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  6 מס' הסברהועדת סיכום ישיבת 

 כללי
 .חדר מזכ"ליתב 13/6/2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 15:00זמן סיום:  13:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 וגליה קלר חיה כהן, עומר חבד חברי הוועדה:

 משקיפים:

 יו"ר וועדת כספים -, גיל בן יוסףרמ"ד הסברה הנכנס -אור ארז :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 -חבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 ושי שביט עידן קנר

 הצעות החלטה
 

 קיום הישיבה ללא נוכחות של וועדת ביקורת: הנושא

 "וועדת הסברה מאשרת את קיום הישיבה ללא נוכחות של וועדת ביקורת" :נוסח ההצעה
חיה כהן, עומר חבד  :קולות בעד

 וגליה קלר
 - :נמנעים - :קולות נגד

 ☐ :נושא חסוי ☐ :נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה דין ההצבעה: ההחלטה התקבלה פה אחד

 בתחילת הישיבההערות: ההצבעה התרחשה 

 
 קביעת מטרות מדור הסברה לשנת תש"פ: הנושא

לאחר קביעת המטרות של האגודה לשנת תש"פ הוועדה התכנסה לדון ולקבוע את מטרות מדור הסברה  :רקע

 לשנה זו.

  :הדיון בוועדה

את הדגשים שלו לכתיבת  הוסיףתחילה הוצגו מטרות האגודה לשנת ה'תש"פ. בנוסף, אור רמ"ד הסברה 

המטרות. לאחר מכן, בוצע מעבר על מטרות המדור של השנה הקודמת במטרה לראות האם הן בוצעו או שהן 

 עדיין רלוונטיות. 

מיצוב המדור כגורם שירותי ואקטיבי בשיתופי פעולה הן בתוך האגודה ומועצת  " -המטרה הראשונה

הוסכם ע"י חברי הועדה כי מטרה זו הינה בסיסת וחשובה להתנהלות ". הסטודנטים והן מול גורמים חיצוניים

 המדור באופן שוטף ונרצה שתיהיה מטרה גם בשנה זו.

הנגשת פעילויות האגודה הרלוונטיות לאוכלוסיות ייעודיות לרבות סטודנטים בשנה  " -המטרה השנייה

ת וסטודנטים נטים בעלי מוגבלויוהראשונה לתואר, סטודנטים לתוארים מתקדמים, סטודנטים ערבים, סטוד

התפתח דיון בנוגע לאוכלוסיה  ובעקבות זאת". חברי הועדה טענו כי מטרה זו לא מספיק ממוקדת בינלאומיים



 

 

האוכלוסיה העיקרית סביבה נערך הדיון היא בה נרצה להתמקד בשנה זו. אחת )או מקסימום שתי אוכלוסיות( 

ולכן ייתכן וכדאי להתמקד  מכשול סטודנטים אלו שפה מהווה עבורהסטודנטים ערבים. חברי הועדה צינו כי ה

ערבית בראש ובראשונה וכן אנגלית )סטודנטים בינלאומיים(.  -בהנגשת פעילות האגודה לדוברי השפות השונות

 "הנגשת פעילות האגודה לדוברי ערבית ואנגלית". -המטרה שנוסחה

לאחר השנה האחרונה בה  ."יאת פלטפורמות ודרכי פרסוםהמדור יפעל לייצוב, פיתוח ומצ" -המטרה השלישית

פיתוח והעמקת בהמדור רכש מספר פלטפורמות ושכלל את דרכי הפרסום שלו הובן כי יש חשיבות להמשך 

המדור יפעל לקידום ולהעמקת  " -התאם. המטרה שנוסחהבהפלטפורומות הקיימות והמטרה שונתה 

 ".פלטפורמות ודרכי הפרסום הקיימות

עידוד השתתפות אקטיבית של סטודנטים באמצעות ערוצי ההסברה, תוך שמירה על קשר  "- המטרה הרביעית

כי מטרה זו לא מספיק מובנת  טענוחברי הועדה . "אמצעי ובלתי אמצעי ודגש על קבלת שיקוף דעותיהם

ק זה נשמר. ולכן חל ההסברתיכן יש חשיבות להשתתפות הסטודנטים בפן  אולם,וניסוחה מאוד מסורבל.

