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  #6 מס' מעורבות סטודנטיאליתועדת סיכום ישיבת 

 כללי
 .משרד מזכ"לב 16/7/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 19:00זמן סיום:  16:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 דורין רבינוביץ, הדר חרלפ, כרם סעדי ולני צפורי :חברי הוועדה

 משקיפים:

 אורחים: אביב שאול

 הדר סוויד ועדת ביקורת: תחבר

 

  חסרים:

  מוהאנס נגאר, יקיר ציזר ועדה: הוחברי 

 צאלה צורף -רמ"ד מעורבות

 

 עדכונים
 :עדכוני יו"ר ועדה

 תוכניות העבודה מתקדמות וישלחו לחברי הועדה בקרוב לעיון ותגובות – תוכניות העבודה

לאור המשרד מעורבו אוכלוסיות החדש רמ"ד מעורבות מבקשת שכחלק מהתקציב המשרד יקבל  – בנק שעות

 שעות בנק שנתיות שיש לשאר תפקידני המדור. 95שנתיות, בנוסף לשעות  250בנק שעות נפרד וייעודי על סך 

 

 דיונים

 יוזמת "לא לפחד כלל" הנושא:
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

עשה את הטיול אחרי צבא שלו בטיול בין אנשים בחברה  , סטודנט בבן גוריון,אביב שאולתוכן הדיון: 

הישראלית. אחרי המסע שלו הוא החליט שהוא לערוך מפגשים בין חברי החברה הישראלית ואוכלוסיות עם 

ועדת לקבוצה יים. התוכנית מכוותחסים מורכבים ולא רק לחפש את הטוב המשותף. מפגש ישיר בלי מ

היכרות עם שעות פעם בשבוע. בסמסטר הראשון תעבור  3ר מפגש של סטודנטים שתעבו 16-20הטרוגנית של 

חברה הם בונים מסע. המטרה היא מפגש עם סוגיות בחברה הישראלית ובסמסטר השני ארבעה מפגשים שבה

תרבותיות וחיים -רתית ויצירת סוכנים שמאמינים ברבהישראלית, קירוב לבבות ויצירת סולידריות חב

  משותפים.

 

 



 

 

 אחת הבעיות שעלו במהלך הדיון הינה הסוגיה של החלק של הסטודנטים הערבים בפרוייקט.

השבטים בחזון הנשיא ריבלין, שכן לפיו האוכלוסייה הערבית היא חלק  4הפרוייקט מבוסס על עיקרון 

ת מביחד עם שאר השבטים. במידה מסוי מהחברה הישראלית, ויש לשאוף לתחושת סולידריות וזהות משותפת

 אביב הציג זאת כסוג של כור היתוך בין כלל השבטים לכדי חברה אחת מגובשת.

הבעייתיות מהבחינה הזו היא שלפי דעתו של חבר הועדה כרם סעדי, החברה הערבית היא חברה בעלת לאום 

ותרבות )ולרוב גם דת( שונים מאשר לשאר שלושת השבטים, שהם כולם משתייכים לאותה חברה ואותו לאום, 

סטודנטים ערבים לא יראו את עם שסעים פנימיים בענייני דת וכדומה. מכאן עלתה הטענה כי בעקבות זאת  אך

אי השתתפות של סטודנטים ערבים לא מאפשרת קיום  –קט בצורה הרצויה וימנעו מלקחת בו חלק הפרוי

 הפרוייקט לפי החזון בו מעוניינים.

 

הפרוייקט והמפגשים הינם רגישים ביותר, ויכולים להיות נפיצים עדה, שכן ובנוסף, עלתה טענה נוספת בו

מאוד. הדרכה והנחייה של קבוצה הטרוגנית שכזו יכולה להיות מאתגרת ועל כן צריכה להתבצע בצורה 

מקצועית וברמה מתאימה. אביב כמנהל הפרוייקט וגם כמנחה שלו יכול להגיע למצב בו השיח והדיונים 

רה תקינה ואף לפגוע במטרה שלשמה הפרוייקט קיים. אין זו כוונה לפגוע בידע, במפגשים לא יתנהלו בצו

הניסיון והמקצועיות של אביב, אך בהתחשב בקורות חייו אין לו ניסיון בניהול דיונים רגישים ונפיצים כצפויים 

הוספת מנחה נדרשת עבודה רבה בשני התחומים.  –להיות במפגשים, וכן אין זה אפשרי לנהל ולהנחות במקביל 

או מנהל נוסף לעזרה נוסף, יתכן משבט אחר על מנת לגרום לתחושת נוחות של מספר רב ביותר של משתתפים, 

 לבחינה. הבפרוייקט יכולה להיות אפשרות ראוי

 

עדה לא הצליחה לקבל החלטה והחלה בניסיון להבין איך להתמודד עם הפרוייקט, שכן מצד אחד זהו כן והו

עוניינים לראות באגודה, אך מצד שני הפרוייקט כפי שהוא הוצג חסר ודורש מספר נושא שחברי הועדה מ

 שינויים ובדיקות מקדימות.

