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 4#מעורבות סיכום ישיבת ועדת 

 

 במשרדי אגודת הסטודנטים. 18.03.1013הישיבה התקיימה בתאריך 

 11:00זמן סיום:  10:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 מירב הגן, נטלי עוז, שי סלע, שחר דומיניץ, ליאור לוין, איתי פורמן, דנה גל.

 משקיפים:

 סטס גורבוביצקי, ח"מ.

 , יו"ר הועד המנהל.יועד סספורטה

 אבי בן הלל, רמ"ד מעורבות. 

 נתי חסון, יו"ר אגודת הסטודנטים.

 ועדת ביקורת. ת, חברדורון קרסנטי

  חסרים:

 אין.

 

 עיקרי הישיבה:

  :נושאים שנדונו )כלל הנושאים, גם אם לא התקבלו החלטות(

תן במה לעמדות קידום דיון בשאלה האם ראוי שאגודת הסטודנטים תי -קד"מים של חברות סיגריות .1

 של חברות סיגריות, ומה יהיו ההשלכות של הפסקת העבודה מול החברות הללו. )קד"ם( מכירות

קביעת קוד התנהלות חדש דיון לקראת גיבוש הצעת החלטה של ח"מ איתי פורמן. ההצעה תעסוק ב .2

לשרת הן את , כך שהשת"פ יהיה רק עם עסקים שמוכנים של האגודה מול עסקים חיצוניים לעבודה

  .אוכלוסיית הסטודנטים והן את תושבי באר שבע

 

 החלטות שהתקבלו )רק הנושאים בהם התקבלו החלטות(:

 .הפסקת השת"פ הפרסומי עם חברות סיגריות .1

 רקע

פ עם בין השאר באמצעות שת"לגייס כספים  שמפיקות אירועים כמו יום הסטודנט נוהגותחברות ההפקה 

חברות סיגריות. בתמורה לסכום כסף, חברת הסיגריות מקבלת את ההזדמנות להקים באירוע עמדת קד"ם 

. מטבע הדברים, החברות הציבו עמדות (משמשת להצגת המותג ע"י דיילים)עמדת קידום מכירות ה

ות אסור למשל, מתחם מוגבה שממנו אפשר לצפות בהופעות. היות ולחברות סיגרי -אטרקטיביות ומפתות

לשווק את מוצריהן לאנשים שאינם מעשנים, נוצר מצב בו הכניסה לעמדות המושכות הללו הותרה רק 

גם על  -למעשנים, ומי שלא מעשן לא יכל להיכנס. לאחר יום הסטודנט, האגודה קיבלה תלונות מסטודנטים

יקר על הפן הערכי העובדה שלא היה באפשרותם של סטודנטים שאינם מעשנים להיכנס לעמדות, אבל בע

)אשר מהוות סכנה משמעותית לבריאות וגורמות למותם של אלפים רבים של אנשים  של קידום סיגריות

 . כל שנה(ב

 



 

  

 

 

 

 מסקנות

 .לא לאפשר לחברות סיגריות לפרסם את מוצריהן בעמדות קד"םהוחלט 

 

 החלטה

דום מכירות של חברות ועדת מעורבות קובעת כי בימי הסטודנט של אגודת הסטודנטים לא יתבצע קי

 סיגריות. 

 

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

ניסוח סטטוס בפייסבוק שמטרתו העלאת המודעות לפנייה של האגודה לאוניברסיטה בדרישה לשינוי 

 .דנה -תקנון ההטרדות המיניות

 

 

 ,בברכה

 דנה גל         

 מעורבותיו"ר ועדת 

 


