
 

 

 #7  מעורבות ועדת ישיבת סיכום
 

 .הסטודנטים אגודת במשרדי 46.6.9 בתאריך התקיימה הישיבה
  12:.0סיום  זמן 518:4 התחלה זמן

 
 :נוכחים

 מזרחי אוהד מאיה נורי, ליאור לוין,, יואב גרוס אורי פרינדלנד,רותם אלדאג, 
 חסרים:

 סודורוב מיכאל
 ומוזמנים נוספים לישיבה:  משקיפים

יו"ר אם תרצו, יו"ר יש עתיד, יו"ר תא וויז, יו"ר תא אופק, חבר ועדת ביקורת, , מעורבותרמ"ד 
 יו"ר עו"סים שינוי6

 
 :הישיבה עיקרי

 החלטות(: התקבלו לא אם גם ,הנושאים שנדונו )כלל נושאים
לא היה לי  מאיה, יו"ר תא וויז:דיון עם ראשי ארגונים לגבי שיתוף הפעולה עם המדור6  6.

כיף לעבוד עם האגודה6 אני מרגישה שהאגודה תומכת נטו ולא משתפת6 הבעיה היא שלא 
נעשה שיתוף פעולה מלא ואני אשמח שנעשה דברים יחד6 בתור סטודנטית באוניברסיטה 
הייתי שמחה שסטודנטים באוניברסיטה יקבלו עזרה אמיתית6 ליצור עבודה מסודרת 

אני  בועז יו"ר אם תרצו:ת ותקציב מסודר שהאגודה תביא6 לפני תחילת שנה, תכנית שנתי
קיים שיח ציוני באגודה, שלחתי מכתב לנשיאת האוניברסיטה שהייתה עבודה נהדרת6 כן 

 -אוזן קשבת ובירוקרטיה שהשתפרה6 אולם, יש צורך להבדיל בין שיתופי פעולה ומדבקה
פעולה זה שארגונים  מתי באמת יש שיתוף פעולה שטבוע בהלך רוח ומעשים6 שיתוף

מתואמים בין אירועים6 בנוסף, המדור צריך להיות גשר בין המחלקות לארגונים6 לפעמים 
הקשר עם המדור  ר תא אופק:שירן, יו"במחלקות יכולות להוות פלטפורמה פרסומית6 

תומכים6 מתחברת למה שמאיה אמרה שהרבה פעמים זה באמת תמיכה6  -היה טוב
 .המקום של מדור מעורבות צריך להיות מקום שנותן את הבמה לסטודנטים6 לדוגמא ב

הפרסום בהתחלה בכלל לא היה6 הפלטפורמת פרסום של האגודה היא מאוד  -במאי
לא ממש עוזרים זה  1נים6 הפוסטרים של איי גדולה אבל כרגע לא מספיק משמשת ארגו

אירועים  1במאי האגודה עשתה עוד  .מאוד מוגבל ולא מספיק6 בזמן האירוע של ה
במקביל ובקושי זה היה במאס מייל של האגודה6 צריך להגדיר מה זה שיתוף פעולה 
 מוצלח6 יש צורך באיחוד של ארגונים, ישיבה חודשית של רכזים, ליידע על אירועים

שקיימים לעוד ארגונים6 לא ברור גם איך מתקצבים את הארגונים ולכן יש צורך להסביר 
יותר6 מבחינת אירועים ספונטניים יש המון קושי ליצור6 ולכן האגודה צריכה לסייע 
בנושא הזה גם אל מול הדיקנאט6 חשוב שיהיה אפשר לעזור עם הציוד של האגודה כמה 

חושב שצריך ליצור  רובי, יו"ר יש עתיד:יוד הזה6 שניתן לארגונים שאין להם את הצ
6 הרשימה באתר לא מעודכנת6 יותר ליידע מידעון כללי לרכזים שרוצים לערוך פעילות

איך עובדים עם האגודה6 קשה ליצור פעילות מחוץ לבית הסטונדט והאגודה צריכה 
לנו  שינוי: נטלי, יו"ר עו"סיםלעזור6 בנוסף, יש לפרוץ את המעורבים לא רק פו"מ6 

הייתה אחלה שנה עם המדור, תמיכה כלכלית, סיעור מוחות6 הקשר היה ישירות מול 
 זה אמור להיות מול הרכזת6 יש לחזק את הקשר עם הרכזות6 -איתי וזה לא תקין

 

לט שהדבר יעבור לשיקולה של עזרה תקציבית מהמדור6 הוח פנו בבקשתעוס"ים שינוי  06
 מעיין, רמ"ד מעורבות6

 

בים והנושאים החש -ליאורדיון לגבי היעדים6 סבב כל חבר ועדה אמר את דעתו בנושא:  16
לי זה שוויון מגדרי וערבים6 כמעט כל הפעילות של שוויון מגדרי הופנתה למשוכנעות 
ולמשונעים לא פתחנו את הנושא למי שלא מכיר6 לכן, הייתי רוצה לנסח את היעד בצורה 

 -אוהדמודעות לנושא הטרדות מיניות במגזר הערבי6  יותר פופולרית6 בנוסף, העלאת
צריך לתת דגש להגברת החשיפה לארגונים ובנוסף, יש להכניס פעילות בנושא מחירי 

סטודנטים צריכים לצאת עם מטען אחר ממה שהגיעו אליו בנושא  -יואבהשכירות בעיר6 
ורה ירוקה יותר 6 שהאגודה בעצמה תתנהל בצ.של איכות סביבה6 כמה מישורים לשינוי: 

באירועי האגודה ואז זה יצא עם אימפקט החוצה6 הכשרה והסברה של התחום6 ליצור 
יום עיון6 שהאירועים יהיו יותר סביבתיים6 בנוסף, יש ליצור עבודה מול גורמים חוץ 

לא ברור מה עתידו של קמפוס ירוק6 מחזור יותר  -אוניברסיטאיים ובתוך האוניברסיטה
טה6 בקיצור, צריך להפוך את זה למשהו שהוא יותר בשיח נורמלי באוניברסי



 

 

לחשוב על שינוי מבני של הנושאים ולפקס את הראייה של המדור6  -רותםהסטודנטיאלי6 
 להתעסק פחות בהפקה ויותר בהגשה של פעילויות קיימות6 

 
  ,בברכה                                     

 מאיה נורי,                                               
 יו"ר ועדת מעורבות6                                                                  


