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  #6 מס' הסברהועדת סיכום ישיבת 

 כללי
 .חדר מזכ"לב 19/7/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 11:00זמן סיום:  09:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 רבינוביץ'דורין עידן קנר, כרם סעדי,  חברי הוועדה:

 משקיפים:

 רמ"ד הסברה: נעם שרעבי

 הדר סוידועדת ביקורת:  תחבר

 חסרים:

 שי שביט, דביר בן שמחון

 עדכונים
 

 :עדכוני יו"ר ועדה

 אין

 

 :עדכוני רמ"ד

נצטרך לדון בהמשך על האם האגודה צריכה לתמוך במאבק זה, וכיצד : המאבק בעד פונדקאות בקהליה הגאה

 ביטוי מבחינה הסברתית.הוא יבוא לידי 

נצטרך לדון בהמשך על האם האגודה צריכה לתמוך במאבק זה, וכיצד הוא  הציבורי נגד אסדות הגז:מאבק ה

 יבוא לידי ביטוי מבחינה הסברתית.

יצא לאוויר סקר האמנים למופע פתיחת השנה והתפרסם ברשתות החברתיות סקר אמנים למופע פתיחת שנה: 

 ובאתר האגודה.

 דיונים
 

סקירת התקדמות בניית  –סטטוס תוכנית העבודה הנושא: 

 התוכנית והיעדים והמשימות המרכזיות שהוצבו

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 תוכן הדיון: 

רמ"ד הסברה הציגה בפני הועדה את עיקרי תוכנית העבודה תוך פירוט קצר על היעדים והמשימות המרכזיים 

 שהוצבו תוך סקירה של המבנה החדש של תוכנית העבודה.

 

 ☐: נושא חסוינכח חבר ועדת ביקורת  דיון על דו"ח ביקורת: נגישותהנושא: 



 

 

 ☒: במהלך הדיון

 תוכן הדיון: 

 בדיון זה עברה הועדה על ממצאי דו"ח הביקורת, על מסקנותיו ועל ההמלצות שמציג.

 ליישומן במדור הסברה היו:עיקר ההמלצות שנדונו במטרה 

יש לתת יעד זה לועדת  - עידוד סטודנטים עם מוגבלויות להצטרף למועצה בשיתוף עם תא סמ"ן •

 בחירות הבאה בכדי שיפעלו ליישומו.

ועדת הסברה רואה כי  - הגדלת הפרסום ליום הנגישות ושליחת נציגי מועצה ורכזת הנגישות ליום זה •

חברי מועצה לנוכחות באירועים וימי שיא של האגודה, ובפרט לאירועים באופן כללי ישנו צורך בעידוד 

 שמטרתם מענה רווחתי לסטודנטים.

בעיות מול  ביסוס מעמדה של רכזת נגישות בקרב הסטודנטים עם מוגבלויות כגורם אליו פונים בעת •

בחודש זה יצירת מידעון בשיתוף עם תא סמ"ן שיועבר במייל בו יפורט מה נעשה ; האוניברסיטה

ליצור רשימה בשיתוף עם תא סמ"ן של סטודנטים עם מוגבלויות בה הם  ;הסטודנטים לטובת

שלוש המלצות אלו מציגות בעיה  - כתובת המייל שלהם ויסכימו לקבלת מידע מהאגודה יירשמו עם

גדולה יותר בהיקפה, הנוגעת בדרך ההגעה של מדור הסברה לקהל היעד הרצוי בפרסום אירוע או 

ילות מסויימים. לפעמים ישנו צורך לפרסם בעיקר לסטונדטים בינלאומיים, לעיתים לסטודנטים פע

ערבים ולעיתים לסטודנטים בעלי מוגבלויות. על מנת לפתור בעיה זו, יש למצוא דרך לאסוף מידע על 

 כלל הסטודנטים ולחלקם לקבוצות עניין )ניתן לעשות זאת בפתיחת שנה בחלוקת המתנות למשל, על

מנת להגיע לכמות מאוד גבוהה של סטודנטים(, לדוגמא תחומי העניין יכולים לכלול אירועי בשפה 

הערבית, פעילויות שוויון מגדרי, נגישות בקמפוס וכו'... כאשר מתוכם הסטודנט יכול לבחור העדפות 

ישירות אישיות שיישמרו במאגרי האגודה ביחד עם המייל שלו, ובכך בעת פרסום ניתן יהיה לפנות 

 לסטודנטים שסביר שיתעניינו ויגיעו לאותו אירוע/פעילות.

נושא זה מורכב ודורש בדיקות נוספות על מנת להחליט על התקדמות הסברתית בצעד שכזה. רמ"ד 

 שנה.הפתיחת חלוקת המתנות ביישקלו גם אפשרויות חלופות להסברה תבדוק את הנושא לעומק, ו

 הצעות החלטה
 

 ועדת הסברה ללא חברת ועדת ביקורת המשך ישיבת: הנושא

חברת ועדת ביקורת נאלצה לעזוב את הישיבה, ולכן נדרשה הועדה להצביע לאישור המשך הישיבה ללא  :רקע

 נוכחות חברת ועדת ביקורת.

 - :הדיון בוועדה

 "לא חברת ועדת ביקורתהסברה ל להמשיך בישיבת ועדתמאשרת הסברה "ועדת  :נוסח ההצעה

 -: נמנעים -: קולות נגד דורין, עידן, כרם: בעד קולות

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

 -: הערות

 



 

 

 לישיבות הבאות
 

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

 אין

 

 בישיבות הקרובות:הנושאים הצפויים להעלות 

 ועל דרכי יישום המלצותיו הסברת המועצה: 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,

 כרם סעדי

 הסברהיו"ר ועדת 


