 

 
                                                                     

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רועי סלע


