
 

 

 #2  מעורבות ועדת ישיבת סיכום
 .משרד המועצהב 26.1.15 בתאריך התקיימה הישיבה

 21:30סיום  זמן 18:00 התחלה זמן
 :נוכחים

 מאיה נורי, אסף תמיר. מאיה גלסמן, חן אליהו, הנא אבו רביעה, דורון מדרוני, נועם דיין,
 :משקיפים

יפית,  -מתן, רכזת שוויון מגדרי -קהילהאור קרן, מעיין רמ"ד מעורבות, רכז קשרי  -ועדת ביקורת
 רותם. -רכז סטודנטים ערבים, רכזת מעורבות חברתית

 
 :חסרים

 אין.
 

 :הישיבה עיקרי
 החלטות(: התקבלו לא אם גם ,הנושאים שנדונו )כלל נושאים

 
חן, הנא, מאיה נ, נועם, אסף, מאיה ג, אור קרן, דורון, מעיין, יפית, מחמוד,  :סבב שמות .1

 רותם. 
 

אנחנו באים לרחוב עושים אירוע שיא -מספר על התפקיד שלו .רכז "קשרי קהילה" :מתן .2
של אקסטרים מייקאובר. גינות רחוב ספסלים. נשאלו שאלות כמו איפה זה היה, איך 

 -שומרים על קשר עם האנשים המקומיים. נשאלה שאלה לגבי הפצה לעוד מקומות בארץ
בה מקומות אחרים ולכן מאמין שזה יתפרס מתן מסביר שזה פורמט שיכול לעבוד בהר

 החוצה. 
 

שעות  100אני ומעיין עושות את אותו התקן של  רכזת מעורבות סטודנטיאלית. רותם: .3
: הפקה ויישום תכנית עבודה שבנינו בקיץ, 2חודשיות כל אחת. התפקיד מתחלק ל

תיים אירועים יוזמות ומטרות שהמדור מקדם. בתוך המעורבות נכנסים היבטים חבר
כלכליים סביבתיים, העלאת מודעות לנגב. חלק שני: תמיכה ביזמות סטודנטיאלית. 
בקשר עם רוב הארגונים והתאים הסטודנטיאליים. תמיכה היא גם בשיח שוטף ועקבי 
וגם בתמיכה בהתארגנות חדשה )כמו "קול הסטודנטים"( נוכל לחשוב איך אפשר לקשר. 

מיכה של בנייה של תא או אירועים שהתא מארגן. תמיכה כלכלית, פרסום, הדפסה. וגם ת
הפקת אירועים יחד. שיתוף הפעולה האחרון זה אירועי  -החוט המקשר זה שיתופי פעולה

אנחנו גם בקשר עם הבחירות שהתאים השתתפו והפכו את האירוע הרבה יותר מוצלח. 
גשנו ראשי התאים הפוליטיים וגם עם התאים הלא פוליטיים. נגיד עשינו פורום בו נפ

תאים וארגונים שיכירו גם את המדור וגם אחד את השני. אתגרים: שיווק המדור. מי 
שמכיר אותנו זה חבר'ה מעורבים וצריך לשווק את המדור שידעו שאנחנו כתובת ושאפשר 

יש בעיה של האגודה לקחת לפנות אלינו. הסטודנט הממוצע לא מכיר את כל האפשרויות. 
ות של התאים. יש בעיה של לקחת מאבקים נגיד של האופניים. נושא ולזרום עם רעיונ

ולקחת את זה על עצמה. יש הרבה פספוס  של זה. אני חושבת שאם אפשר ליתור יותר 
 סיטואציה בנושא הזה ולא לפחד מזה. 

 

אני אמור להקים אירועי תרבות לסטודנטים ערבים  מחמוד: רכז סטודנטים ערבים. .4
בנוסף למה שהאגודה נותנת, אירועי דו קיום, וקידום פעילות חברתית בקמפוס. אחד 
הקשיים בתפקיד זה שאני צריך לעשות הרבה תפקידים: גם הפקה, גם הסברה, גם 

הערבית. מעורבות. הפתרון: רכז הסברה. הרבה אנשים לא יודעים מה קורה באוכלוסייה 
-30ביום של המופע רק אירוע התרבות הראשון נפל בתקופה שהיה בה את כל המהומות. 

