
 

 

17/9/2020 

  6 # ת מעורבותועדישיבת סיכום 

 
 Zoom  -בצורה מקוונת  17/9/2020בתאריך  התקיימההישיבה 

 14:40 זמן סיום: 14:00זמן התחלה: 

 

 :/ותנוכחים

 ., דור ישי, יותם קיפניס, יניב גורודצקישפרןשיר איילת גל,  :בוועדהשנכחו  הוועדה י/ותחבר

 .דניאל רימברג – רמ"ד מעורבות 

 ן:שנכחו ותפקידיה ותמשקיפ

 רוני שנדלוב. –חברת ועדת ביקורת 

 

 :סדר יום

 והצבעה נושאים לדיון: 

 תוכנית העבודה לתשפ"א (1

 שימשו בקנסות מועדי ב', סמסטר א' (2

 

 אישור תוכנית העבודה לתשפ"אהנושא: 

 :רקע

  על אף החשש מקיצוץ נוסף בתקציב, בסופו של דבר  כירמ"ד מעורבות עדכן

אש"ח. זהו יתרון שמשאיר  100אש"ח ולא היה צורך להצטמצם ל  126נשארנו עם 

נו בהצגת תוכנית העבודה ההערות שנית ועזרה לפרויקטים קטנים.חב תמרון מר

 הוגשונסה פעילות ועיסוק במשבר האקלים : הוכדמת תוקנווקבישיבה ה

שונתה סמנטיקה מ"יום האישה" ל"יום  על תוכנית העבודה, מעטים ריג'קטים

 מה.מעמד האישה" וכדו

  .לא תהיה השנה תרומה לעושים רחוב, לכן הוא לא יוכל להתקיים בתשפ"א

מדובר בתרומה של כ , מטעם האוני' עושים רחוב תמיד מתוקצב מכספי תרומות

רכז  –שי  לגאים ועוד.ב לרכז/ת, לפעילות, ליווי מערך מהמכילה תקציאש"ח  50

מעורבות קהילתית ורמ"ד מעורבות מנסים לתת מענה למוקדים הקיימים של 

אם בהמשך תיכנס תרומה מהאוני',  עושים בניין על מנתש הפרויקט לא יגווע.

 התקציב יכנס באופן ייעודי וצבוע לכך. 

" 

נכח 

חבר 

ועדת 

ביקורת 

במהלך 

הדיון: 

☒ 

נושא 

חסוי: 

☐ 

 ישור תוכנית העבודה לתשפ"אאהנושא: 
ועדת מעורבות מאשרת את תוכנית העבודה נוסח ההצעה: 

 .ורבות כפי שהוצגה ע"י הרמ"דלתשפ"א של מדור מע

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 ☐נושא חסוי: 



 

 

 
 

 שימוש בכספי קנסות מועדי ב' מסמסטר א' : הנושא

עלתה  במהלך הדיון בנושא ות/י הוועדה.בוועדה הקודמת דנו בנושא זה, לא הוגשו הצעות נוספות על ידי חבר

, בה תעלה הצעה משותפת להוסיף הצעה שקשורה לשת"פ עם מדור רווחהשאלה מחברת הוועדה האם ניתן 

, אך מאחר והצעה זו לא נשלחה עם הזימון בקמפוס הערבית ת על פרויקט המיועד לאוכלוסייהבשתי הוועדו

 ביישבה זו. לא ניתן להכניסה להצבעה 

 שני המיזמים שנבחרו:

 מיזמים( ₪2-3 ) 10,000 –קול קורא למיזמים חברתיים, תאים וארגונים  •

 ₪. 10,000 –תמיכה במוקדי עושים בניין/רחוב הקיימים  •

שימוש בקנסות מועדי ב' סמסטר הנושא: 

 א'

ומצביעה על שני ועדת מעורבות מאשרת נוסח ההצעה: 

 –קול קורא למיזמים חברתיים, תאים וארגונים פרויקטים: 

תמיכה במוקדי עושים בניין/רחוב ו מיזמים( ₪2-3 ) 10,000

 ₪. 10,000 –הקיימים 

דור ישי, איילת גל, קולות בעד: 

שיר שפרן, יותם קיפניס ודורון 

 מהצרי-ליבנה

 יניב גורודצקינמנעים:  -קולות נגד: 

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

 ☐נושא חסוי: 

 
 

 :הנושאים הצפויים להעלות בישיבה הבאה

 יוזמה/ות של חברי/ות הועדה שברצונם/ן לקדם. .1

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 מהצרי-דורון ליבנה

 מעורבות סטודנטיאליתיו"ר ועדת 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


