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9/1/2021 

 1 # ת מעורבותועדישיבת סיכום 

 
 Zoom ב 7/1/2021בתאריך  התקיימההישיבה 

 19:30 זמן סיום: 18:00זמן התחלה: 

 

 :/ותנוכחים

  .לשיר אביגו רות הררי, יותם קיפניס ,נחום פרי, ח׳אלד ג׳נאים, דניאל גיא צברי :שנכחו בוועדה הוועדה י/ותחבר

 .דניאל רימברג – רמ"ד מעורבות 

 ן:שנכחו ותפקידיה ותמשקיפ

 .עמי פומרנץ –חבר ועדת ביקורת 

 דביר.ברק  – המועצה ל"כמז

 :סדר יום

 נושאים לדיון:

  עם פעילות מדור מעורבותהיכרות 

  עם פעילות ועדת מעורבותהיכרות 

 להצבעה:נושאים 

  ר ועדה חדשה"יומכרז 

 

 עדת מעורבות.וובבחרו  בסבב היכרות, כל אחד/ת סיפר/ה על עצמו/ה קצת ומדועהתחלנו 

 .5בישיבה מספר  ועדת מעורבות הציבה למדור מעורבותושמכן דיברנו על המטרות לאחר 

 

 תוברומער ודמת ילועפעם  תורכהי: הנושא

 :הציג את רכזי/ות מדור מעורבות והפעילות השוטפת של המדורדניאל 

 קהילתיתמעורבות 

 אריק זאבי –אירוע התרמה תא אלפ"ה  .1

 חנוכה –אירוע עם הפורום הבין דורי  –מח לך נאה לש .2

 סקר חיים בנגב .3

 תכנון מרכז צעירים .4

5. Street Camels 

 דור המילניום –תמיר לאון  .6

 פורום ארגונים .7

 סטודנטיאליתמעורבות 

 פאנל פוליטי .1

 חג הסיגד .2

 נק"ז 2 .3
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 קמפוס ירוק .4

 פאנל בריאות הנפש -בואו נדבר על זה  .5

 יום בריאות והצלת חיים .6

 הנגשת הארגונים .7

 פורום ארגונים .8

 לה דתיתמגדרי וקהישיוויון 

 P7פורום  –יום למאבק באלימות כלפי נשים  .1

 תקנון הטרדות מיניות .2

 משטרה ועירייה –מרחב בטוח מחוץ לקמפוס  .3

 שיח גברי בריא אל מול שיח גברי רעיל .4

 שיעור חנוכה עם הרב אביה כהן .5

 פורום ארגונים .6

 וזוגיותקריירה 

 הכר את הבוגר.ת .1

 קהילות היזמות .2

 )המרכז לפיתוח קריירה(הנגשת משרות, סדנאות והכשרות  .3

 לינקדאין אגודה .4

 שבוע לינקדאין .5

 מהלימודים בבן גוריון לצמרת עולם ההשקעות –דובי פרנסס  .6

 פאנל מקצועות העולם החדש .7

 המדע שמאחורי האהבה והזוגיות -ליאת יקיר ד"ר  .8

 .וועדההפ בינו לבין ", ציפיות, דרכי פעולה וחשיבות השתשלו "אני מאמין"הציג את הדניאל כן, כמו 

 

 ות וועדת מעורבותהיכרות עם פעיל: הנושא

 פ"ר הועדה הציגה בצורה כללית את פעילות הוועדה וכן החלטות בולטות שהתקבלו לאורך שנת תש"יו

 :בוועדה

 רי'.נוהל 'התייחסות האגודה להתבטאויות פומביות בנושאים פוליטיים מעוררי עניין ציבו .1

 לרכזת שיוויון מגדרי. 20שעות לעושים רחוב ו  10אישור תקנים במדור מעורבות:  .2

 בשאלה.תרומות למיניהן, כמו התרומה של תא יוצאים  .3

 תמיכת האגודה במאבק להעסקה ישירה. .4

 תמיכה במחאות סטודנטיאליות ארציות עקב משבר הקורונה. .5

 תמיכת האגודה בצעדת "את לא אשמה" בבאר שבע. .6

 תמיכת האגודה הסטודנטיאלית במאבק משבר האקלים. .7

 צמצום פסולת שנוצרת ע"י האגודה הסטודנטיאלית והמועצה הסטודנטיאלית. .8
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אחר פרויקטים הוועדה מעקב של לבצע ך יהמשאת הנושאים עליהם יש לר הוועדה הציגה "מכן, יולאחר 

