
 

 

 21/3/2019 

  3 מס' הסברהועדת סיכום ישיבת 

 כללי
 .חדר מזכ"ליתב 14/3/2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 19:30זמן סיום:  18:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 וגליה קלרזואי שוורץ שי שביט, בת חן כהן,  חברי הוועדה:

 משקיפים:

 יו"ר וועדת כספים -, גיל בן יוסףרמ"ד הסברה -נועם שרעבי:משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 מילי קנרועדת ביקורת:  יור

 

  חסרים:

 ועומר חבדעידן קנר, איליה שלומין 

 עדכונים
 :עדכוני יו"ר ועדה

וועדה הקודמת הנושא עלה בוועד המנהל. הוחלט לשלוח בעקבות השיחה בישיבת  – אי קיום החלטות הוועדה

מכתב אל כל עובדי האגודה וחברי המועצה בנוגע לאירוע החריג שהתרחש אשר מהווה חציית קו אדום שאסור 

 שיחזור.

 דיונים
 

 רציונל הסברת המועצההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

בישיבה הסברה הקודמת הוחלט להכין תוכנית עבודה להסברת המועצה. לכן, לפני תחילת הגדרת  תוכן הדיון:

 היה חשוב תחילה לדון ברציונל מאחורי הסברת המועצה, למה של התוכנית משימותהיעדים והמטרות, ה

 יש צורך בה ומה החשיבות שלה. בעצם

 -עיקרייםשני רציונלים בהדיון עסק בעיקר 

יותר  ,ברגע שהמועצה תיחשב כגוף חשוב .שיש צורך להציג את המועצה כגוף חשוב בכך עסקרציונל אחד 

להיות חברי מועצה, באופן זה מספר המתמודדים בבחירות יגדל וכן מספר המצביעים. הדגש סטודנטים ירצו 

היחשב הסמכויות והתפקידים שלה אלא יש צורך לגרום למועצה להיה כי אין צורך להסביר מהי המועצה ומה 

 כחשובה בעיני ציבור הסטודנטים.

סק בכך שהמועצה פועלת למען הסטודנטים ומשפיעה עליהם באופן ישיר ולכן יש חשיבות עהרציונל השני 

עליונה לכך שהסטודנטים יכירו את המועצה ואת ההשפעה שלה עליהם. ההשפעה באה לידי ביטוי בתפקידי 

כל חברי האגודה, אישור תקציב האגודה ובחירת בעלי תפקידים ייצוג הרצונות ומטרות של  -לדגומא ,המועצה



 

 

הסטודנטים  כמותהיא משפיעה עליהם את האופן בו באגודה. בנוסף, במידה והסטודנטים יכירו את המועצה ו

 .תעלה למועצה המועמדים בבחירותכמות  תעלה וכמו כןאשר יצביעו בבחירות 

אשר בישיבה  יונלים שונים למהות הסברת המועצהשונות ורצשתי גישות לסיכום, הדיון התרחש בעיקר סביב 

הבאה הוועדה תחליט בהתאם למטרות שתקבע אילו מן הרציונלים יובליו את תוכנית העבודה של הסברת 

 המועצה.

 הצעות החלטה
 

 מפגשים בין אישיים בין חברי המועצה לסטודנטים: הנושא

הקשורים לפעילות המועצה. חברי  םפייסבוק אשר עוסק בענייניבימים האחרונים התרחש דיון בקבוצת  :רקע

דיונים מסוג זה עדיף ששהדיון לא התרחש באופן אידאלי וש מועצה רבים הגיבו בקבוצה אולם הייתה הרגשה

פנים אל פנים ולא בפייסבוק. לכן, עלה הרעיון לערוך מפגשים בין אישיים בין חברי המועצה  יתבצעו

מגוון נושאים ודברים שחשובים על לדון עם החברי המועצה  אלו הסטודנטים יוכלו. במפגשים לסטודטים

 ., כמו גם על החלטות ותהליכים שקורים במועצה ובאגודהלהם

לכן, המחשבה הייתה הוועדה תמכה ברעיון אולם עלה ספק האם סטודנטים בכלל יבואו. רוב : הדיון בוועדה

לבחון את הרעיון שבמידה ויהיה מוצלח יכנס לתוכנית העבודה של למעשה לבצע מפגש כזה כפיילוט כדי 

הסברת המועצה בה הוועדה עוסקת בימים אלה. דגש חשוב של חברי הוועדה היה שלפני המפגש חברי המועצה 

שיהיו בו יעברו תדרוך עי רמ"ד הסברה בנוגע להתנהלות נכונה מבחינה הסברתית במפגש מסוג זה כנציגי 

 מועצה.

וועדת הסברה מחליטה לקיים מפגשים בין אישיים בין חברי המועצה לסטודנטים החל  " :הצעהנוסח ה

 "17.3מיום ראשון הקרוב 

זואי בת חן כהן,  :קולות בעד

 וגליה קלר שוורץ
      - :נמנעים שי שביט  :קולות נגד

 ☐ :חסוינושא  ☒ :נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה ההחלטה התקבלהדין ההצבעה: 

      : הערות

 

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

- 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 להסברת המועצה כתיבת תוכנית עבודההמשך דיון ו

 

 בברכה,

 גליה קלר

 הסברהיו"ר ועדת 


