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 #4 מס' ת מעורבות חברתיתסיכום ישיבת ועד

 כללי

 . מזכ"למשרד ב 11/6/2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 20:00זמן סיום:  18:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 ויקיר ציזר., ענבר פריבמן, איל סגל משי קורן, זואי שוורץחברי הוועדה: 

 סוויד.הדר חברת ועדת ביקורת: 

 משקיפים:

 משקיפים שנכחו ותפקידיהם:

 צאלה צורף -יוצאת רמ"ד מעורבות

 נועה שמש -רמד מעורבות נכנסת

 

  חסרים:

 בת חן כהן

 

 וניםכעד

 :עדכוני יו"ר ועדה

. יפורטו בהמשך חזון ושלוש מטרות על לאגודה ונבחר. התקיימה ישיבת ועד מנהל בה נערכה הכרות .1

 כחלק מהצעת ההחלטה למטרות הנדור לשנת תש"פ.

בנושא העסקה ישירה, אשלח לכם אותה במייל בזימון של נוסחה הצעת החלטה על ידי חברי מועצה  .2

 ישיבת ועדה הבאה ונדון בנושא.

 דיונים

 סיכום שנת הפעילות תשע"ט הנושא:
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 תוכן הדיון

צאלה רמ"ד מעורבות היוצאת סקרה את שנת הפעילות בשנה האחרונה. ניתנו דגשים על ההישגים המרכזיים, 

על שימור שיפור כלליים בעבודת המדור ועל פערים שנותרו. הוצגו יישום ואי יישום של פרויקטים מרכזיים 

 .ם מצורפת כנספח לסיכום זה()מצגת הסיכו שתוכננו במדור

 

 
 הצעות החלטה

 קביעת מטרות למדור מעורבות בשנה"ל תש"פ: הנושא

  .בכל שנה מגדירות ועדות המועצה השונות את מטרות המדור שתחת אחריותה של כל ועדה הרקע:

 הדיון בועדה:

 :לאגודה לשנה הקרובהמטרות העל שקבע הועד המנהל החזון ואת יו"ר הועדה הציג בפני הועדה את 



 

 

האגודה תוביל תהליכים כגוף המייצג של הקהילה הסטודנטיאלית במטרה לענות על כלל חזון הארגון: 

 צרכיהם.

  מטרות העל לשנת הלמודים תש"פ: 

 חיזוק האמון, הגברת השקיפות ותחושת השותפות בין האגודה והמועצה לבין הסטודנטים.  •

 מיקוד פעילות האגודה ברווחת הסטודנטים ובשיפור התחום האקדמי.  •

 .מיצוב הקהילה הסטודנטיאלית כמשפיעה ומעורבת במרחב העירוני ובאזור הדרום •

 יו"ר הועדה הדגיש כי על מטרות המדור להיות מתואמות ומכוונות למטרות העל שקבע הועד המנהל.

ת של השנה האחרונה, תוך מעבר על המטרות של שנה שעברה, יו"ר הועדה הציג בפני חברי הועדה את המטרו

יחד עם נושאים חשובים לחברי הועדה ואל מול תהליכים שקרו במדור ומשפיעים על המשך עבודתו )כמו סקר 

 מטרות המדור לשנת תש"פ:נוסחו התקיים דיון מעמיק שבסופו החיים בנגב( 

. המדור יפעל למען חיבור ועידוד עשייה ושיח מכבד בין סטודנטים ממגוון קבוצות והשקפות חברתיות 1

 ופוליטיות. 

 . המדור יפעל להנגיש עבור הסטודנטים את מגוון האפשרויות לעשייה החברתית הקיימות באגודה ומחוצה לה. 2

יר באר שבע, אשר יראו בה בית בכל ימות השנה, . המדור יפעל למען חיבור הסטודנטים וחיזוק זיקתם לנגב ולע3

 בדגש על חודשי הקיץ.

. המדור יפעל לקידום שוויון מגדרי, העלאת המודעות למניעת הטרדות מיניות ויצירת מרחב בטוח בקמפוס 4

 ומחוצה לו.

דסה, . המדור יפעל למען הרחבת קהל היעד, יצירת תוכן והנגשה של תכנים עבור סטודנטים מפקולטות ההנ5

 הבריאות והטבע.

 . המדור יפעל לעודד מעורבות חברתית לנושאים שלא נמצאים בסדר היום בדר"כ.6

 . המדור יפעל לקידום תחומי התעסוקה והזוגיות ושיתוף פעולה בנושאים אלו עם כלל מדורי האגודה.7

 על ידה וכפי שהוצגומטרות מדור מעורבות לשנה"ל תש"פ שנקבעו ועדת מעורבות מאשרת את " :נוסח ההצעה

 ")בסיכום זה(

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

 ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒ :בהצבעה
 ☐ :נושא חסוי

 גלויה –אופי ההצבעה : הערות

 

 

 

 
 



 

 

 

 לישיבות הבאות

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

       - 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 שינוי תקנים במדור -

 דיון על נושא העסקה ישירה -

 

  בברכה,

 יקיר ציזר

 חברתיתיו"ר ועדת מעורבות 


