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  #5 מס' מעורבות סטודנטיאליתועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"ליתב 5/6/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 18:15זמן סיום:  16:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 מוהאנס נגאר, יקיר ציזר ולני צפוריחברי הוועדה:,  חברי הוועדה:

 

 

 משקיפים שנכחו ותפקידיהם:

 צאלה צורף -רמ"ד מעורבות

 יוצא רמ"ד מעורבות –אלון ניסן 

 

 הדר ועדת ביקורת:  תברח

 

 , הדר חרלפ, כרם סעדיבינוביץודורין ר חסרים:

 יקרי הישיבהע

 

 רמ"ד לשעבר אלון ניסן –סיכום יעדי המדור לשנת תשע"ח 

רגיל רייה אבל לא נעשה תישיח באגודה ותוקף הנוהל סופית, היה קשר מול העההנושא עלה  – מוכנות לחירום

 דתי.חירום אבל נקבע אחד פנים אגו

 :קהילתית

ענו על היעד אבל צריך יותר הכוונה ולהבין אם רוצים ללכת לכיוון של דיור, תעסוקה, תרבות בעיר,  .1

 טיולים. 

כמעט לא. היה קשר עם רשות הטבע והגנים וקמפוס ירוק ויצא מזה אירוע אחד חברתיים כן סביבתיים  .2

 ביום כדור הארץ

 :סטודנטיאלית

 הורגש שהמדור היה שם בשביל התאים והארגונים   -היעד נענה  .1

 דו קיום:

 כדי ולא אירוע מיוחד שהוא דו קיום מתוךעל אסטרטגיה של לעשות דו קיום  היעד לא נענה, המדור הלך .1

 :נטים ערביםסטוד

 היעד נענה למרות ההתנהלות הקשה שהייתה באגודה סביב נושאי יום הסטודנטים .1

 נענה אבל היוזמות מהשטח למרות שמספר היוזמות היה מועט .2

 :עושים רחוב

 הארגון עשה הרבה שיתופי פעולה והמוקדים קיבלו תחזוקה מהעריה ולא מהאגודה .1

 קרה לא בצורה נרחבת .2

 ביעד אבל לא נענה לא יודע איך אפשר לעמוד .3

 :שוויון מגדרי



 

 

היה את . אירועים של יום האישה וציון יום אלימות נגד נשים. ליווי צעדת האת לא אשמהענו על היעדים, היו 

 שינוי התקנון

 

 

 הצעות החלטה:

 

מטרות מדור מעורבות לשנת הנושא: 

 תשע"ט

"ועדת מעורבות מאשרת את מטרות המדור כפי נוסח ההצעה: 

 שמופיעים בנספח ב'

 

 איןנמנעים:  איןקולות נגד:  פה אחד קולות בעד:

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

עלה מהדיון כי יעדי תשע"ח יותר תיארו ועיגנו את סמכויות המדור ואפיוני התפקיד של הרכזות פירוט: 

ביניהם מיניות בריאה, איכות השונות ופחות קבעו יעדים לשנה. לחברי הועדה היו כמה נושאים שהיה חשוב 

ודנטים אחד עם הסביבה, הגברת הרצון של הסטודנטים לקחת חלק במעורבות בקמפוס ובעיר והיכרות של סט

מים שעל בתפקידה תוך דגש על היבטים מסוי השני. מטרות המדור נקבעו ככלליות אשר כל רכזת יכולה ליישם

. כמו כן היה חשוב לחברי הועדה שסטודנטים ירגישו בבית בבן גוריון וירצו המדור להדגיש בשנה הקרובה

להישאר בעיר גם בחופשי )סופי שבוע בעיקר(. בעקבות התגובתיות החיובית של המדור בתשע"ח ברשתות 

ערבי בקמפוס הוכנס גם המטרה להיות ערים לשיח הסטודנטיאלי אשר קורה -החברתיות על הרצון לשיח יהודי

