הלה שקד – מצע לתפקיד סגנית יושב ראש
שמי הלה ,בכמעט שנתיים האחרונות כיהנתי בתפקיד רמ״ח מעורבות חברתית והיום מגישה את מועמדותי לתפקיד
סגנית יושבת ראש .אני סטודנטית לתואר שני בניהול משאבי אנוש והתנהגות ארגונית ,ובוגרת תואר ראשון בלימודי
עבודה ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
התחלתי את דרכי באגודה לפני ארבע שנים בתפקיד מלגאית בפרויקט ״תגלית״ ,שנתיים לאחר מכן התחלתי לעבוד
כרכזת מלגות ויוזמות סטודנטיאליות במחלקה למעורבות חברתית (כיום רכזת שוויון) וביוני  2019נבחרתי לתפקיד
ראש מחלקת מעורבות חברתית בו זכיתי לתמיכת המועצה לכהן עד היום .התחנות השונות שעברתי באגודה בשנים
הללו לימדו אותי מהי האגודה ואופן בה היא פועלת .שנים אלו אפשרו לי גם לקחת חלק פעיל בגיבוש וקידום יוזמות
ושינויים ,אך גם להשקיף מן הצד ולעצב את ההשקפות והחזון לאופן שבו ארצה לקדם את האגודה .ככל שלקחתי
חלק גדול יותר והייתי שו תפה ליותר פרויקטים ,גברה אצלי תחושת הרצון והמוטיבציה להיות חלק גדול ומשמעותי
יותר בהובלת האגודה.
המטרה שהובילה אותי אל האגודה ומובילה אותי עד היום היא שיפור חייהם וטובתם של הסטודנטים והסטודנטיות,
וראיתי זאת לנגד עיני בכל בחירה והחלטה שעשית בשנתיים האחרונות .תפקיד סגנית יושבת ראש בעייני הוא
תפקיד שדורש היכרות עם צרכי הסטודנטים והסטודנטיות ,היכרות עם האגודה ,מטרותיה ,פעולותיה ,עובדיה,
שותפיה בכדי ליצור שיתוף פעולה בין כולם ולהגשים את מטרות האגודה וחזונה.








מטרה שארצה להגשים בתקופה זו היא להמשיך את תהליך החניכה והליווי של העובדים והמנהלים
ולהבטיח צוות במטה שהוא מקצועי ,חזק ושיכול להרים את העשייה באגודה גבוה יותר .אני שואפת
לעשות זאת באמצעות הכלים שלמדתי ורכשתי הן כחברת הנהלה באגודה והן במהלך לימודיי האקדמיים
וניסיון העבר.
מטרה נוספת היא חיזוק הקשר עם הסטודנטים והסטודנטיות והשבת האמון באגודה .לצורך זה אפעל בשני
משורים :מישור חוץ אגודה  -גיוס צוות שיווק מקצועי חיצוני ,שפה הסברתית שהיא בגובה העיניים ,שקיפות
ודברור העשייה ולפעול לכך שהסטודנטים ירגישו חלק מהאגודה ולא מנותקים ממנה .פנים האגודה  -לחזק
את הקשר בין המועצה להנהלה ולמטה באמצעות פלטפורמות שיח יותר נגישות ,מפגשי גיבוש והיכרות
שמתאימים לתקופה הנוכחית ,לוודא ולדאוג שכלל הגורמים מכירות זה את זו ועוד.
עוד מטרה בנושאי פיתוח ארגוני ,שימור ידע וניהול תקציב .מתוך היכרותי עם הארגון לעומקו וכדי לדאוג
לשימור תפקודו השוטף ,להצליח בפיתוח יוזמות חדשות וכמו כן ,בארגון דינאמי כשלנו ,בו הרכב כוח האדם
משתנה באופן תדיר ,ארצה למסד שיטה סדורה ונוחה לשימור הידע הארגוני שתהא שזורה בעשייה
היומיומית ושלא תצריך התעסקות רבה ביישומה .עוד בהקשר זה ,אפעל לטיוב פגישות העבודה הפנימיות
עם ראשי המחלקות והרכזים ,כך שיביאו לקידום העשייה ושיפור מעת לעת.
מטרה אחרונה היא מינוף פעילות הסנגורים באגודה ,מתוך אמונה בחשיבות שירות זה .אפעל לשמר את
המתווה כפי שהוא ,ולגיוס סנגור\ית דובר השפה הערבית לצד סנוג\ית שדוברת השפה העברית.

השנה האחרונה הציבה בחיינו הסטודנטיאליים והאישיים אתגרים רבים ,האגודה חוותה רגעי טלטלה ומשברים
שהגבירו אצלי את המוטיבציה להגיש מועמדות לתפקיד הנוכחי שבמסגרתו אוכל להשפיע על תהליך קבלת
ההחלטות ,מדיניות האגודה ולדאוג לתרבות ארגונית ואגודה חזקה .אני מאמינה שסל הכלים והכישורים שאני
מביאה עמי מלימודיי בתואר ,הניסיון הניהולי והמקצועי שרכשתי בשנתיים הללו יאפשרו לי להיכנס לתפקיד באופן
מהיר ,מקצועי ,טבעי והכי חשוב – באופן מידי ,מבלי תקופת הסתגלות ארוכה ועם אפשרות להתחיל את השינוי
כבר משבוע הבא.
אני מבטיחה לבצע את התפקיד בצורה הטובה ביותר ולהיות קשובה וזמינה ,אשמח לקבל את תמיכתכם ותמיכתכן
ומבטיחה לעשות כל שביכולתי על מנת לחזק את האגודה ולהביאה להישגים .אין ספק כי זוהי הזדמנות אדירה עבורי
להמשיך להיות חלק ולהשפיע ואודה על התמיכה.
שלכם ושלכן,

הלה

