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בן מלול  , רועי שבתאי, אוריה ברונשוויג: מ" ח:משתתפים חברי ועדה

לירז יפה : נעדרים

ד הסברה  "רמ- אחיה שץ: משתתפים נוספים

אין : משקיפים

 :הישיבה בראשות

ר הועדה "יו

 

: עיקרי הישיבה

 :נושאים שנדונו .1

 ד"עדכונים של הרמ –  

 רכז ורכזת דו קיום          -

החלפת כל אזכורי הלוגו הישן בחדש - פרויקט מיתוג          -

החלפה של השמשוניות הישנות           -

שיפוץ משרדים באגודה           -

אפליקציה           -

חתירה לשינוי - פני אתר          -

לוח דירות מתוקן           -

מעורבות סמויה בלבד - שוכרים חכם          -

העברת מקל למדור אקדמיה - יוניקלאס          -
 

 יש להספיק את לוח הזמנים שנקבע עד לאישור התקציב בישיבת המועצה בספטמבר – ר ועדה"עדכוני יו ,

ד לאחר שנאשר את "ועל כן עלינו להיפגש שוב בקרוב כדי לאשר את תוכנית העבודה שתיבנה על ידי הרמ

 . היעדים לשנה הבאה

 דיון על יעדי המדור לשנה הבאה והצבעה. 

: החלטות שהתקבלו. 2

כפי שהוצגו בישיבה ועל פי השינויים  שעלו – ג "שנת תשע– ועדת הסברה מאשרת את יעדי המדור לשנה הבאה 

 ההחלטה התקבלה פה אחד –בדיון 

: התקדמות בטיפול במשימות שחולקו

אין 



 

 

: נושאים לטיפול עד הישיבה הבאה

. ד הסברה"רמ– בניית תוכנית עבודה למדור שתבנה בהתאם ליעדים שאישרה הוועדה 

: נספחים

: היעדים שהוצגו בישיבה לפני השינויים

 

 המדור יפעל לחיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה -1
: הרחבה

  את אירועה ואת שירותיה בצורה אופטימאלית ומרבית,המדור יסביר וימתג את האגודה. 

 המדור ישווק את האגודה בדרכים יצירתיות ומגוונות. 

  ניו מדיה - דרך האמצעים התקשורתיים העומדים לרשותוית השונים\עם כלל הסטודנטהמדור יחזק את הקשר
( סקרים משובים)וכולי 

 
 
 

 המדור יפעל להגביר את מידת הפרסום והסנכרון של אירועי האגודה  -2
: הרחבה

 יבנה עבורו תוכנית הסברה מקדימה ועבור האירוע עצמו, המדור יהיה מעורב בכול אירוע אשר יוזם כל מדור אחר ,
 . ויבצעה באופן מיטבי

 החלטותיה וישיבותיה הרלוונטיות לציבור הסטודנטים , בבחירות למועצה- המדור יתמוך בשיווק ופרסום המועצה
 ויפעל לחזק את קשריה עם הסטודנטים

 

 מערך האינטרנט- 3

המדור יפעל לשדרוג ומינוף מערך האינטרנט באגודה על כלל תחומיו 

 .הרחבת מערך הניו מדיה ושדרוג אתר על כלל תחומיו, השקת אפליקציה -

  של האגודה בקרב הסטודנטים השוניםמערך האינטרנטהמדור ישווק את  .4

 השונות על ידי קהל היעד בפלטפורמות המדיהבמטרה להגביר את השימוש 

: הרחבה

  רכזי דו קיום 

  תרגום לאנגלית 

 .מיסוד עבודת משרד גרפיקה כמחלקה נותנת שירות .5

: הרחבה

 מחלקת גרפיקה תיתן שירותי גרפיקה בתשלום כלפי לקוחות חוץ. 

 ניהול יעיל יותר של המשרד 

 

לקידום וביצוע ימי אוריינטציה בכל הפקולטות והמחלקות באוניברסיטה על מנת , יחד עם מדור אקדמיה, המדור יפעל .6

 (אוריינטציה). שסטודנטים חדשים יכירו את האוניברסיטה בכלל ואת אגודת הסטודנטים בפרט טרם פתיחת שנת הלימודים

 

 .המדור יפעל להגביר את פעילות הדוברות באגודה לצורך שיפור תדמית האגודה בציבור .7

 

 :הרחבה

o מדור הסברה יפעל בדגש על : 

  ולא מחכה שישלחו שאילתא , אשר נותנת דעתה בכל מקרה שצריך– דוברות אקטיבית

 .לתגובתה

  וחברי מועצה לפעילויות דוברות (ר לדוגמה"יו)דוברות שמעודדת ומפעילה עובדי אגודה. 

