
 

 

24/11/2017 

  #7 מס' הסברהועדת סיכום ישיבת 

 משרד מזכ"ל.ב 13/11/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 21:30זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 .ואיתי דרייר נועה אלמן, אנסטסיה דמידנקו חברי הוועדה:

 משקיפים:

חבר  -מנהלת משרד קשרי חוץ, דויד עזורי -, הלל פלגרמ"ד הסברה -צביקה לוש :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 מועצה.

 הדר סויד.חבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 שיר רבינא, מתן צ'רניאק וליאור רביד.

 

 עיקרי הישיבה

 הצעות החלטה:

פרוייקטור משרד אישור תקן הנושא: 

 קשרי חוץ

ועדת הסברה מאשרת פתיחת תקן פרוייקטור נוסח ההצעה: ]

 משרד קשרי חוץ

ועה אלמן, אנסטסיה נקולות בעד: 

 .דמידנקו ואיתי דרייר
 אין.נמנעים:  אין.קולות נגד: 

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

 .אפיון התפקיד מצורף כנספח א'הערות: 

 

 נושאים לדיון:

 

ההחלטה שהתקבלה על ידי אגודת הסטודנטים בנוגע הנושא: 

 גוריון".-לקבוצת הפייסבוק "התקבלתי לאוניברסיטת בן

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

בעקבות בקשות ושאלות של חברי מועצה וסטודנטים בנוגע להחלטה זו, הועדה הקצתה זמן עבור הערות: 

שאלות של כל מי שחפץ לדעת עוד על הנושא וההחלטה שהתקבלה. חבר המועצה דוד עזורי הגיע )ושלח 

ה שאלות מבעוד מועד אליי ואל ראש המדור צביקה לוש(. במסגרת הדיון הציג צביקה את המצב בה היית

הקבוצה לאורך השנים מבחינת האגודה )לא באמת נוהלה על ידי האגודה אלא על ידי האוניברסיטה(. צביקה 

הסביר כי ניהול קבוצה בסדר גודל כזה דורשת כח אדם )ומקצועיות( ובנוסף הסביר כי במידה והאגודה תהיה 

פים רבים שביניהם האגודה מקומה כפלטפורמת ביקורת על גו -מנהלת העמוד ילקח פן חשוב מאוד בקבוצה

עצמה. חשוב לציין כי האגודה מקדמת את עמוד הפייסבוק שלה וכי אין סתירה בין היעדים שנקבעו למדור 

לבין החלטה זו. השמועות לגבי מכירת הקבוצה הן כאמור שמועות בלבד ולא היה דבר מעולם. יש לציין כי 

אחראים על הקבוצה נתנו זמן קצר לאגודה לקבל קבלת ההחלטה התקבלה במסגרת זמן קצרה בה הגורמים ה

 את ההחלטה והגורמים הרלוונטיים במועצה לא יודעו על המצב.



 

 

 דיון בנושא הסכמי החסויות באגודההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

א תשתמש בחסויות של חברות לפני מספר שנים התקבלה בוועדת מעורבות ההחלטה כי האגודה להערות: 

טבק ומוצריו. לאחרונה קיבלה האגודה הצעות מחברות מסוג זה ועלתה השאלה האם החלטה זו אינה 

מגבילה מדי את האגודה ומונעת ממנה הסכמים שיסייעו לשפר את איכות שירותי האגודה. ניתן הסבר 

האם זה פסול לחתום על הסכמי  לחברי הוועדה לגבי ההצעה שהתקבלה ולגבי המצב הנוכחי. יש תהייה

חסויות עם חברות שכאלה בתנאי שהפרסום לא יהיה אקטיבי )ללא חלוקה של סיגריות ומוצרים מסוג זה(. 

יש לציין כי חסויות אלה רלוונטיות רק ליום הסטודנט ואולי למופע פתיחת השנה ולא יהיו רציפות לאורך 

כי מזכ"לית המועצה תוציא מסמך מפורט בו היא  השנה כולה וברחבי האוניברסיטה. הוועדה עודכנה

מסבירה את ההצעה שהתקבלה בוועדת מעורבות, את המצב הנוכחי והסיבה שבגללה הנושא עלה שוב. לאחר 

מהמועצה הנוכחית להגיש בקשה לפתוח  10%פרסום המסמך במידה וחברי המועצה יראו צורך יהיה על 

תקבל ההחלטה האם על נושא זה להיות תחת אחריות ועדת מחדש את הצעת ההחלטה במסגרת מועצתית, ות

 הסברה או ועדת תפעול.

 פתיחת תקן פרוייקטור משרד קשרי חוץ.הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

בהתאם ליעד חדש שנקבע עבור משרד קשרי חוץ במדור בנוגע לסיוע למשלחות ולסטודנטים יוצאים הערות: 

קובץ ובו אליהן ובעקבות עומס מטלות ותחומי אחריות המוטלים על מנהלת המשרד ועל הרכזת, נשלח אליי 

ים וכו', אפיון תקן פרוייקטור למשרד שתפקידו יהיה לטפל בנשואי המשלחות, תגלית, חילופי סטודנט

ולמעשה לטפל בתחום הבינלאומי אך עבור הסטודנטים הישראלים. משרד קשרי חוץ עומל רבות בכדי להוות 

בית ולספק שירות איכותי עבור הסטודנטים הבוחרים להגיע ללמוד בקמפוס במסגרת חילופי סטודנטים או 

ומי לאדם שזהו תפקידו במסגרת אחרת, ועלה הצורך להעביר את תחום הטיפול בישראלים בפן הבינלא

הייעודי. תקן זה הוא זמני, ויסתיים עם תום סמסטר ב' שכן בקיץ אין עיסוק נרחב בתחומים אלה. לאחר תום 

היתרונות והחסרונות שבפתיחת התקן, והאם יש לפתוח תקן זה תקופת העבודה ייבחנו המסקנות לגבי 

חוץ, הלל פלג, וחברי הוועדה שאלו אותה בשנית. את התפקיד הציגה במהלך הוועדה מנהלת משרד קשרי 

ואת הרמ"ד צביקה שאלות בנושא. יש לציין )וגם צוין בעת הדיון( כי הכספים שיממנו את התקן מקורם 

מכספים שניתנו על ידי הנשיאה ולא מתקציב האגודה עצמו, ולכן לא התבצע דיון בנוגע לתקן זה בוועדת 

 הקובץ המתאר את התפקיד מצורף כנספח א'. .כספים

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

גם אם יוחלט כי הנושא  -הסכמי החסויות באגודה )במידה ויוחלט לפתוח את הדיון בנושא במליאת המועצה(

עייתי בעת יהיה תחת אחריות ועדת תפעול על ועדת הסברה להיות מודעת למה מתרחש, שכן הפן ההסברתי ב

 .פרסום מוצרים מסוג טבק, ועשוי להיות רגיש

 

 

 בברכה,

 נועה אלמן

 הסברהיו"ר ועדת 

 



 

 

 מסמך אפיון פרויקטור קשרי חוץ -1נספח 

 

  



 

 

  



 

 

 


