
 

 

7/11/2018 

  #7 מס' הסברהועדת סיכום ישיבת 

 כללי
 .חדר מזכ"לב 1/11/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 18:30זמן סיום:  16:30זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 כרם סעדי, דורין רבינוביץ', שי שביט חברי הוועדה:

 משקיפים:

 רמ"ד הסברה: נעם שרעבי

 הדר סוידועדת ביקורת:  תחבר

 חסרים:

 דביר בן שמחון

 עדכונים
 

 :עדכוני יו"ר ועדה

 אין

 

 :עדכוני רמ"ד

 אין

 הצעות החלטהדיונים ו
 

 דיון והחלטה על חלופה הסברתית לקמפיין החברתי: הנושא

קמפיינים בעקבות המלצת ועדת מעורבות, ובהתאם להחלטת מועצת הסטונדטים לבטל את נוהל  :רקע

 חברתיים, ועדת הסברה דנה בחשיבות ההסברתית של הקמפיין החברתי עבור מועצת הסטודנטים.

קריאה של המועצה לסטודנטים להציע רעיונות ויוזמות חברתיות ואחרות מולה מעלה את  :הדיון בוועדה

ויוזמות שכאלו.  המודעות כלפי המועצה על ידי זאת שהיא תומכת, או לכל הפחות מאפשרת במה לרעיונות

מייצג  -כלומר, המחשבה בועדה היא כי סטודנטים רבים יראו במועצה כגוף שאכן כפי שתפקידו אמור להיות 

 .להם הזמדנות לקדם נושאים המעניינים אותם שהמועצה והועדות לעיתים לא חשבו עליהן אותם, ומאפשר

שעלתה לדיון היא "קמפיין" שנתי ולא מכרז, כלומר פרסום ברחבי הקמפוס ובמהלך כל השנה על כך  ההצעה

שסטודנטים יכולים לפנות לחברי מועצה או למליאת המועצה )מזכ"ל( בכל נושא או יוזמה שירצו לקדם, 

ו אף שילוב רעיונות ובמועצה ובועדות הרלוונטיות ידונו ברעיונות אלו ויקבלו החלטות עבור המדור בהתאם, א

 אלו בתוכניות העבודה של המדור.



 

 

בקרב חברי הועדה כי דבר כזה כבר קיים באגודה תחת סעיף יוזמות  הטענהבמהלך הדיון התחזקה 

סטודנטיאליות במדור מעורבות )עם סעיף תקציבי מתאים(, וכי בקמפיין שכזה סעיף זה יאבד את משמעותו 

 במדור מעורבות.

ונות עלו מספר יוזמות ורעיונות של סטודנטים שפנו למדור מעורבות שרובן לא קיבלו , בשנים האחרמנגד

תמיכה כפי שרצו )עקב שיקולים לא בהכרח לא נכונים(, אך חשוב לתת אפשרות לסטודנטים לפנות למועצה על 

 במדור מעורבות.מנת לנסות לקדם נושאים כאלו שלא התקבלו 

נועדו לנסות להתגבר על הבעיות האמורות לעיל, הן מבחינת פניית בסוף הדיון עלו מספר הצעות החלטה ש

 הסטודנטים למדור מעורבות, והן מבחינת הסברת המועצה.

 

בעקבות הדיון, ועדת הסברה רואה כי קיים במדור מעורבות הסעיף המקביל לקמפיין  :מטרת הצעת ההחלטה

סעיף יוזמה סטודנטיאלית, וכי יש לחדד את הנוהל שלו ולחבר את המועצה לנוהל זה  –החברתי של המועצה 

 כך שיתאפשר לסטודנטים לפנות גם למועצה במידה ורואים כי תמיכת האגודה לא מתאימה ליוזמה אותה הם

 מציעים.

"ועדת הסברה ממליצה לועדת מעורבות לדון מחדש לייעול נוהל יוזמות סטודנטיאליות, כאשר  :נוסח ההצעה

 המועצה תהיה חלק מתהליך פניית הסטודנט/ית היוזם/ת"

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

 ☐: נושא חסוי ☒: ביקורת בהצבעהנכח חבר ועדת  בלה.ההצעה התקדין ההצבעה: 

 -: הערות

 

לאחר ניתוח המטרה ההסברתית של הקמפיין החברתי, ועדת הסברה רואה כי אכן יש  :מטרת הצעת ההחלטה

פרסום והסברת המועצה שלא עבור יוזמות סטודנטיאליות, אלא דרך קריאה לסטודנטים שמרגישים מקום ל

המתאים הן מהאגודה והן מהמועצה לפנות לועדות רלוונטיות במועצה על מנת לאפשר כי לא קיבלו את המענה 

לנציגי הסטודנטים )חברי המועצה( לנסות ולעזור בקידום יוזמות הסטודנטים. כמובן שגם בהתאם לדיעה 

 המקצועית של הרמ"ד המלווה את הועדה.

"ועדת הסברה דורשת ממדור הסברה על התחלת קמפיין פרסומי המעודד סטודנטים לפנות  :נוסח ההצעה

 מזכ"ל( במידה ומרגישים כי לא קיבלו מענה מתאים מהאגודה" –לחברי מועצה )או למועצה 

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

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

 -: הערות

 

 

 ופה למכתבי הבוחרים בסעיף "קשר עם הציבור" בנהלים משלימים של העמותהדיון והחלטה על חל: הנושא

רצון לשיפור הקשר של חברי המועצה עם הסטודנטים, והידיעה כי מספר הסטודנטים אשר בעקבות  :רקע

הבוחרים אשר תאפשר שיפור קוראים את מכתבי הבוחרים נמוך מאוד, עלה הצורך למצוא חלופה למכתבי 

 הקשר הנ"ל עם הסטודנטים.