  דוברות אשר מסנכרנת את קו ההסברה עם כל הגורמים הרלוונטיים– דוברות מסונכרנת ,

 .ומעדכנת את הנהלת האגודה וחברי המועצה בגין כל קו הסברתי  אשר ננקט

  כולל חברי , דוברות אשר דרכה מתנקזים כל מאמצי הדוברות באגודה– דוברות מרכזית

 .ואשר בלעדיה אין מתבצעת דוברות, המועצה



 

 

  דוברות אשר מנהלת ולא מנוהלת במאמץ ההסברה האגודתי– דוברות מנהלת . 

 דוברות אשר מקיימת קשרי עבודה ענפים עם גורמי התקשורת המקומית והארצית. 

 המדור יבנה תוכנית הטמעה של הסדרת צוות תגובות בקרב חברי המועצה ועובדי האגודה .

 

המדור יפעל לרווחת הסטודנטים בתחום מחירי שכירות הדירות במטרה להעלאת מודעות הסטודנטים וקידום פתרונות  .8

 .לשירות מטרה זו

בשיתוף עם מדור מעורבות תחת רכז התיישבות 

 

 

: היעדים הסופיים כפי שהוועדה הצביעה עליהם ואישרה אותם

 
 המדור יפעל לחיזוק הקשר בין הסטודנטים לאגודה .1

: הרחבה

  את אירועה ואת שירותיה בצורה אופטימאלית ומירבית,המדור יסביר וימתג את האגודה. 

 המדור ישווק את האגודה בדרכים יצירתיות ומגוונות. 

 ניו מדיה -ית השונים דרך האמצעים התקשורתיים העומדים לרשותו\המדור יחזק את הקשר עם כלל הסטודנט
 (סקרים משובים)וכולי 

 קיום-רכזי דו. 

  (הרבה תרבות)מה מתורגם לאנגלית. 

 
 המדור יפעל להגביר את מידת הפרסום והסנכרון של אירועי האגודה  .2

: הרחבה

 יבנה עבורו תוכנית הסברה מקדימה ועבור האירוע עצמו, המדור יהיה מעורב בכול אירוע אשר יוזם כל מדור אחר ,
 . ויבצעה באופן מיטבי

 החלטותיה וישיבותיה הרלוונטיות לציבור הסטודנטים , בבחירות למועצה- המדור יתמוך בשיווק ופרסום המועצה
 ויפעל לחזק את קשריה עם הסטודנטים

 

המדור יפעל לשדרוג ומינוף מערך האינטרנט באגודה על כלל תחומיו  .3

 .הרחבת מערך הניו מדיה ושדרוג אתר על כלל תחומיו, השקת אפליקציה -

 

המדור ישווק את מערך האינטרנט של האגודה בקרב הסטודנטים השונים במטרה להגביר את השימוש בפלטפורמות המדיה  .4

 השונות על ידי קהל היעד

 

 .מיסוד עבודת משרד גרפיקה כמחלקה נותנת שירות .5

: הרחבה

 מחלקת גרפיקה תיתן שירותי גרפיקה בתשלום כלפי לקוחות חוץ. 

 ניהול יעיל יותר של המשרד 

 

 .המדור יפעל להגביר את פעילות הדוברות באגודה לצורך שיפור תדמית האגודה בציבור .6

 

 :הרחבה

o מדור הסברה יפעל למיסוד מערך הדוברות בדגש על : 

  ולא מחכה שישלחו שאילתא , אשר נותנת דעתה בכל מקרה שצריך– דוברות אקטיבית

 .לתגובתה

  וחברי מועצה לפעילויות דוברות (ר לדוגמה"יו)דוברות שמעודדת ומפעילה עובדי אגודה. 

  דוברות אשר מסנכרנת את קו ההסברה עם כל הגורמים הרלוונטיים– דוברות מסונכרנת ,

 .ומעדכנת את הנהלת האגודה וחברי המועצה בגין כל קו הסברתי  אשר ננקט



 

 

  כולל חברי , דוברות אשר דרכה מתנקזים כל מאמצי הדוברות באגודה– דוברות מרכזית

 .ואשר בלעדיה אין מתבצעת דוברות, המועצה

  דוברות אשר מנהלת ולא מנוהלת במאמץ ההסברה האגודתי– דוברות מנהלת . 

 דוברות אשר מקיימת קשרי עבודה ענפים עם גורמי התקשורת המקומית והארצית. 

 המדור יבנה תוכנית הטמעה של הסדרת צוות תגובות בקרב חברי המועצה ועובדי האגודה. 

לקידום וביצוע ימי אוריינטציה בכל הפקולטות והמחלקות באוניברסיטה על מנת , יחד עם מדור אקדמיה, המדור יפעל .7

 (אוריינטציה). שסטודנטים חדשים יכירו את האוניברסיטה בכלל ואת אגודת הסטודנטים בפרט טרם פתיחת שנת הלימודים

 

המדור יפעל לרווחת הסטודנטים בתחום מחירי שכירות הדירות במטרה להעלאת מודעות הסטודנטים וקידום פתרונות לשירות  .8

 .מטרה זו

בשיתוף עם מדור מעורבות תחת רכז התיישבות 

 

 

 ,בברכה

, רועי שבתאי

ר ועדת הסברה "יו

 

 


