
 

 

7/10/2018 

  #8מס'  מעורבות סטודנטיאליתסיכום ישיבת ועדת 

 כללי

 .משרד מזכ"לב 16/7/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 18:00זמן סיום:  16:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 בינוביץ, כרם סעדי ולני צפוריוחברי הוועדה: דורין ר

 משקיפים:

 משקיפים שנכחו ותפקידיהם:

 מזכ"ל מועצה -אלונה חובב

 דן כהן חבר ועדת ביקורת:

 צאלה צורף -רמ"ד מעורבות

  חסרים:

  יקיר ציזר 

 וניםכעד

 :רמ"דעדכוני 

 .וארגוניםמדור עובד על יריד תאים . ההתקיים פורום תאים וארגונים שהיה מוצלח -כלל מדורי 

נפח ". פעילות הגינות צומצמה ולכן חוזרים לגינות"עומר, רכז עושים רחוב, מתחיל לעבוד על  -רכזי המדור 

 .העבודה ירד בחצי

 משרד אוכלוסיות:

 באנגלית עובדת על חוברת מדריך לסטודנט -םיבינלאומיסטודנטים רכזת 

 ת עקב פערים בתרגוםהחוברת בערבית מתעכב -רכזת ערבים

עשתה פגישות עם התאים והארגונים ובסוף החודש יש אירוע בנושא מטעם ההתאחדות.  -שוויון מגדרירכזת 

 מבררים מה קרה עם המדבקות בשירותים.

חולק בעיקר תחוברת שכולל את כל התאים והארגונים שעובדים עם המדור ש תצאהשנה  -פתיחת שנה 

 לסטודנטים שנה א'

 הצעות החלטה

 

 שם העמותהשינוי : הנושא

  :רקע



 

 

מאז כל  –, עם תחילת השנה, על תעודות הסטודנט אשר הונפקו הוספה הפנייה אל הסטודנטיות 2016בשנת 

האגודה פועלת רכזת לשיוויון מגדרי אשר מלווה בתוך תעודה אשר הונפקה היא "תעודת סטודנט/ית". כמו כן 

 .מגדרית תאים ואירגונים בעלי אוריינטציה

 

האגודה מייצגת את כלל ציבור הסטודנטים והסטודנטיות. שינוי השם  -שינוי השם הוא למעשה אמירה ערכית

גם הן חלק מהותי באגודה. השנה הנהלת  -מציבור הסטודנטיות 51%הוא למעשה בחירה בהכרה בנוכחות של 

 המועצה. יושבת ראש האגודה, ראשות המדורים השונים, מזכ"ל  -האגודה ברובה המוחלט נשית

 

 היבט תקציבי:

 ₪.  66תהליך שינוי השם הוא תחילה מול רשם העמותות, עלות של 

יוחלף בעת הצורך ולא באופן מיידי, תוך שאיפה שעד שנת   -ציוד נוסף כגון פוסטרים, חולצות עובדים ועוד

 )חמש שנים( כל הציוד יוחלף ויעודכן. 2023

 

בהתאם לרוח התקופה ועדת מעורבות רואה לנכון לשנות את שם העמותה לאגודת הסטודנטים : הדיון בוועדה

 שוויון מגדרי ורואה לנכון את שינוי השם.בוהסטודנטיות. הועדה תומכת 

ועדת מעורבות ממליצה למליאת המועצה לשנות את שם העמותה ל"אגודת הסטודנטים  :נוסח ההצעה

 גוריון בנגב"והסטודנטיות של אוניברסיטת בן 

 - :נמנעים - :קולות נגד דורין, כרם ולני :קולות בעד

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

 : הערות

 

 נוהל קמפיינים חברתיים: הנושא

. חברי הועדה יםחברתי ניםקמפייהובלת דנה הועדה בנושא נוהל  ,2018 של ועדת מעורבות #4: בישיבה רקע

חופש הפעולה של המדור והאגודה  אתהעלו קושי עם נוסח נוהל הקמפיין הנוכחי מכיוון והוא מגביל מאוד 

 ומצריך משאבים רבים תוך תקצוב מועט של כסף.

צויין כי יש לערוך אותו בצורה חכמה יותר ולחשוב על אופי הקמפיין החברתי ודרך ההוצאה שלו לפועל  

 .מחדש

. זאת מתוך חשיבה שכל "םיחברתי ניםקמפייהובלת "ועדת מעורבות ממליצה לבטל את נוהל : יון בוועדההד

 ארגונים.או /תאים ו ,מענה שהועדה יכולה לתת ליוזמות של סטודנטים פרטייםבע גאימוץ של נושא חדש יפ

ועדת מבקש ועדת מעורבות מכירה בכך כי קמפיין חברתי מסייע רבות לתדמית המועצה ולכן רואה לנכון ל

 להסברת המועצה. שהסברה לדון בתקציב ייעודי שנתי שיהיה מוקד

 "נים חברתייםקמפייהובלת "ועדת מעורבות ממליצה למליאת המועצה לבטל את נוהל  :נוסח ההצעה

 - :נמנעים - :קולות נגד כרם, דורין ולני :קולות בעד

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

 .Click here to enter text: הערות

 לישיבות הבאות

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



 

 

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 דו"ח נגישות ●

 שילוב חרדים באוניברסיטה ●

 

 

 

  בברכה,

 לני צפורי

 סטודנטיאליתיו"ר ועדת מעורבות 

 

 


