
 

 

 6/8/2019 

  לא מן המניין הסברהועדת סיכום ישיבת 

 כללי
 .חדר מזכ"ליתב 1/8/2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 15:00זמן סיום:  12:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 וגליה קלר חיה כהן חברי הוועדה:

 משקיפים:

 הנכנסרמ"ד הסברה  -אור ארז :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 כליל דרורחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 ושי שביט עומר חבד עידן קנר

 דיונים

 מעבר על תוכנית עבודה של מדור הסברההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 תוכן הדיון: 

 אור רמ"ד הסברה הציג בפני הוועדה את תוכנית העבודה שהמדור הכין בחודש האחרון. 

בעבודה מול החברה המספקת את  שקיים במעבר על תוכנית העבודה של משרד אינטרנט אור תיאר קושי

. בנוסף, החברה דורשת סכום לא הגיוני לשירותים החדשים שהמדור רצה האינטרנט השירותים של אתר

היות וההסכם עם החברה כבר נחתם לשנה האחרונה ישנה בעייתיות בעזיבה של החברה ומעבר להוסיף לאתר. 

ולא תתקבל הצעה במידה המדור בדיון עם החברה להורדת המחיר לשירותים החדשים לכן  לחברה אחרת. 

עם החברה באופן  ויעבודהמדור לא יוסיף את החידושים  ום על פי תוכנית העבודה שנכתבה(לגיטימית )בסכ

 . בנוסף, תתבצע בדיקה האם ניתן להוסיף את החידושים ע"י חברה חיצונית אחרת במחיר הרצוי.שוטף בלבד

בעל עלות .לוח זה לוח מחיק הענק רכישה של בתוכנית העבודה של מיתוג וקמפיינים אחת מהמשימות היא 

גבוה מאוד וכן לא ידוע מה המידות שלו. לכן הוועדה ביקשה לקבל את המידות של הלוח וכן לבצע חשיבה 

 נוספת האם הלוח והשימוש בו שווים את המחיר.

לאחר מאמצים רבים ושיתוף פעולה  -רחיב על הפרויקט החדש רדיו דרוםע. דובר אור הבתוכנית העבודה של 

עם רדיו דרום אור הצליח להשיג תוכנית של האגודה ברדיו דרום. בעזרת התוכנית האגודה שתיחשף יותר 

בתקשורת המקומית )אחת מהדגשים שהועדה הנחתה את מדור הסברה לכתיבת התוכנית(. הפרויקט עדיין 

 בור אישור ע"י הוועדה )באישור תוכנית העבודה בישיבה הבאה(.בפיתוח ויצטרך לע

בתוכנית העבודה של הצ'ופצ'יק הוועדה שמה דגש על כך שבפרסום של שיחות וואטסאפ של סטודנטים יש 

 חשיבות לכך שכלל האנשים שהשתתפו בשיחה ידעו ויאשרו את פרסום השיחה.

ביותר ושאר ההערות אור הרמ"ד רשם כדי לעבוד  ההערות שפורטו בסיכום זה היו ההערות המשמעותיות

 בשנית על תוכנית העבודה לקראת הישיבה הבאה בה היא צפויה לעבור אישור.

 בנוסף, קיימת הקלטה לישיבה זו בה ניתן לשמוע את כל ההערות בפירוט.



 

 

 לישיבות הבאות
 

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

 מדור הסברה יבצע מעבר ותיקון של תוכנית העבודה לאחר ההערות של הוועדה. -

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 הסופית תוצג ואישורה יעלה להצבעה. העבודה תוכנית -

 

 בברכה,

 גליה קלר

 הסברהיו"ר ועדת 


