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  #5 מס' מעורבות סטודנטיאליתועדת סיכום ישיבת 

 .חבר מעורבותב 18/6/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 16:00זמן סיום:  14:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 צ'רניאק, לני צפורי, יהל אשד וערבה אשכנזיאלונה חובב, מתן  חברי הוועדה:

 משקיפים:

 :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 ניצן ישראלועדת ביקורת:  תחבר

  חסרים:

 כרם סעדי, ירדן רפפורט

 

 עיקרי הישיבה

 הצעות החלטה:

יעדים למדור מעורבהות לשנת הנושא: 

 תשע"ח

כפי ועדת מעורבות מקבלת את יעדי המדור נוסח ההצעה: 

 שמצורף בנספח

אלונה, לני, ערבה קולות בעד: 

 ומתן
 -נמנעים:  -קולות נגד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 מצורף נספח עם יעדי המדור לשנת תשע"חהערות: 

 

 נושאים לדיון:

 תשע"חקביעת יעדי מדור מעורבות לשנת הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 נקודות מרכזיות מהדיון שעלו:הערות: 

 .הוחלט להוסיף יעדי על מדוריים על מנת לאפשר תמונה רחבה יותר של פעילות המדור 

 מעורבות קהילתית: האם על המדור לעודד הישארות בנגב גם לאחר התואר. הוחלט שמתוך היעד של 

לעודד את התחושה שבאר שבע היא הבית כוללת בתוכה את הכוונה לעידוד הישארות אחרי התואר 

 מכיוון שבבית רוצים להישאר.

  עושים רחוב: הודגש כי זהו חלק מהתוכנית העל מדורית של חיבור בין הסטודנטים לב"ש. צויין כי

 יפוץ שיחזיק לאורך זמן.יש לתכנן את המוקדים כך שהם לא ידרשו שיפוץ ותחזוק עיקש אלא ש

  מעורבות סטודנטיאלית: בדיון סביב תמיכה בתאים סטודנטיאלים הושם  דגש על עידוד שיתוף

פעולה בין תאים ואיפשור ההכשרות של ראשי התאים להיות פתוחים גם לסטודנטים נוספים מכיוון 

 לא רק לתאים.ואלו הם מיומנויות שיכולות לעזור לסטודנטים רבים בקידום יוזמות שלהם ו

  :הוחלט לאפיין את התפקיד כרכז הפועל למען רווחת סטודנטים וסטודנטיות ערבים וערביות



 

 

דגש על הנגשת מידע ותוכן האגודה הסטודנטים הערבים ומפיק אירועי תרבות למענם. הושם 

 לסטודנטים בקמפוס ולדאוג לרווחתם בנושאים רבים ומגוונים )גם מחוץ לקמפוס(.

  :בעקבות הצורך שעלה מהסטודנטים והסטודנטיות בקמפוס ובמועצה, הוחלט לשים שוויון מגדרי

דגש על מטרות סביב תהליכי עומק למניעת הטרדות מיניות בקמפוס בשיתוף פעולה עם 

לפעול בצורה רוחבית בכל תחום ההסברה לא רק בקרב סטודנטים וטיפול בהטרדות האוניברסיטה 

 טוי לא רק בליווי סטודנטיות וסטודנטים הפונים אל הרכזת.מיניות שבא לידי בי

  פולין: מתוך הדיון עלה בצורך לפרוייקטור/ית משלחת לפולין על מנת לא להוסיף נע"ת לעובד אגודה

 אשר ככל הנראה יפגע באופן ביצועו את תפקידו האגודתי.

 

 

 יעדים למדור מעורבות לשנת תשע"ח נספח

 :כלל מדורי

קטגוריית יעדים על מדוריים מתוך החשיבה כי יש לקבוע מטרות רוחב למדור שיבואו לידי ביטוי בכלל התווספה 

 תכניות העבודה.

  המדור יפעל למען הרחבת וחיבור מגוון הסטודנטים והדעות למעגלי פעילויות המדור ושיתוף פעולה עם

 אסר"ן.

  הסטודנטים באוניברסיטה ולוח השנה.המדור יפעל למען הישמרותו כרלוונטי ואקטואלי לחיי 

 .המדור יפעל למען חיבור הסטודנטים לעיר באר שבע, לנגב ולתושביה 

 

 :יעדי רמ"ד

הוצף כי קיימים סמכויות ואחריויות לרמ"ד אשר לא מקבלות ביטוי בתוכנית העבודה ולכן הוגדרו מטרות לרמ"ד 

 מעורבות.

  האגודה.המדור יפעל לתיקוף וחיזוק המוכנות לחירום של 

 .על ראש המדור ללוות פרוייקטור משלחת לפולין לקראת המשלחת האגודתית 

 

 מעורבות קהילתית:

 

  המדור יפעל להכרות וחיבור הסטודנטים עם הנגב ובפרט באר שבע ותושביה ויראו בה כבית במהלך

 התואר וחופשי הלימודים.

היעד חודד מניסוח היעד של תשע"ז וידע החלק של הישארות של סטודנטים לאחר התואר מתוך חשיבה 

 שאם הסטודנטים רואים את באר שבע כבית הרצון להישאר אחרי התואר יגיע איתו.

