
 

 

51.50.60 
 

 5מס' # הסברהישיבת  סיכום
 

 אשר במשרדי אגודת הסטודנטים. בלשכת המועצה 06/05/13הישיבה התקיימה בתאריך 
 05:55זמן סיום:  63:05זמן התחלה 

 נוכחים:

  :אור גרנות, קטיה אברבוך, ליאור ירוסמתן רווה, אלינור זגוריחברי הוועדה , 

 משקיפים:

 דורון קרסנטי, חברת וועדת ביקורת 

 אחיה שץ, רמ"ד הסברה 

   ח"מ יואב גולן, ח"מ ליאור לוין, יו"ר ועד מנהל יועד סספורטה 

  חסרים:

 יונתן גויכמן 

 
 עיקרי הישיבה:

 
 נושאים שנדונו : 

 עדכוני מדור: .6

מול חבר הנאמנים, ואירוח אירוע האגודה את חבר המדור עבד על מצגת והסברת האגודה  -

 הנאמנים.

יום הסטודנט: המדור דואג להסעות ועמדות בירורים במהלך יום הסטודנט, הסברה בנושא  -

 מכירת הכרטיסים 

דרושים של האגודה: המכרזים נדחו בשבוע, תוך ריכוז מאמצים בגיוס עוג ניגשים למכרזים.  -

ים ביותר תפקידי רמ"ד תרבות ורמ"ד אקדמיה אליהם עוד לא הגישו מועמדות עד יום יאקוט

 הפגישה. 

אתר אינטרנט : הוצגו הבעיות והקשיים העולים מהשימוש באתר כיום. קשיים אלו מעוררים צורך  .0

רלוונטי במציאת פרוייקטור מטעם האגודה בתקופה הקרובה, על מנת שיעבוד עם גורם חיצוני על 

האתר, במטרה לכתוב צרכים לבניית אתר חדש. המדור יציג שינויים ארגוניים ואפשרויות  אפיון

 תקציביות בכדי לקדם נושא זה. 

הסברת מועצה : דנו בנושא באופן כללי, הוצגו עמדות לגבי אופן ותוכן ההסברה. ח"מ ליאור לוין  .0

דה ורמ"ד פו כל חברי הועהציג הצעת החלטה, ואחרי דיון בה, חסרונותיה ויתרונותיה, בו השתת

 הסברה, התקבלה הסתייגות שנוסחה ע"י חברת הועדה אלינור זגורי.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :החלטות שהתקבלו 

ועדת הסברה מנחה את מדור הסברה לבנות תכנית שיווק למועצה בה ייבחנו ויוגדרו מחדש דרכי  .6

יעצות עם ועדת השיווק וההסברה של המועצה. התכנית תכתב על ידי מדור הסברה בשיתוף ובהתי

תכנית השיווק תכלול מטרות מדידות על מנת שהמועצה תוכל לבחון לאורך זמן אם חל הסברה. 

שיפור בהסברת המועצה. במסגרת תכנית ההסברה יקבע גוף או אדם האחראי על הסברת המועצה 

 56.50.60ויוצג מתווה אופרטיבי לביצוע ההסברה בפועל. התכנית תכתב ותוצג עד ה

 דורון קרסנטי ביקורת נוכח בעת ההצבעה: תחבר
 קטיה אברבוך, מתן רווה, אלינור זגורי, אור גרנות הצביעו בעד:
 ליאור ירוס הצביעו נגד:

 - נמנעים:
 

 
 בברכה,

 ליאור ירוס
 הסברה ר וועדת"יו

 


