
 

 

22.5.2017 

  #3 מס' הסברהועדת סיכום ישיבת 

 

 .משרד מזכ"לב 10/5/17הישיבה התקיימה בתאריך 

 20:00זמן סיום:  18:30זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 ושחף נחשון , נועה אלמן, ערבה אשכנזינסטיה דמידנקו, שיר רבינא, מתן צ'רניאק חברי הוועדה:

 משקיפים:

 רמ"ד הסברה נכנס. -צביקה, יוצאת מ"ד הסברהר -דורון  :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 משכיתחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 ועדה חבר  -ליאור רביד

 

 עיקרי הישיבה

 

 נושאים לדיון:

בחירת יו"ר ועדה חדש לאור הנושא: 

 התפטרותה של שחף יו"ר ועדה נוכחית

ועדת הסברה ממנה את נועה אלמן ליו"ר ועדת נוסח ההצעה: 

 הסברה לשנת תשע"ז

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 הערות: נועה הייתה מתמודדת יחידה

 

 

פרידה מדורון רמ"ד הסברה וקבלת צביקה רמ"ד הנושא: 

 הסברה הנכנס. 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 √במהלך הדיון: 
 ☐סוי: נושא ח

שחף יו"ר הועדה היוצאת אמרה מילות תודה ופרידה מדורון רמ"ד הסברה בשנה האחרונה. דורון הערות: 

 אמרה מילות סיכום ובירכה את צביקה לרגל כניסתו לתפקיד.

שחף בירכה את צביקה עם כניסתו לתפקיד, ושאלה מהן הציפיות של צביקה מהועדה למהלך השנה 

 הקרובה. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 חברי מועצה -"עשה ואל תעשה"א: הנוש
נכח חבר ועדת ביקורת 

 √במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 תזכורת בנוגע לנושא עליו דיברנו בישיבה הקודמת וקבלת החלטה בנוגע לעשייה פרקטית. 

הקרובה והצגת סרטון המציג מקרים  הוחלט פה אחד על ביצוע דיון בנושא ההסברה בישיבת מועצה

 שעשויים לקרות לחבר מועצה ומה עליו לעשות בכל מצב. 

סיטואציות אפשריות: אתה רוצה להשתתף בהפגנה אבל אתה חבר מועצה, מה תעשה?/ אדם שמוחה על 

 משהו באוניברסיטה ואומר" אני חבר מועצה/ לאחר ישיבה עם הרקטור או הדיקן מספר לחבריו מה היא.וא

 אמר.ה ואיך. 

 . 18.5הסרטון יהיה מוכן עד ה

    שחף. -מתן, עריכה -נועה, תסריט -באחריות צילום

 

 

 עושים רחובהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 √במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 דורון הציגה את פרוייקט "עושים רחוב" והסבירה על האירוע הקרוב.

 אירוע ונוסף על כך, לפרסם אותו דרך הרשתות החברתיות. דורון הזמינה את חברי הועדה להשתתף ב

 

 הכרת המועצה בקרב הסטודנטיםהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 √במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 בהמשך לישיבה הקודמת, דנו חברי הועדה בנושא זה. 

 ההצעות שעלו הן:

 הם רוצים לעשות שינוי בקמפוס. שם יוכלו להציע הצעות, להעלות נושאים ב -דלת פתוחה למחלקות 

 .שימת דגש על חברי המועצה בפוסטים שמעלה האגודה בפייסבוק 

 הרעיון הכללי הוא להבין מהו תפקיד המועצה ומה המועצה עושה במהלך הסמסטר. 

 

 :קראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקונושאים לטיפול ל

 .18.5כתיבת תסריט לסרטון וצילומו עד לתאריך  .1

 

 בברכה,

 שחף

 יוצאת הסברהיו"ר ועדת 


