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 ג"תשע, ה בתשרי"כ

 

 2' סיכום ישיבה מס - הסברהוועדת 

 

.  בחדר מועצת האגודה שבבניין בית הסטודנט23/1/2013 הישיבה התקיימה בתאריך

 . 20:00: זמן סיום,  18:00: זמן תחילת הישיבה

 

: נוכחים

 . ליאור ירוס,מתן רווה, עדיאל אשרוב: חברי הוועדה

 .איתי בר, רות שפיר, ד הסברה אחיה שץ"רמ: עובדי האגודה

. דורון קרסנטי– חברת וועדת ביקורת 

 

: עיקרי תוכן הישיבה

: הנושאים הבאים נידונו בישיבה 

 – הכרת עובדי משרד הסברה ותפקידם .1

  הכרת עובדי משרד האגודה ומעבר על הגדרות תפקידיהם .א

 עדכונים ממשרד הסברה .2

  דיון בדרכי אפיון האפליקציה .3

לאחר התייעצות עם אחיה .  האגודהתנגד ביצוע סקר חיצוני לטובת אפיון אפליקציי/דיון בעד .א
 סטודנטים על שירותי האגודה 2500הובא לידיעת הוועידה כי ישנו סקר חיצוני מקיף של 

הוחלט להוציא סקר פנימי לעובדי האגודה וחברי המועצה אשר בו ננסה לקבל . המעניינים אותם
 .חוות דעת נוספת על תכולת האפליקציה

 דיון בדרכים לשיפור הסברת מועצה .4

 הוועידה דנה בדרכי פעולה מעשיות לקידום הסברת המועצהכחלק מהכרה בחשיבות קידום   .א
הוחלט על ארבעה ערוצים עיקריים בהם ניתן לקדם את הסברת . הסברת המועצה השנה

 . הוועידה לא דנה לעומק בדרכי הפעולה העתידיות בכל אחד מהערוצים. המועצה

 .הוצע לנוכחים לקחת את דרכי הפעולה תחת חסותם ולטפח אותם במהלך השנה

i.  אלינור- מכתבי בוחרים 

ii. יק 'ופצ'צ - 

iii. (פתוח לעוד מקומות) ליאור ירוס –ניו מדיה /פייסבוק 

iv.  מתן רווה–הסברת בחירות  

v.  עדיאל- אתר האינטרנט של האגודה 

 



 

 

 

: החלטות שהתקבלו

 .משרד הסברה להוציא סקר פנימי על אפיון ותכולת אפליקצית האגודה ממליצה להסברהוועדת 

. פה אחד מהנוכחים: בעד

 

: נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו

מה , לדוגמא באיזה תדירות לפעול. לחשוב כיצד לקדם את הסברת המועצה בכל אחד מהאפיקים שנידונו לעיל
. 'כיצד לרכז תכנים לכל אחד מהערוצים וכו, תהיה התכולה בכל אחד מהערוצים

שניים מהערוצים ונדון בהסברת מועצה בהם יחד עם /ניתן לחשוב שאולי הישיבה הבאה תעסוק במרוכז באחד
 .הגורמים המתאימים במשרד

 

 

, בברכה

                       עדיאל אשרובמ "ח
 .הסברהר וועדת "יו

 


