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  #01מס'  הסברהסיכום ישיבת ועדת 

 .משרד הסברהב 9/11/2016הישיבה התקיימה בתאריך 

 02:54זמן סיום:  02:22זמן התחלה: 

 נוכחים:

 : חברי הוועדה

 עדן אלקובי

 גל לבנט

 מדרוני דורון -הסברהרמ"ד 

 חברת ועדת ביקורת -משכית

 משקיפים:

  חסרים:

 יו"ר-שמעון דיין

 עיקרי הישיבה

 שבוע פתיחת הלימודים:  .0

  מאופן תפעול שבוע הפתיחה ומהישגיו. דורון וצוות ההנהלה מרוציםבאופן כללי,  .א

פתיחת שנה מצד על פי סקר שביעות רצון של האגודה עולים נתונים טובים על התנהלות מופעי  .ב
 הסטודנטים.

 מתנות פתיחת שנה:  .ג

  ללא בעיות מיוחדות.חלוקת המתנות עברה בצורה שקטה 

 במשרד ותקולים  ניתן להחליף  בהתאם להזמנהבוצעו  את הכיסויים למחשבים הניידים שלא
השירותים. כמו כן, לראשונה, תלמידים זרים קיבלו את המתנות דרך עמדת החלוקה ולא 

 על ידי מדור קש"ח. בעמדה נפרדת

בעקבות עבודה מקדימה להעלאת המכירות למופע פתיחת שנה, כמו גם שילוב  מופע פתיחת שנה: .ד
 4222-משמעותי יותר של שיווק אינטרנטי ושינוי המיקום, עלייה בכמות הכרטיסים הנמכרו השנה. מ

 בשנה הנוכחית. 4022-בשנה שעברה לכ

ועל כן מרוחק מהסטודנטים  00השנה מתקיים רק ליד בניין התקיים דיון בנוגע לכך שהפנינג פתיחת  .ה
. הובהר כי הוצב שילוט מתאים גם באזורים אלו וכי לא ניתן להעתיק את 02-שלומדים לרוב בבנייני ה

 מיקום ההפנינג בשל מגבלות רישוי.

 
  סוכם כי רמ"ד הסברה תעביר מסמך מסכם על שבוע פתיחת השנה, מבחינת נתוני המכירות

 אתן לשנים קודמות.והשוו

 . פעילות משרד שירותים בקמפוס הפקולטה לרפואה: 2
 אך מכירת הכרטיסים הייתה נמוכה. ניכר כי פעילות בקמפוס בריאות הייתה חיובית בשבוע הפתיחה .א

שעות כל שבוע בימים קבועים. מייל יישלח מבעוד מועד לתלמידי  3לאורך השנה, יפעל הדוכן למשך  .ב
 אפ לעמדה. -ן רולקמפוס הבריאות והוכ

 התקיים דיון בנוגע ליום ושעות הפתיחה, בהתאם למערכת הלימודים של הסטודנטים בקמפוס. .ג

 

  במידת הצורך, יופעל להתנסות 03:22-ל 02:22סוכם כי הדוכן יפעל, כפיילוט, בימי שני בין השעות .
 לטובת השוואה.  00:22-ל 20:22ביום שני בין השעות 

 



 

 

 
 . עדכוני רמ"ד להמשך עבודה : 3

תתקיים בקרוב פגישת אפיון עם החברה המקימה את האתר, כאשר העבודה מתרכזת כרגע בממשקים  .א
 עם האוניברסיטה. העניין מטופל ברמת מנהלים והשיח הוא כרגע חיובי. 

ים, כפי הושם דגש על ידי חברי הועדה כי יש לפעול לאור תוכנית שיווק שנתית, המחולקת לפי מדור .ב
 שנדרש על ידי הועדה.

 

 .סוכם כי מסמך התכנון השנתי לשיווק יוצג במהלך הישיבה הקרובה 

 

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

 .רמ"ד-מסמך מסכם על שבוע פתיחת השנההצגת  .0

 .רמ"ד -הצגת מסמך תכנון שיווק שנתי .0

 

 בות הקרובות:הנושאים הצפויים להעלות בישי 

 .סטטוס תוכנית עבודה שנתי .0

 .הכרת המדור על אנשיו .0

 .לו"ז קמפיינים .3

 

 בברכה,

 שמעון דיין

 הסברהיו"ר ועדת 


