
 

 

6/1/2019 

  #1מס'  מעורבות סטודנטיאליתסיכום ישיבת ועדת 

 כללי

 . מעורבותמשרד ב 31/12/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 19:30זמן סיום:  17:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 שוורץ, סתיו לרון ויקיר ציזר. איל סגל, משי קורן, בת חן כהן, זואיחברי הוועדה: 

 .דורוןחברת ועדת ביקורת: גל 

 משקיפים:

 משקיפים שנכחו ותפקידיהם:

 צאלה צורף -רמ"ד מעורבות

 ורילני צפ -יו"ר מעורבות יוצאת

  חסרים:

 ענבר פריבמן

 וניםכעד

 :רמ"דעדכוני 

 : אירועים

לסטודנטים הבינלאומיים, הייתה נוכחות טובה של סטודנטים  וכהסמשבוע שעבר היה אירוע כרי •

 יסמס.כרבינלאומיים וישראלים. היו סטודנטים בינלאומיים שעלו כמקהלת שירי 

שבוע הבא לוסי האריש מגיעה וההרצאה מביאה לידי ביטוי גם העצמה נשית, גם דו קיום. גם מעורבות  •

 סטודנטיאלית.

 .סטודנטים של שדה בוקרלטיול  יצא בקרוב •

 .בשיתוף פעולה במדור -כנס אימפקט נגב של מועצת הנגב ויקרה באוניברסיטה •

טודנטים יכולים להתנדב מתוך רשימת ארגונים מרשימה סשאומר ש )ומילואים( חוק נקז מעורבות •

 שעות שנתיות. 30מסודרת ועל הסטודנט לעשות 

לי הסמלים. בבמלים, הדיקנט אישר את האירוע אך הייתה בקשה לחגוג את חג החגים ולהציב שלושה  •

זאת משום שהחגים השנה לא נפלו בסמוך אחד לשני והדיקן אמר שלעשות את זה בלי הצדקה תאריכית 

 הייתה פגיעה ברגשות הציבור. 

לא הסכימו וגם בעקבות לחץ בזמנים הוחלט לא לעשות אירוע של חג החגים. הייתה הבנה  המדור רכזות

שרוצים בכל זאת שיתקיים אירוע והמדור הזמין אותם לדבר איתם מ"עומדים ביחד" נטים שהיו סטוד

 והם בחרו לא להגיע.

לקראת  ייעשהמה  וידון עלכל ראשים התאים המפלגתיים  כנסיהמדור לקראת הבחירות הארציות  •

 הבחירות.



 

 

 : פנים מדורי

)ראש  את סקר החיים בנגב שממפה מה סטודנטים צריכים כדי להישאר בב"ש. יוצג לרוביק המדור סיים •

שבוע הבא. יעלה מול המועצה במליאה בחודש הבא. המטרה היא שתכניות העבודה יבנו על בסיס  העיר(

 תוצאות הסקר.

 הצעות החלטה

 

 בחירת יו"ר ועדה: הנושא

  ר.בוחרת ביו"כחלק מהועדה הראשונה, הועדה  :רקע

 ות שאלות :\חברי הועדה שאלו את המתמודדים: שאלות למועמדים
 חן מעוניין בתפקיד, למה דווקא מעורבות, למה אתה מתאים, מה ההכנה שעשית? בתמה אתה ל (1
 סתיו -סיון קודם בתחוםינ (2
האם אתה מעורב בפעילות חברתית כלשהי ואיך זה ישפיע עליך כיו"ר, במיוחד כשהנושא יעלה בועדה  (3

 .זואי -ולעיתים יסתור
 לאיי - , ועדה + מליאהYאבל אתה חושב  Xאם כל הועדה חושבת  (4
 סתיו  -ספר על מקרה שבו הייתה לך אי הסכמה עם שותף לעבודה ואיך התנהלת? (5
 חן בת -מה הייתה עושה במקרה שאתה מאוד לא מסתדר עם אחד מחברי הועדה ברמה האישית (6
 זואי -מה/תכונות יקשה עלייך לבצע את התפקיד, שאלה אחרונה  (7
 משהו להוסיף? (8

 "יקיר ציזר ליו"ר ועדת מעורבותממנה את ועדת מעורבות  :נוסח ההצעה

 - :נמנעים - :קולות נגד איילו סתיו, בת חן :קולות בעד

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

 גלויה –אופי ההצבעה : הערות

 

 "מעורבותממנה את משי קורן ליו"ר ועדת ועדת מעורבות  :נוסח ההצעה

 - :נמנעים - :קולות נגד זואי :קולות בעד

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

 גלויה -אופי ההצבעה : הערות

 לישיבות הבאות

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

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 שילוב חרדים בקמפוס •

 ינוי שם העמותהש •

 

 

  בברכה,

 יקיר ציזר

 יו"ר ועדת מעורבות סטודנטיאלית


