
 

 

 #6  מעורבות ועדת ישיבת סיכום
 

 בחדר המועצה. 1.6.15  בתאריך התקיימה הישיבה
 13:52סיום  זמן 12:00 התחלה זמן

 :נוכחים
 , מאיה גלסמן, נועם דיין, דורון מדרוני.ה נורי, אסף תמיר, הנא אבו רביעהימא חן אליהו,

 
 :חסרים

 אין
 

 :משקיפים
 אור קרן, דרור בניוסף, יואב גולן. -דת ביקורתתום לבהר, וע רמ"ד מעורבות,

 
 

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

 
ב. לירון רכזת עושים רחו איה קליין: סטודנטית בשנה ב',מ היכרות עם הרכזות החדשות. .1

יה וגאנתרופולוסוציולוגיה לסטודנטית  שוויון מגדרי והטרדות מיניות,רכזת  אבידר:
ה נגב והחוצה מתוך הקמפוס. רכזת סביב סמדר אלמליח: גדר.תואר שני במומתחילה 

בשיחה ניתן הסבר על פעילות הועדה  כזת עם אוריינטציה פנים קמפוסית.ר אוראל:
 והיכרות של שאר חברי הועדה.

בשבועיים שעברו מאז שנפגשנו לא קרה הרבה כי היה  עדכון מדורי ע"י רמ"ד מעורבות: .2
מוכה יום הסטודנט. מחר יש פסטיבל התרבות הערבי, נכון לאתמול מכירת הכרטיסים נ

בקיץ מה עושים בנושא הזה. שבוע הגאווה מתקיים שבוע הבא.  וזה יחייב אותנו לחשוב
צעד שמתקיים בעיר. יש יש סרט בנגטיב ויש הפנינג עם דוכנים של ארגונים גאים. יש גם מ

עושים רחוב ביום שני. יש שני סיורי טעימות. אנחנו עכשיו בחפיפה. רותם קלמר סיימה 
מחר אנחנו  את תפקידה. סמדר כבר נכנסה לתפקיד מעיין שביב עדיין פה כדי ללוות אותן.

 .נפרדים ממעיין הרמ"דית

על כך שהאגודה  הסבירה מאיה :חברתיים באגודת הסטודנטים דיון בנושא מאבקים .3
נמצאת במצב שעדיין לא יצא לה להוביל מאבקים. יש להפריד בין תמיכה במאבק לבין 

היום באופן שוטף לכל ארגון חברתי ויוזמה  הובלת מאבק. התמיכה זה דבר שקורה
הובלת מאבק זה דבר שיש להסדיר. לפי  ,אולם .גם ללא החלטת מועצה סטודנטיאלית

יר מה קורה במצב שבו המועצה מחליטה על הובלת מאבק: מאיה, יש לבנות נוהל שמסב
)יו"ר ורמ"ד( ומספר ימים שלאחריהם תוצג  קים ניתן להוביל, מי אחראי על זהכמה מאב

לדון האם יש צורך בחבר ועדה שיהיה אחראי עדה תכנית עבודה ודרכי פעולה, יש ולו
את הסטודנטים  ב שצריך להוציאאני הראשון שחוש אופיר:לעקוב אחרי הפעילות. 

זור הנוח שלהם. לפי דיבור עם אורי המילה "מאבק" היא מילה בעייתית. כל מאבק מהא
עד עכשיו בחנו מקרה  אסף:הוא תלוי קונטקסט. אני חושב שצריך לבחון כל נושא לגופו. 

אני חושבת שיש מקום להוביל מאבק אחרת מה התפקיד שלנו.  הנא:לגופו וזה יתמסמס. 
קח כמה דקות לרשום אותה זה לא האישו. ימאבקים זה לא מורכב וי תמיכה של דרור:

לגבי עניין ההובלה: פה אנחנו חיים קצת בבועה. לאגודה אין ניסיון כזה המילה מאבקים 
מרתיעה. האגודה לא מובילה מאבקים חברתיים כי היא לא אקטיבית. אם אנחנו באים 

ור לה להיות אחת כזו. אני מעלה בדרישה להובלת מאבקים חברתיים אנחנו צריכים לעז
רעיון: השתלמות לחברי ההנהלה על הובלת מאבקים ומדורים רלוונטים: מעורבות 

כשאומרים כל מקרה הוא  תום:והסברה. יש לנו אנשים מומחים בהובלת קמפיינים. 
פרטני לגופו זה אומר שמכניסים את זה לדרג הבירוקרטי והם לא מספיק יודעים איך 

יש הבדל בין זה לבין הובלה. בנוגע . . או שאנחנו מחליטים שאנחנו מסייעיםלעשות את זה
ההובלה עוברת דרך פורום יותר גדול של המועצה. צריך מסמך ברור שאותו  :להובלה

 נועם:צריך למלא. מדובר בנושא משמעותי וחשוב שלא נשאיר את זה בידיים של רמ"ד. 
אני לא חושב בכלל שתאים צריכים לקבל אנחנו מייצגים של הסטודנטים חברי אגודה. 

