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  1' ס סיכום ישיבה מ- מעורבות סטודנטיאליתועדת 

  

  :משתתפים

  .אפרת הולצמן, אהוד פרי, איתמר יוגב, עודד מלמד, נורית רודיך, אסף רוטברד, רועי שבתאי: מ"ח

  . ל המועצה" מזכ-קסם סיימון, עמית פיוטרקובסקי –ד מעורבות סטודנטיאלית "רמ :נוספיםמשתתפים 

  : בראשותהישיבה

  ל המועצה"מזכ

  1 :מספר ישיבה

  17:45שעה , 1.1.2012', איום  :תאריך ושעת הישיבה

  )175משרד , 1קומה , בית הסטודנט (מועצהה לשכת :מקום הישיבה

  :נושאים עיקריים

 :ל"מזכ .1

 .רלוונטיות וקשר לנושא מעורבות סטודנטיאלית, הצגה עצמית של חברי המועצה  .א

שינוי מודגש  ( פה אחדאושרוהסמכויות  -ת הוועדהדיון והצבעה על קבלת סמכויו, פירוט  .ב

  .)בהמשך

 . לעבודת הועדהםפירוט חלקים בתקנון הרלוונטיי  .ג
 

מבנה המדור ובעלי . ד עמית פיוטרקובסקי" רמ– מדור מעורבות סטודנטיאליתהצגת עיקרי פעילות  .2

 . מול המדורחשיבות ודרך עבודת הועדה, הצגת אירועים של מעורבות בחודש הקרוב, תפקידים בוה
 

 :ר ועדה"בחירת יו .3

 .ל המועצה" מזכ-פירוט נהלי הצבעה  .א

אפרת הולצמן פה מ " חה נבחרמעורבות סטודנטיאלית ר ועדת"ליו –ר ועדה "בחירת יו  .ב

 .אחד
  

  



 
 
 
 
 
 
  

  il.co.u4bgu.www://http :אינטרנט  , il.ac.bgu.aguda@mazkal: ל"דוא, 2942-647-08: פקס, 2352-647-08: טלפון

  

 

ם י ט נ ד ו ט ס ה ת  צ ע ו  מ
  גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

  84105* שבע -באר * 653ד "ת

STUDENT  COUNCIL 

BEN GURION UNIVERSITY 

OF THE NEGEV 
P.O.B. 653, BEER-SHEVA 84105, ISRAEL 

 

 :ל המועצה"סיכום מזכ .4

 . הכרחי להצלחת עבודת הועדהד מעורבות"רמשיתוף פעולה עם   .א

 .גדרו נהלי העבודה כחלק מהתרבות הארגונית במועצהל יו"מזכ-מעורבות סטודנטיאליתר "ע יו"בפ  .ב

 . לתפקידה על בחירתאפרת הולצמןמ "ח, ת הנכנסמעורבות סטודנטיאליתר ועדת " את יומברכת  .ג

 .מאמינה מאוד בגודל וחוזק ועדת ומדור מעורבות, הצלחה רבהלחברי הועדה  תמאחל  .ד
  

  :הישיבה הבאהנושאים לטיפול עד 

  .מעורבות סטודנטיאליתר ועדת " באחריות יו– מעורבות סטודנטיאליתר ועדת "יו-ל"ע מזכ"פ .1

 .ר הועדה" באחריות יו-ד מעורבות" רמ-ר ועדת מעורבות סטודנטיאלית"ע יו"פ .2

 .ר הועדה"י יו"מעבר על תוכנית עבודה שתשלח במייל ע .3
  

  : סמכויות כפי שהתקבלו

לה יהיו סמכויותיה השוטפות של ועדת ועדת מעורבות סטודנטיאלית ממליצה למועצת הסטודנטים כי א"

  : ב"מעורבות סטודנטיאלית לשנת תשע

 מעורבות סטודנטיאלית, הטרדות מיניות, ס בפעילותו בתחומי קשרי החוץ"הנחיית מדור מע ,

 .והתיישבות בנגבאיכות הסביבה 

  גיבוש מדיניות גיוס התרומות מחבר הנאמנים לעמותת אגודת הסטודנטים בשיתוף עם ועדת

 .פיםכס

 י "בהתאם ליעדי העבודה שנקבעו ע, אישור תוכנית העבודה של מדור מעורבות סטודנטיאלית

 .הועדה ובקרה על ביצועה

 ס יידונו בועדה לפני הצגתם בפני המליאה"נושאים הקשורים במע".  

  

   ,בברכה

 קסם סיימון

   המועצה ל"מזכ


