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   3 'ס סיכום ישיבה מ-הסברהועדת 

  . אשר במשרדי אגודת הסטודנטים175 בלשכת המועצה חדר 15.02.12הישיבה התקיימה בתאריך 

  21:30:  זמן סיום20:15: זמן התחלה

  

  .בן מלול, רועי שבתאי, רועי זרוצינסקי, יפהלירז , אוריה ברונשוויג: מ"ח :ברי ועדה חמשתתפים

    דובר האגודה–דניאל איסלר , ד הסברה" רמ-שני ורון :יםנוספמשתתפים 

  אין: משקיפים

  : בראשותהישיבה

  ר הועדה"יו

  

  :עיקרי הישיבה

 :נושאים שנדונו

דובר על איך ניתן לשפר את הסברת המועצה ולהגדיל את חשיפת הסטודנטים  – הסברת מועצה .1

ק אחרי ישיבות מועצה הכולל דיווח י'ופצ'כתיבת עמוד בצ: בין ההצעות שהועלו. לחשיבותה ופועלה

כתיבת טורים , על אילו החלטות התקבלו באותה ישיבה או פירוט אחר הקשור במועצה ופועלה

הקמת דוכן , )בתור התחלה בעלי תפקידים(או על פועלם, באתר האגודה של חברי מועצה להיכרותם

ופרסום , אגודה/יברסיטההסברה של המועצה בו יעמדו חברי מועצה באירועים מיוחדים של האונ

 עקבי וממותג לכל, כמו כן הוצע לפתח קו פרסומי אחיד. בולט באתר האגודה לפני ישיבות מועצה

  .הפרסומים של המועצה

צורך בהגברת , לשנה הבאה" שוכרים חכם" מתחילים לבנות את חוברת –ד "עדכונים של הרמ .2

ו כמה שיותר מועמדים איכותיים על מנת שיתמודד, הפרסום וההסברה לקראת תקופת המכרזים

 .על תפקידים באגודה

ב ועדת הסברה וועד "שיהיה כנראה ע( הדובר הציג את הצורך בצוות קבוע של אנשים–צוות תגובות  .3

מ שונה "וכל לענות חבכל פעם י. שיגיבו באתרים ובפורומים השונים לפניות של סטודנטים) מנהל

כמו כן . פקולטה אותה הוא מייצג/אשר רלוונטי יותר למתן תגובה מתוקף תפקידו או המחלקה

 .הדובר יכין דף הנחיות למתן תגובות וקשר. לצורך מתן תגובה לתקשורת בנושאים שונים
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ת השנה קיים רצון לצא. ר האגודה לדון בנושא זה" הוצגה בקשה של סיו–מתנות פתיחת שנה .4

חברי הוועדה . למכרז למתנת פתיחת שנה מוקדם יותר ועל כן צריך להחליט באיזו מתנה מעוניינים

  .העלו מספר אופציות ויבדקו אותן לקראת הישיבה הבאה

  

  :החלטות שהתקבלו. 2

  אין

  :התקדמות בטיפול במשימות שחולקו

  אין

  

  :הישיבה הבאהושאים לטיפול עד נ

 –כנסת מידע לגיליון הקרוב על נוהל בחינות החדש שאושר יק לגבי ה'ופצ'בדיקה עם עורך צ .1

 . ר הוועדה"באחריות יו

ל אחראים על קביעת הגיליונות בהם "ר הוועדה ומזכ" יו–ופציק ובאתר 'קידום הסברת המועצה בצ .2

מ יפה על פרסום תוכן "יק וח'ופצ'ינסקי אחראי על התוכן הראשון בצ'מ זרוצ"ח, רוצים לפרסם

 .באתר

 דובר–ת לצוות תגובות דף הנחיו .3

  חברי הוועדה–מתנות לפתיחת שנה  .4

   חברי וועדה–בקשות לחציון  .5

 ,בברכה

  ,רועי שבתאי

  ר ועדת הסברה"יו
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