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  #4 מס' מעורבות סטודנטיאליתועדת סיכום ישיבת 

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

 17:00זמן סיום:  14:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 ולני צפורי, , כרם סעדי, הדר חרלפדורין רבינוביץ חברי הוועדה:

 

 :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 רמ"ד מעורבות –אלון ניסן 

 צאלה 

 רכזת מעורבות קהילתית –נועם נוי 

 רכזת שוויון מגדרי –רעות 

 יו"ר אגודת הסטודנטים –עדי אהרוני 

 סוויד הדרועדת ביקורת:  תברח

 יקיר ציזר ,נגאר מוהאנס, את גוריאל-לי חסרים:

 

 יקרי הישיבהע

 

 הנושא: דיון אודות רכזת מעורבות קהילתית

נועם סיפרה על חוויתה בתור רכזת מעורבות קהילתית בשנה החולפת וכיצד היא רואה את : פירוט דיון

מהתפקיד ולדעתה צריך  30%בשנה האחרונה החיבור של הסטודנטים לב"ש היווה כהתפקיד בשנים הבאות. 

את מחשבון הדירות כדי לתת  לתקףלהוות יותר. היה דגש על נושא הדיור והיה סקר מקיף וגדול שמטרתו 

ממוצעות. צריך שכ"ד  ועלויותשכונות  מיפוילסטודנטים תמונת מצב. יש גם הפקה של פלאיירים של שכירות, 

הבין מה המקום של המדור בזה כי נכנס רכז דיור ברווחה. נושא נוסף הוא תעסוקה ודגש חדש מהשנתיים ל

אבל הפרסום שלהם לא טוב ולכן  לאודר שנמצא בקמפוס האחרונות. יש שיתוף פעולה עם מרכז התעסוקה

ר לעיר. הופקו וחיבו חושפים את הסטודנטים על תעסוקה גם למעדי החברה וניהול. נושא נוסף הוא פנאי

ם כי יש מה לעשות ירבסופי שבוע ושנשאלהראות לסטודנטים שהאגודה לא נסגרת כדי כמו סוב"ש אירועים 

שהם ועם ואלון החלטה נלו והשנה קיב )שקיעה, דרום אדום( בעיר. פנאי מכניס גם את תחום הטיולים

יוצאים אליו הרבה סטודנטים.  מאמינים בה שמבטלים את נושא הטיולים כי זה לוקח הרבה עבודה אבל לא

ארגון המדור הוא לא מדור של פנאי טהור כמו תרבות אלא עם ערך מוסף. נועם ממליצה שיתוף פעולה עם 

הרשת מבחינת סטודנטים שנשארים בעיר. האגודה מספקת לסטודנטים צרכים רבים של פנאי וחברה וכשהם 

ועים משותפים, קבוצת שר ליצור אירפהתואר. א מסיימים סטודנטים מרגישים שאין גוף שדואג להם אחרי

הייתה ראש אירועים בקמפוס ירוק ואכן היה  םנוע .כולל גם קמפוס ירוק וקיימותהרכזת תפקיד  מיקודם ועוד.

 עושים רחוב והיה מאוד מוצלח. היה לזה פחות דגש השנה ולכן היה רק אירוע אחד. ףאירוע בשיתו

 ה של תאים וארגונים.תפקיד זה ליווי ותמיכהמחלק גדול 

ם מספיק ולא היה ברור ינועם הרגישה שהיעדים שהיא קיבלה שנה שעברה היו מאוד אמורפיים ולא ספציפי



 

 

אישי  באופןמה רוצים שהיא תעשה. צריך שתהיה רכזת עם חזון אבל גם הכוונה של המועצה. נועם מבקשת 

תפקיד במה הוא מתעסק. חיבור זו מילה את הטווח פעולה אבל גם מכוון במטרות שיאפשרו תהליך שכולל גם 

 .לדוגמא מאוד אמורפית

זה לחבר את  םהמקום של חברי המועצה זה השאלה האם המקום של אגודת הסטודנטי -הוסיף אלון

, לפצל אולי גם רוצים להגדיל את התקן ?הסטודנטים לעיר ואם כן אז באיזה תחוחמים? דיור, תעסוקה....

