
 

 

26/4/2018 

  #3מס'  הסברהסיכום ישיבת ועדת 

 .משרד של מזכ"ל המועצהב 22/4/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 22:00זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 שי שביט, דביר בן שמחון, עידן קנר, כרם סעדיעדה: חברי הו

 משקיפים:

 , מזכ"ל המועצה: אלונה חובברמ"ד הסברה: צביקה לוש

 הדר סוידועדת ביקורת:  תחבר

  חסרים:

 דורין רבינוביץ'

 

 עיקרי הישיבה

 

 נושאים לדיון:

 עדכונים של יו"ר הועדההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 :הערות

  להשתתפות במכרזים לרכזים ובעלי התפקידים במדור בכדי להיות חלק מבניית עידוד חברי הועדה

האגודה החדשה ובחירת בעלי התפקידים שרואים כי יישמו את תוכנית העבודה בצורה הטובה 

 ביותר.

 ות ואפשרות הגעתם לדיון בועדת המליאה הבא תוהצגה של דו"חות הביקורת שצפויים לישיב

 .הסברת המועצה , כאשר אחד הדוחות עלהסברה

 .הצגה של הלו"ז הצפוי לתקופה הקרובה שעיקרה יהיה בניית תוכנית העבודה לשנה הבאה 

 

 עדכוני ועדת ביקורתהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 :הערות

  באופן כללי, חברת ועדת ביקורת עובדת על כתיבה של דו"ח ביקורת בנושא הסברה  -הדר סויד

. הדו"ח נועד להציג את הבעיות הקיימות היום, לשים אותן על ובנושא הסברת המועצה בפרט

 השולחן, ולתת רעיונות והמלצות קונקרטיות ומעשיות שיכולים לעזור ולשפר בעיות אלו.

 

הרמ"ד והמלצותיו לתקופה הקרובה של עדכונים של הנושא: 

 בעלי התפקידים החדשים בחירת וכניסת

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 :הערות



 

 

  עד יום הסטודנט בעלי התפקידים הנוכחים יהיו המתפקדים ורק לאחריו יתחילו בעלי התפקידים

הדבר יאפשר חפיפה טובה יותר לעובדים הנכנסים, ויאפשר ניהול אירוע יום  –החדשים בעבודתם 

 .מהתחלתו ת בעלי התפקיד הנוכחיים שתיכננו וארגנו את האירועהסטודנט בצורה טובה יותר תח

 תאים ולאזן בין דרישות ורצונות ועדת הסברה ליכולות והמשאבים שבידי מדור הרמ"ד ממליץ לה

הסברה. בנוסף, להיות סבלניים לרמ"ד הנכנס עד שילמד את תפקידו כמו שצריך ויעבור חפיפה 

 מתאימה.

  הרמ"ד צריך להיות קודם כל מנהל, הוא צריך לדעת לכוון ולשאול את השאלות הנכונות. הוא לא צריך

יש רכזים ובעלי תפקידים שאחראים על כך, אלא הוא צריך לדעת  –לדעת לעומק בכל תחום במדור 

חוץ ולהסתכל בצורה רחבה ומערכתית על כלל המדור ועל דרך פעילותו פנים מדורית, בין מדורית ומ

 לאגודה.

  לגבי בעלי התפקידים, מומלץ מאוד לבחור בעלי תפקידים שיהיה נוח למנהל לעבוד איתם, שיהיו

 מקצועיים כמה שניתן בתחום, שיהיו ריאליים אך שכן יהיה להם חזון ורעיונות חדשניים.

 

 תוכנית העבודה של המדורהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐ נושא חסוי:

 :הערות

  הוצגה בפני הועדה תוכנית העבודה של מדור הסברה של השנה הנוכחית, ניתן הסבר כללי עליה, על

המבנה שלה, על תהליך בנייתה, מה ממנה באחריות הועדה ומה באחריות המדור וכיצד יהיה ניתן 

 ת.ועדת ביקורו מצד הרמ"ד, יו"ר הועדה ו דגשיםניתנ לייעל ולמקד אותה לשנה הבאה.

 

 הסברת מועצת הסטודנטיםהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 :הערות

  הדיון התחיל משיחה על כיצד הייתה הסברת המועצה עד היום וכיצד אנו רואים שהיא צריכה להיות

 באופן כללי.

 מזכ"ל המועצה הציגה פעולות אשר ביצעה עד כה 

 קצר של חסרונות ויתרונות: הוצגו לועדה רעיונות רבים על ידי יו"ר הועדה ועל חלקם התנהל דיון 

 עלה החיסרון שישנו צורך בגורם קבוע שינהל ו/או משתמש קבוצה/דף פייסבוק למועצה :

 את הקבוצה/הדף כדי לשמור עליה עדכנית ורלוונטית.

  סרטון הסברתי: הרעיון הכללי הוא סרטון אנימציה שיכלול הסבר על האגודה ותפקידה ועל

יהן. הסרטון יהיה כלי הסברתי שיישאר באגודה למשך המועצה וחשיבותה ועל הקשר בינ

מדיה, בטלוויזיות האגודה ברחבי -תקופה ארוכה, כאשר יהיה ניתן להפיץ אותו בניו

 הקמפוס, בתחילת כל אירוע של האגודה וכו'...

  ,שידור לייב/סרטונים של ישיבות מועצה: הרעיון הוא לשדר בלייב ישיבות מליאה חשובות

 ולערוך לקטעים חשובים היכולים לעניין סטודנטים בקמפוס. או לצלם בוידאו



 

 

  דוכן מועצה: יו"ר הועדה העלה את הרעיון מנסיונו בדוכנים במהלך השנה, ובקרבה

לסטודנטים שהדוכנים מאפשרים. דוכן הסברתי בנושא מסויים אחת לתקופה יכול להוות 

 מאוד יעיל של המועצה, בעיקר בגלל הקרבה לציבור הבוחרים שהדוכן מאפשר. כלי הסברתי

  חבר מועצה באירועי האגודה: חבר מועצה שינאם כמה מילים בתחילת אירוע, ובו יציג את

עצמו, את המועצה ואת תפקידו, ובכך להגיע לסטודנטים רבים המשתתפים באירועי 

 האגודה.

 אפליקציה לאגודה 

 נושא בעייתי שעליו יהיו דיונים נוספים  –תה )עבור המועצה וגם האגודה( להיעזר בועדי כי

 בהמשך.

 :לאחר הצגת הנקודות הנ"ל, העלו חברי ועדה רעיונות נוספים 

 .השמת דגש יותר גדול על ועדות המועצה ופחות על מליאת המועצה 

 צה השמת דגש על נראות המועצה: עלתה השאלה על האם הבעיה היא בהיכרות של המוע

ועל קיומה או האם הבעיה היא בתפיסת הסטודנטים למועצה. ומכאן עלה הרעיון של השמת 

ה"שווי" וה"יוקרה" של המועצה יותר דגש על שיפור תפיסת המועצה ולנסות להעלות את 

לדוגמא. למשל, תמונות מועצה שמתפרסמות צריכות להיות נראות המועצה  וזאת על ידי

 אולמות כנסים וישיבות של האוניברסיטה ולא בבית הסטודנט.יותר איכותיות, ומצולמות ב

 3-הדיון על הסברת המועצה יתנהל בכל ישיבת ועדת, כאשר המטרה היא להגיע לעד כ 

 רעיונות/גישות שאיתן נמשיך את השנה ונבנה את תוכנית העבודה בהתאם אליהם.

 

 

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

 אין

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 אין

 

 

 

 בברכה,

 כרם סעדי

 הסברהיו"ר ועדת 


