
 

 

21/12/2017 

  #11 מס' מעורבות סטודנטיאליתועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"ליתב 21/12/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 14:00זמן סיום:  12:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 ולני צפורי ערבה אשכנזיאלונה חובב, כרם סעדי, ירדן רפפורט, מתן צ'רניאק,  חברי הוועדה:

 

 :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 רמ"ד מעורבות –אלון ניסן 

 רכזת מעורבות סטודנטיאלית –קרן דול 

 רכזת מעורבות קהילתית –נועם נוי 

 רכזת סטודנטים ערבים –נעמה עיסא 

 

 לא נכחועדת ביקורת:  תברח

 

 אין חסרים:

 יקרי הישיבהע

 נושאים לדיון:

 סיכום חצי שנתי רכזת מעורבות סטודנטיאליתהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

תכנית העבודה נכתבה במכוון בצורה מרווחת על מנת לאפשר מתן תשומת לב לאירועים שצצים פירוט: 

 מתוכנן קול קורא ליוזמות סטודנטיאליות.מתאים או אירועים אקטואליים. 

 

: ההתנהלות הבירוקרטית הפנים אגודתית, בעיקר בנושא הגרפיקות. כרגע הבקשה לגרפיקה היא קושי

 שבועיים מראש אך לפעמים יש צורך בגרפיקה בפרק זמן קצר מזה.

התאים לא באים מספיק  ישנו קושי לתת סיוע מלא לתאים אך מנסים לעזור כמה שיותר. קושי נוצר לעיתים כי

 שבועיים זה לא מספיק זמן מראש.-מראש, שבוע

 פעמים בשנה. 4חברת הועדה ירדן המליצה להגביר את מספר מפגשי פורום התארים והארגונים ליותר מ

 

 

 נושאים לדיון:

 קהילתיתסיכום חצי שנתי רכזת מעורבות הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 פירוט: 

: ההתנהלות הבירוקרטית הפנים אגודתית, בעיקר בנושא הגרפיקות. כרגע הבקשה לגרפיקה היא קושי

 שבועיים מראש אך לפעמים יש צורך בגרפיקה בפרק זמן קצר מזה.



 

 

מספיק ישנו קושי לתת סיוע מלא לתאים אך מנסים לעזור כמה שיותר. קושי נוצר לעיתים כי התאים לא באים 

 שבועיים זה לא מספיק זמן מראש.-מראש, שבוע

 פעמים בשנה. 4חברת הועדה ירדן המליצה להגביר את מספר מפגשי פורום התארים והארגונים ליותר מ

 מתוכנן קול קורא ליוזמות סטודנטיאליות.

 

 

 

 קהילתיתסיכום חצי שנתי רכזת מעורבות הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

תמיכה ביוזמות מהשטח. עולה השאלה האם מדור  –קיים שילוב של תכנון ושינויים אקטואליים פירוט: 

מעורבות צריך ללכת לכיוון של אירועים או תהליכים. ממשיכים לתת תמיכה גבוהה יותר לתאים מאשר 

 לארגונים.

והמדור רוצה לחשוף את זה לסטודנטים. קיימת תעסוקה: יש גופים שעוזרים לצעירים בתחום התעסוקה 

 קבוצת חשיבה על תעסוקה בתחום הרוח והחברה. יש חשיבה על יריד תעסוקה לסטודנטים של רוח וחברה.

, סיור תקווה ישראלית tech7היה טיול שקיעה, תצפית מטאורים, אירוע חנוכה בפאני קפלן. מתוכנן סיור עם 

 לבית הנשיר.

אין תכלול מגבוה ויוצא מצב שכל האירועים השונים של האגודה צריכים לקבל תמיכה מאותם משאבים : קושי

)גרפיקות, מדור הסברה וכו( והאירועים לא מגיעים לסטודנטים מרוב העומס ותיכלול המידע בצורה לא 

 מסודרת. 

 

 

 

 סטודנטים ערביםסיכום חצי שנתי רכזת הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐הלך הדיון: במ
 ☐נושא חסוי: 

בקביעת מטרות הרכזת המטרה הייתה שהרכזת לא תהיה רק לצורך הפקת אירועים אלא גם דאגה פירוט: 

 לרווחה, אקדמיה והנגשה של האגודה לסטודנטים וסטודנטיות הערבים. 