כרטיסים נמכרו. אנשים במצב הזה לא רצו תרבות. זאת הייתה ממש דילמה. אין אדם  40
אחר שיכול לקרוא את השטח כמוני. בשנה האחרונה תאים פוליטיים מתחילים להיות 

יש קולות שמנסים להחרים את  -ם למתוח את הגבולמעורבים בעשייה. אנשים מנסי
 -האגודה. זה בא לידי ביטוי לפחות בשני אירועים שעשינו. הפעילות של הדו קיום

מתנגדים לזה ומשתמשים במילה "נורמליזציה" אני גם ספגתי ביקורת לא קלה על זה. 
ואחרי כל  22איך פותרים את הבעיות הללו. אני כולה בן  -צריך למצוא את המנגנון

נגיד האירוע של הבישול. זה היה  -פעילות שלי פה יש פה המון הרגשה של הגשמה ועשייה
סטודנטים עם נוף )זכתה במאסטר שף( בישלנו אוכל ואז  35 -תחת קטגוריה של דו קיום

היו ביקורות שמדברים על  -דק' ואז אכלנו. הייתה שיחה על המצב הקיים 40שיחה של 
זה בגידה. דבר שאני רוצה להגיד להבא: לקחת חוות דעת גם  -וכלהסכסוך במסווה של א



 

 

שלי או של קודמי בתפקיד או לקחת סטודנטים מתאים או מהאוניברסיטה שייעצו מה 
אסף שואל: האם ניתן לדבר עם אנשים? עם חלקם. אפשר להכניס לתכנית העבודה. 

לשוחח. מי שמייצג את  מעיין: אם היה יותר ייצוג ערבי במועצה, אולי היה אפשר יותר
האם יש מקום ליוזמה, שיתוף פעולה בין הממסד כמו האגודה יוצר הרבה אנטגוניזם. 

האגודה לבינם? היה הרבה ניסיון. ביקשתי פרטים של פרסום לתאים. הם לא רוצים 
גודה לסטודנטים פרסום מהאגודה. הנא: למה יש התנכרות? יש קולות של בואו נקים א

לי עם גישה אחרת יהיה ניתן לפתור את הבעיה. שווה להקים צוות ערבים. רותם: או
נלחמנו על זה במדור. מאיה: פיתוח מנהיגות  -מאות: מסיבת חג מולדוגחשיבה. עוד ד

 קח חלק. אולי אפשר ליצור פורמט ומעורבות של הסטודנטים הערבים.יערבית שת

דברים: מתלוננים ומתלוננות. והעלאת  2אני אחראית על  יפית: רכזת שוויון מגדרי. .5
מודעות בכל הנושא של שוויון מגדרי. אני לא מרגישה שיש לי מספיק כוח. אני יכולה 
לייעץ אבל אין לי סמכות להחתים על תלונה. ברגע שמתלוננת פונה אליי היא צריכה 

זה שאני  -ני מצאתי לנכוןלפנות שוב לנציבה ולעבור בדיוק את אותו התהליך. הפתרון שא
מלווה אותה. אני מפרסמת את התפקיד באוניברסיטה ועושה אירועים. נגיד בדיקות 

על  -איידס לכבוד יום האיידס. הרצאה של לינור אברג'יל. הרצאה של רן גבריאלי
ההשלכות של פורנו. בהמשך יום הסטודנטים ושבוע הגאווה. העניין של חוסר בשעות. אני 

שעות.  50לי הרבה דברים שאני מנסה להספיק ואני לא מצליחה. התקן הוא  מרגישה שיש
נראה לי שזה הרבה יותר מכובד שלתפקיד כזה יהיה יותר מהתקן הקיים. הרבה זמן 

אני שומעת את שאין סמכות מול הנציבה.  -שעות. ונושא הנציבה 70והשקעה מעבר. נגיד 
ה. עברתי הכשרה במסל"ן לפני שנכנסתי הסיפור מייצעת ומלווה אבל לא יכולה יותר מז

