
 

 

21/6/2017 

  #4 מס' הסברהועדת סיכום ישיבת 

 משרד מזכ"לב 19/6/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 20:00זמן סיום:  18:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 דריירנועה אלמן, מתן צ'רניאק ואיתי  חברי הוועדה:

 משקיפים:

אחראית מיתוג  -דובר האגודה, ליאור ממן -רמ"ד הסברה, עוז אוחיון -צביקה לוש :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

חברת מועצה  -חוץ, אלונה חובבמנהלת משרד קשרי  -מנהל משרד אינטרנט, הלל פלג -אביב מליניאקוקמפיינים, 

 חברת מועצה. -ליקוה מונא

 משכית נעמה.חבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 אנסטסיה דמידנקו, שיר רבינא וליאור רביד.

 

 עיקרי הישיבה

 הצעות החלטה:

קביעת יעדי מדור הסברה לשנת הנושא: 

 תשע"ח

עדת הסברה מאשרת את יעדי מדור הסברה נוסח ההצעה: ו

 1לשנת תשע"ח כפי שהוצגו בנספח 

נועה אלמן, מתן קולות בעד: 

 דריירצ'רניאק ואיתי 
 איןנמנעים:  איןקולות נגד: 

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

לאחר מעבר על כלל יעדי המדור מהשנה החולפת הוחלט להשאיר אותם כיעדים גם לשנה הבאה, הערות: 

קשרי חוץ. נערך דיון בנוגע לכל יעד ונוסח  תוך הוספת יעד חדש תחת פרסום ומיתוג ויעד נוסף תחת משרד

והוחלט כי יעדי השנה הנוכחית )וניסוחם הכללי יחסית( מאפשרים למדור לפעול בצורה יעילה יותר. מאחר 

ותחום ההסברה על כל רבדיו מתפתח ומתקדם באופן תמידי יש צורך כי יעדי המדור יהיו כלליים יותר בכדי 

 עילה.לאפשר לעובדיו להתנהל בצורה י

סרטוני "עשה ואל תעשה" לחברי הנושא: 

 המועצה

ועדת הסברה מחליטה להפסיק את העבודה על נוסח ההצעה: 

 סרטוני "עשה ואל תעשה" לחברי המועצה

נועה אלמן, מתן קולות בעד: 

 צ'רניאק ואיתי דרייר
 איןנמנעים:  איןקולות נגד: 

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

הוחלט כי הנושא לא רלוונטי לשלב זה בשנה, ושיש לפעול למען הבהרת תחומי האחריות של חברי הערות: 

מועצת הסטודנטים, אך לא בצורה זו או בתקופה זו )לדוגמא לבצע הסבר בסמינר ההכשרה בתחילת 

 הנבחרת(.השנה/בישיבה הראשונה של המועצה 

 

 



 

 

 נושאים לדיון:

 הצגת מנהלי מדור הסברההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

מנהלי המדור הציגו את עצמם, את המשרד שלהם ואת הציפיות שלהם לשנה הקרובה. נכחו: דובר הערות: 

מנהלת מנהל משרד אינטרנט אביב מליניאק ואחראית מיתוג וקמפיינים ליאור ממן, האגודה עוז אוחיון, 

 משרד קשרי חוץ הלל פלג.

 סרטוני "עשה ואל תעשה" לחברי המועצההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

הצעת החלטה בנושא הוצגה למעלה, והוחלט להפסיק עבודה בנושא זה ולחזור לדבר עליו לקראת הערות: 

 ת במועצה החדשה.הבחירו

 עמוד פייסבוק למועצת אגודת הסטודנטיםהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

הרעיון עלה מפאת חוסר פרסום ונגישות מספקת של מועצת הסטודנטים ופעילותה השוטפת, ולאחר הערות: 

הוחלט כי זהו אמצעי לא אידאלי למען מטרה זו, הסבר מרמ"ד הסברה לגבי כל הנוגע לעמוד פייסבוק 

והסוגיה הרחבה עלתה בדיון לגבי יעדי המדור ואכן נכנס יעד חדש תחת פרסום ומיתוג הנוגע למועצת 

 הסטודנטים.

