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   2 מס' מעורבות סטודנטיאליתועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 11/3/2020הישיבה התקיימה בתאריך 

 18:00זמן סיום:  16:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 איילת גל, דור ישי, יניב גרודצקי, יותם קיפניס  חברי הוועדה:

 נועה שמש  –רמ"ד מעורבות 

 משקיפים:

 -משקיפים שנכחו ותפקידיהם:  

 לא נכח חבר/ת ועדת ביקורת ברוב הישיבה. בהצבעות נכחה חברת ועדת ביקורת כליל קלרהחבר ועדת ביקורת: 

 ביקורת ועדתול ההוא להקליט את הישיבה ולהעביר עהפתרון שהוצדרור, שהצטרפה כשעה לפני סוף הישיבה. 

 לאחר קיום הישיבה. 

עדת מעורבות מאשרת קיום הישיבה ללא נציג ועדת ו, 2נוסח ההצעה: "פתיחת ישיבת ועדת מעורבות מספר 

 עבר בפה אחד..  ביקורת תוך הקלטת תוכן הישיבה"

  :חסרים

 חברות הועדה: שיר שפרן ואיילה שץ וחברת ועדת ביקורת.

 עיקרי הישיבה

 עדכונים
 :עדכוני יו"ר ועדה

מה חשוב לנו בתור ועדת מעורבות, שיו"ר האגודה  – ציפיות ועדת מעורבות עבור יו"ר האגודה העתידי/ת .1

 ציפיות: 4העתידי יקדם? נבחרו 

וטיפול בהטרדות מיניות )"להיות עם היד על הדופק" הגברת השיח לקידום, העלאת מודעות  .א

 בנושא זה(.

 הגברת המעורבות הסטודנטיאלית לפעילות חברתית, התנדבותית וציבורית.  .ב

 שיפור תחושת השייכות והנוחות בקמפוס של קבוצות אוכלוסייה שונות. .ג

 חיזוק הקשר בין הסטודנטים/ות לעיר באר שבע .ד

נקבעה פגישה עם הנשיא, בתאריך  – מטעמו של נשיא האוניברסיטהפגישה על העסקה ישירה עם מי  .2

חברי  3נציגי המאבק ו 2-3. בפגישה ישתתפו: יו"ר האגודה, מזכ"ל המועצה, 14:00בשעה  18/3/2020

 מועצה ניטרליים.

 :עדכוני רמ"ד

רמ"ד מעורבות הציגה את החציון ותוכנית העבודה השנתית שנגזרה ממטרות וועדת  – הצגת חציון .1

מעורבות הקודמת. הוצגת תמונת מצב של הדברים שיצאו לפועל, כאלה שעתידים לצאת לפועל, וכן 

אירועים שלא צלחו ומדוע לא צלחו. רמ"ד מעורבות הציגה סיכום של התקציב השנתי, המדור נמצא 

 הועדה העלו שאלות בפני הרמ"ד ונענו.ביתרות. חברי/ות 



 

 :הצבעה על אישור החציון ותוכנית העבודה

 אישור חציון ותוכנית העבודההנושא: 
ועדת מעורבות מאשרת את חציון מדור מעורבות נוסח ההצעה: 

 ותוכנית העבודה כפי שהוצג בוועדה.

 0נמנעים:  0קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 ☐נושא חסוי: 

 

שני התקנים גדלו מאוד מבחינת היקף העבודה: עושים רחוב שינה את  –שינוי תקנים במדור מעורבות .2

המודל שלו ממודל "שיפוצניקי" לקהילתי )כל גינה היא מוקד לקהילה שמתגוררת מסביב( וכן עושים 

שעות חודשיות. רכזת שיוויון מגדרי מובילה אירועים רבים ועוסקת רבות באירועים  10בניין, הוספה של 

שעות חודשיות המקור  20בקמפוס ומחוצה לו, העומס עליה גדל מאוד בשנה האחרונה. הוספה של 

כנית : מהעודף של התקציב של תו2020ספטמבר -התקציבי לכך: בשנה הנוכחית )תש"פ(: חודשים מאי

העבודה )עקב שת"פ עם המשרד לשיוויון מגדרי(. בשנה הבאה )תשפ"א(: מהתקציב השנתי, כלומר 

לצמצם את תקציב תוכנית העבודה ועל חשבון זה להגדיל את התקן. רמ"ד מעורבות טוענת כי בשנה 

 ילות.הבאה מתוכנן תהליך גיוס תורמים וכן  העירייה והגורמים הקהילתיים ישתתפו יותר בעלות הפע

 :הצבעה על שינויי תקנים במדור מעורבות

 שינויי תקנים במדור מעורבותהנושא: 

ועדת מעורבות מצביעה על אישור תקנים במדור נוסח ההצעה: 

לרכזת שיוויון מגדרי, כפי  20שעות לעושים רחוב ו  10מעורבות: 

 שהציגה רמ"ד מעורבות.

