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 6# מס' ת מעורבות חברתיתסיכום ישיבת ועד

 כללי

 .משרד מזכ"ל ב 26/8/2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 19:00זמן סיום:  17:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 ויקיר ציזר. , אור ליליאןן, איל סגלבת חן כהמשי קורן, ענבר פריבמן, חברי הוועדה: 

 מעורבות: נועה שמש.רמ"ד 

 לא נכחה.חברת ועדת ביקורת: 

 

  חסרים:

 זואי שוורץ

 

 וניםכעד

 :עדכוני יו"ר ועדה

"האגודה אושר טלפונית שינוי שם העמותה וניתן לראות כבר בפרסומים של האגודה את הלוגו של  .1

 כיף ומרגש לראות את השינויים שהובלנו! "הסטודנטיאלית

 המדור עבד על הדגשים שהעלנו וסגר את תכנית העבודה השנתית אותה נאשר היום. .2

 

 דיונים

 תכנית עבודה של מדור מעורבותאישור  הנושא:
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 בהתאם להתייחסויות מהישיבה האחרונה.נועה הציגה את השינויים  -תוכן הדיון

" )מערכת קניית get-in" -המדור מתחיל תהליך של בדיקה מול מערכת ה -מעורבות סטודנטיאלית .1

פילוח של קהל יעד שהגיע לאירועים שהיו בשני האחרונות כדי לדעת איזה הכרטיסים לאירועי האגודה( 

ובכך להבין אילו אירועים רלוונטיים יותר לסטודנטים מהנדסות, בריאות  אירועים משכו איזה קהל יעד

קבוצת חשיבה  בנוסף, תוקם ועוד פקולטות שבדר"כ לא מגיעים סטודנטים מהן לאירועי האגודה.

 והמחקר על איך ניתן להגיע לאותם סטודנטים, לזהות מה החסם ואיך ניתן לפתור אותו. 

ל הבדיקות ובדיקות איידס במיוחד לרחבי הקמפוס למרות ביט המדור יפעל להביאיום הבריאות ב

מחאת האתיופים לא לוקחת את המיקוד וישים לב ש -חג הסיגדהמדור קיבל את ההערה על החינמיות. 

 מקום למודעות. ינתןמהחג ועם זאת 

האירועים עשה עבודה יחד עם הסברה איך מנסחים את שמות יהמדור ש נועה הדגישה -מעובות קהילתית. 2

 .לא נקרא כך כשרק חשבו על הרעיון BGU talksוסיפרה שגם  וממתגים אותם בהתאם

 לא היו הערות -קריירה וזוגיות. 3

 פעולה עם הרשת באירועים שמתוכננים בגינות כמו "חנוקטע". פייתוש המדור יפעל לקיים -עושים רחוב. 4



 

 

לגבי אירועי הגאווה, תתבצע מחשבה מעמיקה לקראת האירועים איזה אומן יש להביא שיענה  -שוויון מגדרי. 5

 . על הצורך של הקהילה ובמקביל ימשוך גם קהל מחוץ לקהילה

 

 הוספת תקן פרוייקטור זוגיות ותעסוקה הנושא:
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

אחד מהרכזים במדור יהיה רכז תעסוקה  בעקבות סקר החיים בנגב הוחלט על הקמת מדור רווחה. -תוכן הדיון

וזוגיות. בהמלצת הנהלת האגודה ולאחר שיח שניהלתי עם טל יו"ר ועדת רווחה הוסכם כי הרכז החדש יכנס 

כפרוייקטור ותחת מדור מעורבות כדי להקל בהקמה של מדור רווחה ולכניסה לתפקיד חלקה יותר תוך חפיפה 

 על התחום עד כניסת הפרוייקטור.מדניאל )רכז מעורבות קהילתית( שאמון 

השארת הסטודנטים שהיא יצירת תפקיד זה ומתן פתרונות בתחום התעסוקה והזוגיות עונים על מטרה רחבה יותר 

בבאר שבע במהלך חופשות הסמסטר ובסיום הלימודים. זה הבסיס שבלעדיו קהילת הסטודנטים תעזוב את העיר 

 יץ, מצב שצורם לנו כאגודה ולעיר באר שבע ככלל.לאחר התואר ותעלם מהעיר במהלך חודשי הק

 

אנו רואים לנכון להכניס את תחום התעסוקה והזוגיות לראש סדר העדיפויות של עבודת האגודה על מנת להיות 

 רלוונטיים ונכונים לצרכי הסטודנטים.

שעות שיגיעו  40רווחה ועוד שעות כפי שתוכננו ממדור  40שעות חודשיות:  80התקן של הפרוייקטור יעמוד על 

 ומהמרכז לפיתוח קריירה. מהדיקנאט

 

 אירוע מהכנסות קנסות ממועדי ב' הנושא:
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

כמו בסמסטר א' גם בסמסטר ב' יש הכנסות שהגיעו לצערנו מסטודנטים ועלינו להחליט על אירוע  -תוכן הדיון

 במדור שאנחנו בוחרים שהתקציב יגיע אליו. 

 המדור הציג כמה אופציות מומלצות:

 מופע של "שיעור חופשי" בגינת עושים רחוב. .1

 הרצאה בנושא זוגיות וצעירים. .2

 הרצאה על המוח הנשי והמוח הגברי. .3

 הרצאה של איש תקשורת פוליטי. .4

חברי הועדה שאלו מדוע לא מתפרסם סקר כמו שהיה בסמסטר א' והטענה שהועלתה היא שאין הרבה סטודנטים 

עכשיו בתקופת הקיץ וכי כנראה שכמות הסטודנטים שיענו על הסקר תהיה קטנה מאוד. חברי המועצה חושבים 

ההצעה לקיום הסקר תועלה בפני הועד ם את הסקר בכל זאת. כי למרות הנוכחות הדלה של הסטודנטים, יש לקיי

 המנהל.

בכל מקרה בו ביצוע הסקר לא יצא לפועל, הועדה החליטה כי היא מעדיפה את האירוע של "שיעור חופשי" בגינת 

  עושים רחוב.

 



 

 

 
 הצעות החלטה

 "קיום ישיבה ללא חבר ועדת ביקורת" ועדת מעורבות מאשרת  :נוסח ההצעה

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

 ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐ :בהצבעה
 ☐ :נושא חסוי

 גלויה –אופי ההצבעה : הערות

 

 "הסופית כפי שהוצגה" ועדת מעורבות מאשרת את תכנית העבודה  :נוסח ההצעה

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

 ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐ :בהצבעה
 ☐ :נושא חסוי

 גלויה –אופי ההצבעה : הערות

 

 

מהמדור  40שעות:  80מאשרת הוספת תקן לפרוייקטור תעסוקה וזוגיות על סך " ועדת מעורבות  :נוסח ההצעה

 "מהמרכז לפיתוח קריירה ומהדיקנאט. 40ו

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

 ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐ :בהצבעה
 ☐ :נושא חסוי

 גלויה –אופי ההצבעה : הערות

 

 

ממליצה על קיום סקר לבחירת אירוע מהכנסות של קנסות ממועדי ב', כמו כן " ועדת מעורבות  :נוסח ההצעה

 "קיום אירוע "שיעור חופשי" בגינת עושים רחוב במידה ולא יצא סקר.ממליצה על 

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

 ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐ :בהצבעה
 ☐ :נושא חסוי

 גלויה –אופי ההצבעה : הערות

 



 

 

 

 לישיבות הבאות

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

-  

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 דיון על נושא העסקה ישירה -

 

  בברכה,

 יקיר ציזר

 חברתיתיו"ר ועדת מעורבות 


