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  #6 מס' מעורבות סטודנטיאליתועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"ליתב 5/7/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 20:00זמן סיום:  18:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 ולני צפורי ערבה אשכנזי, יהל אשדאלונה חובב, כרם סעדי, ירדן רפפורט, מתן צ'רניאק,  חברי הוועדה:

 

 :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 רמ"ד מעורבות –אלון ניסן 

 

 לירון יו"ר ועדת ביקורתועדת ביקורת:  תברח

 

 אין חסרים:

 יקרי הישיבהע

 הצעות החלטה:

העלאת שעות רכז לענייני הנושא: 

 ערביםסטודנטים 

ועדת מעורבות מנחה את מדור מעורבות להעלות "נוסח ההצעה: 

-שעות חודשיות ל 45-את תקן הרכז לענייני סטודנטים ערבים מ

תערך בחינה מחודשת של   2018באפריל . חודשיותשעות  90

 ."מקימו של הרכז בתוך מבנה האגודה

כרם, ערבה, אלונה,  קולות בעד:

 מתן, יהל ולני
 ירדןנמנעים:  קולות נגד: 

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

עלה החשיבות להתנהלות שוטפת של רכז סטודנטים ערבים למען הסטודנטים ומתן מענה רווחתי הערות: 

יהודים וצריך לפעול בשיתוף פעולה עם לסטודנטים שלא ניתן כיום. יש לסטודנטים צרכים שונים מסטודנטים 

כלל המדורים עדי להנגיש את תוכן האגודה לסטודנטים הערבים.  הצעה לניוזלטר בערבית. צף הקושי לאשר 

הוצאה תקציבית בלי לשעת מאיפה התקציב מגיע. כמו כן, יש נגיעה לכלל המדורים אז צריך לוודא ששאר 

שוב מאוד הקידום של תחום הסטודנטים הערבים באוניברסיטה המדורים ישתפו פעולה בנושא. הוצף גם שח

. להוריד את המשפט "ולאפיין את התפקיד 1עצמה ובדיקנט בפרט. התקבלו שני סייגים מההצעה המקורית: 

תהיה בחינה מחודשת על מיקומו כאשר יש לשקול . לשנות את הניסוח מ"2מחדש יחד עם רמ"ד מעורבות". 

מקימו של הרכז בתוך מבנה תערך בחינה מחודשת של  2018באפריל " ל"רלהעבירו תחת משרד הסיו"

" שני הסייגים עברו באישור של כלל חברי הועדה מלבד חבר הועדה כרם, מנסחו של הצעת ההחלטה האגודה.

 * הצעת החלטה מצורפתהמקורית. 

 

  



 

 

 הצעות החלטה:

פתיחת מכרז לקמפיין חברתי הנושא: 

 לשנת תשע"ח

ועדת מעורבות ממליצה לועד המנהל לפתוח  "נוסח ההצעה: 

 מכרז לקמפיין חברתי לשנת תשע"ח"

ערבה, אלונה, מתן, קולות בעד: 

 יהל וירדן
 כרם ולנינמנעים:  קולות נגד: 

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

בתחילת הדיון הרמ"ד הציג כי במידה ויבחר קמפיין חברתי, משאבים רבים של זמן וקשב של הרמ"ד הערות: 

ויו"ר האגודה יופנו לעניין, תשומת לב ועבודה אשר תבוא על חשבון עבודה שוטפת אחרת של המדור. כמו כן, 

הגביל את האגודה ואת קמפיין חברתי יכול לחברת ועדה הציגה כי הוא לא רב.  3,000שוקף שתקציב של 

עלה מחברת ועדה הוצג כי אם ארגון . מבחינת תיאומים, אישורים וכדומה משתפים פעולה והארגון שאית

רוצה לקבל תמיכה ממדור מעורבות, כפי שארגונים רבים עושים, הם פונים למדור והמדור מנסה למצוא כיצד 

. לכן יתכן ואין צורך בהוצאת מכרז לקמפיין ניתן לעזור להם ואיך הם משתלבים בתוכנית העבודה הקיימת

חברתי מתוך החשיבה שמי שרוצה תמיכה מהמדור יכול לקבל אותה גם בלי קמפיין. מנגד, הוצג שמקומה של 

אגודת הסטודנטים להיות מענה ליוזמות סטודנטיאליות וכי יש ארגונים ויזמים שישמחו לפלטפורמה של 

לפנות אליה ולקבל תמיכה. מעבר לכך, תמיכת המדור בפניות תלויה האגודה ולא מודעים לכך שהם יכולים 

  ברמ"ד וברכזים נקודתיים בעוד שאימוץ קמפיין חברתי מחייב את האגודה ככלל לפנות זמן ומשאבים לעניין.

 

 

 ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד: נושאים לטיפול לקראת הישיבות הבאות

 תקנון בעניין קמפיינים חברתיים ספציפית לגבי הניסוח שהשתנה בתשע"ו.לני מבררת מול אור עם דקויות ה

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 ות ביקורת"חדיון בדו

 

 בברכה,

 

 

 

 

 

 

 לני צפורי

 מעורבות סטודנטיאליתיו"ר ועדת 

 

 

 

 

 


