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  #3 מס' מעורבות סטודנטיאליתועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"ליתב 24/4/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 20:00זמן סיום:  18:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 ולני צפורי יקיר ציזר ,נגאר מוהאנס, הדר חרלפ חברי הוועדה:

 

 :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 רמ"ד מעורבות –אלון ניסן 

 עדי רכזת עושים רחוב

 לירון יו"ר ועדת ביקורתועדת ביקורת:  תברח

 

 את גוריאל דורין רבינוביץ-לי חסרים:

 יקרי הישיבהע

 

 מנהלת מדור מעורבותהנושא: 

 נוסח ההצעה: 

"מנהלת מעורבות  מדור מעורבות תקרא בהמנהלת  תקן

 אוכלוסיות"

 פירוט דיון:

 אפיון תפקיד המנהלת:

 שעות  100תקן של 
 על ניהול פיקוח ובקרת העשייה בענף אוכלוסיות במדור מעורבות. תהיה אחראית תמנהלה 
 ופרוייקטור שדה בוקר סטודנטים בינלאומיים תרכז ,סטודנטים הערבים תלווה את רכזהמנהלת ת 

 דווח ישירות אל ראש המדור.תו
 .המנהלת תאתר צרכים של אוכלוסיות סטודנטיאליות שונות באוניברסיטה 
 .המנהלת תפעל רוחבית בין מדורית למען הנגשת האגודה לאוכלוסיות של רכזותיה 

 .המנהלת תפעל למען מענה על צרכי האוכלוסיות של רכזותיה על ידי האגודה 

 של רכזותיה בצמוד לרכזות הנ"ל. המנהלת תבנה את תכניות העבודה 

 הקשורות לאוכלוסיות שונות בקמפוס. בוועדות ההיגוי השונות תכחהיה נות תנהלהמ. 
 ינהל את תקציב האוכלוסיות, יאשר את תכנית העבודה, ינהל את פגישות המדור, ויהיה הרמ"ד 

  מנהלת.המנהלו האישי של 
 

 אנס וכרם היו בעד השם "מנהלת קשרי אוכלוסיות".*מו

 

 איןנמנעים:  מוהנאס וכרם קולות נגד:  יקיר, הדר ולני קולות בעד:

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

 הערות: 

 

 



 

 

 

 

 

  פרויקט עושים רחובהנושא: דיון אודות 

סטודנטים לבין תושבים מקומיים ורצון לחבר שנים במטרה לחבר בין  4עושים רחוב קיים מזה : פירוט דיון

סטודנטים למרחב הציבורי ואף להשאיר אותם בעיר. בשנה האחרונה הייתה חשיבה רבה על עתיד הפרויקט. 

השותפים המרכזיים זו העיריה, האוניברסיטה, פדרציית מונטריאול, הרשות לפיתוח הנגב. תקציב הפרויקט 

שואף לחבור לגופים שונים ויחד איתם מהרים אירועים במוקדים. יש  קטהפרוי אלף שקל. 80סה"כ עומד על 

גינות פעילות, שדרוגי הגינות הוא הדרגתי אבל קורה והמרחבים יותר נעימים. סטודנטים באים  8כיום 

לאירועים סביב הבתים שלהם, קיימת רדיפה רבה על מלגות לעושים רחוב, מתנדבים מרכזיים הם בתי הספר, 

ום וכדומה. מבחינת קשיים, כשמדברים על מרחב ציבורי אין מושג של "סטודנט" אבל בבסיס אסירים בשיק

הפרויקט הוא הסטודנטים. לרוב האידאה של חצי סטודנטים וחצי תושבים לא מתממש ולרוב זה בעיקר אחד 

תה משתי האוכלוסיות בכל פעם. עושים רחוב לוקח את מה שקורה בתוך כותלי האוניברסיטה ומוציא או

החוצה. לעיתים יש קושי להביא סטודנטים החוצה, במיוחד כשזה לא מתחת לבית שלהם. הרכזת רואה שצריך 

להמשיך לפתח את המרחבים הציבוריים. הרכזת מאמינה שאפשר להרחיב את האזור הגיאוגרפי ולא רק סביב 

על  תושבים באירועים.השל הרמ"ד סיפר שבשטח הוא מרגיש שאין היענות של סטודנטים או  האוניברסיטה.

אף המאמץ הרב וההשקעה של סטודנטים ומלגאים במוקדים, הם לעיתים נהרסים על ידי ונדליזם מעט זמן 

 אחרי השיפוץ. עלה כי ייתכן שיתוף פעולה מלא של התוכנית על יד האוניברסיטה והמחלקה לגיאוגרפיה בפרט.

 

 

 ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד: נושאים לטיפול לקראת הישיבות הבאות

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 הגדרת יעדי המדור .1

 דיון בנושא קמפיין חברתי .2

 דיון בנושא תגליות, המשלחת לפולין ומשלחות בכללי ומקומן במבנה האגודה .3

 דיון בנושא שילוב חרדים בקמפוס .4

 

 

 בברכה,

 לני צפורי

 סטודנטיאליתמעורבות יו"ר ועדת 

 


