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  #2 מס' מעורבות סטודנטיאליתועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"ליתב 22/3/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 16:15זמן סיום:  14:30זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 ולני צפורי , ירדן רפפורטאשד , יהלסעדי כרם, חובב אלונה חברי הוועדה:

 

 משקיפים:

 :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 רמ"ד מעורבות –אופיר נפתלי 

 רמ"דית הסברה –מדרוני דורון 

 יו"ר ועדת הסברה  -נחשון שחף 

 סטודנטית משקיפה -נועה ויזל  

 

 אוסטרובסקי וריהועדת ביקורת:  תברח

 

  חסרים:

 , נוי בוחניקמתן צ'רניאק

 יקרי הישיבהע

 

 נושאים לדיון:

 

 עדכוני רמ"ד מעורבותהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

עם קנדה. הוא ציין כי יש  הערות: רמ"ד מעורבות עדכן על תנופת הפעילות של פרוייקט עושים רחוב והשת"פ

צורך שנבחן את הפרויקט בראיה רחבה לעתיד. בנוסף עודכן על המשך הפעילות של ב"ש היא הבית, כנס 

ה"נשארים בב"ש" המתקרב והשקת "המזרקה" אשר עתידה לרכז את כל אירועי הצעירים בכל העיר באר 

 שבע.

 

 טיפול בהטרדות המיניות בקמפוסהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

הטיפול תהליך הציגו את ונועה ויזל, סטודנטית אשר הצטרפה לפגישה, חברת ועדה אלונה חובב, הערות: 

שהאוניברסיטה היא גם התובעת וגם השופטת בתהליך בכך בעייתיות בהטרדות המיניות אשר לדעתן קיימת 

הציגו את המודל הקיים  . הדוברותלכל התהליך ףמהווה עד ולא חשו המתלונן/המתלוננתרה ולכן במק

. רמ"ד מעורבות ציין כי העניין של שינוי תהליך באוניברסיטה העברית בה קיימת ועדה חיצונית ששופטת

הטיפול נמצא כבר בטיפול בצינורות המקובלים, תהליך שינוי אשר לוקח זמן אך ניכר השינוי וההתקדמות 



 

 

ויבינו כיצד הם מבקשים  הוחלט שאלונה ונועה ישבו עם זוהר, הרכזת לשיווין מגדרי, לאורך השנים.

 בנושא. שהאגודה תשתלב

 

 פיתוח  יוזמת "מרצה בסלון"הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

הערות: חבר הועדה יהל אשד אשר לומד גיאולוגיה שיתף בפרויקט מוצלח שמתקיים אצלו במחלקה בה 

מרצים מעבירים הרצאות סלון בדירות סטודנטים. התנהל דיון כיצד ניתן להרחיב את המודל למחלקות 

יתכן והיה . מספר חברי ועדה ציינו שואיזה מדור יאמץ את היוזמהאחרות, מי צריך להיות מוביל הפרויקט 

הוחלט שיהל ידבר עם בעלי  מיטבי שהרעיון יוצג לועדי הכיתות וכל ועד יחליט אם לקבל את זה במחלקתם.

 תפקיד שונים באגודה על מנת להבין באילו אפיקים הכי נכון להטמיע את היוזמה.

 

 העלאת מודעות לאירועי תאי סטודנטיםהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

אלונה, ירדן וכרם הציפו צורך בהעלאת המודעות לאירועים סטודנטיאלים המתקיימים חברי הועדה  הערות:

עומס רב של פרסום אירועים וסטודנטים הולכים מחוץ לשעות הלימודים. ירדן הוסיפה וציינה שקיים 

את כל  שמרכזתלאיבוד בין כל האירועים. רמ"ד מעורבות עדכן על היוזמה החזרה העירונית "המזרקה" 

רמ"ד הסברה ויו"ר ועדת הסברה הסבירה שכמות הפרסומים של האגודה  אירועי ב"ש במקום אחד מסודר.

הראוי וכי כל שבוע מתפרסם באתר האגודה לו"ז פעילויות מוגבלת על מנת לתת לכל פרסום את מקומו 

ארגונים חברתיים. הודגש כי באתר החדש הממשק יהיה יותר נוח וכי חברי ועדה אשר מעוניינים להמשיך 

 את הדיון לעומק על מנת למצוא פתרונות מוזמנים לפגישת ועדת הסברה.

 

 

 ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד: נושאים לטיפול לקראת הישיבות הבאות

ת העומדות לפניינו וסקירת מצבו כיום והאפשרויו של עושים רחוב מדור מעורבות יבוא עם תיאור הפרוייקט .1

 .בשנים הקרובות

יצטרפו לפגישת  הפרסום של אירועים חברתייםלקדם את נושא  ןועדת מעורבות אשר חשוב להם /ותחברי .2

 שא.ידונו בנובה ועדת הסברה 

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 .שנתיים קדימהראייה  –לאן לוקחים את הפרוייקט  חזון, נפח פעילות, –בפרוייקט עושים רחוב לדון  .1

 תהליך של נוהל טיפול בהטרדות מיניות של האוניברסיטה. קידום הועדה תדון במקומה של האגודה ב .2

 הפוליטיים.דו"ח ביקורת אודות התאים דיון ב .3

  והעסקתן באופן ישיר. באוניברסיטה קיוןיסל"ע אודות עובדות הנתא פנייתם של חברי  .4

 

 בברכה,

 לני צפורי

 מעורבות סטודנטיאליתיו"ר ועדת 