 

 

 נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:

 )באחריות יו"ר הועדה(. 22.06.2017 -יים עד ההעברת יעדי המדור כפי שנקבעו לגורמים הרלוונט

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 התייחסות ליעדי העל של האגודה כפי שיקבעו בוועד המנהל.

 התייחסות לדו"ח ועדת ביקורת.

 

 

 בברכה,

 נועה אלמן

 הסברהיו"ר ועדת 

 
 

 

 

 

 

 

 

 : יעדי המדור כפי שאושרו בישיבה1נספח 



 

 

 כלל מדורי:

מדור הסברה יתנהל כמשרד שירותי, מקצועי ומומחה ידע בתחומי ההסברה, הדוברות והפרסום ככל  ⁕

 שניתן.

 אושר פה אחד. -יעד שנשאר משנת תשע"ז

)חברי הועדה תהו האם היעד וניסוחו כללי מדי וחסר משמעות, אך לאחר דיון עם הרמ"ד התקבלה 

אמור להיות כללי ולהגדיר את המדור ומשרדיו בעיקר מאחר הסכמה כי יעד זה, כיעד כלל מדורי, 

 והמדור ותחומי אחריותו אינם קשיחים וקבועים כמו במדורים אחרים(.

משרד שירותי האגודה יהיה אטרקטיבי, אינפורמטיבי, עדכני ויתנהל כמשרד שירותי ומסביר ככל  ⁕

 הניתן עבור כלל הסטודנטים ברחבי האוניברסיטה.

 אושר פה אחד. -תשע"ז יעד שנשאר משנת

גם זה יעד המנוסח באופן כללי בכדי לתת למדור אפשרות  -)יעד זה נוגע לשירותים הניתנים באקווריום

 לגזור משמעויות בצורה חופשית ויעילה יותר(.

 פרסום ומיתוג:

שירותי ואירועי האגודה יועברו לציבור הסטודנטים באמצעות כלי ההסברה והפרסום של המדור בצורה  ⁕

 אופטימאלית ושקופה, תוך שימת דגש על מיתוג האגודה כמי שאמונה על מתן השירות/האירוע.

 אושר פה אחד. -שנשאר משנת תשע"ז יעד

הועברו בצורה טובה בשנה הנוכחית וחל שיפור בהתנהלות המדור בתחום זה, שירותי ואירועי האגודה )

 מגמה זו תימשך(.בכדי לשמר את השיפור ולוודא כי  -ולכן יעד זה נשאר

בכל אירוע אשר יוזם כל מדור אחר ולסייע בבניית תכנית פרסום מקדימה המדור ישאף להיות מעורב  ⁕

 עבור האירוע וביצועה באופן מיטבי.

 אושר פה אחד. -יעד שנשאר משנת תשע"ז

ף )ישנה שיתוף פעולה טוב של מדור הסברה עם שאר המדורים, היעד נשאר מאחר ויש להמשיך את שיתו

 הפעולה בין הגורמים בצורה מיטבית ויעילה(.

 המדור יפעל ליצירת פלטפורמות ואפיקי פרסום חדשים. ⁕

 אושר פה אחד. -יעד שנשאר משנת תשע"ז

הייתה הסכמה כי יעד זה מוכרח להישאר ולהיות כללי בגלל שמדובר באמצעי  -)התבצע דיון על יעד זה

 למדור להתפתח במקביל בלי קשיים ביורוקרטיים(. הסברה ובכל רגע נתון התחום מתפתח ויש לאפשר