כי הגברת תחושת האמון בין הסטודנטים לאגודה )שזו גם אחת ממטרות האגודה בנוסף, חברי הועדה טענו 

בסיס חשוב להצלחת פעילות המדור והאגודה באופן כללי זאת בעזרת קשר בלתי אמצעי עם לשנה זו( היא 

 " -ישנה(. המטרה שנוסחההסטודנטים )בנוסף להשתתפות הסטודנטים בפן ההסברתי כפי שהיה במטרה ה

והשתתפות הסטודנטים בפן  הגברת תחושת האמון בין הסטודנטים לאגודה על ידי קשר בלתי אמצעי, שקיפות

 ".ההסברתי

המדור יפעל למען קידום תחושת הזיקה בין תורמי ושוחרי האוניברסיטה לבין  " -המטרה החמישית

שר המדור אחראי עליו.  הוסכם בוועדה כי מטרה זו חבר הנאמנים אאירוע מטרה זו עוסקת ב ."הסטודנטים

 תשאר גם בשנה הקרובה. 

לראשונה עיתון הצ'ופצ'יק נמצא תחת מדור הסברה. היות והמטרה העיקרית של  -הצ'ופצ'יק ןמטרה לעיתו

שנה ולכן יזו מהווה שנת מבחן לצ'ופצ'יק שנה אינה הסברה יש חשיבות לכתיבת מטרה ייעודית לעיתון.  העיתון

בעיקר בנוגע לגיוון התוכן של העיתון וכן הנגשת  התנהלחשיבות רבה להתנהלות העיתון בשנה זו. הדיון בועדה 

ות שילוב הצ'ופצ'יק בכלל הפלטפרמ " -העיתון ושילובו בפלטפורמות ההסברתיות של המדור. המטרה שנוסחה

 ".ההסברתיות וגיוון תוכן העיתון

רי הועדה הוסיפו דגשי עבודה חשובים לפעילות המדור השוטפת במהלך בנוסף לקביעת וניסוח המטרות חב

 השנה.  

  להיות יותר פתוחים לשמוע ולהקשיב לסטודנטים •

 שיתוף במידע ורציונל קבלת החלטות כחלק משיפור השותפות בין האגודה לסטודנטים.  •

 .הגברת הפרסום בתקשורת המקומית •

 הסברת המועצה( כיעד של המטרה הראשונה.הסברת המועצה )בהתאם לתוכנית העבודה של  •

 -הנוסח הסופי של מטרות המדור לפי סדר חשיבות

מיצוב המדור כגורם שירותי ואקטיבי בשיתופי פעולה הן בתוך האגודה ומועצת הסטודנטים והן מול  .1

 גורמים חיצוניים.

והשתתפות הסטודנטים  הגברת תחושת האמון בין הסטודנטים לאגודה על ידי קשר בלתי אמצעי, שקיפות .2

 .בפן ההסברתי

 הנגשת פעילות האגודה לדוברי ערבית ואנגלית. .3

 המדור יפעל לקידום ולהעמקת פלטפורמות ודרכי הפרסום הקיימות. .4

 המדור יפעל למען קידום תחושת הזיקה בין תורמי ושוחרי האוניברסיטה לבין הסטודנטים. .5



 

 

 וון תוכן העיתון שילוב הצ'ופצ'יק בכלל הפלטפרמות ההסברתיות וגי .6

 

 "מאשרת את מטרות מדור הסברה לשנת ה'תש"פ"וועדת הסברה  :נוסח ההצעה

 , עומר חבדחיה כהן :קולות בעד

 וגליה קלר
      - :נמנעים - :קולות נגד

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

 לישיבות הבאות
 

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

- 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

- 

 

 בברכה,

 גליה קלר

 הסברהיו"ר ועדת 


