
 

 

 #13  מעורבות ועדת ישיבת סיכום

 

 מועצה.בחדר  25.12.15  בתאריך התקיימה הישיבה

 

 13:00זמן סיום:  11:00 התחלה זמן

 

 :נוכחים

 הנא אבו רביעה, תום לבהר., שקד ה נוריימא

 

 :חסרים

 .חן אליהו

 

 :משקיפים

 רמ"ד מעורבות, יעיר אילן, אחיאב לנקרי.

 

 

 :הישיבה עיקרי

 בעד: פה אחד. לעשות ישיבה ללא נוכחות חבר ועדת ביקורת.הישיבה מאשרת  .1

הייתה ישיבת תיאום . נאמר כי בעניין הקמפיין הצגנו את עצמינו מול הנציגים של ועד שוכרי הדירות .2

 שהייתי מאוד מוצלחת. עלתה בעיה של לכתוב תכנית עבודה בזמן שיש פעילות גדושה. 

ועדת מעורבות מאשרת את שיתוף אישור רשמי של שיתוף הפעולה עם "ועד שוכרי הדירות בב"ש".  .3

מי בעד? פה אחד. שיתוף  ת בהתאם לנוהל הקמפיינים החברתיים.הפעולה עם ועד שוכרי הדירו

הפעולה הרשמי התקבל. יש לציין כי אישור שיתוף הפעולה התקיים כבר לפני כן בהצבעה מרחוק 

 תכנית העבודה בשיתוף.  ולכן כתבה

שכל דבר שאנחנו עושים הוא תחת הכובע המשותף. כדי לגרום לאגודת הסטודנטים לעשות  הובהר

 דברים שהם יוצאים מהבועה, זה חשוב שתקפידו על החוקים והכללים.

הוועדה ביקשה מהצוות המוביל לעבות את התכנית,  -אישור תכנית העבודה של הקמפיין החברתי .4

 ום מדדים להצלחה ותמחור. לפרט ולרש

)ראה נספח . מי בעד? פה אחד. ועדת מעורבות מאשרת את תכנית העבודה של קמפיין שוכרי הדירות

 (1מס' 

ורום ארגונים מביאים את חילי היה שבוע פוליטי היה מאוד מוצלח. עוד שבועיים יש פ -עדכון מדורי .5

יום שלישי יש . היה טיול דו לשוני שהפך לתלת לשוני )היו הרבה סטודנטים בינלאומיים(. טרופר

 טיול טעימות. 

, חובות, זכויות, קריטריונים יםדיון בעניין הגדרת יוזמה, הגדרת ארגונים חברתיים, הגדרת תא .6

 (.2מס' יוע והגדרת שיתופי הפעולה במדור )ראה נספר לשיקול דעתו של הרמ"ד בהיקף קבלת הס

( מי  בעד? פה 2)נספח מס'  דרת יוזמות, תמיכה ושיתופי פעולהועדת מעורבות מאשרת את דף הג

 אחד.



 

 

 

 

 

 בברכה,

 , שקד מאיה נורי

 יו"ר ועדת מעורבות.

 

 

 תכנית העבודה: -1נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 הגדרת ארגונים חברתיים, תמיכה ושיתופי פעולה -2נספח 

 תמיכות וסיוע לארגונים דף

יוזמה חד פעמית שבאה לתת מענה לצורך ספציפי מצד סטודנט/ית או קבוצת סטודנטים מאוניברסיטת  – יזמות

בן גוריון או לטובת סטודנטים. יוזמה חברתית היא יוזמה בכך שהיא שפונה לקהל הסטודנטים אם בקשר ישיר או 

 אם בקשר עקיף ו/או להיבט חברתי.  

הוא ארגון סטודנטיאלי אשר אינו פועל למטרות רווח ואינו מייצר הכנסות. הינו ארגון הפועל  – רתיארגון חב

סטודנטים חברי אגודה לפחות. מורכב או פונה לסטודנטים במרחב הדרומי של  3באופן סדיר והמורכב מיותר מ

 הארץ ועושה לפחות פעילות אחת בשנה בקמפוס. 

 3ודנטים למען מטרה חברתית אשר פועלת באופן סדיר ומורכבת מיותר מהתארגנות התנדבותית של סט – תא

סטודנטים חברי אגודה לפחות. מורכב או פונה לסטודנטים במרחב הדרומי של הארץ ועושה לפחות פעילות אחת 

 בשנה בקמפוס. 

 ה בנושא יוזמה יכולה להפוך לארגון חברתי או לתא. ארגון חברתי יכול להפוך לתא ולהיפך. כל קונסטלצי

 אפשרית.

 חובות :

 לפורום ארגונים חייב להגיע בעל תפקיד בארגון/תא. השאיפה היא לראש הארגון.  (1

 , עם הרכז/ת הרלוונטי/ת במדור)ולפחות פעמיים בסמסטר( בהתאם לדרישת המדור יו"ר הארגון ייפגש  (2

 לסדרו. -ובמידה ויש צורךבמידה ויש שימוש במחסן הארגונים, על הארגון/תא ולדאוג להשאירו מסודר  (3

 זכויות :

 קבלת לווי בתהליך הפקת האירוע ממדור מעורבות. (1

 קבלת לווי בתהליך הקמת תא ובנייתו ממדור מעורבות. (2

 עזרה בייעוץ מול גורמי הדיקנאט, האוניברסיטה והגורמים החוץ סטודנטיאלים. (3

ניוזלטר ארגונים חברתיים, פרסום ארגונים פרסום באתר, ) פרסום באפיקי הפרסום של האגודה (4

 (.A3חברתיים בפייסבוק, תליית 

 שימוש בחדר ארגונים ומחסן ארגונים. מותנה בשמירה על סדר המחסן לפי דרישת צוות המדור.  (5

הדפסות, כיבוד והחזרי נסיעה למרצים. הפרדה בין מיתוג והווי חברתי תאי לבין  – תמיכה באירועים (6

 ציפי. תמיכה באירוע ספי

שקלים פר פריט, עליו להעביר תוכנית מסודרת של  500במידה והארגון/תא מעוניין בתמיכה הגדולה מ (7

 האירוע והוצאותיו. כולל מקורות תומכים )הבאת מרצים, אוטובוסים וכו'...(.

 קריטריונים העוזרים לשיקול דעתו של הרמ"ד בהגשת העזרה הרשומה לעיל:

 דיאולוגית אישיתללא משוא פנים וללא זיקה אי -

 פעילות בהשתתפות ולמען סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון.  -



 

 

 נפח פעילות הארגון )ככל שהארגון יותר פעיל כך הוא זכאי לקבל עזרה גדולה יותר( -

 עזרה אקטיבית ועידוד הקמת ארגונים חדשים -

 כמות הארגונים/ תאים הפעילים באירוע -

לקריטריונים הרשומים ו בנוסף פיננסי בהתאם לשיקול דעת סיועבאפשרותו של רמ"ד מעורבות גם לא לאשר 

  מעלה.

במידה וארגון/תא פונים אל מדור מעורבות בהצעה לשיתוף פעולה, המדור ישקול את ההצעה.  –שיתוף פעולה 

כאשר הרציונל המנחה הוא לייצר כמה שיותר שיתופי פעולה כדי לחסוך במשאבים ופעילויות במידה והפעילות 

 עולה בקנה אחד עם התוכנית השנתית ויעדי המדור.     


