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 4' סיכום ישיבה מס- ועדת הסברה

.  בית הסטודנט3קומה , בחדר ארגונים 27.03.12הישיבה התקיימה בתאריך 

 17:50:  זמן סיום16:15: זמן התחלה

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

ינסקי 'מ רועי זרוצ"ח: נעדרים

ל המועצה  " מזכ–קסם סיימון , ד הסברה"רמ- שני ורון: משתתפים נוספים

 נציגת ביקורת –מור צורן : משקיפים

 :הישיבה בראשות

ר הועדה "יו

 

: עיקרי הישיבה

 :נושאים שנדונו .1

והוועדה אישרה את , ד הסברה סקרה את העדפות המדור לחציון ודירוגן"רמ– העדפות מדור לחציון  .1

 :(פירוט בקובץ נפרד מצורף)דירוג ההעדפות. הצעתה כמו שהיא

 תקצוב תוספת שעות עבודה לעורך המשנה של האתר .1

 הגדלת בנק שעות של משרד גרפיקה .2

 הגדלת כמות שעות העבודה לצורך ביצוע סקרים .3

 יצירת בנק שעות עבור חפיפות בתפקידים חשובים במדור .4

 מדיה- פלאפון אגודה לעורך ניו  .5

 הוועדה תסייע לקידום הסברתו,  סקירה לגבי יום הסטודנט–ד "עדכונים של הרמ .2

בהתאם להחלטת המועצה " שוכרים חכם"גם השנה תצא האגודה בקמפיין : קמפיין שוכרים חכם .3

במטרה להעלות את מודעות הסטודנטים לגבי התנהלות חכמה וכדאית יותר בשכירת דירות , הקודמת

ד ביקשה מהוועדה לחשוב על רעיונות לקידום הקמפיין והרי "הרמ. ומלחמה במחירי השכירות שעולים

 :הצעות הוועדה

  שבועיים לשכירות /כגון מתן טיפים יומיים, לקראת הקמפיין בפייסבוק ובמייל" טיזרים"ביצוע

 במטרה להנגיש את הקמפיין לסטודנטים, חכמה

  בעלי דירות באוניברסיטה\של מחפשי דירות" יום שוק"לבצע 

 (במידה והדבר לא בוצע כבר)לתרגם את החוברות לאנגלית וערבית 

 לקשר את הנושא לרכז התיישבות החדש 

 דירות פתוחות וכו, לעשות יום מרוכז לאופציות מגורים נוספות כמו איילים'..... 

 ביצוע הסברה בנושא בימי אוריינטציה 

 וכמו כן , לבדוק בסקר שהיה בתחילת השנה אם הייתה שאלה לגבי הקמפיין ומה התשובות שהיו

 לבדוק את נושא ההסברה למיעוטים וכיצד ניתן לשפרה



 

 

 בעקבות חילופי התפקידים הרבים שצפויים באגודה יש חשיבות מרובה להגברת –תקופת מכרזים  .4

יש לקדם . המודעות בקרב הסטודנטים בנוגע להתמודדות בתקופת המכרזים ולאיוש תפקידים באגודה

בצורה טובה את המודעות לקראת תקופת המכרזים ולגרום לכך שתהיה כמות יפה של מתמודדים 

 :הוועדה חשבה על מספר רעיון שיעזרו לקדם את הנושא. לתפקידים השונים

 ביצוע ימי זרקור והסברה לתפקידים השונים באגודה 

  (בדומה לבחירות למועצה)טיוב שמעודד סטודנטים לגשת למכרזים–הפקת סרטון ביו 

 (מ למשל"פו)ריכוז של מאמץ במחלקות שיש בדרך יותר מועמדים מתוכן 

 (מכתב)פנייה בנושא של חברי מועצה לבוחרים שלהם 

כמתנת פתיחת שנה וביקשה להוסיף  (עדיפות לתיק צד) הוועדה המליצה על תיק–מתנות פתיחת שנה  .5

 .יומן כמו שהיה עד השנה הנוכחית

מ יפה "ר הוועדה וסוכם שח"יק האחרון פורסם דבר מועצה שכתב יו'ופצ' בגיליון צ–הסברת מועצה  .6

רי ועדות במסגרת "מ מלול יכתוב שאלות ויראיין יו"יק ושח'ופצ'תהיה אחראית על הפרסום הבא בצ

. אתר האגודה

 

: החלטות שהתקבלו. 2

 אין

: התקדמות בטיפול במשימות שחולקו

יק 'ופצ'פורסם דבר מועצה בצ

 

: נושאים לטיפול עד הישיבה הבאה

  דובר האגודה–דף הנחיות לצוות תגובות  .1

. מ מלול" ח–הסברת מועצה באתר האגודה , מ יפה" ח–יק 'ופצ'הסברת מועצה בצ .2

 

 ,בברכה

, רועי שבתאי

ר ועדת הסברה "יו

 


