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  #5 מס' הסברהועדת סיכום ישיבת 

 .חדר מעורבותב 6/8/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 14:45זמן סיום:  12:45זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 רבינא.נועה אלמן, מתן צ'רניאק ושיר  חברי הוועדה:

 משקיפים:

 רמ"ד הסברה. -צביקה לוש :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 הדר סויד.חבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 אנסטסיה דמידנקו, ליאור רביד ואיתי דרייר.

 

 עיקרי הישיבה

 הצעות החלטה:

שינויים ביעדי מדור הסברה הנושא: 

לשנת תשע"ח כפי שנקבעו בישיבת ועדת 

 .4הסברה מספר 

"ועדת הסברה מאשרת את השינויים ביעדי מדור נוסח ההצעה: 

 הסברה לשנת תשע"ח"

נועה אלמן, מתן קולות בעד: 

 צ'רניאק ושיר רבינא
 איןנמנעים:  איןקולות נגד: 

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

לאחר דיון בנוגע ליעדי המדור כפי שנקבעו על ידי הוועדה בישיבת הועד המנהל, ולאחר ישיבה הערות: 

משותפת של יו"ר ועדת הסברה נועה אלמן ורמ"ד הסברה צביקה לוש, נערכו שינויים מסוימים בחלק מיעדי 

המצורף  1ספח את השינויים ואת הסיבות אליהם ניתן לראות בפירוט בנהמדור כפי שנקבעו על ידי הועדה. 

                    לסיכום.

אישור מסקנות והמלצות דו"ח הנושא: 

 2016-2017ביקורת לבחירות יו"ר האגודה 

"ועדת הסברה מאשרת את מסקנות והמלצות נוסח ההצעה: 

 "2016-2017דו"ח ביקורת לבחירות יו"ר האגודה 

נועה אלמן, מתן קולות בעד: 

 צ'רניאק ושיר רבינא.
 איןנמנעים:  איןקולות נגד: 

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

 הערות: 

אישור מסקנות והמלצות דו"ח הנושא: 

 ביקורת בחירות למועצה

"ועדת הסברה מאשרת את מסקנות והמלצות נוסח ההצעה: 

 דו"ח ביקורת לבחירות המועצה"

נועה אלמן, מתן קולות בעד: 

 צ'רניאק ושיר רבינא.
 איןנמנעים:  איןקולות נגד: 

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



 

 

 הערות: 

אישור מסקנות והמלצות דו"ח הנושא: 

 ביקורת נוהל תאים פוליטיים.

"ועדת הסברה מאשרת את מסקנות והמלצות  נוסח ההצעה:

 דו"ח ביקורת נוהל תאים פוליטיים"

נועה אלמן, מתן קולות בעד: 

 צ'רניאק ושיר רבינא.
 איןנמנעים:  איןקולות נגד: 

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

 הערות: 

והמלצות דו"ח אישור מסקנות הנושא: 

 ביקורת  מפרסמים.

"ועדת הסברה מאשרת מסקנות והמלצות דו"ח נוסח ההצעה: 

 ביקורת מפרסמים".

נועה אלמן, מתן קולות בעד: 

 צ'רניאק ושיר רבינא.
 איןנמנעים:  איןקולות נגד: 

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

 .Click here to enter textהערות: 

 

 

 

 נושאים לדיון:

 עדכוני יו"ר ועדההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 ח.העדכונים כללו את הצגת שלושת יעדי הרוחב שבחר הועד המנהל לאגודה לשנת תשע"הערות: 

הסברה על ידי הצגת סטטוס תכניות העבודה של מדור הנושא: 

 רמ"ד הסברה צביקה לוש

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

הרמ"ד חילק לחברי הועדה עותקים של סטטוס תכניות העבודה הנוכחי בהתאם ליעדי המדור הערות: 

שעברו על שנקבעו בישיבת הועדה הקודמת, הסביר בפירוט לגביו ואפשר לחברי הועדה לשאול שאלות לאחר 

 על המסמך.