 .המדור יפעל לשיתוף פעולה עם ארגונים סביבתיים וחברתיים 

לרכזת לא בא לידי ביטוי ביעדים  םוארגונים הרלוונטייהתחום של קמפוס ירוק ושיתוף פעולה עם תאים 

 של תשע"ז ולכן הועדה ניסחה יעד חדש.

 

 

 מעורבות סטודנטיאלית:



 

 

 

  המדור יפעל באופן יזום לחיזוק השיח החברתי בקמפוס ופעילות של ארגונים הסטודנטיאליים ויוזמות

 סטודנטיאליות תוך כדי שיתוף פעולה בין תאים וארגונים.

הושם דגש על שיתוף פעולה בין תאים ויוזמות  .ינו סינטזה של כלל יעדי הרכזת מתשע"זהיעד ה

 סטודנטיאליות. 

המדור יפעל להגברת החשיפה והמעורבות של כלל ציבור הסטודנטים בפעילות חברתית "היעד מתשע"ז 

 " עבר בניסוח אחר ליעד על מדורי.בקמפוס ומחוצה לו

 

 דו קיום:

  מפגש והידברות בין הקבוצות השונות בקמפוס ובחברה.המדור יפעל למען 

הניסוח שונה מ"חיבור בין סטודנטים דוברי ערבית לשאר האוכלוסיות בקמפוס" ל"בין הקבוצות השונות 

בקמפוס ובחברה" מתוך החשיבה שיש צורך לחבר בין אוכלוסיות שונות ולאן דווקא רק דוברי ערבית 

 ולא דוברי ערבית.

 

 וסטודנטיות ערבים וערביות:סטודנטים 

 .המדור יפעל למען רווחת הסטודנטים הערבים באוניברסיטה והנגשת תוכן האגודה לסטודנטים ערבים 

יעד חדש שנכנס מתוך חשיבה כי קיימים לסטודנטים הערבים צרכים שאינם מקבלים מענה במדורים 

 הינו גורם רלוונטי למענה, תמיכה, וסיוע בצרכים אלו. אחרים והרכז.ת

  המדור ייזום פעילויות ואירועים במגוון נושאים מהתרבות הערבית תוך כדי תמיכה וקידום ביזמות

 סטודנטיאליות ערביות בקמפוס.

 יעד המדגיש יצירת תוכן בנושאים שונים ועידוד יוזמות מהשטח.

 עושים רחוב:

 ו כלל יעדים לרכז.ת עושים רחוב ולכן כל היעדים הם חדשים.ביעדים של תשע"ז לא הי

  הפרויקט יפעל למען שיתוף פעולה עם ארגונים אזוריים ועל עירוניים על מנת לשמר ולתפעל את

 המוקדים הקיימים באופן שלא דורש תחזוקה שוטפת אינטנסיבית של חברי הפרויקט.

 רבותיים וחברתיים של האגודה וארגונים נוספים.הפרויקט יפעל למען שילוב המוקדים באירועי שיא ת 

 .הפרויקט יפעל למען יצירת סביבת מגורים נעימה ובטוחה לתושבים בעיר 

הוחלט לא להקים מוקדים חדשים אלא שמתוך המוקדים הקיימים יווצר קשר בין הסטודנטים לקהילה 

המוקדים אלא  הבאר שבעית במטרה להביא לכך שלא הפרויקט עושים רחוב הוא שמתחזק את

 האוכלוסייה המקומית, בין אם סטודנטית או באר שבעים.

 

 שוויון מגדרי:

 ביעדים של תשע"ז לא היו כלל יעדים לרכז.ת עושים רחוב ולכן כל היעדים הם חדשים.

  המדור יפעל למניעת פגיעה על רקע מיני והעלאת המודעות והשיח בנושאי הטרדות מיניות באופן

 שונים.מותאם לקהלים 

  וויון מגדרי והעצמה נשית בקמפוס ובאגודה בפרט.שהמדור יפעל ליישום ערכי 



 

 

  קידום תהליכי עומק ורוחב בנושאי שוויון מגדרי וטיפול בהטרדות מיניות תוך שמירה על קשר עם

 האוניברסיטה והגורמים בה העוסקים בתחום.

 מיניות. המדור ילווה פניות של הסטודנטיות והסטודנטים בנושא הטרדות 

 לא שונה מיעדי תשע"ז.

החשיבה על סוגיית ההטרדות המיניות חולקה למניעה, ליווי שאר היעדים חודדו או התווספו מתוך 

הייתה הבנה שאוכלוסיות שונות בקמפוס צריכות אופן שונה של הסברה למניעת הטרדות  וטיפול.

מיניות. בנוסף, יש לשמור על קשר מול האוניברסיטה על מנת לראות שתהליכים שכבר התחילו בתחום 

 הטיפול יהיו בשיח פתוח עם סטודנטים מעורבים בתחום.

 

 

 ולקו, כולל תאריכי יעד:נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שח

  

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 הצעת החלטה של כרם בנושא רכז.ת סטודנטים.יות ערבים.יות 

 דיון בנושא הטרדות מיניות עקב החלטת מליאה 

 דיון בדוחות ביקורת 

 דיון בנוסח סמכויות ועדת מעורבות כפי שמוצג בתקנון 

 

 

 

 בברכה,

 לני צפורי

 מעורבות סטודנטיאליתיו"ר ועדת 


