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 1 מעורבות ועדת ישיבת סיכום

 

 .174יו"ר האגודה, בחדר מספר  משרדב 20:00בשעה  18.1.15יום א', הישיבה התקיימה 

 21:30זמן סיום: ; 20:00זמן התחלה:

 

 נוכחים:

 גלסמן, נועם דיין, דורון מדרוני, חן אליהו, הנא רבו רביע, אסף תמיר.מאיה נורי, מאיה חברי הוועדה: 
 

 .גל פינסלר – ,יוצא מזכ"ל המועצה
 

 משקיפים:

 .אור –ועדת ביקורת  חבר

 מעיין פלטי נגב –רמ"ד מעורבות 

 אורחים:

 אין.

  חסרים:

 אין.

 מנהל הישיבה:

 גל פינסלר. -מזכ"ל יוצאת

 עיקרי הישיבה:

 הוועדה:בחירת יו"ר  .1

 לפי התקנון בישיבת הוועדה הראשונה, על הוועדה לבחור יו"ר ועדה.

. בתחילה כל מתמודד דיבר בקצרה , לאחר מכן מאיה נורי ונועם דיין –לתפקיד התמודדו שני חברי ועדה 

מכן התייחסות חברי הוועדה חברי הוועדה ולאחר מכן המשקיפים ולאחר נערך סבב שאלות עם קדימות ל

 .תמודדים לגבי המ

לפני שלב ההצבעה נערך סבב גילוי נאות של יתר חברי הוועדה לגבי היכרותם עם המתמודדים. להלן 

 תשובותיהם:

 מכירה את מאיה מתא אופק. -חן 

 מכירה את מאיה מהצבא. -מאיה גלסמן 

 מכירה את מאיה מהעבודה במועצה בשנה החולפת. -הנא 

 לא מכיר. -אסף 

 לא מכירה. -דורון 

 הצבעה חסויה לבחירת יו"ר הוועדה. ימההתקי

 .מעורבותליו"ר ועדת  הנבחר מאיה נורי –תוצאות ההצבעה 

 

 בחירת ממלא מקום יו"ר הוועדה: .2

 הבחירה נדחתה לישיבה הבאה.

 



 

  

 

 

 המלצת הוועדה למליאה לקבל סמכויות הוועדה: .3

לוועדה הוצגו ופורטו במידת הצורך סמכויות הוועדה והועלתה לוועדה הצעת החלטה להמליץ למליאה 

 לשנת תשע"ה. מעורבות לקבל את סמכויות ועדת 

ממליצה למועצת הסטודנטים כי הסמכויות שהוצגו בישיבה)נספח א'( יהיו  מעורבותועדת תוכן ההצבעה: 

 ת תשע"ה.לשנ מעורבותסמכויותיה השוטפות של ועדת 

 פה אחד. –בעד 

 :הצגת סיכום שנה חולפת .4

בפני חברי הוועדה ואיחלה להם  את השנה )נספח ב'( מה, סיכמאיה נורי,  מהשנה החולפתיו"ר הוועדה 

 המון בהצלחה!

 

 בברכה,     

 

 ראובן סולומון

 מזכיר המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 נספח א' – סמכויות ועדת מעורבות
 : רקע

עדותיה השונות. על פי התקנון ועל מנת לאפשר פעילות יעילה ועבודתה של מועצת הסטודנטים מתבצעת בומרבית 
ומסונכרנת של הועדות, מגדירה כל ועדה את סמכויותיה לשנת העבודה של המועצה הנבחרת. לאחר מכן 

.מועצת הסטודנטים מועברות כלל הסמכויות לסנכרון בוועד המנהל. בתום התהליך, מובאות הסמכויות לאישור  
 
 

 אחריותו.הנחיית מדור מע"ס בפעילותו בתחומי  .1

אישור תכנית העבודה של מדור מעורבות סטודנטיאלית, בהתאם ליעדי העבודה שנקבעו ע"י הועדה  .2

 ובקרה על ביצועה.

