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  #7 מס' הסברהועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"ל המועצהב 19/7/2016הישיבה התקיימה בתאריך 

 00:00זמן סיום:  00:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 : שמעון דיין וגל לבנטחברי הוועדה

 רמ"ד הסברה: דורון מדרוני

 משקיפים:

 וריהועדת ביקורת:  יו"ר

  חסרים:

 מאושר -מבחנים -מור אליהו

 

 עיקרי הישיבה

 הצעות החלטה:

הצגת יעדי המדור ואישורם לשנת הנושא: 

 עבודה תשע"ז

ועדת הסברה מאשרת את יעדי המדור לשנת נוסח ההצעה: 

 כפי שהוצגו בישיבה. עבודה תשע"ז

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  שמעון, גלקולות בעד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 1היעדים שאושרו מצורפים בנספח הערות: 

 

 נושאים לדיון:

  תשע"ותכנון מול ביצוע מדור הסברה הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 הערות: 

 

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

תוכנית עבודה שנתית, הצגה לוועדה מיועדת לסוף חודש שלד עבודה שוטפת על יעדי המדור תוך בניית 

 אוגוסט. 

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 סטטוס

 

 בברכה,

 שמעון דיין

 הסברהיו"ר ועדת 



 

 

 

 : יעדי המדור כפי שאושרו בישיבה0נספח 

 

 כלל מדורי:

 מדור הסברה יתנהל כמשרד שירותי, מקצועי ומומחה ידע בתחומי ההסברה, הדוברות והפרסום ככל שניתן.·

 

 פרסום ומיתוג:

שירותי ואירועי האגודה יועברו לציבור הסטודנטים באמצעות כלי ההסברה והפרסום של המדור בצורה ·

 ל מתן השירות / האירוע.אופטימאלית ושקופה, תוך שימת דגש על מיתוג האגודה כמי שאמונה ע

 המדור יפעל ליצירת פלטפורמות ואפיקי פרסום חדשים.·

 מדור הסברה יקדם ויבנה פלטפורמות לפרסום בקהילה, של אירועים הפתוחים לציבור הרחב.·

המדור ישאף להיות מעורב בכל אירוע אשר יוזם כל מדור אחר ולסייע בבניית תכנית פרסום מקדימה עבור ·

 ועה באופן מיטבי.האירוע וביצ

 .מדעי הבריאותהמדור ישים דגש משמעותי על פרסום אירועי ושירותי האגודה בפקולטה ל·

מדור הסברה יסייע ככל הניתן לפרסום יוזמות סטודנטיאליות, בתוך הקמפוס ומחוצה לו, הן לאירועים ביוזמת ·

 סטודנטים והן לאירועים ביוזמת הקהילה )ללא מטרות רווח(.

 פרסום נגיש של תכני אגודה רלוונטיים בדגש על השפות ערבית ואנגלית. המדור יפעל למען·

 

 משרד אינטרנט:

אתר האגודה יהיה אתר אטרקטיבי, אינפורמטיבי, חדשני, קל לשימוש וכן יהווה את מוקד המידע העיקרי ·

 והרלוונטי ביותר עבור כל פעילות/אירוע/שירות הניתן על ידי האגודה.

 

 ניו מדיה:

מיצוב דף הפייסבוק של האגודה ככלי להגברת המודעות לאירועי האגודה ויוזמות סטודנטיאליות שונות, המשך ·

 ולשמירה על קשר בלתי אמצעי עם ציבור הסטודנטים.

המדור ינצל רשתות חברתיות באופן פעיל, שוטף ותדיר ויקדם באמצעותם את אירועי האגודה ויוזמות ·

 סטודנטיאליות שונות.

 

 דוברות:

 קידום פרסום האגודה בתקשורת הארצית והמקומית בצורה אקטיבית.·

 ארגונית בקרב עובדי האגודה.-חיזוק המודעות בנושאי דוברות חיצונית ופנים·

 

 קש"ח:

המדור יפעל לחיזוק הקשר הרציף עם התורמים וימשיך בפיקוח ובניהול התרומות לאגודה מפרויקט חבר ·

 הנאמנים.

הקשר של הסטודנטים הישראלים עם הסטודנטים הבינלאומיים בקמפוס תוך בחינת שיתוף המדור יפעל לחיזוק ·

 הפעולה עם מוסדות האוניברסיטה וגופים נוספים העוסקים בנושא.

 המדור יהיה נגיש לסטודנטים הבינלאומיים ויסייע להם בתהליך הקליטה והשהות באוניברסיטה ובארץ.·



 

 

 המדור יעודד ויזום פעילויות בנושא קשרי חוץ לכלל הסטודנטים בכלל ולסטודנטים הבינלאומיים בפרט.·

 

 משרד שירותי אגודה:

משרד שירותי האגודה יהיה אטרקטיבי, אינפורמטיבי, עדכני ויתנהל כמשרד שירותי ומסביר ככל הניתן עבור ·

 כלל הסטודנטים ברחבי האוניברסיטה.