      נמנעים:       קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 ☐נושא חסוי: 

 

מאחר ונושא זה לא נכנס לזימון, לא ניתן היה להצביע עליו, אך כן ניתן  – שימוש בכספי קנסות מועדי ב' .3

פרויקטים. לאחר מכן מורכבת לדון עליו. נחליט על רשימה של רעיונות, נצביע בוואצאפ על שלושה 

רשימה, שעולה להצבעה בקרב הסטודנטים/ות מה הם מעדיפים/ות. רמ"ד מעורבות הציגה את 

. הרצאה בנושא עולם 2. פרויקט שקשור לאחת הגינות של עושים רחוב לירוק; 1האפשרויות הקיימות: 

. הרצאה של איש תקשורת 4. הרצאה 'איך פועל המוח הנשי מול המוח הגברי'; 3הזוגיות והצעירים; 

. קנייה של ערכות רב פעמיות להשאלה ושימוש כלל הסטודנטים/ות בקמפוס. בשנה שעברה 5פוליטי; 

הכסף נותב לטובת קניית ציוד טיולים שסטודנטים בינלאומיים יוכלו להשאיל וכן לפרויקט "עושים 

 פסטיבל".

 

 

 הצבעה על נוהל משלים
 בטאויות פומביות בנושאים פוליטיים מעוררי עניין ציבורי""התייחסות האגודה להתהנושא: 

נושא חסוי: נכח חבר ועדת  :רקע



 

בעקבות צרכים שעלו מהשטח החלטנו להסדיר את נושא ההתבטאויות 

הפומביות בנושאים פוליטיים מעוררי עניין ציבורי. במקרה של 

התבטאויות חיצוניות המעוררות הד ציבורי, ניתן יהיה להעלות את 

הסוגיה בפני יו"ר ועדת מעורבות ויו"ר ועדת הסברה שיחליטו האם לכנס 

דה ויוחלט לכנס את הדיון, הפורום אשר כולל את דיון דחוף בנושא. במי

 48רמ"ד הסברה, יו"ר הסברה, רמ"ד מעורבות ויו"ר מעורבות יתכנס תוך 

שעות. אל הדיון כל חברי/ות מועצה ועובדי/ות אגודה יוכלו להצטרף על 

מנת להביע את דעתם/ן האישית בנושא. לאחר הדיון, החלטה סופית 

במידה וישנו מקרה שמצריך התייחסות, תתקבל ע"י חברי/ות הפורום. 

במקרה של סופ"ש, מכנסים דיון בו יהיה נוכח כל מי  48שעות או  24תוך 

שחפץ בכך, הן מהמועצה והן מהאגודה. יו"ר ועדת הסברה ויו"ר ועדת 

מעורבות יחליטו האם לכנס ישיבת חירום על כך או לא. מי שמדברר את 

בלבד, שקובע את ה'איך'. על כל האגודה בסופו של דבר זה מדור הסברה 

חבר/ת מועצה ואגודה לקבל כל החלטה שתתקבל על ידי ארבעת חברי 

 הפורום

ביקורת במהלך 

 ☒הדיון: 

☐ 

התייחסות האגודה להתבטאויות הנושא: 

פומביות בנושאים פוליטיים מעוררי עניין 

 ציבורי

ממליצה לוועדת תקנון להכניס את ועדת מעורבות נוסח ההצעה: 

הנוהל 'התייחסות האגודה להתבטאויות פומביות בנושאים 

 פוליטיים מעוררי עניין ציבורי' לתיק הנהלים המשלימים

 0נמנעים:  0קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 ☐נושא חסוי: 

 

 ללא החלטה בנושא העסקה ישירה דיון
עקב חוסר בזמן, לא התקיים דיון מעמיק בנושא. הוחלט לקבוע מועד חדש לישיבה שתעסוק רק בנושא זה. 

-18:00יום ה', בשעות  19.3.2020המועד שהוסכם על כולם, למעט חברת המועצה איילה שץ שתשהה עדין בחו"ל: 
 בחדר מזכ"ל. 20:30

 

 לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:נושאים לטיפול 
הצבעה על סכום כספי גדול שהגיע כתרומה לתא יוצאים ב"שאלה. )ראשית על הועד המנהל לדון ולהצביע על כך, 

 לאחר החלטת הועד המנהל, נוכל להצביע על כך בוועדת מעורבות(.
 

 בברכה,

 מהצרי-דורון ליבנה

 ודנטיאליתמעורבות סטיו"ר ועדת 


