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 :עדכוני רמ"ד

לאחר תקופת מכרזים מוצלחת של המדור, כל בעלי התפקידים עוברים חפיפות בימים : במדור בעלי תפקידים

 אף סיימו והתחילו בעבודה.אלו, וחלקם 

התנהלו כבר כמה פגישות ביחד עם מארגנות המאבק והצעדה, שיתוף הפעולה מתחיל  מאבק "את לא אשמה":

ומתחזק. החלה העבודה על קמפיין "את לא אשמה" של האגודה שיתפרסם ברחבי הקמפוס, ביום הסטודנט 

תהליך שהאגודה עוברת ועברה בשנה האחרונה המדור שם דגש בעבודתו על פרסום ה ובמסיבות הבריכה בפרט.

 בעניין השוויון המגדרי וההטרדות המיניות, ולא מתרכז אך ורק במאבק והצעדה ופרסומם.

 הצעות החלטה
 

 (2019-2018מטרות מדור הסברה לשנת תשע"ט ): הנושא

על מטרות המדור של שנה  היה מעברבפגישה של יו"ר הועדה עם רמ"די הסברה היוצא והנכנסת,  :רקע

, על מטרות העל של האגודה כפי שנקבעו על ידי הועד המנהל, על נושאים שחברי ועדת הסברה העלו האחרונה

תוכנית  תתבססמטרות שעליהן  7-כ ונוסחובעבר ועל הלקחים מתוכניות העבודה של השנים האחרונות, 

לשנותם כרצונה, מטרות אלו הן בגדר המלצה המטרות ורשאית על הועדה תחליט העבודה לשנה הבאה. 

 והכוונה המיועדות למיקוד הדיון והבהרת מבנה תוכנית העבודה.

 :הדיון בוועדה



 

 

ראשית, בפתח הדיון על מטרות המדור ותוכנית העבודה, הוחלט כי בניגוד לשנים קודמות, הועדה תקבע 

דים ומשימות לביצוע. הרציונאל מאחורי מהם כל בעל תפקיד במדור יגזור יעמטרות כלל מדוריות בלבד, 

נבע מלקחים משנים קודמות ובעיקר ממעבר על תוכנית העבודה האחרונה. מטרות רבות מהשנה החלטה זו 

האחרונה היו חופפות וזהות מאוד בין מספר בעלי תפקידים. בנוסף, כל בעלי התפקידים במדור צריכים לעבוד 

למדור הסברה יידרש לעבור תחת תחומו של כל בעל תפקיד ובכך  מאוד, שכן כל נושא המגיע כצוות מאוחד

 לאפשר הסברה ופרסום נכונים, יעילים ובעיקר נרחבים.

 

 הוצגו מטרות העל של אגודת הסטודנטים כפי שנקבעו על ידי הועד המנהל:

המשך תהליכים קיימים עם אוכלוסיות ופיתוח מענה נוסף עבור סטודנטים לתארים מתקדמים,  •

  טים מהאוכלוסייה הערבית וסטודנטים עם מוגבלויות.סטודנ

  חיבור וקידום השתתפות פעילה של הסטודנטים בפעילות האגודה. •

  חיזוק המבנה הארגוני של האגודה תוך מתן דגש על תהליכים ונהלים פנים אירגוניים. •

 

 בעקבות הישיבה שצויינה לעיל, הוצגו המטרות הבאות לועדה:לאחר מכן ו

הסברה יתנהל כמשרד מקצועי ומומחה ידע בתחומי ההסברה, הדוברות והפרסום כחלק מדור  .1

כחלק מעבודתו השוטפת של מדור הסברה עולים צרכים רבים שחלקם יכולים  – מהתנהלותו השוטפת

להתפרש כמשימות ואף הקצאת תקציב עבורן. מטרה זה עונה על צורך זה ומאפשרת הקצאת מקום 

ם ומשימות שכאלו, כאשר בנוסף היא מדגישה כי המדור יתנהל בצורה בתוכנית העבודה ליעדי

מקצועית וישאף להעביר את בעלי התפקידים הכשרות וסדנאות על מנת להגדיל ולהגביר את רמת 

 המקצועיות והידע ההסברתי שלהם.