מבחינה מקצועית, מדובר בתקציב די גדול בעבור כמות סטודנטים קטנה, כאשר לראיית הועדה רמת 

ואף שינויים בגישה הפרוייקט ומקצועיותו כפי שהוצגו בפניהם אינן מספקות ונדרשת עבודת הכנה נוספת 

 ובדרך העברת החזון בפרוייקט.

 

מבחינה סטודנטיאלית, שכן כמייצגי הסטודנטים, חברי הועדה רואים אין זה ברור האם ישנם סטודנטים 

שמעוניינים בפרוייקט בו הם מתחייבים אליו למהלך שנה, משלמים עבורו )לא ודאי( ובו יעברו שיחות ודיונים 

עניין שככל הנראה אין סטודנטים חרדים בקמפוס )לידיעת הועדה(, ולעניין של צפי של רגישים וקשים. בנוסף ל

 אי הסכמה מצד סטודנטים ערבים לקחת חלק בפרוייקט זה.

 

משתתפים. זאת  25-30לני צפורי הציעה להגדיל את כמות הסטודנטים המתקבלים לתוכנית ל הועדהחברת 

טודנטים בכל המפגשים )במיוחד כאשר ההשתתפות לא מותנית מתוך שיקולים של אי נוכחות מלאה של כל הס

במלגה כלשהי ולכן המוטיבציה לנוכחות מלאה עשויה להיפגע( וגם על מנת להגיע לקהל סטודנטים רב יותר 

 במקציב הגבוה.

כמו כן, חברת הועדה לני צפורי הציעה כי מרבית, אם לא כל, ההרצאות בסמסטר הראשון יהיו פתוחות לקהל 

ב של הסטודנטים. החשיבה הייתה כי אם מושקע תקציב רב בהבאת מרצים, יש לאפשר לקהל רב של הרח

סטודנטים להגיע. ניתן ליצור בכל זאת עדיפות לשאלות מהקהל של הסטודנטים המשתתפים בתוכנית וכמובן 



 

 

 כי המפגשים הדיוניים יהיו סגורים רק לסטודנטים המשתתפים בתוכנית. 

 

ות את ההחלטה בעניין אישור או אי אישור הפרוייקט הנ"ל לישיבה הבאה, כאשר ישנן הועדה החליטה לדח

 שאלות ובדיקות שהם מצפים אליהן למענה על מנת לקבל החלטה סופית ונכונה:

  יות מנחה מקצועי, מלגאי, יכול לה –הוספת מנחה או מנהל נוסף לפרוייקט שיתאים בניסיונו וכישוריו

 מתנדב וכדומה.

 לא מספיק ברור מהו התוכן שיועבר והדיונים שיתנהלו  –ה הלך הרוח המהלך המפגשים כיצד יהי

)ובאיזו רמה( במהלך המפגשים בפרוייקט. הוצגו בפני הועדה נושאים כלליים לכל מפגש, אך פרוייקט 

זה רגיש וחשוב לדעת האם ישנו תוכן פוגעני/אינו ראוי, גם כי יהיה תחת פעילות ואחריות האגודה 

 ה חלקית.בצור

  במידה ויגויס תקציב נוסף, האם יידרשו תנאים נוספים לגבי הפרוייקט והאם גם האגודה תסכים

 אליהם. ובמידה ולא יגויס תקציב נוסף, האם הפרוייקט בכל זאת יתקיים או האגודה תאלץ לבטלו.

  שכזה, האם ישנה  בדיקת ההיענות של סטודנטים בשטח לפרוייקט –סקר/סקירה מקדימה לפרוייקט

 כמות של סטודנטים שתאפשר פתיחת הפרוייקט, והאם היא הטרוגנית כפי שמעוניינים

 

 על ידי אביב שאול לועדה*מצורפים המסמכים אשר נשלחו 

 לישיבות הבאות
 נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:

 

 הקרובות:הנושאים הצפויים להעלות בישיבות 

 דו"ח נגישות ●

 שילוב חרדים באוניברסיטה ●

 אישור תכניות עבודה לשנת תשע"ט ●

 

 

 

  בברכה,

 לני צפורי

 יו"ר ועדת מעורבות סטודנטיאלית

 

 


