
 

 

 

27/10/2015 

  #12 מס' מעורבות סטודנטיאליתועדת סיכום ישיבת 

 .משרד המועצהב 26/10/2015הישיבה התקיימה בתאריך 

 20:25זמן סיום:  18:30זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 אסף תמיר, מאיה נורי, הנא אבו רביעה, תום לבהר. חברי הוועדה:

 משקיפים:

 דורון מדרוני -רמ"ד מעורבות, מ"מ מזכ"ל המועצה -אופיר נפתלי

  חסרים:

 חן אליהו, נועם דיין.

 

 עיקרי הישיבה

 נושאים לדיון:

 עדכון מדוריהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 ]הערות מיוחדות בקצרה[הערות: 

 

 הצעות החלטה:

 בירה ונשירההנושא: 
ה ונשירה" מי בעד להעביר את רווחי האירוע "בירנוסח ההצעה: 

 למען עמותת "דור לדור"

 ]שמות המצביעים נגד[קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 
שמות הנמנעים [נמנעים: 

 מהצבעה[

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

 ]הערות מיוחדות בקצרה[הערות: 

 

 הצעות החלטה:

 תקן רכזת מעורבות קהילתיתהנושא: 
מי בעד להקטין את השעות של רכזת מעורבות נוסח ההצעה: 

 שעות חודשיות 90שעות חודשיות ל 100קהילתית מ

 מאיה, תום, אסףקולות נגד:  הנא קולות בעד: 
שמות הנמנעים [נמנעים: 

 מהצבעה[

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

 ]הערות מיוחדות בקצרה[הערות: 

 

 נושאים לדיון:



 

 

 לקחים מפורום ארגוניםהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

כדי לתת את הרשת  -את הפורום הראשון פתחנו גם לארגונים שהם לא עובדים איתנו בממשק ישירהערות: 

 ארגונים. 20נציגים מ 35הכמה שיותר רחבה. הגיעו כ

 

 

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

ות יעובד על ידי אופיר ותום ויציגו את המסמך בישיבה הוחלט שהמסמך לגבי שיתוף תמיכה וחס .1
 הבאה.

 

 

 בברכה,

 מאיה נורי

 מעורבות סטודנטיאליתיו"ר ועדת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 פירוט מהלך הישיבה:

 

המחשבה . מזג האווירתנאי עקב נדחה  "י אופיר רמ"ד מעורבות. אירוע בירה ונשירהעדכון מדורי ע .1

קיבלו תשומת תחילת סמסטר ב'. האירועים האקטואליים שקורים  -היא לקיים את זה בסוף החורף

שאומר שאנחנו בעד מסרים  -הוצאנו מכתב יחד עם הדיקאן שאגודת הסטודנטים חתומה עליוו לב

 -תאין דרך אחר -של הרגעה. שבוע הבא אנחנו מתחילים קמפיין שמדבר על מסרים של דו קיום

אירועי פתיחת שנה לסטודנטים  9.11בשבועיים שלושה הקרובים: בים לשנוא )בעברית וערבית(. מסר

ערבים: מביאים הצגה שהיא חצי סאטירית חצי מספרת על הבעיות של המגזר. שבוע מעורבות יהיה 

אנחנו רוצים  -יהיה אירוע בנגטיב. מביאים את דורון אלמוג. יהיה יריד ארגונים -שבועות 3עוד 

בסוף השבוע יהיה טיול נפרסם את זה כמו שצריך,  -רגוניםערבים יהיו ישיבות פתוחות של האשב

  ני נסגרת ההרשמה. שבוע הבא יש את המכרז של רכזת קהילה. יום שבשקיעה. 

השנה הוחלט להעביר את התרומה לעמותת "דור לדור". היה דיון לגבי מדוע ועדת מעורבות לא  .2

שפעם הבאה הועדה תקח  -הייתה זו שקיבלה את ההחלטה וחשבנו איך אפשר למנוע את זה לעתיד

 -את ההחלטה הזו בעצמה ותחליט בין עמותות. דובר על לנסח סמכות זו בדף הסמכויות של הועדות

 משימה זו על עצמו. תום לקח 

של מטרות העמותה החלטנו על עמותת "דור לדור". זו עמותה שפועלת באופן  5.1.6אופיר: לפי סעיף 

ארצי ובאזור באר שבע היא מתקשה. הם גם ישתתפו באירוע. ובגלל סיבות אלה אני ממליץ לבחור 

 בהם בתור העמותה שאליה נעביר את הרווחים. 

ההצעה התקבלה פה אירוע "בירה ונשירה" למען עמותת "דור לדור"? מי בעד להעביר את רווחי ה

 אחד.

. האגודה החל מיולי נכנסת לתהליך של בחינה מחדש של תפקיד רכזת מעורבות קהילתית מתפנה .3

ניתן לצמצם אותו כדי לתת כתף למאמץ האגודתי להשאיר את  נבדק האםהתקנים באגודה. 

שאפשר היא  , לפי אופירמסקנההה קרה בשאר המדורים. ז -צמצם זהמדור ב מאוזן. לא רק התקצי

( זה עדיין תקן גדול וזה לא אמור לפגוע בתפקוד. נאמר מצד 90-ל 100שעות )מ 10להוריד אותו ל

 להוריד את הפעילות של מדור מעורבות.האם יש צורך  -בר בהחלטה עקרוניתהוועדה שמדו

שעות חודשיות?  90שעות חודשיות ל 100ת ממי בעד להקטין את השעות של רכזת מעורבות קהילתי

  ההחלטה לא עברה.מאיה, תום ואסף.  -הנא. נגד -בעד

 נאמר כי יש לעשות בחינה מחדש של התפקיד לפני המכרז הבא של התפקיד. 

לקחים מפורום ארגונים: רצינו לדעת איך הדבר הזה היה מנקודת המבט של המדור? מה התגובות  .4

פורום הראשון פתחנו גם לארגונים שהם לא עובדים איתנו בממשק מהשטח? מה הלקחים? את ה

ארגונים. הצגנו את הקווים  20נציגים מ 35כדי לתת את הרשת הכמה שיותר רחבה. הגיעו כ -ישיר

ים המנחים. הצגנו את עצמינו. חשבנו שיגיעו יותר ראשי ארגונים מהמגזר הערבי וזו אחת מהדרכ

שנה היה גם חסרונות )שלא כולם היו( התזמון לפני תחילת ש. "ר חד"יו שלו ליצור גיבוש. בסוף הגיע

ערכים מראש וזו הייתה פתיחה טובה. פורום ארגונים בעיניי צריך שנ -תרונותאבל היו לזה גם י

להיות דבר שהוא על רצף. עבר המסר שאנחנו רוצים שיתוף פעולה ושתהיו מעורבים בכל אירוע 

מעורבות הולך להציב את הארגונים בחזית. אנחנו עוזרים להם  שאנחנו עושים. הסרטון של שבוע

 בפרסומים ובגרפיקות. 



 

 

הוחלט שהמסמך לגבי שיתוף תמיכה וחסות יעובד על ידי אופיר ותום ויציגו את המסמך בישיבה  .5

 הבאה.

 


