
 

 

 

7/2/2016 

  #2 מס' מעורבות סטודנטיאליתועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"ל-ב 7/2/2016הישיבה התקיימה בתאריך 

 22:00זמן סיום:  20:15זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 .ארם, אביעד כהן, עדן אלקובייעל עמית, יעל  חברי הוועדה:

 משקיפים:

רכזת לטיפול  )למעט לירון אבידר, רמ"ד מעורבות, רכזי מעורבות -אופיר נפתלימשקיפים שנכחו ותפקידיהם: 

 ., חבר מועצה שמעון דיין( מגדרי שוויוןידום בהטרדות מיניות ולק

 .אור קרןחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 חברת ועדה איילה שלזינגר.ראובן, מור חברת ועדה 

 

 עיקרי הישיבה

 הצעות החלטה:

 ארגונים חברתייםל קריטריונים הנושא:

לערב הוקרה לפעילים לשליחת נציגים 

 .חברתית

כפי  םועדת מעורבות מאשרת את הקריטריונינוסח ההצעה: 

  שהוצגו על ידי רמ"ד מעורבות. 

יעל ארם, אביעד כהן, קולות בעד: 

 איתמר טרם.
 עדן אלקובינמנעים:  איןקולות נגד: 

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

 איןהערות: 

 

 

 נושאים לדיון:

 הכרת מדור מעורבותא: הנוש
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

השוטפת על ידי רמ"ד מעורבות. לאחר מכן כל רכז הציג את תפקידו במדור, תחילה הוצגה הפעילות הערות: 

רכזת לטיפול בהטרדות ה. רמ"ד מעורבות הציג את תפקידה של 'פרויקטים להמשך השנה ולקחים מסמסטר א

   מיניות ולקידום שוויון מגדרי.



 

 

 דיון ראשוני בנושא קידום תרומות דם בקמפוסהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

חבר מועצה ,מטעם מדעי החיים ,שמעון דיין הציג את הצעתו לפרויקט קידום ועידוד תרומות דם הערות: 

ברחבי הקמפוס, לאחר ההצגה התפתח דיון סביב הנושא האם למדור יש את הזמן לקדם פרויקט בהיקף זה 

ת דעתו בנושא ואמר שעל מנת לקדם את הפרויקט יהיה אפת. רמ"ד מעורבות הציג מבלי לפגוע בפעילות השוט

על המדור לקצץ בשעות המוקדשות על ידי הרכזים לנושאים אחרים. כל נוכחים בדיון הסכימו עם חשיבותו של 

 יועלה פוסט בנושא זהשלעת עתה הוחלט הנושא והוחלט שהועדה תמשיך לדון בנושא בישיבה הבאה. עוד 

  .לל הסטודנטיםלכ

 

 

לארגונים חברתיים   םדיו והצבעה שנושא קריטריוניהנושא: 

 .לערב הוקרה לפעילים חברתיתלשליחת נציגים 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

ארגונים:                33שגובשו על ידי צוות המדור ובהם עומדים  םרמ"ד מעורבות הציג את הקריטריוניהערות: 

                      :                                                                                                                            םלהלן הקריטריוני

 ם שכר/מלגה עבור פעילותם(מתנדבים טהורים )לא מקבלי .1

 סטודנטים. 2

 פעילות אקטיבית לאורך הסמסטר האחרון בשיתוף וסיוע המדור.. 3

 –הגדרת 'פעילות חברתית'  

 .סיוע לקהילה          -

 .העלאת נושאים אקטואליים          -

 .פעילות פוליטית ועידוד שיח פוליטי          -

 

סביב הסעיף הראשון. חברת הועדה, עדן אלקובי, הביע את מחאתה  התפתח דיון בין חברי הועדה בעיקר

שקיעים בהרבה יותר ביחס למתנדבים מלגה על התנדבותם, אבל מ/בטענה שישנם מתנדבים שמקבלים שכר

"טהורים" ועל כן מגיע להם שתינתן להם הזכות להשתתף בערב הוקרה. אור קרן, חבר ועדת ביקורת , חיזק 

ך שאמר שלרוב, מצב הכללי של הסטודנטים אינו מאפשר להם להתנדב באופן "טהור" את טענתה של עדן בכ

ולכן צריך להוקיר את אלה שבוחרים לעשות את עבודתם )בשכר או מלגה( במסגרת התנדבותית. מהצד השני 

עלו דעותיהם של רמ"ד מעורבות וחברת הועדה , יעל ארם שטענו שאותם המתנדבים כבר מקבלים שכר על 

 תם ולכן עלינו להוקיר את אלה שנותנים מזמן החופשי למען הארגון.עבוד

 

 

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

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 הצגת נושאים לקידום על ידי חברי הועדה., פרויקט לעידוד התרמות דם בקמפוס המשך דיון בנושא

 

 



 

 

 בברכה,

 איתמר טרם

 מעורבות סטודנטיאליתיו"ר ועדת 