 המדור ישים דגש משמעותי על פרסום אירועי ושירותי האגודה בפקולטה למדעי הבריאות. ⁕

 אושר פה אחד. -יעד שנשאר משנת תשע"ז

המדור פועל למען מימוש יעד זה ופרסום בפקולטה  -יעד שהוחלט לדבר עליו למרות שהוא כבר קיים)

אך בגלל אי הבנה מלאה של התנהלות הפקולטה יש צורך להמשיך לשים דגש ולבחון ת, למדעי הבריאו

את האמצעים והפעולות שבוצעו בשנה האחרונה בכדי להבין אם זוהי הדרך הנכונה ואילו דרכים נוספות 

 .רלוונטיות ואפשריות(

ומחוצה לו, הן לאירועים מדור הסברה יסייע ככל הניתן לפרסום יוזמות סטודנטיאליות, בתוך הקמפוס  ⁕

 ביוזמת סטודנטים והן לאירועים ביוזמת הקהילה )ללא מטרות רווח(.

 אושר פה אחד. -יעד שנשאר משנת תשע"ז



 

 

התנהל דיון על ההבדל בין אירועי אגודה רשמיים לבין אירועים שהאגודה תומכת/מסייעת בהם אך לא )

טודנטים ולחברי הקהילה בכל הקשור לתחום לסייע ככל האפשר לס יוזמת אותם. הוחלט כי על המדור

 אחריות המדור(.

 המדור יפעל למען פרסום נגיש של תכני אגודה רלוונטיים בדגש על השפות ערבית ואנגלית. ⁕

 אושר פה אחד. -יעד שנשאר משנת תשע"ז

וש )יעד שנשאר, אך הודגש בישיבה הצורך להיות יותר מודעים ולפעול יותר במידת הצורך בתחום זה שדר

 התייחסות רחבה יותר(.

המדור יפעל למען פרסום מועצת אגודת הסטודנטים ופעילותה השוטפת, והנגשתה לכלל ציבור  ⁕

 הסטודנטים.

 אושר פה אחד. -יעד חדש

עלה דיון לאורך מספר ישיבות הועדה ובין חברי המועצה באופן כללי, והוחלט שאכן יש בעיה בפרסום )

והנגשת המועצה ופעולותיה לכלל ציבור הסטודנטים. הוחלט כי יש צורך לפעול בתחום באופן שוטף 

 מץ או לא(.אותן המדור יחליט אם לאורציף לאורך השנה, ואף התנהל דיון בנוגע לדרכי פעולה אפשריות 

 משרד אינטרנט:

אתר האגודה יהיה אטרקטיבי, אינפורמטיבי, חדשני, קל לשימוש וכן יהווה את מוקד המידע העיקרי  ⁕

 והרלוונטי ביותר עבור כל פעילות/אירוע/שירות הניתן על ידי האגודה.

 אושר פה אחד. -יעד שנשאר משנת תשע"ז

הועדה החליטה לא להוריד/לשנות את נוסח היעד.  אתר האגודה החדש עתיד לעלות בחודש הקרוב, ולכן)

הועדה דנה בנושא האתר החדש, וכן עלה רצון לוודא את התפתחותו והתנהלותו השוטפת לאחר עלייתו, 

ורמ"ד הסברה הסביר כי לאחר עלייתו האתר יבחן באופן שוטף ורציף, והועדה החליטה כאמור לא 

 פי שהתנהל עד כה(.להתערב ביעד בשלב זה, ולתת למדור להתנהל כ

 ניו מדיה:

המשך מיצוב דף הפייסבוק של האגודה ככלי להגברת המודעות לאירועי האגודה ויוזמות  ⁕

 סטודנטיאליות שונות, ולשמירה על קשר בלתי אמצעי עם ציבור הסטודנטים.

 אושר פה אחד. -יעד שנשאר משנת תשע"ז

יכר בניהולו והתנהלותו. הועדה ראתה את )עמוד הפייסבוק התפתח רבות בשנה האחרונה, וחל שיפור נ

הצורך להמשיך במגמה זו ומאחר והתנהלות המדור במסגרת יעד זה הייתה יעילה וטובה בעיני חברי 

 הועדה לא ראינו צורך לבצע שינוי או לבטל את היעד(.

