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  7 מס' הסברהועדת סיכום ישיבת 

 כללי
 .חדר מזכ"ליתב 29/8/2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 16:00זמן סיום:  14:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 וגליה קלר, עידן קנר חיה כהן, עומר חבד חברי הוועדה:

 משקיפים:

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

 כליל דרורחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 שי שביט

 דיונים

 שכר צלמיםהעלאת הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 תוכן הדיון: 

השכר. אור רמ"ד הסברה הציג בפני אל זימון הישיבה צורף מסמך המתאר את הנסיבות לבקשה להעלאת 

הועדה את המסמך בישיבה. אחד מחברי הועדה העלה את הטענה כי אכן יש חשיבות רבה לעובדים שלנו ולכך 

שיקבלו שכר יותר טוב אבל בסופו של דבר מדובר בארגון שמטרתו היא לנצל את כל המשאבים לסטודנטים. 

ציוד יקר ערך אשר קנייה שלו לאגודה תעלה יותר מאשר  בתשובה לכך אור הסביר כי הצלמים מביאים איתם

העלאת השכר. בנוסף, עובדים מקצועיים נוספים באגודה )כמו מאמנים בפוזיטיב או עובדי גרפיקה( מקבלים 

שכר גבוה משכר המינימום והיות וגם במקרה של הצלמים מדובר במקצוע וכן הציוד אותו הם מביאים מן 

 רם וזאת בעיקר כדי שהביקוש יעלה.הראוי יהיה לעלות את שכ

לאחר הדיון הוחלט כי לא תבוצע הצבעה בנושא אלא יהיה ניתן לעלות סייג בנוגע לנושא זה באישור תוכנית 

 העבודה.

 .מצורף לסיכום המסמך שהוצג בישיבה

 הצעות החלטה
 

 2019הסברתי מכספי הקנסות של מועדי ב סמסטר ב  פרויקטבחירת : הנושא

 כספי הקנסות ממועדי ב' מיועדים לחזור אל הסטודנטים דרך פרויקטים של האגודה למען הסטודנטים. :רקע

  :הדיון בוועדה

הנוגעים לאתר שלא נכנסו  פרויקטים 3במהלך הדיון זיו מנהל אתר האינטרנט של האגודה הציג בפני הועדה 

לתוכנית עבודה מפאת חוסר תקציב. הועדה נדרשה להחליט על פרויקט אחד אשר יבוצע בעזרת כספי הקנסות 

מעבר של האתר לאפליקציה )בתצורה  -הפרויקט הראשון שהוצג הוא אפליקציה .2019של מועדי ב סמסטר ב 



 

 

ל האתר בעתיד. הפרויקט השני הוא אזור אישי של אתר(. האפליקציה היא תהווה תשתית להמשך הפיתוח ש

מקום בו כל סטודנט יוכל לראות את הפעילות שלו באתר ובאגודה כגון רכישות של סרטים בנגטיב  -באתר

בהתאם לצרכי הסטודנט הספציפי שליחת  -ואימונים בפוזיטיב. הפרויקט השלישי הוא שליחת עידכונים

לתחומי  יםהרלוונטיאפליקציה דרכה אל הנייד( בנוגע לאירועים  יהתה)תחילת דרך המייל אבל כאשר  עדכונים

 שלו. העניין

היות והאפליקציה יכולה להוות תשתית לשאר הפרויקטים הועדה החליטה לנכון שזה הפרויקט אשר יבוצע 

 בעזרת כספי מועדי ב.

 .מצורפץ לסיכום המצגת שהוצגה בישיבה

מכספי קנסות מועדי ב' סמסטר ב'  4UBGUועדת הסברה מאשרת את הפרויקט אפליקציית " :נוסח ההצעה
2019" 

עידן קנר, , חיה כהן :קולות בעד

 וגליה קלר עומר חבד
      - :נמנעים - :קולות נגד

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

 
 אישור תוכנית עבודה של מדור הסברה לשנת ה'תש"פ: הנושא

לאחר הישיבה הקודמת בה בוצע מעבר על תוכנית העבודה וניתנו הערות למדור הוועדה התכנסה לאשר  :רקע

 את התוכנית עבודה לאחר התיקונים

 : הדיון בוועדה

 העלאת שכר הצלמים כפי שהוצג בדיון הקודם.אישור תוכנית העבודה כלל את היות ולא הועלה סייג בנושא 

 על הסעיפים העיקריים בה לאחר התיקונים מהישיבה הקודמת.בוצע מעבר על תוכנית העבודה ו

וועדת הסברה מאשרת את תוכנית העבודה של מדור הסברה לשנת ה'תש"ף כפי שהוצגה " :נוסח ההצעה
 "בישיבה

חיה כהן, עידן קנר,  :קולות בעד

 עומר חבד וגליה קלר
      - :נמנעים - :קולות נגד

 ☐ :נושא חסוי ☒ :נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה התקבלה פה אחדדין ההצבעה: ההחלטה 

 לישיבות הבאות
 

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

- 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

- 

 

 בברכה,

 גליה קלר

 הסברהיו"ר ועדת 