 .ות החברתיותלקמפוס וברשתמחוץ 

 

 

 

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

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 דו"ח נגישות 

 שילוב חרדים באוניברסיטה 

 אישור תכניות עבודה לשנת תשע"ט 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 לני צפורי

 מעורבות סטודנטיאליתיו"ר ועדת 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 יעדי מדור מעורבות לשנת תשע"ח -נספח א'

 

 :כלל מדורי

 .המדור יפעל למען הרחבת וחיבור מגוון הסטודנטים והדעות למעגלי פעילויות המדור 

  כרלוונטי ואקטואלי לחיי הסטודנטים באוניברסיטה ולוח השנה. שימורוהמדור יפעל למען 

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

 

 מעורבות קהילתית:

 

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

 התואר וחופשי הלימודים.

 למען עידוד עשייה חברתית וסביבתית של הסטודנטים, תוך שיתוף פעולה עם ארגונים  המדור יפעל

 .בתחום

 

 מעורבות סטודנטיאלית:

 

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

 .מול המדור ובינם לבין עצמם תוך כדי שיתוף פעולה בין תאים וארגונים

 

 דו קיום:

 .המדור יפעל למען מפגש והידברות בין הקבוצות השונות בקמפוס ובחברה 

 

 וערביות:סטודנטים וסטודנטיות ערבים 

 .המדור יפעל למען רווחת הסטודנטים.ות הערבים.יות והנגשת החיים בקמפוס 

  המדור יפעל ליצירת תוכן רלוונטי מותאם לסטודנטים.יות הערבים.יות תוך שיתוף פעולה עם כלל

 האגודה.

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

 סטודנטיאליות ערביות בקמפוס.

 

 שוויון מגדרי:

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

 תוך שמירה על קשר עם האוניברסיטה והגורמים בה העוסקים בתחום. לקהלים שונים

  פוס ובאגודה בפרט.וויון מגדרי והעצמה נשית בקמשהמדור יפעל ליישום ערכי 

 .המדור ילווה פניות של הסטודנטיות והסטודנטים בנושא הטרדות מיניות 

 

 עושים רחוב:



 

 

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

 כברי קיימא תוך מניעת תלות המוקדים בפרויקט. המוקדים הקיימים

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

 .הפרויקט יפעל למען יצירת סביבת מגורים נעימה ובטוחה לתושבים בעיר 

 

 
 

 

 מטרות מדור מעורבות לשנת תשע"ט –נספח ב' 

 

 עדוף גבוה:ימטרות בת

 

  קבוצות, מגזרים והשקפות בקמפוס המדור יפעל למען חיבור ועידוד השיח בין סטודנטים ממגוון

 ובחברה.

 

 .המדור יפעל למען הנגשה מגוון האפשרויות לעשייה החברתית הקיימות באגודה ובנגב ככלל 

 

 המדור יפעל למען חיבור הסטודנטים לעיר באר שבע אשר יראו בה כבית וחיזוק הזיקה החברתית-

 תרבותית שלהם לעיר ולנגב.

 

 עדוף בינוני:ימטרות בת

 יפעל לשיתוף פעולה עם ובין גורמים חוץ מדוריים על מנת לקדם עשייה חברתית של  המדור

 סטודנטים.

 

 :רגילעדוף ימטרות בת

 

  המדור יפעל להיות ערים לקולות הסטודנטים שנשמעים גם מחוץ לקמפוס, בדגש על רשתות

 חברתיות.

 

 ה בנושא עם כלל מדורי המדור יפעל לקידום איכות הסביבה, קיימות וצרכנות חכמה ושיתוף פעול

 האגודה.

 

 .המדור יפעל למען קידום אורח חיים בריא ומיניות בריאה בקרב הסטודנטים 

 

  המדור יפעל למען הגדלת מגוון וכמות הסטודנטים אשר לוקחים חלק במעורבות בקמפוס ומחוצה

 לו.

 


