
 

 

 

16/1/2018 

 1מס' # מעורבות סטודנטיאליתסיכום ישיבת ועדת 

 .מזכל"יתמשרד ב 16/1/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 14:00זמן סיום:  12:00זמן התחלה: 

  

 נוכחים:

 ולני צפורי ציזר יקיר נגארמוהאנס רבינוביץ, דורין גוריאלאת -, ליהדר חרלפחברי הוועדה: 

 משקיפים:

 רמ"ד מעורבות –אלון ניסן 

 הדרחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 כרם סעדיחברי ועדה: 

 עיקרי הישיבה

 

 הצעות החלטה:

 קבלת סמכויות ועדת מעורבותהנושא: 
מקבלת את סמכויותיה כפי  ועדת מעורבותנוסח ההצעה: 

 שמופיעות בתיק הנהלים המשלימים

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

עלה כי סמכויות הועדה המנוסחות בתקנון אינן ברורות או מכסות את כל סמכויות הועדה, עתיד הערות: 

 בהמשך. לעלות

 

 2018ועדת מעורבות ממנה יו"ר ועדה לשנת נוסח ההצעה:  בחירת יו"ר ועדההנושא: 

קולות.  2 –הדר חרלפ קולות בעד: 

 קולות 3 –לני צפורי 
 -נמנעים:  -קולות נגד: 

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

 את לא נכחה להצבעה-לני צפורי מונתה ליו"ר ועדת מעורבות. *ליהערות: 

 
 

 נושאים לדיון:

 הצגת מדור מעורבותהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 מעורבות הציג את עשיית המדור בכללי ולפי הרכזות השונות. רמ"ד מדורפירוט: 

 התקנון החדש שיצא ומעבר לעבודה פרונטלית והדרכות של סגל ועובדי אגודה. -רכזת שוויון מגדרי

 הבנה של אתגרי הפרויקט ולכן רוצים לקחת אותו -רכזת עושים רחוב

 ןנה רווחתי לכלל הסטודנטים והנגשת תוכמעבר הרכזת מהפקת אירועי תרבות למע -רכזת סטודנטים ערבים



 

 

 האגודה לסטודנטים וסטודנטיות ערבים וערביות.

 עידוד עשייה של התאים, עידוד שיתופי פעולה ותמיכה כמה שאפשר -רכזת מעורבות סטודנטיאלית

 מתן פלטפורמה לארגונים הללו לתמיכה כמה שאפשר -רכזת מעורבות קהילתית

 

 

 

 נושאים לדיון:

 הצגת הועדההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 יו"ר ועדת מעורבות יוצאת סקרה את תפקידה של הועדה ועשייתה בשנה החולפתפירוט: 

 

 

 

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

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 בסמכויות הועדה כפי שמופיעות בתקנון ובחינה של ניסוח מחודש.דיון  -

 כיצד להנגיש את המדור לכלל הסטודנטים בקמפוס. -

 הגדרת "תא סטודנטיאלי" ואופן העבודה מול תא חדש. -

 

 

 

 בברכה,

 לני צפורי

 מעורבות סטודנטיאליתיו"ר ועדת 


