מצע לרמ"ח מעורבות חברתית -ג'וש דריל
שלום לכו לם ,שמי ג'וש דריל ,נציג החוג לתקשורת ואני מעוניין להציע את מועמדותי לתפקיד ראש
המחלקה למעורבות חברתית .
אגודת הסטודנטים בעיניי ,היא הגוף המשמעותי ביותר בחיינו הסטודנטיאליים ,ולכן יש בי רצון גדול
להשתייך אליה ולתרום לה את חלקי .אחד מתפקידיה והמשמעותיים והחשובים של האגודה מבחינתי
הוא לחבר את הסטודנטים לאוניברסיטה עצמה ובעיקר לעולם בחוץ .אני רואה במחלקת מעורבות
חברתית את הפלטפורמה הטובה ביותר לעשות זאת .ההתנדבות והחיבור לקהילה ,בוודאי בתקופה
מאתגרת כמו היום ,הם בעלי חשיבות עליונה בעולם שלנו .הסיבה שהגשתי מועמדות לתפקיד זה היא כי
ברצוני להשפיע על האגודה ועל חיי הסטודנטים.
מעורבות חברתית קרובה לליבי ויש לי ניסיון בתחום הפעילות החברתית .בסיום התיכון התנדבתי עם נוער
בסיכון במשך שנה .בתחילת משבר הקורונה הייתי ראש גיוס כספים עבור ארגון "לב אחד" שסייע לאלפי
אזרחים לקבל אוכל ותרופות .לאחר התפקיד הזה הובלתי מאבק ציבורי עבור חיילים בודדים משוחררים
שזכה לסיקור תקשורתי ושינה את המדיניות של משרד הבינוי והשיכון.
אני מבין את החשיבות של שוויון ,נתינה ,ורוח התנדבות ,ואני שואף להכניס ולהנחיל את הערכים האלו
באגודת הסטודנטים .יש לי ניסיון ניהולי ופיקודי אותו צברתי במהלך השירות שלי כסמ"פ בחטיבת גולני,
ואני מתכוון להביא את אותה מסירות לעבודה כראש המחלקה למעורבות חברתית במידה שתתנו לי את
אמונכם.
אני מעוניין להמשיך ולקדם שוויון באוניברסיטה לכלל המגזרים והמגדרים .אני שואף שכל סטודנט ירגיש
שהא וניברסיטה היא הבית השני שלו ולא משנה מה הדעות שלו ,איזה שפה הוא מדבר ,או מה הדת שלו.
גזענות היא לא מקובלת ,בין אם מדובר בסטודנט ,מרצה ,או עובד האוניברסיטה .בנוסף אני אאבק
לקידום קמפוס בטוח מפני הטרדות מיניות.
במסגרת תפקידי ,אפעל להרחבת המלגות לסטודנטים תמורת התנדבות חברתית ,כדי להקל על ציבור
הסטודנטים.
בנוסף ,לאור ניסוני בקידום מאבק ציבורי ובארגונים חברתיים ,אסייע לכל סטודנט הרוצה לקדם פרויקט
יזמות חברתי.
במידה ואבחר אני מתכוון להתעסק גם בנושא משבר האקלים .המשבר הזה הוא לא עתידי ,הוא קורה
כרגע ועלינו להיערך בהתאם .אנחנו צריכים להוביל מהלכים בקמפוס ובקהילת הסטודנטים .אנחנו
צריכים ליצור יותר הסברה על הנושא ולהפוך את הקמפוס ליותר "ירוק" .אנחנו צריכים ליצור יותר
הזדמנויות להתנדבויות בנושא ולמנף את הכוח הסטודנטיאלי האדיר לטובת שיפור המצב בקמפוס
ובמדינה.
מגפת הקורונה ה יא לא רק משבר בריאותי היא גם משבר חברתי .אנחנו צריכים לגרום לערבות הדדית
בקרב הסטודנטים ולפתוח תוכניות של היכרות ועזרה.
הייתי שמח להמשיך את העשייה החברתית שלי במסגרת האגודה ולעזור לפתח את השירותים
המשמעותיים שהיא מעניקה לסטודנטים.
תודה,
ג'וש דריל

