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 5# מס' ת מעורבות חברתיתסיכום ישיבת ועד

 כללי

 .משרד מזכ"ל ב 12/8/2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 20:30זמן סיום:  18:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 ויקיר ציזר. , אור ליליאןן, איל סגלבת חן כה ,זואי שוורץחברי הוועדה: 

 .ים-ליחברת ועדת ביקורת: 

 ד מעורבות: נועה שמש."רמ

 

  חסרים:

 ענבר פריבמן, משי קורן.

 

 וניםכעד

 :עדכוני יו"ר ועדה

מאז הישיבה האחרונה של הועדה בה בחרנו את מטרות מדור מעורבות לשנה הקרובה, המדור עבד  .1

בחריצות ובנה תכנית עבודה נהדרת. היום בישיבה נועה תציג את התכנית הראשונית ואנחנו נשאל ונדון 

ים בתכנית כדי לראות שהיא קולעת למטרות שהצגנו. בעוד שבועיים תהיה ישיבה נוספת לאחר תיקונ

נאשר תכניות עבודה ותקציבים למהלך השנה בה  לאישור תכנית עבודה סופית. בספטמבר תהיה מליאה

 הבאה, לכן הנוכחות שלנו קריטית שם. 

 

 דיונים

 מעבר על תכנית עבודה של מדור מעורבות הנושא:
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 רקע

 שהוגדרו ע"י הועדה בישיבה האחרונה:מטרות המדור כפי 

. המדור יפעל למען חיבור ועידוד עשייה ושיח מכבד בין סטודנטים ממגוון קבוצות והשקפות חברתיות 1

 ופוליטיות. 

 . המדור יפעל להנגיש עבור הסטודנטים את מגוון האפשרויות לעשייה החברתית הקיימות באגודה ומחוצה לה. 2

ור הסטודנטים וחיזוק זיקתם לנגב ולעיר באר שבע, אשר יראו בה בית בכל ימות השנה, . המדור יפעל למען חיב3

 בדגש על חודשי הקיץ.

. המדור יפעל לקידום שוויון מגדרי, העלאת המודעות למניעת הטרדות מיניות ויצירת מרחב בטוח בקמפוס 4

 ומחוצה לו.

ל תכנים עבור סטודנטים מפקולטות ההנדסה, . המדור יפעל למען הרחבת קהל היעד, יצירת תוכן והנגשה ש5

 הבריאות והטבע.



 

 

 . המדור יפעל לעודד מעורבות חברתית לנושאים שלא נמצאים בסדר היום בדר"כ.6

 . המדור יפעל לקידום תחומי התעסוקה והזוגיות ושיתוף פעולה בנושאים אלו עם כלל מדורי האגודה.7

ראשונית לשנה הקרובה שנגזרה מהמטרות שהציבה הועדה, נועה רמ"ד מעורבות הציגה את תכנית העבודה ה
 תוך התייחסות ללקחים משנה שעברה.

עליהם יש לשים לב והם מפורטים הועדה שאלה שאלות הבהרה ובמידת הצורך העירה על דברים  -תוכן הדיון

 בסיכום הזה:

הועדה שמה לדגש כי על המדור לשים לב שההתייחסות לקהלים השונים )הנדסות,  -מעורבות סטודנטיאלית. 1

בריאות וכו'..( תהיה מתמשכת ולא רק "סימון וי" באמצעות אירוע שיא אחד )למרות שנשמע מרשים מאוד(, 

כו הועדה הציעה לבחון פילוח של קהל יעד שהגיע לאירועים שהיו בשני האחרונות כדי לדעת איזה אירועים מש

( היא על ביצוע קבוצת החשיבה והמחקר על איך ניתן להגיע 1איזה קהל יעד. עיקר המיקוד במענה על מטרה זו )

כחלק מיום הבריאות יש לבדוק אופציות להביא לאותם סטודנטים, לזהות מה החסם ואיך ניתן לפתור אותו. 

מבורך שאירוע שנולד  -ות. חג הסיגדבדיקות איידס במיוחד לרחבי הקמפוס למרות ביטלו את הבדיקות החינמי

יש לשים לב שההתייחסות המתבקשת למחאת האתיופים לא  -כיוזמה הופך לאירוע מעוגן בתכנית העבודה

 לוקחת את המיקוד מהחג ועם זאת נותן מקום למודעות.

וח הדגש העיקרי שהגיעה מהועדה על תכנית העבודה של מעורבות קהילתית היא ניס -מעובות קהילתית. 2

השמות והמיתוג. כשנועה הציגה את תכנית העבודה היא אמרה שהניסוח הוא בשביל המדור ותעשה עבודה יחד 

עם הסברה איך מנסחים את שמות האירועים וממתגים אותם בהתאם. הושם דגש על למידה מאירועים שלא 

ירוע לא צלח בשנה צלחו בשנה שעברה ומתוכננים גם השנה כמו הטיול של מטר המטאורים. הוסבר כי הא

שעברה בגלל תכנון לא מלא שהאירוע התנגש עם טיול אחר לסטודנטים בינלאומיים שהם קהל היעד העיקרי 

עלתה שאלה מחבר ועדה מדוע מופיעים אירועים שקשורים לזוגיות ותעסוקה תחת מעורבות  למטר המטאורים.

