
 

 

 
 #9  מעורבות ועדת ישיבת סיכום

 
 .בחדר הארגונים .61.1.6בתאריך  התקיימה הישיבה

 
 00:11סיום  זמן 60:11 התחלה זמן

 
 :נוכחים

 , מיכאל סידורוב.מזרחי אוהד מאיה נורי, ליאור לוין,, יואב גרוס אורי פרינדלנד,רותם אלדאג, 
 

 ומוזמנים נוספים לישיבה:  משקיפים
 חבר ועדת ביקורת., רמ"ד מעורבות

 
 :הישיבה עיקרי

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

 :0162-.016הוחלטו היעדים הבאים למדור מעורבות לשנת  .6
  -חזון המדור

 וייקח ישפיע, יוביל, חברתית מעורב יהא גוריון בן באוניברסיטת הסטודנטים ציבור
 יואב, פרינדלנד אורי, אלדאג רותםבעד:  -לו ומחוצה הקמפוס בתוך סביבתו על אחריות

 . נמנעים: אין. מתנגדים: אין.סידורוב מיכאל, מזרחי אוהד, לוין ליאור, נורי מאיה, גרוס
 -יעוד המדור

 עידוד תוך, חי הוא בה בחברה ומעורב הפעיל סטודנטיאלי ציבור ליצירת יפעל המדור
 רותםבעד:  -חברתיים בנושאים והשיח המודעות והגברת עשייה, התנדבויות, יוזמות
. סידורוב מיכאל, מזרחי אוהד, לוין ליאור, נורי מאיה, גרוס יואב, פרינדלנד אורי, אלדאג

 נמנעים: אין. מתנגדים: אין.
 מעורבות סטודנטיאלית:

 סטודנטיאליים ארגונים לפעילות וסיוע ליווי, פרסום, לחיזוק יזום באופן יפעל המדור
, נורי מאיה, גרוס יואב, פרינדלנד אורי, אלדאג רותםבעד:  -סטודנטיאליות ויוזמות

 . נמנעים: אין. מתנגדים: אין.סידורוב מיכאל, מזרחי אוהד, לוין ליאור
 והעלאת בקמפוס סביבתי-מדיני -כלכלי–החברתי השיח הגברת למען יפעל המדור
 ארגונים עם פעולה שיתופי יצירת תוך הישראלית בחברה בוערות סוגיות

, לוין ליאור, נורי מאיה, גרוס יואב, פרינדלנד אורי בעד: -הניתן ככל, סטודנטיאליים
 .אלדאג רותם. נמנעים: אין. מתנגדים: סידורוב מיכאל, מזרחי אוהד

 חברתית בפעילות הסטודנטים ציבור כלל של והמעורבות החשיפה להגברת יפעל המדור
 אוהד, לוין ליאור, גרוס יואב, פרינדלנד אורי, אלדאג רותםבעד:  -לו ומחוצה בקמפוס

 . נמנעים: אין. מתנגדים: מאיה נורי.סידורוב מיכאל, מזרחי
 עם פ"שת תוך ובאוניברסיטה באגודה קיימא ברת התנהלות לעידוד יפעל המדור

 יואב, פרינדלנד אורי, אלדאג רותםבעד:  -לה ומחוצה באוניברסיטה רלוונטים גורמים
 . מתנגדים: אין.סידורוב מיכאל . נמנעים:מזרחי אוהד, לוין ליאור, נורי מאיה, גרוס

 אוהד, נורי מאיהבעד:  -שבע באר בעיר השכירות מחירי הורדת למען יפעל המדור
 יואב, פרינדלנד אורי, אלדאג רותם. נמנעים: אין. מתנגדים: סידורוב מיכאל, מזרחי

 .לוין ליאור ,גרוס
 ויעודד שבע באר העיר ובפרט הנגב עם הסטודנטים וחיבור להכרות יפעל המדור

 מיכאל, נורי מאיה, גרוס יואב, פרינדלנד אוריבעד:  -התואר לאחר בנגב הישארות
 .אלדאג רותם ,מזרחי אוהד, לוין ליאור. נמנעים: אין. מתנגדים: סידורוב

 אוריבעד:  -האגודה מועצת ידי על שיאושרו חברתיים במאבקים יתמוך המדור
. סידורוב מיכאל, אלדאג רותםנמנעים: , מזרחי אוהד, לוין ליאור, גרוס יואב, פרינדלנד

 .נורי מאיהמתנגדים: 
 שוויון מגדרי:

 רותםבעד:  -מיניות הטרדות בנושא וסטודנטים סטודנטיות של פניות ילווה המדור
. סידורוב מיכאל, מזרחי אוהד, לוין ליאור, נורי מאיה, גרוס יואב, פרינדלנד אורי, אלדאג

