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  #2מס'  מעורבות סטודנטיאליתסיכום ישיבת ועדת 

 כללי

 . מעורבותמשרד ב 26/2/2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 22:00זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

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

 -חברת ועדת ביקורת: 

 משקיפים:

 משקיפים שנכחו ותפקידיהם:

 צאלה צורף -רמ"ד מעורבות

  חסרים:

 .סוויד חברת ועדת ביקורת: הדר

 

 וניםכעד

 :רמ"דעדכוני 

וורד מהמחלקה למעורבות חברתית. הופקו  התקיימה ישיבה עם מירב מהדיקנאט -חוק שתי נק"ז •

סטודנטים פונים אליהם עצמאית ובסוף  -לקחים ובהמשך ישלח מייל מסודר לכל הארגונים ברשימה

בתחילת שנה  -שעות יהיה ניתן לקבל את הנק"ז. לגבי מקומות שלא הכירו בהם 30 -תקופת ההתנדבות

 רגונים.תהיה ישיבה לקראת שנה הבאה באותו הפורום לבחירת הא

 : אירועים

תאים וארגונים  30גשום לכן יקרה ברחבת בית הסטודנט, מוותרים על במת היידפארק.  -יום פוליטי מחר •

כרטיסים נמכרו תוך  351שאמורים להגיע. חתימה על אמנת שיח של דרכנו. ליאור שליין יופיע בערב ,

 פחות משבוע.

)ארגון לנשים ערביות(, אות הוקרה של התא  יריד עם עמ"ן -שבוע האישה בשיתוף עם האוניברסיטה •

 נינט טייב.  -שיתוף עם האגודה. בערב שת"פ עם תרבותבהפמיניסטי 

 סיור לנגב לסטודנטים ערבים ) בערבית( •

 יום ירוק בשיתוף קמפוס ירוק. •

 סטנדאפ בבנג'י באנגלית לסטודנטים בינ"ל. •

 נדחה לשבוע הבא. "I love Bash"סיור של  •

 : פנים מדורי

 עוברת חפיפה מול רעות שאמורה לעזוב שבוע הבא אחרי יום האישה. -רכזת ש"מ חדשה -ירדן דדון •

 אירוע שבמהלכו יגיעו. -עושים רחוב נבחר כאירוע אליו יוזמנו חבר הנאמנים •



 

 

 דיונים

 קיום הישיבה ללא נציג ועדת ביקורת הנושא:
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

אף אחד מחברי ועדת ביקורת לא יכול היה להגיע לישיבת הועדה, הוחלט כי יש להצביע על כך  תוכן הדיון: 

בתחילת הישיבה. הפתרון שהוצא הוא להקליט את הישיבה ולהעביר לועדת ביקורת את ההקלטה לאחר קיום 

 הישיבה.

 "ת תוך הקלטת תוכן הישיבהמאשרת קיום הישיבה ללא נציג ועדת ביקורועדת מעורבות  :נוסח ההצעה

 קולות נגד: סתיו  .משי, זואי, ענבר, אייל, בתחן :קולות בעד

 ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 

 הצעות החלטה

 לסטודנטים בינ"ל השכרת ציוד טיולים: הנושא

 : רקע

לטיולים וערבי ציוד שטח  בעקבות פנייה של סטודנטים בינלאומיים התבטא הצורך ליצור מאגר של

 .שהסטודנטים מעוניינים לארגן באופן עצמאי כחלק מימי החופש שלהם קמפינג

יש מאגר משלהם לטובת תכנית חילופי סטודנטים. האגודה קיבלה פניה מקרב שאר  OSP למשרד ה 

  הבינ"ל לאפשר השכרת ציוד טיולים בקרב כלל הסטודנטים הבינ"ל.  הסטודנים

צאלה רמ"ד מעורבות הסבירה כי התקציב לרכישת הציוד יגיע מתקציבים לא מנוצלים שניתן לראות בתכנית 

 העבודה.

 שק"שים ואוהל אחד לבחינת הפרוייקט. 6-דובר על כ

לוט השכרת ציוד לסטודנטים בינ"ל על חשבון אשרת למדור להתחיל בפיימועדת מעורבות  :נוסח ההצעה

 "תקציבים לא מנוצלים

 - :נמנעים - :קולות נגד פה אחד :קולות בעד

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

 גלויה –אופי ההצבעה : הערות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 שינוי שם העמותה: הנושא

  :רקע

שם העמותה ל"אגודת הסטודנטים הצעת החלטה לשינוי אלונה מזכ"לית המועצה העלתה בשנה שעברה, 

לשינוי שם העמותה . ההצעה לא עברה. השנה, משי קורן חברת הועדה ניסחה הצעת החלטה והסטודנטיות"

 )מצורפת(. ל"האגודה הסטודנטיאלית"

 דיון:

 נקודות:עלו מס וחברי הועדה הביעו תמיכה בהצעה, וה

 ההצעה צריכה להיות תמציתית עד כחצי עמוד וכל התוספות יהיו כנספחים. •

 ההצעה צריכה להיות כתובה בשפה ברורה ולא גבוהה מידי. •

 כדאי לכלול בהצעת ההחלטה חלק של "שאלות ותשובות". •

בשנה שעברה התקיימה הצבעה במליאה לדרך בה תתבצע החלפת הציוד  -גזירת משמעויות תקציביות •

ישן בציוד עם השם החדש. הייתה הסכמה שהדיון על נגזרות תקציביות צריכה להתבצע בוועדה ה

 הרלוונטית )כספים( ואין סיבה להעלות אותה למליאה.

ועדת מעורבות מנחה את ועדת כספים לדון בנגזרות התקציביות של הצעת ההחלטה לשינוי  :נוסח ההצעה

 "שם העמותה

 - :נמנעים - :קולות נגד פה אחד :קולות בעד

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

 גלויה –אופי ההצבעה : הערות

 

"האגודה -עלה למליאת המועצה את הצעת ההחלטה לשינוי שם העמותה לועדת מעורבות מ :נוסח ההצעה

 "הסטודנטיאלית

 - :נמנעים - :קולות נגד פה אחד :קולות בעד

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

 גלויה –אופי ההצבעה : הערות

 

 לישיבות הבאות

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

 .12/3/19ב 3עד למליאה  -למליאההמשך עבודה על הצעת ההחלטה לפני שתגיע 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 שינוי תקנים במדור -

 נוהל "יוזמות סטודנטיאליות" -

 מענה נפשי לסטודנטים במצוקה -"קו חם" -

 

  בברכה,

 יקיר ציזר

 יו"ר ועדת מעורבות סטודנטיאלית