 אותו...?

בדיון לא היה רוב חברי ועדה ולכן היה דיון מקדים לא מן המניין בו לא התקבלו החלטות. נכחה חברת הערות: 

 ביקורת

 

 הנושא: דיון אודות שיתוף פעולה עם צעדת השרמוטות

יוזמות "צעדת סטודנטיות י . לפני חודש וחצמעורבות מלווה יוזמות סטודנטיאליותמדור פירוט דיון: 

" פנו למדור לליווי. רעות, רכזת שוויון מגדרי, החלה בליווי צמוד של הצעדה, את לא אשמה - ותהשרמוט

במסיבת הוצאת צמידים ואף  , תקציבית, השתתפות וניהול הפאנלשיחות טלפון, פלאיירים תמיכה של פגישות,

דורש שיתוף . הובהר להם שאם הם רוצים שנהיה שותפים מלאים ולוגו זה בריכה שמעודדות מרחב בטוח

 זה מחיר של אישורים של הכל מולם.פעולה מלא יש ל

. הן מצד אחד רוצות את הלוגו ותמיכה מלאה. בפלאיירים ובפרסומים שלהם האגודה לא יהיהשלוגו הוחלט 

האם זה  ביטחון, ,י אגודה על הכל, אלכוהול, נאומיםצריך אישורמזה את לוגו האגודה אם שמים בדר"כ, 

ורעות החליטו שיתנו את התמיכה של מאחורי הקלעים בלי הלוגו. המהות היא העשייה ולא  מרחב בטוח. אלון

 הלוגו על האירוע על כל המורכבות של זה. 

שכן  ודה כן פעילה ולא רק ניטרלית ולדעתה נכוןצריך חשיבה של איך מראים שהאגעדי אהרוני הוסיפה כי 

יחסית לא פוליטית, לא צפויים תגובות נגדיות, זה היא הצעדה נוביל מחאה. עכשיו שההנהלה היא רוב נשי, 

אלא רק תשתףפעולה  יכול לתת פרסום טוב שמכירים את האגודה.  האירוע זה לא אירוע שהאגודה מארגנת

חוזית זה על האחריות שלהם. כדאי לרתום את הכוח ההסברתי  פרסומים והשתתפותית מבחינת נאומים.

 .שרמוטותובתנו. בשיח הוא יותר את לא אשמה ולא שאפשר להפיק מהאירוע ולרתום לט

חברי הועדה העלו כי הם חוששים שהצעדה תהיה מאוד חושפנית פיזית במקום שהוא אזור ציבורי שעלול  

עלה כי יש לברר מה הוסכם מול העירייה להיות לא נעים לאוכלוסיות שונות בעיר ובקרב סטודנטים. 

אם הוא עשוי לפגוע בקהלים מסויימים. רוב חברי הועדה בעד שמועצת והמשטרה בנוגע לאופי הצעדה ולראות 

הסטודנטים תנחה את האגודה לתמוך בצעדה ולקחת בה חלק תוך שיח עם המארגנים על גבולות ברורים. עלה 

כי שם המצעד "צעדת השרמוטות" עשוי לשדר מסר שהמארגנות לא מעוניינות בו של תמיכה בכינוי "שרמוטה" 

ות גוף ומיניות מופרזת. חברי הועדה הציפו את הקושי שיהיה למדור הסברה להסביר כלפי חוץ, הן ועידוד זיל

 לסטודנטים והן לתושבי העיר באר שבע, את המהות האמתית של המצעד. 

הוחלט להמשיך את הדיון בועדת הסברה ולהבין ממארגנות המצעד מה הוסכם עם העירייה בנוגע לאופי 

 המצעד.

