
 

 

 

05.06.2012 

 5' סיכום ישיבה מס- ועדת הסברה

 אשר במשרדי אגודת הסטודנטים 175 בלשכת המועצה חדר 31.05.12הישיבה התקיימה בתאריך 

 19:40: זמן סיום 18:10: זמן התחלה

ינסקי  'רועי זרוצ, בן מלול, רועי שבתאי,  לירז יפה, אוריה ברונשוויג: מ" ח:משתתפים חברי ועדה

אין : נעדרים

דוברת נכנסת  – רות שפיר , דובר יוצא– דניאל איסלר , ד הסברה נכנס"רמ- אחיה שץ: משתתפים נוספים

אין : משקיפים

 :הישיבה בראשות

ר הועדה "יו

 

: עיקרי הישיבה

 :נושאים שנדונו .1

היה יום , (ומנהל טכני של האתר, דוברת, ד"נבחרו רמ)  חילופי תפקידים במדור –ד "עדכונים של הרמ .1

עלייה במספר הסטודנטים )כמות יפה של אנשים הגיעה להתעניין– זרקור מוצלח לתפקידים באגודה 

בשנה הבאה הוא יתבצע בשיתוף עם – " שוכרים חכם"מתחילים בקמפיין , (שהגיעו לעומת שנה שעברה

התפרסמו מודעות , נשלחו מכתבים למועמדים ללמוד בשנה הבאה ביחד עם חוברת, רכז התיישבות

 יתקיים יריד של אופציות נוספות למגורים מלבד 11.6– ב , מ עם ונסה סיימן"למפגשים של ניהול מו

 .(...'דירות פתוחות וכו, איילים)שכירת דירה

בן . צריך לחשוב על נושא– " דבר מועצה"יק יהיה 'ופצ'בגיליון האחרון לשנה של הצ – ר ועדה"עדכוני יו .2

 .לירז התנדבה להחליפו– מלול ביקש שיחליפו אותו באחריות על הסברת מועצה באתר האגודה 

  – לקחים שחברי הוועדה העלו מיום הסטודנט .3

 כדאי – לקח הרבה זמן לעלות על ההסעות , התורים להסעות לכיוון האירוע התנהלו בבלגן ופיזור

 .לארגן תורים מסודרים עם האבטחה

  שיגיעו במקביל וככה תעלה כמות גדולה של – לתזמן יותר טוב את היציאה של האוטובוסים

 .ז כל פעם"אנשים בו

 תורים ארוכים ומבולגנים לדוכני המזון, מחירי אוכל גבוהים ויקרים יותר משנה שעברה. 

 גם במחיר של פחות אומנים באירוע, יותר" בינגוריוני"לעשות אירוע בכמות מצומצמת יותר ו. 

 לא לקבל חסות של סיגריות. 

 הופעות לא מספיק טובות 

 עלות שתייה מוגזמת. 

 (לא להמשיך במתכונת של ערב בשוק הבדואי)לחשוב על קונספט שונה ליום הסטודנט. 

. הדוברים הנחו ונתנו נקודות חשובות–  והאגודה גיבוש צוות תגובות מתוך המועצה .4

 

: החלטות שהתקבלו. 2

 אין



 

 

: התקדמות בטיפול במשימות שחולקו

אין 

 

: נושאים לטיפול עד הישיבה הבאה

אין 

 ,   בברכה

,    רועי שבתאי

ר ועדת הסברה "יו

 

 


