
 

 

9/12/2018 

  #9מס'  מעורבות סטודנטיאליתסיכום ישיבת ועדת 

 כללי

 .משרד מזכ"לב 6/12/2018הישיבה התקיימה בתאריך 

 14:00זמן סיום:  12:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 ולני צפורי יקיר ציזר בינוביץ, וחברי הוועדה: דורין ר

 משקיפים:

 ותפקידיהם:משקיפים שנכחו 

 צאלה צורף -רמ"ד מעורבות

  חסרים:

 כרם סעדי

 וניםכעד

 :רמ"דעדכוני 

 אירוע חג הסיגד בשת"פ עם המחלקה למעורבות חברתית והמחלקה לאפריקה היה מאוד מוצלח. – אירועים

 התקיים פאנל אוהדי ספורט בשת"פ עם מדור תרבות. 

 ההרצאה של רן גבריאלי הייתי מוצלחת, יותר נוכחים מהמצופה אך פחות משנה שעברה. בגלל אילוצי מערכת 

טיול השקיעה נדחה בשבוע ונפל על טיול של המחלקה לקשרי חוץ ולכן סטודנטים בינלאומיים רבים לא יכלו 

 להגיע. היה מצומצם אך מוצלח למי שהיה. התקיים בשת"פ עם שדה בוקר.

 אירוע פתיחת שנה לסטודנטים בינלאומיים היה מוצלח.

 אירוע חזרה לגינות בעושים רחוב היה מצלח עם הרבה ילדים שביו שם כחלק ממסגרת מחוייבות אישית שלהם.

בעקבות קול קורא למיזמים ירוקים יחד עם קמפוס ירוק שתי הצעות מאלה שנחברו קשורות ישירות לעושים 

 רחוב.

 ה יתקיימו כרגיל.מחנוכה לא מתאפשר. חגיגות כריסמוכאבל מכיוון ויוצא רחוק  23.12כנן לחג החגים היה מתו

שעות שיש לכלל  100שעות, בנוסף לבנק ה 50התווסף בנק שעות ייעודי למשרד אוכלוסיות של  – פנים מדורי

 המדור.

 הצעות החלטה

 

 השתתפות במצעד הגאווה: הנושא

בשנים האחרונות אגודת הסטודנטים תומכת במצעד הגאווה ובאירועי מצעד הגאווה בעיר מאחורי  :רקע

הקלעים בצורה כלכלית. צאלה, רמד מעורבות, העלתה את ההצעה להצטרפות לצעידה במצעד, כלומר, אישור 

  עובדי אגודה וחברי מועצה לצעוד במצעד עם חולצות עמותה.

 יתרונות: : הדיון בוועדה
הות האגודה עם ערכים ליברליים של חופש, שוויון וזכויות אדם עליהם יש קונצנזוס בחברה הזד (1

 הישראלית. 



 

 

תמיכת אגודת הסטודנטים ברבים מהסטודנטיות ומהסטודנטים אשר מזהים עצמם כחלק מהקהילה  (2
הגאה בבאר שבע ופעילים במוסדותיה )הבית הגאה, האחווה הסטודנטיאלית הגאה, קבוצת הקריאה 

  קווירית ועוד(. כמו כן, רבים ממארגני ומארגנות המצעד הינם סטודנטים חברי אגודה. ה
העלאת המודעות למעורבות אגודת הסטודנטים במרקם החברתי בבאר שבע, וכן העלאת המודעות  (3

  למעורבותה בתהליכים מהותיים שהעיר עוברת בתמיכת עיריית באר שבע והציבור המקומי. 
האגודה, המועצה וועדת מעורבות חרטו על דגלן לתמוך במהלך שנת הלימודים תשע"ט באוכלוסיות  (4

-ייעודיות, והרי הקהילה הלהטבפא"קית הינה חלק אינטגרלי מהאוכלוסייה הסטודנטיאלית והבאר
 שבעית. 

תמיכת אגודת הסטודנטים במצעד הגאווה תאפשר תחושה של מרחב בטוח בתחומי האוניברסיטה  (5
 ור סטודנטים וסטודנטיות רבות המשתייכות לקהילה הגאה.עב

לאגודה ישנו תפקיד חינוכי משמעותי בכל הקשור להטמעת נורמות חברתיות וערכים שאין עליהם  (6
עוררין כמו: שוויון, מניעת אפליה על רקע מיני ומגדרי, זכויות אדם וקבלת השונה, אותם מצעד 

האגודה תגלה באופן מוצהר את תמיכתה במפגן המעלה על נס הגאווה דורש ליישם. על כן, מן הראוי ש
   ערכים אלה. 

