
 

 

 #7  מעורבות ועדת ישיבת סיכום
 

 בחדר המועצה. 22.6.15 בתאריך התקיימה הישיבה
 18:15סיום  זמן 16:00 התחלה זמן

 :נוכחים
 גלסמן, נועם דיין, תום לבהר. מאיה ה נורי,ימא חן אליהו,

 
 :חסרים

 אסף תמיר, הנא אבו רביעה.
 

 :משקיפים
 ר קרן, יואב גולן, צליל יוגב.או -דת ביקורתוע דורון מדרוני, -מ"מ מזכ"ל המועצה רמ"ד מעורבות,

 
 

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

 
 דיון לגבי נוהל המאבקים:  .1

עדה: עבר פה אחד. וועדת מעורבות מאשרת את נוהל הובלת קמפיין חברתי כפי שנדון בו
 )מאיה תום נועם מאיה חן(.

 הדברים שחברי הועדה רוצים לקדם:דיון לגבי  .2
אני מרגישה שהאגודה לא עשתה מספיק בנושא איכות הסביבה לא  :גלסמן מאיה

התמיכה בארגונים צריך לשמר. כל נושא הובלת המאבקים את הרגשתי שום דבר בנושא. 
צריך להרחיב את התקן בוהה. לתת לזה יותר זמן. בנוסף, צריך להיות בהיררכיה יותר ג

 שוויון מגדרי. נושא השוויון המגדרי צריך להיות יותר מורגש. של רכזת
 אגודת הסטודנטים צריכה יותר לעשות דברים בנושא הסביבתי ושיתופי פעולה עם חן:

נושא של צו את ה קמפוס ירוק. כל הנושא של דתיים בקמפוס צריך שיהיה לו יותר דגש.
ון והסביבה שלה שזה לא בהכרח . כל מה שקשור לאוניברסיטת בן גוריחשוב לקדם -פיוס

זור. משהו יותר תהליכי ושורשי למקום בו א חיבור לבאר שבע והחיבור שלה לאלנגב אל
 אנחנו חיים.

יש התקדמות בנושא שיתופי פעולה עם ארגונים. אנחנו צריכים לדאוג שהאגודה  תום:
חות במגזר באינטרס שלה יהיה יותר שיתופי פעולה בין ארגונים. הרעיון הוא לאחד כו

השלישי. בתוך המעורבות של הדברים אם יש אירועים של מעורבות חברתית צריך לדאוג 
 . את זה שיש ייצוג נשי. צריך לחשוב איך מקדמים

שים וחגים. שאנחנו נדאג שיהיה "הנקודה הכי חשובה מבחינתי זה הישארות בסופ נועם:
אין פה נפש חיה. שתהיה פה שבועות ש 11שים וחגים. בקיץ יש "מה לעשות פה גם בסופ

הייתי רוצה שכל חודש יהיה פה דיבייט. צו  -צו פיוסקהילה של אנשים שגם גרים פה. 
פיוס זה אומר לאחד את הקצוות גם אם הם לא נעימים. נגיד חצרוני מול יהודה אלוש. 
אסור לפחד מזה שיגידו עלינו שאנחנו פרובוקטיביים. כל חודש דמויות קצה בחברה 

רה הציבורית בבאר שבע. וית. המשך תמיכה בוועד שוכרי הדירות. וחיזוק התחבהישראל
צריך להגדיר בחוק שתהיה דוברת אישה. שבניגוד לתום, חושב  מבחינת שוויון מגדרי אני

 לדעתי זה מוטעה. אני מאמין בשוויון מגדרי ולא אפליה מתקנת. 
אני מאמינה כי על מדור מעורבות להיות המצפן המוסרי של אגודת  :נורי מאיה

הסטודנטים. אם זה בנושא שוויון מגדרי ואם זה בנושא הסביבתי. בנוסף אני חושבת 
שצריך להמשיך ואף לשפר את התחום של תמיכה ביזמות. יש להגדיר מהי חסות ומהו 

 שיתוף פעולה עם ארגונים נוספים. 

  דיון לגבי היעדים: .3
ונדרג  וננסח אותם באופן סופי בישיבה הבאה נאשרהוחלט כי  דנו על היעדים הבאים:

 )באדום מופיע יעד שהוועדה שוקלת להסיר(. אותם באופן סופי.
 



 

 

 
 
 

  18:15הישיבה ננעלה בשעה 
 

                                                                
 ,בברכה                                                                        

 מאיה נורי
 מעורבות ועדת ר"יו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יעדי המדור:

מעורבות סטודנטיאלית:

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

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

המדור יפעל למען מפגש והידברות בין הקבוצות השונות בקמפוס ובחברה.

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

קשרי קהילה

המדור יפעל להכרות וחיבור הסטודנטים עם הנגב ובפרט העיר באר שבע, יעודד הישארות בנגב לאחר התואר ויעודד יצירת קהילה סטודנטיאלית נוכחת.

המדור יפעל לעידוד התנהלות סביבתית ברת קיימא באגודה ובאוניברסיטה תוך שת"פ עם גורמים רלוונטים באוניברסיטה ומחוצה לה.

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

שוויון מגדרי

המדור יפעל להרחיב את השיח המגדרי לקהלים רחבים וגדולים יותר.

המדור יפעל ליישום ערכי שוויון מגדרי, מניעת פגיעה על רקע זה והעלאת המודעות לנושא בהתאמה לקהלים שונים.

המדור יפעל בצורה מותאמת להגברת המודעות לנושא ההטרדות המיניות בקרב סטודנטים וסטודנטיות יהודים וערבים.

