
 

 

 

30/3/2016 

  #3 מס' מעורבות סטודנטיאליתועדת סיכום ישיבת 

 .חדר ישיבות מדור מעורבותב 29/3/2016הישיבה התקיימה בתאריך 

 22:15זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 ה שלזינגר, יעל עמיתמור ראובן, אביעד כהן, יעל ארם, איל חברי הוועדה:

 משקיפים:

 רמ"ד מעורבות -אופיר נפתלי

 אור קרןחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 עדן אלקובי

 

 עיקרי הישיבה

 הצעות החלטה:

 התייעלות ארגוניתהנושא: 

ועדת מעורבות מקבלת את המלצת הרמ"ד, עם נוסח ההצעה: 

שעות לרכזת  5שעות במקום  10.א. הפחתה של 2שינוי בסעיף 

שייוון מגדרי וטיפול בהטרדות מיניות  ובחינה מחדש לאיזה רכז 

 יועברו השעות עד תקופת מכרזים  

ל עמית, מור ראובן, יעקולות בעד: 

ה יעל ארם, אביעד כהן, איל

 טרםשלזינגר, איתמר 

 איןנמנעים:  איןקולות נגד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 ]הערות מיוחדות בקצרה[הערות: 

 

 נושאים לדיון:

 חקלאות ישירההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

ה שלזינגר הציגה את פרויקט חקלאות ישירה בשיתוף עם תא האופק. עלו מספר אילחברת וועדה הערות: 

מרכז הספורט ושילוב בשוק חנייה בי , ב'אופציות למימוש הפרויקט כגון: ארגון שוק חקלאים ברחבת הבנג

אומנים. לבסוף הוחלט שהפיילוט יהיה חלק מהשוק אומנים ושהמדור יתמוך בפירסום השוק אומנים ויעזור 

 במימון הדפסת פליירים בנושא חקלאות ישירה. 

 

  תוכנית התמחויותהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 



 

 

יצירת תוכניות ל – Tech 7ו 2020שיתוף פעולה עם עמותת הוועדה איתמר טרם הציג פרויקט ליו"ר הערות: 

העמותות יהיו אחראית על רתימת החברות לתוכנית והמדור על שיווקו  התמחות לסטודנטים בחודשי הקיץ.

בשיתוף  לקדם את הנושא ולנסות להוציא תוכנית פיילוט כבר בקיץ הקרובוהוחלט להמשיך  ברחבי הקמפוס.

 עם חברות בפארק ההייטק )מרכז בסייבר(

 

 שיתוף פעולה עם עמותת אייליםהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

יו"ר הוועדה, איתמר טרם הציג בפני חברי הוועדה את חשיבות שיתוף הפעולה של המדור עם עמותת הערות: 

( בכל הקשור לחשיפת סטודנטים למפעל ההתיישבות בנגב ת רעיון דומההמקדמאיילים )או כל עמותה אחרת 

 . הוחלט לעלות את הנושא לדיון לקראת בניית תוכנית העבודה לשנה הבאה.והעיקר מחוץ לבאר שבע

 

 התייעלות ארגוניתהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

ראש המדור, אופיר נפתלי הציג את המלצותיו בכל הקשור לשינויים בתקנים )של הרכזים( לקראת  הערות:

 הכוללים: שנת התקציב הבאה

 שעות 45-ל 50-)מ מיניות הטרדותבמגדרי וטיפול  שוויוןשעות חודשית בתפקיד רכזת  5הפחתה של  .1

 .(חודשיות

 . שעות חודשיות( 45-ל 55-ת לסטודנטים ערבים )מ/שעות חודשית בתפקיד רכז 10. הפחתה של 2

 ת עושים רחוב נותר ללא שינוי/. רכז3

 שעות חודשיות(. 90-ל 100-ת מעורבות סטודנטיאלית )מ/עות חודשית בתפקיד רכזש 10. הפחתה של 4

 שעות חודשיות(. 90-ל 100-ת מעורבות קהילתית )מ/שעות חודשיות בתפקיד רכז 10. הפחתה של 5

בסך הכול( מתפקיד רכזת שוויון  10שעות נוספות ) 5-חברי הוועדה הביעו את דעתם בנושא והוחלט לקצץ ב 

. הסיבה להחלטה זאת נובעת כרזיםמגדרי והטרדות מיניות והעברתן לרכז אחר במדור עד תחילת תקופת המ

לשמש כגורם המפנה ו, שלדעת חברי הוועדה עיקר תפקידה של הרכזת צריך להתמקד בשוויון מגדרימכך 

 לעזרה מקצועית ולא כגורם מטפל  בכל הקשור להטרדות מיניות. 

 

 מסמך ציפיות למועמדים לתפקיד יו"ר אגודההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

יצירת מסמך ציפיות מהמועמדים לתפקיד יו"ר אגודה יכול להיות פתח לשחיתות בחירות ומצד שני הערות: 

פתח לתיאום ציפיות כנה. הוועדה החליטה ליצור מסמך רציני שמשקף את ציפיותיה מיו"ר האגודה הנכנס 

 לפני מועד הבחירות. ימים 10והוא יוגש עד 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

שעות שקוצצו מתפקיד הרכזת לשיווין מגדרי והטרדות מיניות.                                        5-.החלטה לאיזה רכז יועברו ה1

                                                                                                      .קידום פרויקט התמחויות ובדיקה לגבי משרות שאינן בתחום ההייטק.  2

 תוכנית חקלאות ישירה אל מול האוניברסיטה וקידום פיילוט ראשון כבר בשוק אומנים הקרוב  בדיקת היתכנות. 3

 מדור מעורבות.בתמיכת ושיווק ותא אופק בשיתוף מדור 

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 אין

 

 

 בברכה,

 איתמר טרם

 מעורבות סטודנטיאליתיו"ר ועדת 