 תפקיד. אני משתדלת לשמור על קשר עם התאים הפמיניסטים. ל

 ויעדי המדור על ידי מעיין ומאיה. הצגת המדור תכנית העבודה .6

 -המבנה המדוריהייתי מאוד שמחה שיהיה רכז הסברה בערבית.  מעיין: רמ"ד מעורבות. .7
צריך לחשוב על שינוי כלשהו. אני חווה קשיים עם המבנה כמו שהוא. צריך גם לדון על 
עושים רחוב, צריך לתגמל את זה בצורה יותר נורמלית ולמסד את זה יותר. הנושא של 

מצד אחד צריך לעסוק במאבקים חברתיים ולהיות הפנים של  -המאבקים החברתיים
של זה כלפי הסטודנטים והאם זה נכון להיות האגודה ומצד שני לחשוב על ההשלכות 

 חלק מכל המאבקים. 

הגעתי למעורבות כי זה הכי נוגע לי. יש בעבודה סוציאלית הרבה  דורון: סבבה היכרות: .8
אנשים שרוצים להיות פעילים, נגיד בפסח או בכל מיני חגים לעשות תרומה כללית של 

יברסיטה. כוח לא מנוצל אוכל באוניברסיטה. חשוב גם מבחינה הסברתית לאונ
באוניברסיטה. אין כל כך פן של מיחזור באוניברסיטה. אפשר לעשות שיתופי פעולה עם 
פר"ח ולעשות פסלים סביבתיים באיזור. מעניין אותי לקחת את תחום המגדר. ומעורבות 

פחות להתעסק עם מגדר יותר דברים של ערבים והספירה  :מאיהסטודנטיאלית. 
ום ביטוי למיעוט הערבי. למרות שיש המון אירועים. כל הנושא הציבורית. אין ש

הסביבתי. שאני לא מרגישה אותו באוניברסיטה. יש המון אוכל שנזרק סתם. נושא של 
כולנו הגענו כדי לעשות כאשר אני מצמצם את מה  אסף:ערבים, סביבה, ועושים רחוב. 

ור למיעוטים: לא להגדיל שאני רוצה לעשות זה התעסקות של שיח פוליטי. רעיון שקש
את התחום של ערבים אלא להכניס עוד ספקטרום. התעסקות עם מיעוטים ולחשוב איך 
מקרבים אותם יותר לאוניברסיטה לראות איך הם חיים יותר באקדמיה. שיח פוליטי. 

הנושא של להביא אנשי ציבור לקמפוס. כל האנשי ציבור ורוח  נועם:מיעוטים ומגדר. 
מגדר.  -של הילל. והנושא השני -היה שנה שעברה פאנל של ירידה מהארץשמגיעים לפה. 

בגלל שאני גבר. אני רואה שוויון מגדרי בעניין של שוויון הזדמנויות פחות מתחבר 
אני סטודנטית בדואית פה. אני במעורבות בגלל שאני רוצה לקדם  הנא:להעדפה מתקנת. 

דברים שלא הייתי מודעת אליהם.  את הנושאים של סטודנטים ערבים. עולים פה מלא
הרבה מהסטודנטים הערבים מתנכרים אליי בגלל שאני כמו שאני. צריך לשמש 

אותי  חן:לסטודנטים הערבים דוגמא. ייצוג סטודנטים ערבים במועצה זה דבר מבורך. 
מעניין כל הנושא של יוזמות סטודנטיאליות בעיקר חברתי כלכלי וביקורתי ואיך יוצרים 

הוחלט שמאיה תשלח במייל שיתופי פעולה עם יוזמות כאלה ואיך יוצרים ארסנל של זה. 
 הצעה לצוותים לעשייה.

תי אני מרגישה שאני רוצה ללמוד כמו שצריך את התפקיד השנה. היי דורון:דורון ונועם.  .9
ממלאת תפקידי ניהול הדרכתי במחנה של אוטיסטים. אני תמיד בהדרכה ויש לי ניסיון. 

אני רוצה מאותם סיבות שהתמודדתי ליו"ר. מעורבות זו הועדה היחידה שאני חבר  נועם:
 בה אני מרגיש שאני יכול להתמקד רק במעורבות. 

דורון  בעד נועם? אף אחד. מי בעד דורון? מאיה, חן, דורון, הנא, אסף, נועם. מי הצבעה: .01
  נבחרה למ"מ.