המדור ילווה פניות של סטודנטיות וסטודנטים בנושא הטרדות מיניות.

רכזי סטודנטים ערבים

המדור ייזום פעילויות עבור ציבור דוברי הערבית במגוון נושאים רחב.

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

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

קמפיינים חברתיים

המדור יוביל מאבקים 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, התנדבויות, עשייה והגברת המודעות והשיח בנושאים חברתיים.



 

 

  : נוהל הובלת קמפיינים חברתיים שאושר.1נספח 

 -תאריך הגשת ההצעה )עברי(- 

 -תאריך הגשת ההצעה )לועזי(-

 

 לכבוד

 מזכירות המועצה

 נוהל הובלת קמפיינים חברתיים ון:הנד

 

 : רקע

אלף סטודנטים. גוף גדול וחזק זה יש בו את  20אגודת הסטודנטים מהווה גוף חזק ומאוגד של כ

היכולת להוביל מהלכים רחבים שישפיעו על רווחת הסטודנטים לטווח הארוך. עד כה, נמנעה 

נוהל זה, בא להסדיר את נושא אגודת הסטודנטים מלהוביל בעצמה קמפיינים חברתיים רחבים. 

הקמפיינים החברתיים: איזה פורום בסמכותו להחליט על מאבק, מה צריך להיות כתוב בהצעת 

 ההחלטה, למי יש לדווח על התקדמות וכולי.

 לאגודת הסטודנטים כוח חזק ובאפשרותה ליצור שינוי חברתי רחב. 

ודנטים והסטודנטיות, הנגשת שיתוף התאחדות הסט :קמפיין חברתיהצעות לדרכים להובלת 

)קמפיין ויראלי, אמצעי מדיה המוניים, ניסיון הגעה לתקשורת, רתימת האוניברסיטה,  קמפייןה

 רתימת העירייה, ארגון הפגנות(, פנייה לגורמים בכנסת, פתיחת דף פייסבוק למאבק.

 

  :הנוהלתוכן 

הקמפיין עצמו על אגודת החלטה בדבר הובלת קמפיין חברתי מעבירה את האחריות על קידום 

 הסטודנטים.

 הרכב הפורום שלוקח אחריות מלאה ומקדם את הקמפיין החברתי:

 .יו"ר אגודת הסטודנטים. 1

 .רמ"ד מעורבות סטודנטיאלית. 2

 . מוביל הקמפיין/ המאבק )במידה ויש כזה(.3

 בתפקיד ליווי *** )אופציונאלי(. -. חבר מועצה ספציפי שייבחר על ידי המועצה 4

*** תפקיד הליווי כולל קבלת עדכונים שוטפים לגבי התקדמות הקמפיין, השתתפות בפורום 

 המצומצם והשתתפות בבניית תכנית העבודה.

 

 החלטה על הובלת קמפיין חברתי:

. החלטה על הובלת הקמפיין החברתי תתבצע במליאת המועצה לאחר שעברה בוועדת מעורבות 1

 סטודנטיאלית.

יירשם המועד עד אליו יש לשלוח את תכנית העבודה לוועדת מעורבות וזו . בתוך ההחלטה 2

 תאשר את תכנית העבודה.

בעלת מדדים להצלחה,  קמפייןתכנית פעולה אסטרטגית לקידום ה. תכנית העבודה תכלול 3

תקציב והנושא לא תוקצב בתקציב השנתית(, ויסות התקציב מסודר )גם אם זה במהלך שנת 

 אגודה וגורמים פוטנציאליים לשיתוף פעולה ברחבי העיר ב"ש ובכלל.הפעילות במדורי ה



 

 

. מליאת המועצה תאשר את תכנית העבודה כולל מקורות התקציב. במידה והקמפיין לא תוקצב 4

בתקציב השנתי יוצגו למליאת המועצה לפחות שלושה מקורות תקציביים אפשריים ותתקיים 

 הצבעה מבניהם.

 של הקמפיין תיכנס לתכנית העבודה השוטפת של המדור. . תכנית העבודה המאושרת5

  .ועדת מעורבות תקבל עדכונים שוטפים לגבי ההתקדמות של המאבק. 6

 

 ביטול קמפיין חברתי:

 . ביטול קמפיין חברתי ייעשה על ידי מליאת המועצה.6

 בו זמנית.  קמפיינים לשניאותם תוביל האגודה יוגבל  קמפיינים. מספר ה7

והמועצה מעוניינת לאשר קמפיין חברתי נוסף אל מעבר לשניים הקיימים, עליה לבטל . במידה 8

 מאבק אחר בהצבעת המליאה.

 

 פנים / חוץ אופי ההחלטה:

 הוק-תקנה / נוהל / אד מתכונת ההחלטה:

עבודה מקדימה, אם רלבנטית, בוצעה על ידי מוסדות 

 המועצה:

ועדות / מזכירות  ועדת ___________ /  פורום יו"רי

 המועצה

בעלי תפקידים באגודה, אם רלבנטי, השותפים לניסוח 

 ההחלטה:
 

  לו"ז לביצוע או לכניסה לתוקף, אם נדרש:

  גורם אחראי מטעם המועצה, אם נדרש:

  גורם מפקח מטעם ההנהלה, אם נדרש:

  לו"ז לדיווח של גורם מפקח, במידה ונקבע:

 

 

 בברכה,

ח"מ  מאיה 

 נורי

ח"מ מאיה 

 גלסמן

 ח"מ נועם דיין

 

 

 