ויות הרלוונטיים לאוכלוסיות ייעודיות )דוברי ערבית, אנגלית בעלי מוגבל פעילויות האגודה הנגשת .2

משך תהליכים קיימים עם להעל אגודתית המתייחסת  הבנוסף לדעות חברי הועדה, ישנה מטר – וכו'(

 עםים וסטודנטים ערבסטודנטים ם, מיתארים מתקדלאוכלוסיות ופיתוח מענה נוסף לסטודנטים 

 ., ומכאן נובעת מטרה זומוגבלויות

תוך שמירה על קשר אמצעי  ההסברהערוצי  עידוד השתתפות אקטיבית של סטודנטים באמצעות .3

בנוסף לדעות חברי הועדה, ישנה מטרה על אגודתית המתייחסת  - ובלתי אמצעי עם הסטודנטים

 ., ומכאן נובעת מטרה זולחיבור וקידום השתתפות פעילה של הסטודנטים בפעילויות האגודה

רסיטה לבין ציבור המדור יפעל למען יצירת תחושות קרבה ושייכות בין תורמי ושוחרי האוניב .4

המדור יפיק את אירוע הסטודנטים של חבר הנאמנים וידאג  – )חבר נאמנים + שוטף( הסטודנטים

 לקשר בין האגודה לתורמי ושוחרי האוניבריסטה.

ישנו צורך בדרכי הסברה חדשים וחדישים  – פרסום חדשים פלטפורמות ודרכי המדור יפעל לפיתוח .5

 צריכים למצוא ולפתח כדי להגיע לסטודנטים וליצור קרבה איתם.בהם האגודה ומדור הסברה בפרט 

מיצוב המדור כגורם שירותי ואקטיבי בשיתופי פעולה הן בתוך האגודה ומועצת הסטודנטים והן מול  .6

מדור הסברה עבר שינוי מבני כללי, הן מבחינת מבנה היררכי של בעלי התפקידים,  – גורמים חיצוניים

האחראויות של כל בעל תפקיד והן מבחינת מספר השעות שלהם. בנוסף  הן מבחינת מיקוד וחידוד

, אחת המטרות העיקריות היא לשנות את המדור בכללותו לכדי מדור הנותן שירות תוך לשינויים אלו

דגש על שיתופי פעולה עם גורמים פנים וחוץ אגודתיים רלוונטיים. ולכן עולה הצורך לקבוע יעדים 



 

 

ייצב את עצמו לאחר השינויים שעבר כדי שיצליח להתמודד גם עם השינויים ומשימות בכדי שהמדור 

 העתידיים, שהם גם חלק ממטרה זו.

 

דיון כלל התחשבות  לשנה הבאה. ולאחר הצגת המטרות והרציונאל מאחוריהן, החל הדיון על המדור ומטרותי

, האחרונהשנה של ה ית העבודהמטרות ותוכנהוהתייחסות נרחבת בכל הנאמר לעיל, תוך דגש על התהליכים, 

 במטרות העל של האגודה, בנושאים שהעלו בעבר ובלקחים מתוכניות העבודה של השנים האחרונות.

 :, כאשר במהלכו היה שיח על מטרות, יעדים ומשימות שמהם נגזרו מטרות המדורעיקרי הדיוןיוצגו כאן רק 

אינם בסטנדרט מדעי  כי סקרי האגודה הטענהעלתה  –סטנדרט גבוה בסקרים )שיקוף מהסטודנט(  .1

התייחסה לכך  הטענה הנגדיתמספק ואינם מנוצלים בצורה טובה ככלי להבנת רצונות הסטודנטים. 

שעובדי האגודה הם סטודנטים ואין רף מקצועי/מדעי המוגדר לעבודתם ובפרט לסקרים המתפרסמים, 

הנושא, וזהו לא עניין של  וחשיבות ת מהותחברי הועדה כן ראו א זוהי לא אפשרות כי זהו המצב הקיים.