וע גדול יש לפחות שני רכזים שמשתפים פעולה קהילתית ונועה הסבירה כי תכנית העבודה בנויה כך שעל כל איר

 וכי ניסיון העבר הוכיח שזה מתכון טוב לאירועים מוצלחים.

נמצאת תחילה ניתן חידוד ע"י נועה ועל ידי על כך שתכנית העבודה של קריירה וזוגיות  -קריירה וזוגיות. 3

 בלשונית נפרדת כדי להקל על המעבר שלה בהמשך למדור רווחה. בתכנית העבודה המדורית

בכל האירועים שקשורים למציאת זוגיות ניתן דגש כי יש לשים לב שהמיתוג שלהם לא יהיה במטרה למצוא 

זוגיות כי זה בעייתי ולא יצליח. נועה חידדה שהמיתוג ייעשה בצורה מתאימה בשיתוף עם הסברה בכדי למשוך 

לקהלי היעד  העירה כי יש להתייחס . הועדההועדה מאוד התרשמה מרעיון יריד המתחתנים .ןקהל יעד מגוו

נועה ענתה כי ברגע שיכנס רכז הוא ינהל והתעסוקה.  כולל להט"ב, ערבים, דתיים, בינ"ל בנושא הזוגיותהשונים 

רוב האוכלוסיה  . כרגע הנושא עוד חדש ורוצים לבחון אותו עלשיחות עם כלל הרכזים הרלוונטיים במדור

שיתכוננו ע"י הרכז הנכנס אותם הוא יוביל והדגישה שגם את נוספים תקציב ייעודי לאירועים  ניתןוהוסיפה כי 

  אותם יש להביא לאישור.

פחות שיפוצניקים  -והתחברה לשינוי הגישה שהוצג מהרעיונות שהוצגו מההתרש הועדה מאוד -עושים רחוב. 4

הועדה מאוד התרשמה גם מהשינוי הארגוני ומהחשיבות  .כולל מיתוג הגינות ותחזוקן מוקדי קהילהויותר 

יתופי פעולה עם הרשת באירועים המדור יבדוק על שהועדה הציעה ש שניתנת למילגאים של עושים רחוב.

 ועוד.שמתוכננים בגינות כמו "חנוקטע" 



 

 

נועה הציגה כי יש ניסיון להפוך את האירועים בשבוע הגאווה לאירועים שפונים לא רק לקהילה  -שוויון מגדרי. 5

הגאה אלא ימשכו סטודנטים גם מחוץ לקהילה כדי לחשוף ולהעלות מודעות. חבר ועדה הדגיש כי יש לשים לב 

ישאר רלוונטי דווקא בראש ובראשונה שבניסיון הזה אנחנו לא מאבדים את הערך המוסף של האירוע וש

לקהילה. בנושא התמיכה בצעדת "את לא אשמה" ניתן דגש כי התמיכה בצעדה נכנסה ותוכננה בתכנית העבודה 

במידה ומכל סיבה בה תחליט הועדה  אך בכל זאת יש להצביע על כך לקראת הצעדה השנה במידה ותתקיים.

 שלא לתמוך בצעדה השנה, התקציב שהוקצה יעבור לתמיכה ביזמות סטודנטיאלית.

הועדה הדגישה כי יש לשים לב שהשינוי שייעשה הוא לחידוד והכנסת  -בנושא רענון הלומדה להטרדה מינית

קרה מצב גרוע יותר מהמצב הקיים תוכן רלוונטי יותר ללומדה או אפילו למצוא פלטפורמה אחרת אך שלא י

 .)כמו למשל לעבור את הלומדה, שגם ככה לא רלוונטית, פעם בשנה במקום חד פעמית(

 וונטי להמשך.הועדה חשבה שיש לדון בנושא הבטחון במרחב הציבורי בקמפוס בהרחבה וכי זה נושא לדיון רל

 

 
 הצעות החלטה

" ועדת מעורבות מאשרת את תכנית העבודה הראשונית, תוך התייחסות לדגשים ולהערות  :נוסח ההצעה

 שהועלו בפני המדור"

 - :נמנעים - :קולות נגד פה אחד :קולות בעד

 ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒ :בהצבעה
 ☐ :נושא חסוי

 גלויה –אופי ההצבעה : הערות

 

 

 לישיבות הבאות

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

 26/8/19על מדור מעורבות לתקן את תכנית העבודה לפי ההערות והדגשים שהועלו. בישיבה שתתקיים ב -

 נאשר את תכנית העבודה הסופית.

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 שינוי תקנים במדור -

 ירהדיון על נושא העסקה יש -

 

  בברכה,

 יקיר ציזר

 חברתיתיו"ר ועדת מעורבות 