 2016-2017בחירות ליו"ר אגודה  -דו"ח ביקורתהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

. הועדה ניהלה דיון והמליצה כי כחודש 8-ו 7נעשה מעבר משותף על עיקרי הדו"ח, בעיקר סעיפים הערות: 

ויו"ר הועד המנהל יעבירו לחברי המועצה תדריך המסביר את תפקיד לפני תהליך הבחירות, מזכ"ל המועצה 

המועצה בבחירות היו"ר ואת מה שביכולתם לעשות בכדי להגיע למסקנה וההחלטה בצורה הטובה ביותר. 

 מסקנות והמלצות הדו"ח אושרו על ידי הועדה פה אחד, וכך גם ההמלצה שצוינה כאן.

 ה.בחירות למועצ -דו"ח ביקורתהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

ניהלה דיון והמליצה כי יש לקיים ערב חשיפה למועצה הועדה  .נעשה מעבר משותף על עיקרי הדו"חהערות: 

)בדומה לערב החשיפה לתפקידי האגודה(. מסקנות והמלצות הדו"ח אושרו על ידי הועדה פה אחד, וכך גם 



 

 

 כאן.ההמלצה שצוינה 

 נוהל תאים פוליטיים. -דו"ח ביקורתהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

נעשה מעבר משותף על עיקרי הדו"ח והנספחים. הועדה ניהלה דיון והמליצה כי כחלק מהכשרת הערות: 

חת סמכויות הועדות הפרטניות חברי הועד המנהל יוסבר בצורה ברורה מה נמצא תחת סמכויות הועדה ומה ת

)כולל מקרי חירום וקיצון(. מסקנות והמלצות הדו"ח אושרו על ידי הועדה פה אחד, וכך גם ההמלצה שצוינה 

 כאן.

 מפרסמים -דו" ביקורתהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☒נושא חסוי: 

ניהלה דיון והמליצה כי הגורם הנוסף מטעם האגודה  נעשה מעבר משותף על עיקרי הדו"ח. הועדההערות: 

אשר חתימתו צריכה להיות מתועדת )מלבד מנהלת השיווק( יהיה חבר הנהלה. מסקנות והמלצות הדו"ח 

 אושרו פה אחד, וכך גם ההמלצה שצוינה כאן.

 

 

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

 אין.

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 (.31.08.2017אישור סופי של סטטוס תכניות העבודה של מדור הסברה )עד ה 

 

 

 בברכה,

 נועה אלמן

 הסברהיו"ר ועדת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : יעדי המדור כפי שאושרו בישיבה1נספח 

 כלל מדורי:



 

 

 .תכני אגודה רלוונטיים לדוברי השפות ערבית ואנגלית המדור יפעל למען הנגשת ⁕

את המידע  יעד זה עבר להיות כלל מדורי ולא יעד פרסום ומיתוג, ועבר שינוי ניסוח. הוחלט כי יש להנגיש

הרלוונטי לדוברי השפות ערבית ואנגלית לא רק במסגרת פרסום ומיתוג, וכי יעד זה צריך להיות של כלל 

 המדור )גם בעקבות יעד הרוחב למדור המתייחס לסטודנטים דוברי השפה הערבית(.

 פרסום ומיתוג:

ר הסטודנטים בצורה מדור הסברה ישאף להיות מעורב ולסייע לכלל האגודה, וינגיש את המידע לציבו ⁕

 אופטימאלית ושקופה.

 יעד זה מהווה איחוד של שני היעדים הבאים )שגם היו תחת פרסום ומיתוג(:

שירותי ואירועי האגודה יועברו לציבור הסטודנטים באמצעות כלי ההסברה והפרסום של המדור  (1)

מתן בצורה אופטימאלית ושקופה, תוך שימת דגש על מיתוג האגודה כמי שאמונה על 

 השירות/האירוע.

להיות מעורב בכל אירוע אשר יוזם כל מדור אחר ולסייע בבניית תכנית פרסום המדור ישאף  (2)

 מקדימה עבור האירוע וביצועה באופן מיטבי.

שני היעדים המקוריים נשארו משנה שעברה, היו מעט ארוכים ומסורבלים ופירטו יתר על המידה 

היעד החדש מהווה תמצות של שני היעדים  סמכות המועצה(.)ולפעמים התייחסו גם לפרקטיקה שלא ב

 בלי פירוט מיותר.