שיקוף של המצב בשטח, לעומת  –הסקרים בלבד, אלא עניין של שיקוף של דעות ורצונות הסטודנטים 

)לדוגמא: נושא הפחתת ימי הפעילות של הנגטיב. יהיה נכון לקבל שיקוף לאיך דבר  ליםועלכיוונו פהמצב 

הועדה הסכימו בסוף השיח על חשיבות הנושא אך לא ניתן להציבו כל חברי  זה יתקבל בקרב הסטודנטים(.

 שהתקבלה היא הוספת נושא השיקוף למטרה ההחלטהכמטרה לכלל המדור או כמטרה בכלל. על כן 

 הבאה:

עידוד השתתפות אקטיבית של סטודנטים באמצעות ערוצי ההסברה תוך שמירה על קשר אמצעי  •

 .ל קבלת שיקוף מהסטודנטיםתוך דגש עובלתי אמצעי עם הסטודנטים 

כי  התשובהמהו הקשר האמצעי של האגודה עם הסטודנטים, וניתנה  השאלהבנוסף לאמור לעיל, עלתה 

 אמצעי זה יכול להיות דוכנים )האגודה יוצאת החוצה או דוכן אגודה זהה לדוכן המועצה שהוקם(.

האוכלוסיות כפי שכתובות במטרה  עלה בדיון הצורך לחדד את סדר –הנגשת האגודה לאוכלוסיות שונות  .2

 הבאה:

 .הרלוונטיים לאוכלוסיות ייעודיות )דוברי ערבית, אנגלית בעלי מוגבלויות וכו'( פעילויות האגודה הנגשת

אחת מהאוכלוסיות! הוא נובע מהרצון להכוונת המדור על איפה לשים יותר  אינו מוריד מחשיבותהתעדוף 

וכלוסיות שכיום ניתן להן פחות מענה והאגודה פחות פונה דגש ולהקדיש יותר משאבים, בהתאם לא

 שהתקבלה היא כי שינוי המטרה לניסוח הבא: ההחלטהאליהן. 

לרבות סטודנטים בשנה הראשונה לתואר,  לאוכלוסיות ייעודיות ותהנגשת פעילויות האגודה הרלוונטי •

וסטודנטים  בעלי מוגבלויות סטודנטים, םערבי סטודנטים לתוארים מתקדמים, סטודנטים

 .בינלאומיים

כי הצרכים של האוכלוסיות הנ"ל אינן בהכרח הנגשה, אלא המטרה היא  הטענהבנוסף לאמור לעיל, עלתה 

מדגישה את המגבלות  הטענה הנגדיתלפתח קשר וערוצי הסברה איתן על מנת להגיע ולהתקרב אליהן. 

מדור הסברה כבר מנסה וימשיך י ליישם מטרה שכזו. המקצועיות והמשאבים המוגבלים שיש לאגודה בכד

מדור מעורבות לנסות להגיע לאוכלוסיות אלו בדרכים יצירתיות במידת האפשר תחת המגבלות הנ"ל. 

כבר החל בתהליך של ההתקרבות ויצירת התהליכים הרצויים בין , ומשרד מעורבות אוכלוסיות בפרט

 .אוכלוסיותאותן ל אלו להעביר ולהסביר את תהליכים מדור הסברה יצטרך. האגודה לאוכלוסיות אלו

 עלתה ההצעה הבאה כמטרה נוספת למדור:

תארים מתקדמים, סטודנטים לשנה א, בחדשים עם סטודנטים  הסברהפיתוח ויצירת קשרים וערוצי 

 , סטודנטים עם מוגבלויות וסטודנטים בינלאומיים.סטודנטים ערבים



 

 

שהתקבלה היא לא לאשר מטרה זו לפי הרוב בועדה. פיתוח ויצירת הקשר עם אוכלוסיות אלו  ההחלטה

 יתקיים תחת מדור מעורבות. מדור הסברה יהווה הגוף המנגיש תכנים ותהליכים לאותן אוכלוסיות.

