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  #7 מס' מעורבות סטודנטיאליתועדת סיכום ישיבת 

 כללי
 .משרד מזכ"לב 6/8/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 15:00זמן סיום:  13:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 דורין רבינוביץ, ולני צפורי, יקיר ציזר  חברי הוועדה:

 משקיפים: 

 משקיפים שנכחו ותפקידיהם:

 צאלה צורף -רמ"ד מעורבות

 הדר סוויד חבר ועדת ביקורת:

 

  חסרים:

 הדר חרלפ, כרם סעדימוהאנס נגאר, 

 

 עדכונים
 :רמ"דעדכוני 

והמטרה היא לעלות את הרכז ממשיך לעוד שנה, כרגע חמישית והסטודנטים משלמים דמי רווחה  –שדה בוקר

 זה.

 היה ביקוש גדול ולכן פותחים עוד אוטובוס  -מטר מטאורים 

מתקדם טוב וצריך לסגור שוויון מגדרי ועושים רחוב שצריך לחדד. ממשיכים את שיתופים  –תוכנית עבודה 

 הפעולה התוך מדוריים ובין תאים וארגונים

 

 :יו"ר ועדהעדכוני 

 כלל המדורים נכתבות ועוברות אישורים של הועדות בשבועות הקרובים.תכניות העבודה של  -ועד מנהל

 

 וניםדי

 הצגת תכניות העבודה של המדור הנושא:
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

אין מספיק מענה ליעד  הוצגו תכניות העבודה בגירסתם הכמעט סופית. הערות חברי הועדה:תוכן הדיון: 

על כן לא  משמעותי.והצריכה החכמה. רמ"ד מעורבות אמרה שבגרסה הסופית היעד יקבל מענה יותר  הקיימות

 נערכה הצבעה על אישור תוכניות העבודה.



 

 

הם אוכלוסיה שצריכה לקבל התייחסות  –דוייקים דעים מלא ניכר מענה לסטודנטים להנדסות ומ •

 דור ובכללמיוחדת ביחס לעידודה למעורבות חברתית ועשייה כחלק מהמ

 

 

 יוזמת "לא לפחד כלל" הנושא:
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

עשה את הטיול אחרי צבא שלו בטיול בין אנשים בחברה  , סטודנט בבן גוריון,אביב שאולהדיון:  רקע

הישראלית. אחרי המסע שלו הוא החליט שהוא לערוך מפגשים בין חברי החברה הישראלית ואוכלוסיות עם 

ווחים. התוכנית מועדת לקבוצה טחסים מורכבים ולא רק לחפש את הטוב המשותף. מפגש ישיר בלי מ

שעות פעם בשבוע. בסמסטר הראשון תעבור הכירות עם  3ר מפגש של סטודנטים שתעבו 16-20הטרוגנית של 

היכרות עם סוגיות בחברה הישראלית ובסמסטר השני ארבעה מפגשים שבהם בונים מסע. המטרה היא מפגש 

עם בחברה הישראלית, קירוב לבבות ויצירת סולידריות חברתית ויצירת סוכנים שמאמינים ברב תרבותיות 

  וחיים משותפים.

הועדה החליטה לדחות את ההחלטה בעניין אישור או אי אישור הפרוייקט הנ"ל לישיבה  #6בישיבת מעורבות 

 הבאה, כאשר ישנן שאלות ובדיקות שהם מצפים אליהן למענה על מנת לקבל החלטה סופית ונכונה:

ועי, מלגאי, יכול להיות מנחה מקצ –הוספת מנחה או מנהל נוסף לפרוייקט שיתאים בניסיונו וכישוריו  •

 מתנדב וכדומה.

לא מספיק ברור מהו התוכן שיועבר והדיונים שיתנהלו  –כיצד יהיה הלך הרוח המהלך המפגשים  •

)ובאיזו רמה( במהלך המפגשים בפרוייקט. הוצגו בפני הועדה נושאים כלליים לכל מפגש, אך פרוייקט 

יהיה תחת פעילות ואחריות האגודה זה רגיש וחשוב לדעת האם ישנו תוכן פוגעני/אינו ראוי, גם כי 

 בצורה חלקית.

במידה ויגויס תקציב נוסף, האם יידרשו תנאים נוספים לגבי הפרוייקט והאם גם האגודה תסכים  •

 אליהם. ובמידה ולא יגויס תקציב נוסף, האם הפרוייקט בכל זאת יתקיים או האגודה תאלץ לבטלו.

של סטודנטים בשטח לפרוייקט שכזה, האם ישנה בדיקת ההיענות  –סקר/סקירה מקדימה לפרוייקט  •

 כמות של סטודנטים שתאפשר פתיחת הפרוייקט, והאם היא הטרוגנית כפי שמעוניינים

 הועדה הסכימה לתמוך הפרויקט התנאים הבאים:תוכן הדיון: 

 ₪. 10000תמיכה של עד 

 תרבותיים.-ן בדיונים ביןבדיונים יצטרף מנחה נוסף, בעדיפות משבט נוסף מהמנחה הקיים ובעל.ת נסיו

 מההרצאות פתוחות לקהל הסטודנטים. 3/4

 סטודנטים. 25קבוצה של 

 הבנה של תנאים מקדימים העשויים לצוף מתורמים אחרים.

 צעת החלטהה
 מ"מ יו"ר ועדה: הנושא

לצורך  עקב חוסר נוכחות של יו''ר הועדה בבאר שבע במהלך מספר שבועות בקיץ, יש למנות מ''מ :רקע

 השתתפות בישיבות כנציגת יו'תר ועדת מעורבות והצבעה בשמה. יו''רית הועדה ממשיכה לכהן מרחוק.



 

 

 -: הדיון בוועדה

 ועדת מעורבות ממנה את דורין רבינוביץ להיות מ"מ יו"ר ועדה בעת הצורך במהלך הקיץ ] :נוסח ההצעה

 -] :נמנעים - :קולות נגד לני, יקיר, דורין :קולות בעד

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

 : הערות

 

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

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 דו"ח נגישות ●

 שילוב חרדים באוניברסיטה ●

 נוהל קמפיין חברתי ●

 

 

 

  בברכה,

 לני צפורי

 יו"ר ועדת מעורבות סטודנטיאלית

 

 


