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  #2 מס' מעורבות סטודנטיאליתועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"ליתב 18/3/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 16:00זמן סיום:  14:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 ולני צפורי דורין רבינוביץ, מוהאנסנגאר יקיר ציזראת גוריאל -לי חברי הוועדה:

 

 :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 רמ"ד מעורבות –אלון ניסן 

 

 לירון יו"ר ועדת ביקורתועדת ביקורת:  תברח

 

 הדר חרלפ חסרים:

 יקרי הישיבהע

 עדכוני רמ"ד

השבועות האחרונים בסימן אירועי יום האישה, אירוע תרבות ערבית אליה קנו כרטיסים גם סטודנטים לא 

 ערבים 

 

מיקומו של משרד קש"ח בתוך הנושא: 

 מבנה האגודה

 נוסח ההצעה: 

להעביר את משרד קש"ח ללא תחום ועדת מעורבות ממליצה 

מחדש של האחריות של חבר נאמנים למדור מעורבות תוך ארגון 

 מנהלת תחתיות רכזת סטודנטים בנילאומיים

 בוקר"  )פירוט מצורף( ערבית ושדה 

 פירוט דיון:

מדור הסברה עוסק בהסברת האגודה החוצה, מתן שירותים לכלל האגודה. משרד קש"ח לא כל כך עוסק בזה 

ועם השנים מתעסק יותר בסטודנטים בינלאומיים והפקת אירועים, בדומה לרכזת סטודנטים ערבים. רכז 

אפשרות להעביר  שדה בוקר גם נותן שירותים דומים לסטודנטים ישראליים ובינלאומיים בתואר שני. ישנה

את המשרד כפי שהוא ללא אחריות על חבר נאמנים, למעורבות ולבנות תקן של מנהל רב תרבותיות שיכלול 

את שדה בוקר, ערבים ובינלאומיים. פרוייקטורית משלחות עוסקת בתגלית, פולין, משלחות ומודל האו"ם. 

ם/חרדים הוא יכנס תחת המנהל שמנהל יש לציין כי עלה הנושא כי במידה ויפתח תקן של אוכלוסייה דתיי

 גם את סטודנטים ערבים וסטודנטים בינלאומיים. 

 איןנמנעים:   קולות נגד:  פה אחד קולות בעד:

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

 הערות: 

 

 נוסח ההצעה:  הנושא: תקן מנהלת מעורבות



 

 

מעורבות מחליטה על פתיחת תקן של מנהלת מעורבות  ועדת

שעות חודשיות, אשר תרכז תחתיה רכזת סטודנטים  100ב

ערבים, רכזת סטודנטים בינלאומיים ורכזת סטודנטים בשדה 

 בוקר

 פירוט דיון:

מטרת בתקן היא להוריד היא מאחריויות הרמ"ד ולרכז את הרכזים אשר פועלים בתחומים דומים למען 

סיות עם צרכים ייחודיים. המנהל יוכל לרכז במבט על אגודתי את הפעילות של הרכזים מול המדורים אוכלו

 ובכך לסייע גם לעבודה היומיומית של הרכזות.

 איןנמנעים:   קולות נגד:  קולות בעד: פה אחד

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

  הערות:

 

 הנושא: תקן רכזת סטודנטים בינלאומיים

 נוסח ההצעה: 

שעות חודשיות  72ועדת מעורבות מחליטה על הורדת התקן מ

 שעות חודשיות. 65ל

 פירוט דיון:

הורדת שעות התקן הייתה במחשבה על השוואת השעות לשעות של רכזת סטודנטים ערבים אשר הינם גם 

בנוסף, כאשר יש מנהלת אשר מפנה קשב לרכזת בתוך מדור שפועל באופן  אוכלוסיה עם צרכים ייחודיים.

 דומה ונתמך על ידו, העבודה של הרכזת מתייעלת.

 איןנמנעים:   קולות נגד:  קולות בעד: פה אחד

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

  הערות:

 

 

 רכזת סטודנטים ערביםהנושא: תקן 

 נוסח ההצעה: 

שעות חודשיות  60ועדת מעורבות מחליטה על העלאת התקן מ

 שעות חודשיות. 65ל

 פירוט דיון:

העלאת שעות התקן הייתה במחשבה על המשך מגמת התרחבות של עשיית האגודה ככלל למען סטודנטים 

 ערבים ולאור ההצלחה הרבה של עשיית הרכזת בשנה החולפת.

 איןנמנעים:   קולות נגד:  ות בעד: פה אחדקול

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

  הערות:

 

 

 נוסח ההצעה:  הנושא: תקן רכזת עושים רחוב



 

 

שעות חודשיות  55ועדת מעורבות מחליטה על הורדת התקן מ

 שעות חודשיות. 40ל

 פירוט דיון:

. נושא 2017הורדת שעות התקן הייתה במחשבה על המשך צימצום פרוייקט כפי שהוחלט על ידי ועדת 

 הפרוייקט לאן יעלה לדיון בהמשך, במיוחד סביב כתיבת יעדי תוכנית העבודה השנתית.

-קולות בעד: דורין, מוהאנס, לי

 את ולני
 איןנמנעים:  כרם ויקיר קולות נגד: 

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

  שעות 45שעות. יקיר היה בעד הורדה ל 55כרם היה בעד השארת התקן ב הערות:

 

 

  הנושא: דיון אודות פרוייקטורית משלחות

כוללות ריכוז רכזת משלחות הינה פרוייקטורית זמנית אשר יבחן מחדש בחודש יוני. אחריויותיה  :פירוט דיון

עלו קולות כי ריכוז המשלחת  היציאה לתגלית, ריכוז המשלחת לפולין ומציאת משלחות חוץ אוניברסיטאיות.

לפולין יכול להיות פרוייקטור חיצוני )או עובד אגודה קיים(  או המתכונת אשר הייתה קיימת לפיה שני 

תמורת כרטיס למשלחת. יש לציין כי עלה מתנדבים אשר הינם עובדי אגודה לוקחים על עצמם את הפרוייקט 

 החשש שאחד מהתפקידנים הללו יהיה בדרג רמ"ד על מנת לא לפגוע בקשר של הרמ"ד.

 

 

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

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 דיון בנושא שילוב חרדים בקמפוס .1

 בנושא פרוייקט עושים רחובדיון  .2

 דיון בנושא תגליות, המשלחת לפולין ומשלחות בכללי ומקומן במבנה האגודה .3

 

 

 בברכה,

 לני צפורי

 מעורבות סטודנטיאליתיו"ר ועדת 

  



 

 

 נספח מבנה המדור:

ggggגגגd מעורבות רמ"ד 
מנהלת 

 מעורבות

100 

 שעות

רכזת 

סטודנטים 

 ערבים

 שעות 65

רכזת 

עושים 

 רחוב

 שעות 40

רכזת 

מעורבות 

קהילתית 

 שעות 90

רכזת 

מעורבות 

סטודנטיאלית 

 שעות 90

 רכזת

שוויון 

 מגדרי

 שעות 40

רכזת 

סטודנטים 

 בינלאומיים

 שעות 65

רכזת 

סטודנטים 

 שדה בוקר

 שעות 20