שהטפסים יהיו בערבים או ידעו של החודש בירוקרטיה. היה ניסיון  17%על פי הסקר שנעשה לסטודנטים, רק 

 עם הסברים בערבית אבל זה לא צא לפועל.

 חולקו פלאיירים בערבית של כל פעילויות האגודה בערבית.

נעשתה חשיבה בנוגע לשעות קבלה והוחלט שפחות רלוונטי שעות קבועות. יש סטודנטים שפונים טלפונית 

 לרכזת וזה מעולה.

 התקן.הרכזת מצליחה למלא את השעות החדשות של 

הצליחו להנגיש יותר את תכני האגודה ובשבוע פתיחת שנה הגיע לדוכן של הרכזת בערבית אבל לא הגיעו 

 מספיק.

צריך לעבוד על שיתופי פעולה בתוך האגודה. יש רכזים באגודה שיותר קל או קשה לעבוד איתם. צריך : קושי

ומים עובר דרך מנהל האתר אך לפעמים הוא יותר שיתוף פעולה עם מידען ערבית, כרגע כל התעדופים של התרג

סומים עולים לאתר האגודה ולקבוצת הפייסבוק  של ר הרכזת. אמנם פרמבין פחות מה חשוב בתעדוף מאש

הסטודנטים הערבים אבל הסטודנטים שחברים באותה קבוצת פייסבוק הם הערבים מהצפון והרבה מידע לא 



 

 

ק. הרכזת מתקשה להגיע אל אותם סטודנטים מהדרום. יש מגיע לסטודנטים מהדרום, שלחלקם אין פייסבו

. יש רצון לתרגם הרבה גרפיקות גם לערבית אבל צוות גרפיקה לא עומד massmailאו  חשיבה על ניוזלטר

בעומס. עלה הרעיון של פרסום אחד של ערבית ועברית. קושי נוסף הוא שחגים לא יהודים לא מופיעים בלוח 

 20%פחות מ יתים מתוך חוסר מודעות בחגים אין התחשבות בחגים ומועדים.השנה של האגודה ולכן לע

מהסטודנטים הערבים מודעים לאירועים ויוזמות סטודנטיאליות. בסקר לא הכירו את הסיוע האקדמי שמדור 

 יחד עם זה יש שת"פ טוב עם מדור אקדמיה. –אקדמיה יכול לתת 

 

 

 של הרמ"דסיכום חצי שנתי הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 פירוט: 

בחיפוש אחר הרכזת הבאה, אליו יוצא קול קורא בקרוב, רוצים לשים דגש גם על מי  – רכזת שוויון מגדרי

 שתוכל לעמוד מול קהל כדי להעביר הדרכות לסגל. יש מהלך עם האוניברסיטה להתחיל הדרכות לסגל הזוטר.

כך שהמוקדים  2019הפרויקט מתוכנן לכיוון של אפשרות להפסקת הפעילות בסוף  – עושים רחוברכזת 

הקיימים יוכלו לתחזק ולקיים את עצמם בסיוע אנשים מקומיים, בתי ספר וארגונים אחרים. קיימים הסכמים 

 .בתי הספר בעיר בהם התלמידים עושים את ה"מחוייבות הקהילתית" שלהם בעושים רחוב 5-עם כ

 מתכננים אירועים במוקדים בט"ו בשבט, מימונה וזיכרון בגינה.

פורום ארגונים אחד ויריד ארגונים של יומיים בקמפוס הגדול ובקמפוס למגעי הבריאות וגם  היה -כלל מדורי 

קאתון אלניהול האירועים של המדור. בודקים אופציה לה ingroupsיום בריאות והצלת חיים. גובר השימוש ב

עתיד להתקיים שולחן עגול לסטודנטים דתיים. הדגש הוא לחזק את התאים והארגונים וליצור סביבת  חברתי.

 עבודה נוחה וגמישה.

 

 ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד: נושאים לטיפול לקראת הישיבות הבאות

 שהשתנה בתשע"ו.לני מבררת מול אור עם דקויות התקנון בעניין קמפיינים חברתיים ספציפית לגבי הניסוח 

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 ות ביקורת"חדיון בדו

 

 בברכה,

 

 

 

 

 

 

 לני צפורי

 מעורבות סטודנטיאליתיו"ר ועדת 

 



 

 

 

 


