
 

 

 10/6/2019 

  5 מס' הסברהועדת סיכום ישיבת 

 כללי
 .חדר מזכ"ליתב 6/6/2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 19:00זמן סיום:  17:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 וגליה קלר חיה כהןשי שביט,  חברי הוועדה:

 משקיפים:

 רמ"ד הסברה הנכנס -אור ארז, היוצאת רמ"ד הסברה -נועם שרעבי:משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 הדר סוידחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 ועומר חבד עידן קנר

 עדכונים
 

 :עדכוני רמ"ד

המסקנות של הסקר יוצגו במליאה הקרובה. בשבועיים הקרובים תתבצע חשיבה מחדש על המסקנות  -סקר דיור

 מהסקר וכיצד להפיץ אותן. מבוצע תחקור של הארוע והסקת מסקנות. 

 בעיצומן של החפיפות של הבעלי תפקידים החדשים במדור.  -חפיפות במדור

 ו תור בעמדת הסברה. לא הי -עבר בצורה מעולה מבחינה הסברתית -יום סטודנט

 .התקיים אירוע "עושים רחוב" -חבר הנאמנים

 דיונים

 סיכום שנה רמ"ד הסברה היוצאתהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 תוכן הדיון: 

בתוכנית .  היו חלקים )מצורף לסיכום הישיבה( רמ"ד הסברה היוצאת הציגה את סיכום השנה של המדור

העבודה של המדור שלא בוצעו ולא הוצגו במצגת. הודגשה החשיבות של ביצוע מעקב שוטף על התקדמות 

  תוכנית העבודה במהלך השנה.

 

 תוכנית עבודה הסברת המועצההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 תוכן הדיון: 

 תוכנית העבודה של הסברת המועצה הוצגה לחברי הוועדה. יש לקבוע יעדים מילוליים וכמותיים. 

ת יש לחדד בפירוט מה יכלול הפרסום של "הכר את החבר" בהתאמה למטרה והיעד. הוספ -הכר את החבר



 

 

מעמיק . בוצע דיון סרטון תדמית למועצה -ת פעילות המועצהשלתוכנית עבודה תחת היעד של הנגמשימה  

בוצעה הצבעה )מפורט  ואחריו בנוגע למשימה "יצירת קווים מנחים לפעילות חברי המועצה מול הסטודנטים" 

חברי הוועדה במהלך דיון על משימה זו  -כניסה לכיתות והסברה קצרה על המועצההדיון ביחד עם ההחלטה(. 

יש לבחור נציגים מתוך המועצה ולמשוך אל המועצה סטודנטים לשווק את המועצה כגוף חשוב  טענו שכדי

לחשוב על האופן בו יבחרו ויש להוסיף זאת לתוכנית הסברת המועצה   שיהיו הנציגים של המועצה כלפי חוץ.

לא הוצגו משימות לסעיף  -מיתוג ויצירת תדמית למועצה כגוף סטודנטיאלי/ חשובחברי המועצה הנבחרים. 

 יש לחשוב כיצד ניתן להשיג את היעד הזה. -זה

 הצעות החלטה
" בתוכנית עבודה של יצירת קווים מנחים לפעילות חברי המועצה מול הסטודנטים אישור המשימה ": הנושא

 הסברת המועצה

יצירת קווים  " -כחלק מהמעבר על תוכנית העבודה של הסברת המועצה התקיים דיון נרחב בנוגע למשימה :רקע

 הנגשה של פעילות המועצה. -משימה זו היא תחת היעד ."מנחים לפעילות חברי המועצה מול הסטודנטים

שיוכלו יצירה של דף בו יכתבו המלצות לחברי המועצה כיצד המטרה של משמה זו היא  :הדיון בוועדה

המלצה בלבד לחברי  יהיהלהתבטא ולהסביר את המועצה באופן שיטיב איתה וכמובן לא יפגע בה. דף זה 

מועצה להסביר את המועצה הן במדיה החברתית והן מול הסטודנטים באופן המועצה ונועד לעודד את חברי ה

ישיר. אחד מחברי הוועדה העלה את הטענה שדווקא מסמך שכזה עשוי לפגוע בהנגשת פעילות המועצה 

ולהרתיע את חברי המועצה מלהגיב ולהסביר את המועצה. בעקבות זאת, הודגש בוועדה כי מסמך זה יכתב ע"י 

לאשר אותו. שתצטרך הגורם המקצועי( בשיתוף של יו"ר הוועדה ויוצג לאחר מכן לוועדה רמ"ד הסברה )

. הדיון נמשך זמן רב ולא ות ובמטרה לעזור לחברי המועצה לקחת חלק בהסברת המועצהכתיבתו תעשה ברגיש

שיך הושגה הסכמה מוחלטת ע"י חברי הוועדה ולכן הוחלט לבצע הצבעה על משימה זו כדי שיהיה ניתן להמ

 .בדיון

יצירת קווים מנחים לפעילות חברי המועצה מול המשימה אשרת את "וועדת הסברה מ :נוסח ההצעה

 "בתוכנית עבודה הסברת המועצה הסטודנטים

      - :נמנעים שי שביט :קולות נגד חיה כהן וגליה קלר :קולות בעד

 ☐ :נושא חסוי ☒ :נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה ההחלטה התקבלהדין ההצבעה: 

 לישיבות הבאות
 

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

 הוספה ושינוי של תוכנית העבודה של הסברת המועצה לפי הדיון בוועדה

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 קביעת מטרות למדור לשנת תש"פ

 

 בברכה,

 גליה קלר

 הסברהיו"ר ועדת 