 הדיון בועדה התמקד בכמה נקודות המפורטות בהצעות החלטה הבאות, כאשר עיקרן: :הדיון בוועדה

 האם ישנו צורך במכתבי בוחרים, והאם הם נותנות מענה לשמירה על קשר עם הציבור. •



 

 

 המועצה, ומהן המטרות ההסברתיות שלהם בפרט.מהן מטרות מכתבי הבוחרים באופן כללי עבור  •

 איזו חלופה, אולי חדישה יותר, יכולה להיות למכתבים אלו. •

 

 ועדת הסברה רואה כי נכון לבטל את הדרישה לחברי מועצה לכתוב מכתבי בוחרים. :מטרת הצעת ההחלטה

'קשר עם הציבור' בנהלים  – 5"ועדת הסברה מאשרת ביטול הנקודה השנייה בסעיף  :נוסח ההצעה

 המשלימים של עמותת אגודת הסטודנטים"

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

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

 -: הערות

 

לאחר ניתוח המטרה ההסברתית של מכתבי הבוחרים, ועדת הסברה רואה כי תוכנם  :מטרת הצעת ההחלטה

 של מכתבים אלו לרוב אחיד לכל חברי המועצה וכולל את הישגי חבר המועצה או הישגי כלל המועצה.

במקום לשלוח מכתב כמעט זהה מכל חבר מועצה למחלקתו, ועדת הסברה רואה כי נכון יהיה לפרסם את 

בכתבה ובפרט הישגי ועדות המועצה באופן שוטף ונגיש לסטודנטים. כהתחלה, פרסום זה יהיה הישגי המועצה 

 .בדף הראשי של אתר האגודהקבועה 

"ועדת הסברה דורשת ממדור הסברה לפרסם כתבה מתומצתת וקבועה על החלטות מועצת  :נוסח ההצעה

 בדף הראשי באתר האגודה" הסטודנטים ובפרט החלטות ועדות המועצה

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

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

 -: הערות

 

אחת ממטרות מכתבי הבוחרים הינה להעלות מודעות בקרב כל מחלקה על קיום נציג  :מטרת הצעת ההחלטה

 במועצת הסטודנטים, וכי סטודנטים מוזמנים לפנות לנציגים אלו בדרישות או בקשות.מטעמה המכהן 

על מנת לאפשר העלאת מודעות לחברי המועצה וכי כל סטודנט יכול לפנות אליהם, ועדת הסברה רואה כי נכון 

 לקיים שעות קבלה של חברי מועצה.

כי סטודנטים לא יראו בשעות קבלה אלו כרלוונטיות או בעלות יכולת השפעה כלשהי, ועל כן  הטענהעלתה 

יהיה לנכון שגם יו"ר אגודת הסטודנטים יהיה חלק משעות קבלה אלו. בכך סטודנטים רבים יראו בזאת כשעות 

 קבלה בהן יוכלו להציף נושאים בוערים ולקבל מענה מתאים מצד המועצה והאגודה.

עלה כי יו"ר האגודה תפקיד חשוב מאוד לקיום ותפקוד אגודת הסטודנטים, ולכן אין זה מתאים לגזול  מנגד

 על מנת לקיים שעות קבלה. מזמנו בניהול האגודה

ממליצה לועד המנהל וליו"ר אגודת הסטודנטים לקיים שעות קבלה של יו"ר  "ועדת הסברה :נוסח ההצעה

 חברי מועצה ופתוחות לכלל הסטודנטים" 2האגודה ביחד עם עד 

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

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

 -: הערות

 

 



 

 

 שעות חודשיות לתקן "דובר" 10דיון והחלטה על העלאת : הנושא

מדור הסברה עבר שינוי ואפיון מחדש שכלל שינוי מבני, שינוי מספר השעות  2018בחודש מאי של שנת  :רקע

 החודשיות של רוב התקנים ואפיון מחדש של כלל התקנים בו.

בעת ביצוע שינויים אלו, ועדת הסברה ורמ"ד הסברה הקציבו תקציב מיוחד למדור במטרה לפצות על מספר 

 השינויים הנ"ל בתקנים יפגע בתפקודם.השעות של התקנים במידה ו

חודשים של פעילות המדור במבנה החדש, ובעקבות כך שתקן "דובר" קיבל אחראויות  5-אי לכך, ולאחר כ

שעות  10רבות ומספר השעות החודשיות במוקצבות לא אינן מספיקות לביצוע תפקידו כנדרש, הוחלט להעלות 

 חודשיות לתקן זה.

תמשיך עד סוף השנה במטרה לייצבו כך שכל תקן יהיה מאופיין, מוגדרות  בחינת מבנה המדור החדש

 אחראויותיו ומספר השעות החודשיות המוקצבות לו מתאימות לביצוע תפקידו כנדרש.

 כל חברי הועדה הסכימו להעלאת שעות זו. :הדיון בוועדה

שעות חודשיות  65-"ועדת הסברה ממליצה לועדת כספים לאשר העלאת שעות תקן "דובר" מ :נוסח ההצעה

 שעות חודשיות" 75-ל

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

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

 : הערות

 ."דובר"תקן מספר השעות החודשיות של העלאת לרמ"ד הסברה מצורף לסיכום זה מסמך בקשת  •

 לישיבות הבאות
 

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

 אין

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 אין

 

 

 בברכה,

 כרם סעדי

 הסברהיו"ר ועדת 


