
 

 

 #5  מעורבות ועדת ישיבת סיכום
 

 חדר ארגונים.ב17.5.15  בתאריך התקיימה הישיבה
 20:00סיום  זמן 18:00 התחלה זמן

 :נוכחים
 ה נורי, אסף תמיר, דורון מדרוני.ימאחן אליהו, , 

 
 :חסרים

 ביקורת לא נכחה )הישיבה הוקלטה(. .הנא אבו רביעה ,גלסמן מאיה נועם דיין,
 

 :משקיפים
 מעיין פלטי נגב )רמ"ד מעורבות היוצאת(, אופיר נפתלי )רמ"ד מעורבות הנכנס(. 

 
 

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

 
 )בלונים, במבות וקולה(. . ומסיבת פתיחה עם אופירה ממעייןמסיבת" פרידנערכה " .1

. נערך סבב שמות. אופיר הציג את עצמו. ה"אני מאמין" הרמ"ד החדש היכרות עם אופיר .2
תהליך של שיתוף הארגונים ופחות עשיית הרבה אירועים אלא התמקדות יותר שלי הוא 

זה. יש לתת יותר בתהליכי עומק אלו תהליכים מאוד נכונים שאני אשמח להמשיך בקו ה
רוצה ולא מצליח ולמצוא מקום להנגיש את הפעילויות למי שעוד  מקום למי שמתנדב

דב במשהו. אני למי שהתנ לדוגמא: כמו יצירת נקודות בונוס בלימודיםלהרים את עצמו. 
אתם  -יקט של "עושים רחוב". חשוב לי להגיד שמבחינת המועצהמאוד אוהב את הפרו

קיבלתם מנדט ברור מהסטודנטים והעבודה שאתם מתנדבים אומרת שאתם צריכים 
זון לא מסתדר עם המציאות אבל אני מאמין בלדבר ולהבין לקבל יחס מועדף. לפעמים הח

את העובדה שאנחנו שתי ידיים של אותו הגוף. לא הייתי רוצה להרגיש כמו המוציא 
 לפועל שלכם ושאתם לא תרגישו כמו החותמת גומי שלי. 

מבחינת בעלי תפקידים חדשים: רכזת מעורבות בקהילה: סמדר אלמליח ורכזת מעורבות  .3
 ית: אוראל חבשוש. רכזת שוויון מגדרי: לירון אבידר. סטודנטיאל

 מעבר על תכנית העבודה ועמידה בה:  .4
 מעורבות חברתית:

אלף שקל. לדעת מעיין זה היה תקציב  20ניצלנו חצי ממנו.  -מבחינת סיוע כספי לארגונים
רחב מדיי. זה נושא שכל שנה עולה ויש לדון עליו. לדעת מעין הנושא הזה צריך להישאר 

 לא הייתה הסכמה בנושא מבחינת הועדה.בתחום שיקול הדעת של הרמ"ד. 
 .רגוניםלא הצליחו להגיע לכל ישיבות האהרכזות 

 קרה והיה מוצלח. -פורום ארגונים
 של האגודה. קרה אבל שוב, בעניין שיקול הדעת -עדכון שוטף של לוח האירועים

 הפך ליריד פוליטי. היריד ארגונים קרה בסמסטר השני
 פרסום על חמורים קרה אבל לא בשימוש מאוד גבוה.

לקבל את  ם שנבחרוהסטודנטי -של המחלקה למעורבות חברתית "קול קורא"המבחינת 
 קט שקיבלו.הכסף לא מימשו את הפרוי

 אסור לנו לתרום כסף. לעמותה אסור לתרום.  -מבחינת בירה ונשירה
 סטודנטים. 100זור האבל הגיעו בא 4י קרה פעמיים ולא רביעי התנדבות

בירוקרטיה של כות הסביבה שלא הצליחו קשור לרוב הדברים שקשורים לאי
 האוניברסיטה.

