
 

 

 #7  מעורבות ועדת ישיבת סיכום
 

 בחדר המועצה. 23.6.15 בתאריך התקיימה הישיבה
 21:15זמן סיום  19:30 התחלה זמן

 :נוכחים
 גלסמן, נועם דיין, אסף תמיר. מאיה ה נורי,ימא חן אליהו,

 
 :חסרים

 הנא אבו רביעה, תום לבהר.
 

 :משקיפים
ר קרן, ניתאי אריה, צליל יוגב, דור או -דת ביקורתוע דורון מדרוני, -מ"מ מזכ"ל המועצה רמ"ד מעורבות,

 אופנהיים.
 
 

 :הישיבה עיקרי
 החלטות(: התקבלו לא אם גם ,הנושאים שנדונו )כלל נושאים

 
 .נאמר כי בישיבות הבאות נעשה הגדרה ברורה למה זה התארגנות סטודנטיאלית .1

 יעדים ודורגו על ידי חברי הועדה: נבחרו .2
 

 
 

                                                                
                                                   

 
 
 

 ,בברכה                                                                       
 מאיה נורי

 מעורבות ועדת ר"יו

 

 

 

 

יעדי המדור:

מעורבות סטודנטיאלית:

1. המדור יפעל באופן יזום לחיזוק, פרסום, ליווי וסיוע לפעילות ארגונים סטודנטיאליים ויוזמות סטודנטיאליות.

2. המדור יפעל למען הגברת העשייה והשיח החברתי–כלכלי- מדיני בקמפוס והעלאת סוגיות אקטואליות בחברה הישראלית תוך יצירת שיתופי פעולה עם ארגונים סטודנטיאליים וחברתיים, ככל הניתן.

3. המדור יפעל למען מפגש והידברות בין הקבוצות השונות בקמפוס ובחברה.

4. המדור יפעל להגברת החשיפה והמעורבות של כלל ציבור הסטודנטים בפעילות חברתית בקמפוס ומחוצה לו.

קשרי קהילה

1. המדור יפעל להכרות וחיבור הסטודנטים עם הנגב ובפרט העיר באר שבע, יעודד הישארות בנגב לאחר התואר ויצירת קהילה שרואה בעיר את ביתה ונוכחת.

2. המדור יפעל ליצירת חיבור בין הסטודנטים לעיר ותושביה וישפיע על המרחב העירוני שמחוץ לקמפוס

3. המדור יקדם התנהלות סביבתית ברת קיימא באגודה ובאוניברסיטה תוך שת"פ עם גורמים רלוונטים וארגונים חברתיים באוניברסיטה ומחוצה לה.

שוויון מגדרי

1. המדור יפעל ליישום ערכי שוויון מגדרי, מניעת פגיעה על רקע זה והעלאת המודעות לנושא בהתאמה לקהלים רחבים, גדולים ושונים זה מזה.

2. המדור ילווה פניות של סטודנטיות וסטודנטים בנושא הטרדות מיניות.

3. המדור ידאג ויעלה את הסוגיה המגדרית ואת הצורך בשוויון מגדרי בהחלטות השוטפות של האגודה. 

רכזי סטודנטים ערבים

1. המדור יפעל לקידום שיח וחיבור בין סטודנטים דוברי ערבית לשאר האוכלוסיות בקמפוס.

2. המדור ייזום פעילויות עבור ציבור דוברי הערבית במגוון נושאים רחב.

3. המדור יפעל לעידוד עשייה חברתית בקרב ציבור דוברי הערבית ויתמוך בארגונים הסטודנטיאלים.

קמפיינים חברתיים

המדור יוביל קמפיינים חברתיים שיאושרו על ידי מועצת האגודה.

מדור מעורבות סטודנטיאלית- אגודת הסטודנטים תשע"ו

חזון  המדור:

ציבור הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון יהא מעורב חברתית, יוביל, ישפיע וייקח אחריות על סביבתו בתוך הקמפוס ומחוצה לו.

יעוד המדור:

המדור יפעל ליצירת ציבור סטודנטיאלי הפעיל ומעורב בחברה בה הוא חי, תוך עידוד יוזמות, שיתופי פעולה, התנדבויות, עשייה והגברת המודעות והשיח בנושאים חברתיים.