 בעת השיח על המטרה הבאה: –ייצוב דרכי הפרסום  .3

כי כפי שצויין פעמים רבות, המדור  הטענה, עלתה פרסום חדשים פלטפורמות ודרכי המדור יפעל לפיתוח 

, בנוסף לחילוף כל בעלי התפקידים עבר ועובר שינויים משמעותיים ובעלי השפעה גדולה להמשך פעילותו

, על כן ישנו צורך בייצובו וייצוב פלטפורמות ודרכי הפרסום שכעת בידו, ורק לאחר מכן למצוא ולפתח בו

 שהתקבלה היא שינוי המטרה לניסוח הבא: ההחלטהות. פלטפורמות ודרכי פרסום נוספ

 .פלטפורמות ודרכי פרסום ומציאת, פיתוח לייצובהמדור יפעל  •

כי האגודה צריכה לתת חלק  הטענהעלתה  – קבוצת הפייסבוק "התקבלתי לאוניברסיטת בן גוריון בנגב" .4

מתשומת הלב ההסברתית לקבוצת פייסבוק זו )יש לציין כי בקבוצת פייסבוק זו ישנם סטודנטים רבים 

שמפרסמים תוכן רב, בנוסף לביקורות, טענות ותלונות שחלקן מתייחס לאגודה(. תשומת לב זו צריכה 

אם נכונות וגם אם לא(, בכדי לקרב את להתבטא כתגובות של האגודה לביקורות/טענות/תלונות אלו )גם 

האגודה לסטודנטים ולהראות כי היא כן מתחשבת בדיעותיהם ורצונותיהם. חוסר תגובה והדממה 

 המוחלטת פוגעת באגודה ובתדמיתה.

כי האגודה אינה צריכה לתת תגובה לכל אדם זועם ומתלונן. כיום בעולם  היאלעניין זה  הטענה הנגדית

כול לכתוב כל שברצונו ולחשוף דברים רבים בפני כמות גדולה של אנשים, ישנן דרכים הדיגיטלי כל אדם י

יותר מתאימות להתלונן ולפנות לאגודה ולא לפרסם ישירות ביקורת/תלונה זועמת. בנוסף, תלונות 

וביקורות אלו הן בדרך כלל נושאים שהאגודה מודעת להם, ואם לא, אז תמיד היא מתייחסת אליהם 

האגודה תמיד מתייחסת לסטודנטים. תגובה של  –דוק איך ניתן לעזור בהם או לשנות אותם ופועלת לב

 האגודה בנושא לא תתרום ולא תשנה דבר, פועלה בנושא הוא זה שחשוב.

בתגובה לטענה זו נאמר כי האגודה תמיד מתייחסת וזה נכון, אבל אין שום סיבה שלא תגיב בו זמנית, גם 

טים לפנות אליהם בנושא בפרטי, או שהנושא כבר בטיפול ושייצרו קשר כדי אם בתגובה תציין לסטודנ

להבין יותר. הנושא הושווה למאבק "את לא אשמה", חלק מהטענות לתמיכה במאבק היה כי האגודה כבר 

הנותרים שהם הקרדיט שלה היא לא לוקחת לעצמה. האגודה  10%-בתמיכה במאבק, וה 90%עושה 

. ונותי ותלונותיו ככל האפשר, ופועלת רבות בכדי לתת את המענה הטוב ביותרמתחשבת בכל סטודנט וברצ

הנותרים לקרדיט  10%-את ה לא פועלת לקבל היאמדוע בכל זאת מהעבודה,  90%אם גם כאן היא מבצעת 

 לעבודתה.