מליאה עדה לפני הצגתם בפני הובויידונו  הקשורים במעורבות סטודנטיאליתו/או מאבקים נושאים  .3

   תציג המלצותיה.והוועדה 

 

 

  



 

  

 

 סיכום השנה ע"י יו"ר יוצא –נספח ב' 

 
 נושאים מרכזיים בהם עסקה הוועדה השנה:

 שינוי הצורה והתקנים של המדור. .א

 אישור מאבקים חברתיים .ב

 דיון לגבי יישום הפרויקט "עושים רחוב" .ג

הדגשים מצורף.  יצירת עמדה ודרישות של ועדת מעורבות לגבי בחירת יו"ר אגודה ורמ"ד מעורבות. דף .ד

 הדף זכה לתגובות מהמועמדים.

 מעקב אחר יישום תכניות העבודה של המדור .ה

 פגישת הועדה עם רכזי הארגונים החברתיים ודיון על שיתופי הפעולה עם המדור. .ו

התעסקות בולטת, ארוכה ומשמעותית במהלך השנה. חברי הועדה היו חלק  -יעדים ותכנית העבודה .ז

 תכנית העבודה וניסוח היעדים. מאוד משמעותי בבנית

 

 החלטות חשובות שהתקבלו:

 החלטות השינוי המדורי:א. 

 50רכזי הסטודנטים הערבים לרכז אחד עם תקן של  2איחוד תקנים של  סטודנטים ערבים: -שינוי מדורי .1

 שעות. 60שעות. לאחר דיון הוחלט על 

שעות לכל  100ועדת מעורבות מאשרת את שינוי מבנה המדור לרמ"ד וארבעה רכזים ) כללי: -שינוי מדורי .2

שעות לרכז  50-שעות לרכזת טיפול בהטרדות מיניות ושוויון מגדרי, ו 100אחד משני רכזי המעורבות, 

 בסייגים הבאים:( 50ולא  60, שלאחר מכן הוחלט שיהיה סטודנטים ערבים

ות מיניות תיבחר במכרז נפרד אך תקבל הכשרה זהה לרכזים האחרים רכזת שוויון מגדרי וטיפול בהטרד

 על מנת לתת שירות לכל דבר ועניין בנוסף לתפקידה הייעודי

 הרכזת תוכשר לטיפול בהטרדות מיניות לפי התקן הרווח בארגונים מסוג זה.

 בנוסף, תפקידה יכלול עיסוק בנושאי תשתית, שירות וסיוע בעבודה שוטפת.

 נטים ערבים ייבחר במכרז נפרד ייעודי לתחום.רכז/ת סטוד

הדגש בבחירת בעלי התפקידים יהיה על אנשי ביצוע ושירות ולא על זיקה מוגברת לעשייה ספציפית או 

 תחום ספציפי.

חלוקת התפקידים בין הרכזים "הכלליים" תיעשה לאחר בחירת בעלי התפקידים ולפי ראות עיניו של 

 הרמ"ד המכהן.

שעות מתקן רכזת  50ועדת מעורבות מאשרת לקיחת  עושים רחוב ורכזת שוויון מגדרי: -שינוי מדורי .3

שוויון מגדרי ומעורבות כללי לפרוייקט "עושים רחוב" כחלופה להחלטה הקודת וכפי שהוצג ע"י רמ"ד 

 מעורבות בישיבה.

שעות  50ויון מגדרי, שעות שו 50שעות רכזת מעורבות,  100שעות רכזת מעורבות,  100שינוי המדור:  לסיכום,

 שעות רכז סטודנטים ערבים. 60עושים רחוב, 

"ועדת מעורבות מחליטה לתמוך במאבק הסטודנטים לעבודה  תמיכה במאבק העובדות הסוציאליות:ב. 

 סוציאלית כחלק מפעילות עמותת עוס"ים שינוי".



 

  

 

פרויקט "קשרי קהילה ועדת מעורבות מאשרת הוספת התקבלו ההחלטות: " פרויקט "עושים רחוב":ג. 

ה למנות את מתן סעד לנהל את ועדת מעורבות מנח". "שעות עד סוף שנת התקציב המדורית 60ושכונות" של 

 ". עדה בחודש יולי אוגוסטויקט "קשרי קהילה ושכונות" כפי שהוצג בישיבה ולהציג ממצאים לוהפרו

 יעדי המדור ודירוג חשיבותם:ד. 