נושא שבילי האופניים העלה את הדיון בנושא המאבקים באגודת הסטודנטים שיש 
 להסדיר את הנושא הזה. 

 שוויון מגדרי: 
זה תהליך שדורש הרבה  -קידום הנושא של קורס כללי בנושא מגדר לפקולטות אחרות

 מאוד עבודה.
 איש נכחו. 260 -פאנל בנושא פורנו

והיה מוצלח  "מען"וסייה הערבית: היה אירוע עם מבחינת הנגשה של שוויון מגדרי לאוכל
אבל עלה הקושי להנגיש את הנושא בערבית. במידה ויהיה מידען בערבית זה יהיה יותר 

 אפשרי. מידען בערבית צריך לייצר רשימת תפוצה בערבית. 
 ערבים:מעורבות לסטודנטים 

 הדבקה. כל השאר קרה.  גוהרצאה זה דווקא לא קרה.  גם חו הקרנת סרט בערבית



 

 

יה הערבית באוניברסיטה. והולכת יהאוכלוס מרים טוקאן תגיע למען -טודנטביום הס
 להיות גם הופעה בערבית לערבים. 

 נושאים של דו קיום קרו והיה מאוד מאוד מוצלח. 
 קרה והיה הרבה קשר.  -מבחינת שת"פ עם פורום התאים

מאוד קשה לעשות את זה כי המאס מייל לא מצליח לתרגם ערבית.   -מאס מייל בערבית
 עושים רחוב:

היה מאוד מאוד מוצלח השנה. בוינגייט מבחינה קהילתית היה פחות טוב וברוטנברג קרו 
 דברים מאוד יפים בעקבות האירוע. לדעת מעיין צריך לדון בשעות של עושים רחוב. 

 סבב התייחסויות: .5
המדור של  לפי איך שזה נראה כל הכבוד על השנה האחרונה זה היה ממש ממש טוב. חן:

 מעורבות זה המדור הכי מתפקד. 
 מה את חושבת שצריך לשים עליו דגש?  אסף:

יותר דברים תהליכיים, לבנות משהו ריאלי, חשבנו שהשנה הורדנו דברים ודווקא מעיין: 
מאוד יצאנו מהקמפוס אבל יש עוד מקום לקחת את זה איכשהו היה יותר עמוס. 

הסטודנטים החוצה. הייתי ממשיכה את הקו של ביחד עם הארגונים. זה הוכיח את עצמו. 
 מקום גדול לשים עליו דגש. 

ממש ממש תודה! הרגשתי תמיד שאת מאוד מכבדת אותנו. זה היה לי מאוד  דורון:
 האוניברסיטה. חשוב. זה אחד המדורים שהכי משקפים את אופי 

מעיין הגיעה למדור כשהוא היה מאוד שולי באגודה והפכה אותו למדור מרכזי.  מאיה:
 עשית עבודה מדהימה וכל הכבוד. 

הועדה של שנה שעברה הייתה קשה יחסית. השנה אני מרגישה שהועדה יותר באה  מעיין:
ממקום טוב. תכנית העבודה היא באמת הייתה מצפן אצלנו, אנחנו עובדים לפיה. צריך 

חודשים  להשאיר בה מקום לרוח ולשינויים ולסיטואציות. נגיד הבחירות שאבו שלושה
 ה הפתעות השנה. השתדלנו שהם לא יפגעוהיו הרב -צוק איתן מהעיסוק של המדור וגם

 .בעבודה השוטפת של המדור
נושאים לישיבה הבאה: הסדר מאבקים. נושא בעלי העסקים שאנחנו צריכים לעבוד  .6

 תם )חוק פורמן, עבודה עם הפורום(, תקציב עזרה לארגונים.אי

 שכל אחד יחשוב על הנושאים שחשוב לו לקדם. ואנחנו נתחלק מחדש למשימות.  .7
 

 .20:00בשעה  הישיבה ננעלה
  

 
 
 
 

 
 ,בברכה

 מאיה נורי
 מעורבות ועדת ר"יו

 