 נמנעים: אין. מתנגדים: אין.
 בקרב המיניות ההטרדות לנושא המודעות להגברת מותאמת בצורה יפעל המדור

, גרוס יואב, פרינדלנד אורי, אלדאג רותםבעד:  -וערבים יהודים וסטודנטיות סטודנטים
 מתנגדים: אין. . נמנעים: אין.סידורוב מיכאל, מזרחי אוהד, לוין ליאור, נורי מאיה



 

 

 המודעות והעלאת זה רקע על פגיעה מניעת, מגדרי שוויון ערכי ליישום יפעל המדור
 מאיה, גרוס יואב, פרינדלנד אורי, אלדאג רותםבעד:  -שונים לקהלים בהתאמה לנושא

 . מתנגדים: אין.סידורוב מיכאל. נמנעים: מזרחי אוהד, לוין ליאור, נורי
 מיכאלבעד:  -האוכלוסייה בקרב הפורנו תעשיית לנזקי מודעות להעלאת יפעל ורדהמ

, נורי מאיה, גרוס יואב, פרינדלנד אורי, אלדאג רותם. נמנעים: אין. מתנגדים: סידורוב
 .מזרחי אוהד, לוין ליאור

 אורי בעד: -יותר וגדולים רחבים לקהלים המגדרי השיח את להרחיב יפעל המדור
. נמנעים: סידורוב מיכאל, מזרחי אוהד, לוין ליאור, נורי מאיה, גרוס יואב, פרינדלנד

 . מתנגדים: אין.אלדאג רותם
 רכזי סטודנטים ערבים

 רותםבעד:  -רחב נושאים במגוון הערבית דוברי ציבור עבור פעילויות ייזום המדור
. סידורוב מיכאל, מזרחי אוהד, לוין ליאור, נורי מאיה, גרוס יואב, פרינדלנד אורי, אלדאג

 נמנעים: אין. מתנגדים: אין.
 האוכלוסיות לשאר ערבית דוברי סטודנטים בין וחיבור שיח לקידום יפעל המדור

 אוהד, לוין ליאור, נורי מאיה, גרוס יואב, פרינדלנד אורי, אלדאג רותםבעד:  -בקמפוס
 . נמנעים: אין. מתנגדים: אין.סידורוב מיכאל, מזרחי
 בארגונים ויתמוך הערבית דוברי ציבור בקרב חברתית עשייה לעידוד יפעל המדור

, לוין ליאור, נורי מאיה, גרוס יואב, פרינדלנד אורי, אלדאג רותםבעד:  -הסטודנטיאלים
 . נמנעים: אין. מתנגדים: אין.סידורוב מיכאל, מזרחי אוהד

 וסטודנטיות סטודנטים בקרב המיניות ההטרדות לנושא המודעות להגברת יפעל המדור
 .נורי מאיה  ,מזרחי אוהד. נמנעים: סידורוב מיכאל, לוין ליאורבעד:  -וערביות ערבים

 .גרוס יואב, פרינדלנד אורי, אלדאג רותםמתנגדים: 
 קשרי קהילה

 העירוני המרחב על וישפיע ותושביה לעיר הסטודנטים בין חיבור ליצירת יפעל המדור
, לוין ליאור, נורי מאיה, גרוס יואב, פרינדלנד אורי, אלדאג רותםבעד:  -לקמפוס שמחוץ

 . נמנעים: אין. מתנגדים: אין.סידורוב מיכאל, מזרחי אוהד
 

"הועדה  -לאחר מכן התבצעה ההצבעה בנוגע להחלטת הועדה בנוגע לדירוג היעדים .0
מחליטה לדרג את היעדים בתוך הקטגוריות השונות". בעד: אורי פרינדלנד, אוהד מזרחי, 

 נגד: רותם אלדאג, מיכאל סידורוב. נמנעת: מאיה נורי.יואב גרוס, ליאור לוין. 

 

 דירוג היעדים התבצע בצורה הזו: .0
                                      

 

 
 
 

מכיוון שנוצר בחלק מהיעדים שוויון הצבענו האם הועדה מעוניינת לדרג את היעדים בהם  ..
נמנעים:אין. מתנגדים: מיכאל סידורוב, נוצר שוויון בדירוג. בעד:מאיה נורי, ליאור לוין. 

 רותם אלדאג, יואב גרוס, אוהד מזרחי, אורי פרינדלנד.
 



 

 

 לסיכום, אלו היעדים הסופיים: .2

 
 
 

  ,בברכה
 מאיה נורי,                                               

 ועדת מעורבות.יו"ר                                                                   


