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  #7 מס' מעורבות סטודנטיאליתועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"ליתב 6/8/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 17:30זמן סיום:  15:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 ולני צפורי צ'רניאקמתן כרם סעדי,  חברי הוועדה:

 

 :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 רמ"ד מעורבות –אלון ניסן 

 

 הדר חברת ועדת ביקורת: ועדת ביקורת תברח

 ערבה אשכנזיאלונה חובב, ירדן רפפורט ו חסרים:

 

 יקרי הישיבהע

 הצעות החלטה:

 היעדים הסופיים מצורפים בנספחנוסח ההצעה:  שינוי נוסחי היעדיםהנושא: 

 מפורט בהערותנמנעים:  מפורט בהערותקולות נגד:  מפורט בהערות קולות בעד:

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

מטרת שינוי נוסחי היעדים הייתה למען חידודם וניסוחם בצורה ברורה יותר לכלל הקהלים אשר  הערות:

הפרויקט יפעל כלל הניסוחים החדשים התקבלו בפה אחד מלבד היעד של עושים רחוב"  יקראו את היעדים.

למען שיתוף פעולה עם ארגונים אזוריים ועל עירוניים על מנת לשמר ולתפעל את המוקדים הקיימים כברי 

 " אשר בהצבעה כרם הצביע נגד הכללת המושג "בר קיימא".קיימא תוך מניעת תלות המוקדים בפרויקט.

 נושאים לדיון:

 דו"ח ביקורת בנושא תאים וארגוניםהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

אמנה בה יחתמו כי הם מכירים רמ"ד מעורבות שיקף כי המלצות הדו"ח לחתימת ראשי התאים על פירוט: 

 הנאותים במסגרת פעילות התאים.בזכויות והן בחובות שלהם כתאים בקמפוס ואת נהלי ההתנהגות 

 

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

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 

 בברכה,

 

 

 לני צפורי



 

 

 מעורבות סטודנטיאליתיו"ר ועדת 

 נספח - יעדים למדור מעורבות לשנת תשע"ח
 

 :כלל מדורי

 הרחבת וחיבור מגוון הסטודנטים והדעות למעגלי פעילויות המדור. המדור יפעל למען 

  כרלוונטי ואקטואלי לחיי הסטודנטים באוניברסיטה ולוח השנה. שימורוהמדור יפעל למען 

 .המדור יפעל למען חיבור הסטודנטים לעיר באר שבע, לנגב ולתושביה 

 

 מעורבות קהילתית:

 

 הנגב ובפרט באר שבע ותושביה ויראו בה כבית במהלך  המדור יפעל להכרות וחיבור הסטודנטים עם

 התואר וחופשי הלימודים.

 למען עידוד עשייה חברתית וסביבתית של הסטודנטים, תוך שיתוף פעולה עם ארגונים  המדור יפעל

 .בתחום

 

 מעורבות סטודנטיאלית:

 

 זמות סטודנטיאליות המדור יפעל באופן יזום לחיזוק השיח החברתי בקמפוס ופעילות של ארגונים ויו

 .מול המדור ובינם לבין עצמם תוך כדי שיתוף פעולה בין תאים וארגונים

 

 דו קיום:

 .המדור יפעל למען מפגש והידברות בין הקבוצות השונות בקמפוס ובחברה 

 

 סטודנטים וסטודנטיות ערבים וערביות:

 החיים בקמפוס. המדור יפעל למען רווחת הסטודנטים.ות הערבים.יות והנגשת 

  המדור יפעל ליצירת תוכן רלוונטי מותאם לסטודנטים.יות הערבים.יות תוך שיתוף פעולה עם כלל

 האגודה.

  המדור ייזום פעילויות ואירועים במגוון נושאים מהתרבות הערבית תוך כדי תמיכה וקידום ביזמות

 סטודנטיאליות ערביות בקמפוס.

 

 שוויון מגדרי:

  פגיעה על רקע מיני והעלאת המודעות והשיח בנושאי הטרדות מיניות באופן המדור יפעל למניעת

 תוך שמירה על קשר עם האוניברסיטה והגורמים בה העוסקים בתחום. שוניםמותאם לקהלים 

  וויון מגדרי והעצמה נשית בקמפוס ובאגודה בפרט.שהמדור יפעל ליישום ערכי 

  בנושא הטרדות מיניות.המדור ילווה פניות של הסטודנטיות והסטודנטים 

 

 עושים רחוב:



 

 

  הפרויקט יפעל למען שיתוף פעולה עם ארגונים אזוריים ועל עירוניים על מנת לשמר ולתפעל את

 כברי קיימא תוך מניעת תלות המוקדים בפרויקט. המוקדים הקיימים

 ם נוספים.הפרויקט יפעל למען שילוב המוקדים באירועי שיא תרבותיים וחברתיים של האגודה וארגוני 

 .הפרויקט יפעל למען יצירת סביבת מגורים נעימה ובטוחה לתושבים בעיר 

 