 :והחלטות שהתקבלו

 שינוי ההליך המשפטי בנושא הטרדות מיניות  .1

 תו תקן לקמפוס בטוח  .2

 משבר האקלים  .3

 העסקה ישירה  .4

 סקר חיים בנגב  .5

 שינוי מגדר בתעודות בוגר .6

 

הרבה  הבעיניי כיעדה ציינה ר הו"יו .מבורכת שעשייתה חשובה מאין כמותהועדת מעורבות היא ועדה  לסיכום,

לזכור יש  ,יפות מאשר עוד הצעת החלטה שתעבוראמון ושק ישת"פ עם רמ"ד מעורבות ויחס שיהיה יותר חשוב

חשוב להבין שמדור ו ולשלילה על התהליכים שנרצה לקדם שתמיד יהיו "גורמי צד שלישי" שמשפיעים לחיוב

זה דבר שלוקח זמן, יש להיאזר  יךתהל מעורבות והאגודה בכלל עובדת עם הרבה גופים וזה משחק פוליטי.

 בסבלנות ובסובלנות.

, לבדוק האם הנושא או נושא דומה שיעורי בית תועדה )ובמליאה(, חשוב לעשוולגבי הצעות החלטה שעולות ב

לת שאלות ולמידה הם המפתח להצלחה שאי .וליםם והשיקל הצדדיכוג ללתת ייצעלה בוועדה בעבר, וכן 

קולחת, עניינית, ברורה ובהירה הן לחברי/ות הוועדה,  צורהחשוב לוודא שהצעת ההחלטה מנוסחת ב בתפקיד.

 והן גם אם "סטודנט/ית מן השורה" יקראו את זה. 

ו נציגי/ות הסטודנטים/ות, עלינו להשמיע את קולם/ן מול הגורמים שמבצעים את ההחלטות שאנ לשכוחלא 

 שהתקבלו בוועדה. 

 

 

 בחירת יו"ר ועדה חדש/ה: הנושא

 אלה ועדר "יו .היחידה מחברי/ות הוועדה שהציגה מועמדותה לתפקיד יו"ר הועדה רות הררי הינה : רקע

פעילה בתא פוליטי, רות סיפרה כי היתה פעילה בתא אופק של מפלגת העבודה אך פרשה עקב יות כולה להי

 כעת איננה פעילה בתא פוליטי. ,ר ועדת מעורבות"רצונה להתמודד ליו

ת עם מוקדמו הקמעמית וכרקב היהצביע עמלצמו על ספצ "דגה ועדהור בו חב סבב גילוי נאותנעשה 

 ודדת. המתמ

 שאלות למועמדת:

 נחום –האם ואיזה ניסיון יש לך בניהול צוותים/אנשים?  .1

 חאליד -איך הניסיון שלך תורם לתפקידך כיו"ר ועדה?  .2

 שיר –איך את רואה את התקשורת/צורת העבודה שלך עם חברי/ות הוועדה?  .3

 דג"צ –מה החזון שלך בתור יו"ר ועדה?  .4

 קיפניס –מה הזמינות שלך לתפקיד?  .5

 ליושבת ראש ועדת מעורבות" רות הררי"ועדת מעורבות ממנה את  :נוסח ההצעה

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

 ☐ :נושא חסוי ☒ :נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 
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 גלויה –: אופי ההצבעה הערות

 

 

 

 :הצפויים לעלות בוועדה הבאהנושאים 

 חציון. .1

 גיוס מוקדם של עושים רחוב. .2

 תקנים במדור מעורבות. .3

 

 

 

 

 

 
 בברכה,

 מהצרי-דורון ליבנה

 היוצאת מעורבות סטודנטיאליתיו"ר ועדת 