כל חברי הועדה הסכימו בסוף השיח על חשיבות הנושא אך לא ניתן להציבו כמטרה לכלל המדור או 

שהתקבלה היא כי לא תהיה מטרה על נושא זה, אך בהסכמת כל חברי הועדה  ההחלטהבכלל.  כמטרה

הועדה  ,יעד או משימה. באישור תוכנית העבודהאותו כ להוסיףלהתחשב בנושא זה והרמ"ד נתבקשה 

 כיעד/משימה.אל התוכנית תוודא כי הנושא הוכנס 

 הטענההתנהל שיח ארוך לגבי המטרה של המקצועיות והעבודה השוטפת.  –עבודה שוטפת של המדור  .5

העיקרית היא כי אין דבר כזה עבודה שוטפת. העבודה של המדור היא ליישם את מטרותיו כפי שנקבעות 

לו על ידי הועדה, עבודתו השוטפת היא גם כן תתקיים כחלק מיישום המטרות, ולכן אין זה נכון להוסיף 

 התנהלות שוטפת של המדור שלא כחלק מהמטרות האחרות.מטרה המיועדת ל

צורך ישנו היא כי מטרה זו נועדה ליעדים ומשימות שאינם "נופלים" תחת אחת המטרות ו הטענה הנגדית

ומטרה זו מאפשרת זאת )לדוגמא: סדנאות והכשרות בתחומים מסויימים  בתקצוב יעדים/משימות כאלו

 לבעלי תפקידים(.



 

 

עבודה ובפרט עבודה שוטפת במדור יא ביטול מטרה זו. כפי שנאמר לעיל, אין שהתקבלה הההחלטה 

שאינה מיישמת את מטרותיו. במידה וניקח את הדוגמא שניתנה לצורך העניין, הכשרת רכז ניו מדיה 

ייצוב, פיתוח בסדנת "דרכי פרסום חדישים" הינה משימה הנועדת בסופו של דבר ליישום המטרה של 

כלומר, כל יעד או משימה יפורטו בתוכנית העבודה תחת בעל התפקיד  .ת ודרכי פרסוםומציאת פלטפורמו

והמטרה המתאימים ליישומם. בהמשך דבר זה יכול לאפשר למידה והפקת לקחים הרבה יותר אפקטיבית, 

שכן יהיה ניתן לראות כיצד יושמה תוכנית העבודה על ידי כל בעל תפקיד במדור, ואיפה היו הבעיות או 

 צלחות.הה

( כפי שהוצגו 2019-2018מאשרת את מטרות מדור הסברה לשנת תשע"ט )הסברה "ועדת  :נוסח ההצעה

 "בפניה

 -: נמנעים -: קולות נגד , שי, דבירעידן, כרם: קולות בעד

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

 : הערות

המדור הסופיות כפי שהוצגו בפני הועדה )המטרות מוצגות בסדר מסויים על מנת לתת תעדוף מטרות  •

 (:אחרותלכל מטרה על גבי ה

מיצוב המדור כגורם שירותי ואקטיבי בשיתופי פעולה הן בתוך האגודה ומועצת הסטודנטים והן  .1

 מול גורמים חיצוניים.

הנגשת פעילויות האגודה הרלוונטיות לאוכלוסיות ייעודיות לרבות סטודנטים בשנה הראשונה  .2

לתואר, סטודנטים לתוארים מתקדמים, סטודנטים ערבים, סטודנטים בעלי מוגבלויות וסטודנטים 

 בינלאומיים. 

 המדור יפעל לייצוב, פיתוח ומציאת פלטפורמות ודרכי פרסום. .3

בית של סטודנטים באמצעות ערוצי ההסברה, תוך שמירה על קשר אמצעי עידוד השתתפות אקטי .4

 ובלתי אמצעי ודגש על קבלת שיקוף דעותיהם.

 המדור יפעל למען קידום תחושת הזיקה בין תורמי ושוחרי האוניברסיטה לבין הסטודנטים. .5

 

 לישיבות הבאות
 

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

 אין

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 ועל דרכי יישום המלצותיו נגישות: דיון על דו"ח ביקורת •

 מטרות עיקריות ובניית תוכנית עבודה 3המשך העבודה על הסברת המועצה, הצבת  •

 עריכה ועדכון של הנהלים המשלימים הנוגעים להסברת המועצה •

 

 

 



 

 

 בברכה,

 סעדיכרם 

 הסברהיו"ר ועדת 