 דקות. 7הפסקה של  .00



 

 

שנים האחרונות האגודה מקיימת בירה ונשירה  4ב -נושא התרומה של בירה ונשירה .12
למען עובדות הניקיון. זה התחיל כשהמאבק של עובדות הניקיון היה מאבק חי וקיים. 
התחילו את זה כדי לגייס כסף למען המאבק של עובדות הניקיון עם הזמן המאבק שינה 

נו המון שיעורי את הפאזה שלו והוא דעך. המאבק שינה את האופי שלו. אנחנו בקיץ עשי
פעמים. והחלטנו שאנחנו לא רוצים לקיים  4נפגשנו עם ועד עובדות הניקיון בערך  -בית

את אירוע בירה ונשירה באותה מתכונת שלא למען עובדות הניקיון אלא למען זכויות 
 30ועד עובדות הניקיון לאוניברסיטה. האירוע עולה ועובדים. רשמו שתרומה תועבר ל

האירוע לא מצליח להיות אירוע רווחי. שנה שעברה היו בעיות בחישוב וגם אלף שקל. 
איש ההגברה נתן את העבודה שלו בחינם. שנה שעברה היו טעויות תקציביות. והעבירו 

 7000אלף והסכומים הלכו וירדו. אנחנו אמרנו להם שנעביר להם עד  25להם סכומים מ
ה מה להעביר להם. מה שתוכנן זה אם לא מתקצבים מראש את הכסף ואז לא יהי₪. 

ובעצם האגודה משלמת  30,000למרות שהאירוע עלה  37,000שהאירוע יעלה לנו למדור 
נדון למי נתרום. הועד  30,000שח מכספה. במידה וההכנסות של האירוע יעלו מעל  7000

העלה טענות למה הכסף עוד לא הועבר אליהם. עד שאני לא מקבלת את כל החשבונות 
לא יכולה לשחרר שום כסף של תרומה. כשבדקנו לאן הכסף הולך ראינו שרוב הכסף  אני

הולך לפאני יו"ר הועד. יום כיף של העובדות. אנחנו ממש ביקשנו מהעובדות לצבוע את 
יועברו לועד ₪  7000מעיין בעד שה הכסף למשהו שנעשה אתו. לא הצלחנו לקבל תשובה.

מעיין חושבת שכדאי שאת  -ואליציה להעסקה ישירהעובדות הניקיון. חוץ מזה יש את הק
. הסיבה לכך היא שהם מאוד מאוד להעסקה ישירההעודף מהאירוע נעביר לקואליציה 

עזרו לנו באירוע של בירה ונשירה. הכסף הולך להפקת ברושורים בעברית ערבית ורוסית. 
שירה היה וזה גמול לעזרה ולשותפות שלהם באירוע. הבהרה: בכרטיס של הבירה ונ

כתוב: "תרומה תועבר לועד עובדות הניקיון". לא היה כתוב כמה ולא כל ההכנסות. 
 האוריינטציה של האירוע הייתה למען זכויות עובדים. 

לתרומה למען ועד עובדות הניקיון באוניברסיטה. ₪  7000החלטה: מדור מעורבות יעביר  .13
₪  2600רה ונשירה בסכום של כבנוסף, מדור מעורבות יעביר את הרווחים של אירוע בי

 בעד: פה אחד. ההחלטה עברה.  למען עמותת "הקואליציה להעסקה ישירה".

 חלוקה לתחומי אחריות: .01
 דורון, מאיה סביבה:

 .דורון ,אסף ,חן וארגונים סטודנטיאליים:ופוליטית מעורבות חברתית 
 הנא, מאיה ערבים:

 מאיה עושים רחוב:
 אסף ונועם. מגדר:

 דורון בנגב:הישארות 
הצעת החלטה: "ועדת מעורבות ממליצה למליאת מועצת הסטודנטים לתמוך ולקדם את  .05

 מאבק "קול הסטודנטים" בכל פלטפורמה העומדת לרשות האגודה".
 מי בעד: פה אחד.

 יש לציין כי בעת ההצבעה לא נכח חבר ועדת ביקורת.
  

 
 
 
 

 ,בברכה
 מאיה נורי

 מעורבות ועדת ר"יו

 