לת הדיון לא היה רוב חברי ועדה. נאספו דעות חברי הועדה שיובאו בפני ועדת הסברה להמשך בתחיהערות: 

 דיון. נכחה חברת ביקורת

 

 

 נוסח ההצעה:  יציאה לקמפיין חברתיהנושא: 



 

 

ועדת מעורבות ממליצה למליאת המועצה לצאת למכרז לקמפיין 

 חברתי

 פירוט דיון:

נושא הקמפיין החברתי עלה בשלב הזה של השנה כדי שאם יוחלט לצאת לקמפיין חברתי הוא יחבר בשלב 

כתיבת תוכנית העבודה. עם זאת, מכיוון והועדות נמצאות בתקופה זו טרום קביעת מטרות המדור, הנושאים 

ים כבר בהגדרת אשר חשובים לחברי המועצה לקדם יכולים להיכלל ישר לתוך תוכניות העבודה של המדור

המטרות שלהן. כמו כן, ניתן להוציא פרסומים שקוראים לסטודנטים לפנות לנבחרי הציבור שלהם בהצעות של 

על מה האגודה לקדם בשנה הקרובה. בשנה החולפת הוחלט לא לצאת לקמפיין חברתי, מה שאפשר למדור 

ל בכלל. עם זאת, קמפיין חברתי להישאר גמיש לאור המציאות המשתנה והדינמית בקרב הסטודנטים וישרא

עשוי להביא פרסום טוב למדור ולאגודה ככלל ולמועצה בתור גופים ששומעים את בקשות הסטודנטים, נותנים 

להם מקום ומובילים פרסום רחב בנושא הקמפיין שנבחר. צאלה, רמ"ד נכנסת, ציינה כי עשוי להיווצר מצב כי 

ות קמפיינים המתאימים ולכן ליש לחשוב מה זה יעשה לתדמית במידה ויוצאים לקמפיין, לא יגישו מועמד

האגודה והמועצה. חברי הועדה העלו קושי עם נוסח נוהל הקמפיין הנוכחי מכיוון והוא מגביל מאוד על חופש 

הפעולה של המדור והאגודה ומצריך משאבים רבים תוך תיקצוב מועט של כסף. צויין כי יש לערוך אותו בצורה 

 ולחשוב על אופי הקמפיין החברתי ודרך ההוצאה שלו לפועל מחדש. חכמה יותר 

 איןנמנעים:  דורין, כרם ולני קולות נגד:  הדרקולות בעד: 

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

את נוסח הנוהל לפני העלאתו למליאת המועצה אך הוחלט להעלות את  המלצת הועדה הייתה לערוךהערות: 

 .5הנושא למליאה מספר 

 

 

 

 הנושא: רכזת סטודנטים בינלאומיים

 נוסח ההצעה: 

ועדת מעורבות מחליטה על החלפת שמה של התפקידנית 

"אחראית סטודנטים בינלאומיים" ל"רכזת סטודנטים 

 בינלאומיים"

 פירוט דיון:

 אופי התפקיד הוא ריכוז, בדומה לרכזת סטודנטים ערבים ושאר הרכזות במדור מעורבותהוחלט כי 

 -נמנעים:  - קולות נגד:  קולות בעד: פה אחד

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

 הערות: 

 

 

 הנושא: רכזת סטודנטים בינלאומיים

 נוסח ההצעה: 

שעות חודשיות  65היקף שעות של ועדת מעורבות מחליטה על 

 רכזת סטודנטים בינלאומייםל

 פירוט דיון:



 

 

 יש להשוואת את מספר השעות של הרכזת לרכזת סטודנטים ערבים מתוך אופי דומה של עשייה.הוחלט כי 

 -נמנעים:  - קולות נגד:  קולות בעד: פה אחד

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

 הערות: 

 

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

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 הגדרת יעדי המדור .1

 דיון בנושא תגליות, המשלחת לפולין ומשלחות בכללי ומקומן במבנה האגודה .2

 בנושא שילוב חרדים בקמפוסדיון  .3

 

 

 בברכה,

 לני צפורי

 מעורבות סטודנטיאליתיו"ר ועדת 

 