מות המדור ינצל רשתות חברתיות באופן פעיל, שוטף ותדיר ויקדם באמצעותם את אירועי האגודה ויוז ⁕

 סטודנטיאליות שונות.

 אושר פה אחד. -יעד שנשאר משנת תשע"ז

בדומה ליעד הקודם, מאחר והמדור פעל בתחום בצורה יעילה והראה מגמת שיפור עקבית, הועדה לא )

 ראתה צורך לשנות או לבטל את יעד זה ולתת למדור להמשיך להתנהל במסגרת היעד כפי שעשו עד כה(.

 דוברות:

 גודה בתקשורת הארצית והמקומית בצורה אקטיבית.קידום ופרסום הא ⁕

 אושר פה אחד. -יעד שנשאר משנת תשע"ז

)לאחר בדיקה עם הדובר הקודם והדובר הנוכחי הגענו למסקנה שגם בתחום זה המדור מתנהל בצורה 

 יעילה ויש מגמת התפתחות ושיפור עקבית, ולכן יש להשאיר יעד זה ללא שינוי(.



 

 

 ארגונית בקרב עובדי האגודה. -ופניםחיזוק המודעות בנושאי דוברות חיצונית  ⁕

 אושר פה אחד. -יעד שנשאר משנת תשע"ז

, והוסכם כי יש צורך לפעול בצורה יותר התנהל דיון בין הרמ"ד לחברי הועדה -)נוגע לעובדי האגודה בכלל

ים לעובדה שכלפי חוץ הם הפנים של משמעותית בתחום זה בכדי לוודא שכלל עובדי האגודה יהיו מודע

האגודה. לאחר דיון בנושא הוחלט לא לשנות את היעד בכדי לתת למדור לפעול במסגרתו, אך כן ניתן דגש 

 כי יש לפעול בצורה יותר רחבה בתחום זה(.

 קשרי חוץ:

מפרויקט המדור יפעל לחיזוק הקשר הרציף עם התורמים וימשיך בפיקוח ובניהול התרומות לאגודה  ⁕

 חבר הנאמנים.

 אושר פה אחד. -יעד שנשאר משנת תשע"ז

 stand)פרויקט חבר הנאמנים מספק תקציב לתוכניות ופרויקטים רחבים ושונים בין אם פסטיבל פורים, 

with us המסע לפולין וכו'. למרות שאירועי חבר הנאמנים השנה היו מוצלחים ולוו בתגובות חיוביות ,

 זק פרויקט זה שמסייע בתקצוב בצורה ניכרת(.ברובן, יש להמשיך לח

המדור יפעל בכדי לסייע ולתמוך הן מבחינה מקצועית והן מבחינה אקדמית ככל הניתן בסטודנטים  ⁕

 המשתתפים בפעילויות משרד קשרי חוץ.

 אושר פה אחד. -יעד חדש

הבינלאומיים סטודנטים רבים המשתתפים בפעילויות המשרד לדוגמא הסטודנטים  -)יעד חדש למדור

נושאים אקדמיים לדוגמא אישורי היעדרות בעקבות ומודל האו"ם אינם מקבלים לעיתים תמיכה ב

זה לכלל הסטודנטים. יעד  הפרויקטיםיות לדוגמא סיוע בפרסום והנגשת ועכנסים, ומבחינות מקצ

רציפה, אלו יכולות להתרחב במידה ותהיה תמיכה יותר  תכניותמטרתו להעלות למודעות המדור כי 

בין אם חילוניים,  -מסוימות רלוונטיות לכלל האוכלוסיות תכניותבעיקר בפן האקדמי, תוך הבנה כי 

 דתיים, יהודים, מוסלמים ואף לסטודנטים הבינלאומיים(.