מדור הסברה יסייע ככל הניתן לפרסום פעילויות ואירועים ביוזמת סטודנטים, בתוך הקמפוס ומחוצה  ⁕

 לו.

מדור הסברה יסייע ככל הניתן לפרסום יוזמות סטודנטיאליות, בתוך  -נעשה שינוי נוסח )היעד המקורי

 ללא מטרות רווח(. -ומחוצה לו, הן לאירועים ביוזמת סטודנטים והן לאירועים ביוזמת הקהילה הקמפוס

השינוי נעשה מתוך הבנה כי האגודה, בראש ובראשונה, נותנת שירות לסטודנטים, וסיוע ליזומות 

 הקהילה חשובות, אך יוזמות  סטודנטיאליות קודמות לכך )לרב יוזמות קהילתיות נעשות בשיתוף עם

 סטודנטים, ולכן האגודה כן תמשיך בסיוע מתוך הבנה זו(.

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

 הסטודנטים.

המדור יפעל למען פרסום מועצת אגודת הסטודנטים ופעילותה  -נעשה שינוי נוסח )היעד המקורי

 לכלל ציבור הסטודנטים(. השוטפת, והנגשתה

השינוי נעשה מאחר ואין צורך לפרסם את המועצה ואת פעילותה, אלא לחשוף. יש לפעול באופן רציף 

לפני הבחירות, במהלך הבחירות ובמהלך הכהונה ולחשוף את כלל הסטודנטים למהות המועצה, פעילותה 

 ולאו דווקא לפרסם. -השוטפת ולהנגיש מידע זה

 ניו מדיה:

בניו מדיה ורשתות חברתיות בכדי לשמור על קשר בלתי אמצעי עם ציבור הסטודנטים, בדגש  שימוש ⁕

 על הפייסבוק.

של האגודה ככלי להגברת המודעות לאירועי המשך מיצוב דף הפייסבוק  -נעשה שינוי נוסח )יעד מקורי

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

אין צורך לכתוב יעד נפרד על הפייסבוק, יש לאפשר למדור לפעול בחופשיות במגוון הרשות החברתיות 

העומדות לשירותו, תוך דגש על הפייסבוק שהוכיח את עצמו ככלי יעיל ונח הן למדור והן לסטודנטים. 

 ן באמת צורך בכך.הייתה תחושה כי יעד זה נכתב בשביל שיהיה יעד המוקדש לפייסבוק, אך אי



 

 

 קשרי חוץ:

המדור יפעל למען יצירת תחושות קרבה ושייכות בין תורמי ושוחרי האוניברסיטה לבין ציבור  ⁕

 הסטודנטים.

המדור יפעל לחיזוק הקשר הרציף עם התורמים וימשיך בפיקוח  -נעשה שינוי ניסוח )היעד המקורי

 ובניהול התרומות לאגודה מפרויקט חבר הנאמנים(.

מה  -ח המקורי משתמע כי המדור מפקח ומנהל את התרומות המגיעות מפרויקט חבר הנאמניםמהניסו

שלא נכון בפועל. הוחלט לשנות את היעד כי המטרה היא חיזוק הקשר עם התורמים ויצירת תחושת 

 מחויבות שתביא לחיזוק הקשר והגדלת התרומות.

המדור יפעל בכדי לסייע ולתמוך ככל הניתן בסטודנטים המשתתפים בפעילויות משרד קשרי חוץ,  ⁕

 על משלחות.בדגש 

המדור יפעל בכדי לסייע ולתמוך הן מבחינה מקצועית והן מבחינה  -נעשה שינוי ניסוח )יעד מקורי

 אקדמית ככל הניתן בסטודנטים המשתתפים בפעילויות משרד קשרי חוץ(.

וי בנוסח בכדי לתת למדור יותר חופש פעולה )סיוע אקדמי ומקצועי נתפסו כמכווינים מדי(. נעשה שינ

מודל האו"ם, המשלחת  -בנוסף שימת דגש על משלחות מאפרת ליעד לכלול מגוון רחב יותר של פעילויות

 לפולין ותגלית.