 
 

 לק מהרעיונות שנכנסו לתכנית העבודה מתוך הועדה: ח -אישור תכנית העבודהה. 

 שוק תוצרת מקומית בדגש סביבתי 

 קיום  אירועים אקטואליים בשיתוף פעולה עם ארגונים פעילים 

 אירועים לשבוע זיכרון ועצמאות 

 "מפגשי התנדבות במקומות שונים ברחבי העיר -"רביעי התנדבותי 

 כוסות באירועי אגודה קידום פתרונות מיחזור 

 פאנל בנושא השלכות של פורנו 

 סיוע בנושא הטרדות מיניות בערבית 

 פורום ארגונים חברתיים ומתן הכשרה מקצועית 

 יצירת קבוצת פייסבוק של סטודנטים פעילים חברתית 

  בהנחיה קבועה והבאה של מרצים מן החוץבין סטודנטים ערבים ויהודים קבוצת דיאלוג 

 לשוני טיול שקיעה דו 

 קה באוניברסיטהשבוע פוליטי 

 הדיקנאט לרשימת תפוצה בעזרת ים בערביתקידום שליחת מייל 

 

 

 

 

 



 

  

 

 נושאים להמשך טיפול בשנה הקרובה:

: סביבה, מגדר, סטודנטים ערבים, המשך חלוקת חברי הועדה לתחומי אחריות, פיקוח ומינוף היעד .א

 בנגב, עושים רחוב.יוזמות סטודנטיאליות וארגונים חברתיים, התיישבות 

 על ידי ועדת מעורבות הצגת דרישות לבחירת תפקידיםהמשך  .ב

 כפי שאושרה ע"י העודה הקודמתמעקב אחר יישום תכנית העבודה המשך  .ג

 חברתיים והבנת הצורך בשיתופי פעולה דיון עם רכזי ארגוניםהמשך  .ד

 והיעדים עוד מתחילת עבודת הועדה המשך השמת הדגש על תכנית העבודה .ה

 

 יונות חדשים לבחינת הוועדה הנכנסת:רע

)כיום, לא ברור כיצד אגודת הסטודנטים פועלת על מנת לצאת  הסדרה של נושא המאבקים החברתיים .א

השנה אישרנו עזרה למאבק  -למאבקים למען הסטודנטים כמו לדוגמא מאבקים בנושאים אקדמיים

העובדות הסוציאליות. אולם, העזרה הייתה כלכלית נטו. בנוסף, מועצת האגודה אישרה מאבק בנושא 

 ורה לפעול?("ועד שוכרי הדירות" כיצד האגודה אמ

וסידור הצעות ההחלטה משנים חולפות, בנוסף, דגש על שימור הזיכרון הארגוני של המדור  שימור ידע .ב

 עצמו.

 -)נגיד שיתוף פעולה עם תרבות( לגבי יצירת סטודנטים מעורבים באוניברסיטה הכנסת רעיונות רוחביים .ג

ון מופעי תרבות למי שפעיל חברתי , מתנות כג18:00כמו הרעיון של הצגת ארגונים חברתיים בשלישי ב

 באוניברסיטה, הכנסת תוכן חברתי לאירועי תרבות גדולים כמו יום הסטודנט ומסיבות בריכה.

 יצירת נוהל ברור והמשכי לשיתופי הפעולה עם יוזמות סטודנטיאליות וארגונים חברתיים. .ד

 ריפיל, כוסות רב פעמיות ועוד(.דגש על התחום הסביבתי וניסיון אמתי להטמיעו בפעילות האגודה )עידוד  .ה

יצירת פרויקט מיוחד למיקוד הנגשת הפעילות החברתית והמעורבות למחלקות שהן לא מדעי הרוח  .ו

 והחברה בכלל ומחלקת ההנדסה בפרט.

דגש על דו קיום באוניברסיטה. ניסיון לעודד דו קיום בקרב הקבוצות שפחות מעוניינות בו ופחות לשכנע  .ז

 שקול הבאת תגמולים בצורות שונות למען יצירת מוטיבציה.את המשוכנעים. יש ל

 

 

 בברכה, 

 מאיה נורי

 יו"ר ועדת מעורבות

 