אני  חן:נועם הסביר כי לדעתו יש לעשות משאל כללי של כל חברי האגודה. כסף. 
תמיכה להובלה. אנחנו צריכים לחשוב על מה זה ההפרדה בין מסכימה עם הרעיון של 

הובלת מאבק. אני מסכימה עם אופיר שיש דברים שהם פרטניים. כן מסכימה עם זה 
שלאחר אישור הובלת מאבק של המועצה צריך לאשר תכנית עבודה שמועברת על ידי 

ייב זה ח מאיה:רמ"ד מעורבות ויו"ר האגודה ויש לדווח לוועדת מעורבות על התקדמות. 
להיות כל דבר לגופו אבל בגלל שכל דבר יעבור פה לגופו בועדה עצמה צריך שיהיו הרבה 



 

 

בלמים. תוך שבועיים הרמ"ד ויו"ר הוועדה צריכים להראות לנו איך מקדמים את זה. אם 
יו"ר ורמ"ד. אני מסכימה  אמדובר בהובלת מאבק זה לא צריך להיות ברמת הרכזת אל

צריך לזכור  יואב:חובה להכניס את נושא התמיכה הכלכלית. עם דרור בנוגע להשתלמות. 
שמי שיושב פה בפורום הוא לא מדגם מייצג של הסטודנטים. וצריך לקחת את זה 
בחשבון. ויש דברים שראוי שיעלו למשאל עם. לגבי ועד שוכרי הדירות: מי שאשם בזה 

ים שיש להם פן אותי זה ירתיע לראות מאבק דורון:ומם זה הועד עצמו. שזה לא התר
שלא נוגע בכל הסטודנטים. אני מסכימה שצריך פורמט מאורגן שיעזור לשימור הידע. 
קשה לי עם זה שצריך להעביר את היוזמה לאגודה. כי מי שצריך להעביר את זה זה מי 
שיש לו תשוקה לנושא. תמיכה וסיוע זה מאוד משמעותי ואני חושבת שזה ממש לא מובן 

ם. לא מספיק ברור לי מה האגודה תעשה כשהיא תוביל, צריך מאליו שאנחנו תומכי
אם אנחנו רוצים לקחת אחריות על החברה שאנחנו חיים בה צריך  אסף:לחשוב פרקטית. 

להילחם בזה והמטרה שלנו היא לפעמים להוציא אנשים מהבועה שבה הם חיים. אנחנו 
אני מסכים עם מה  -התמיכה היא לא רק כסף. מבחינת הובל ,ממעיטים במילה "תמיכה"

הייתי מאוד רוצה שהאגודה תוביל שדרור אמר אבל כן צריך לשנות את התודעה. 
מאבקים אבל אני לא בטוח שזה אפשרי. אני אשמח שנצליח לשפר את ההצטרפות 

ובמיוחד אגודת  במאבק למאבקים דינאמיים שקורים עכשיו. אם היו הרבה אנשים
ניתן לדוגמא  אופיר:את התחושות באופן כללי. הסטודנטים אני חושב שזה היה משנה 

את מפגן הסולידריות ברוח הקהילה האתיופית. יום אחרי זה הגיעה בחורה שרוצה 
ם לה מול הדיקנאט להרים את מפגן סולידריות. החלטנו שאנחנו מחבקים את זה ועוזרי

ימים המפגן עמד אחרי שהעלינו על זה כתבה. וזה מה שצריך  והביטחון ותוך שישה
להכין תכנית עבודה מונע ספונטניות. לאשר את המיקרו יכול להיות בעייתי. צריך להיות. 

זה לא לזרוק אחריות. זה  -יותר גמישות. צריך אולי לאשר את זה כיעד. תגובות: חן
אני לא מסכימה שזה יכול  בשיתוף פעולה אבל זו המשמעות של אגודת הסטודנטים.

 יואב:לפגוע ביחסים זה תלוי באיך עושים את הדברים. לראות מה סטודנטים חושבים. 
רוב האנשים נבחרו בלי תחרות ועם מעט מאוד תחרות. אף אחד לא מסתכל עלינו ושואל: 

יש מחאות  נועם:מה הנציג שלנו חושב? צריך לחשוב על מה כל הסטודנטים היו רוצים. 
 דרור:ולם תומכים נגיד המחאה החברתית. כל מאבק חברתי צריך להגיע למועצה. שלא כ

למגמה ירוקה בנוגע לשבילי אופניים יש תכנית שנתית. דבר שני: יש משמעות להובלה. 
אם מגיע יו"ר אגודת הסטודנטים זה משהו כשאני שולח מייל לרוביק אני סטודנט קטן. 

בקים ייפול בגלל הספונטניות. חשוב שיציגו את לא ראוי שנושא המא מאיה גלסמן:אחר. 
 את זה להכניסלדעתי צריך  אופיר:מאוד ראוי להעביר משאל כללי.  מה שקורה. זה מאוד

 לתכנית העבודה. 
אנשים שיבנו נוהל הובלת מאבק. ובנוסף  2-3צריך  :מסקנה של יו"ר הועדה מהדיון

תת מ ביזמות באופן כללי. מי שהתנדב להיות חלק בנושא התמיכה אחר דיוןיתקיים 
 נועם דיין. ודרור בניוסף  ,מאיה גלסמן ,הועדה: מאיה נורי

 הורשעו בעבירות פליליות.עבודה עם עסקים שהעובדים והבעלים שם בנוגע לנושא עלה  .4
צריך לחשוב כיצד ניתן לצמצם את הפעילות עם עסקים כאלו שמבחינה שעל כך  דובר

צריך  .זה לא אתימכיוון ש בעייתי לעבוד איתם. יש למצוא את עמק השווהאתית זה 
 שות הליך כזה.להתייעץ עם היועמ"ש של האגודה. ביקורת: זה בלתי אפשרי לע

 .13:52הישיבה ננעלה בשעה 
 

 
                                                                

 ,בברכה                                                                        
 מאיה נורי

 מעורבות ועדת ר"יו

 