  סיקור תקשורתי אוהד עבור האגודה.  (7
 הרחבת שיתוף הפעולה של אגודת הסטודנטים מול עיריית באר שבע התומכת ומממנת את המצעד.  (8

 
 חסרונות: 

גורמים מקומיים בבאר שבע אשר מתנגדים לקיומו של מצעד הגאווה מסיבות אידאולוגיות עלולים  (1
 לבקר על כך את האגודה. 

סטודנטים המתנגדים לקיומו של מצעד הגאווה או לדרישות הקהילה הגאה עלולים להתלונן כי  (2
 טים. האגודה שמייצגת אותם קיבלה החלטה באופן עצמאי מבלי התחשבות בכלל הסטודנ

 משאבים כלכליים וכוח אדם מוגבלים להשתתפות במצעד. (3
מצעד הגאווה לא קשור באופן ישיר לסטודנטים ולאגודה כאגודת סטודנטים. קיימת תמיכה רחבה  (4

בתוך הקמפוס ולא הוצפה לאגודה אפליה על רקע נטייה מינית או הזדהות מגדרית  באירועי גאווה
 בתחומי הקמפוס.

 

לא נראתה התנגדות לאירועי גאווה בקמפוס בשנים האחרונות ולכן יתכן ולא יעלו תגובות שליליות של 

סטודנטים עקב צעידה במצעד. כמו כן, כן עלו קולות, אמנם לא באופן ישיר לאגודה, כי סוגיית מיגדור 

לסטודנט הלהטבי  השירותים מעמידה סטודנטים במצד לא נעים בקמפוס. חברי הועדה העלו כי יש להראות

 שלאגודה אכפת מהם ותומכת בהם. המצעד מקדם ערכים שהאגודה תומכת בהם כגון שוויון זכויות.

מצעדי הגאווה בבאר שבע לשנים קדימה. בצעידה של נציגי העמודה בתומכת ועדת מעורבות  :נוסח ההצעה

ה במצעד ולבחון את אגודעדת הלדון בנושא לאחר השתתפות וצ 2019הועדה מעודדת את ועדת מעורבות לשנת 

תגובות הציבור בנושא. כמו כן, הועדה מעודדת את כלל ועדות מעורבות בשנים הבאות להיות עם היד על 

 "הדופק לשינוי המציאות בחברה ובחינת ההחלטה

 - :נמנעים - :קולות נגד ולני יקירדורין,  :קולות בעד

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

 : הערות

 

 העברות תקציב למדור תרבות: הנושא

סניף בן גוריון. התמיכה  -בשנים האחרונות תמכה אגודת הסטודנטים בפעילות מועדון "מודל האו"ם": רקע

וכללה תמיכה באירועי שיא, פעילות שוטפת וסיוע ₪  8,000-15,000כללה תקציב ייעודי בעלות שנעה בין 

ב קשרי חוץ של תקציהמקור התקציבי לתמיכה בפרויקט הוצג שחלק מבמימון משלחות שונות של הפעילים. 

האגודה אך לא הובהר באופן חד משמעי האם הוא חלק מתקציב נשיאה לקשרי חוץ או כסף חיצוני הצבוע 

 נשיאה. המ בנפרד מגיעוספציפית לתמיכה בהם 



 

 

הינו  התמיכה כי תקציב התגלהנושא תוך בחינה של הקשרי חוץ לתפקיד ו תפרוייקטוריכניסתה של  בעקבות

. וייעודי לתמיכה בסטודנטים בינלאומיים ואינו נפרד₪  150,000הניתן לאגודה בגובה  חלק מתקציב הנשיאה

 תוקצבה )ולא הוגשה תוכנית מסודרת של פעילות המועדון(. התמיכה במועדון לא  בעקבות בלבול זה 

 

ולכן נבקש שינוי בתקציב,  התמיכה בפעילות המועדון מאפשרת שירות נרחב ואיכותי לסטודנטים הפעילים

התמיכה בסכום זה ₪.  8,000מתוך כספי תמיכתה של הנשיאה, לתמיכה בפעילות לשנת תשע"ט בגובה של 

 .שיתקיים בחודש דצמבר פעילות שוטפת ואירוח כנס מתחילים בקמפוסב תכלול תמיכה

 

רמ"ד מעורבות צאלה צורף ציינה כי הורדת התקציבים לא יפגעו רבות בפעילות המדור : הדיון בוועדה

 ובאירועים עדלאידע, יריד קשרי חוץ ומסיבת כריסמוכה

ממדור מעורבות למדור תרבות כפי שהוצג ₪  6000מאשרת העברת תקציב של ועדת מעורבות " :נוסח ההצעה

 לה במסמך המצורף"

 - :נמנעים - :קולות נגד ן ולני, דורייקיר :קולות בעד

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

 .Click here to enter text: הערות

 לישיבות הבאות

 נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:

 

 בישיבות הקרובות:הנושאים הצפויים להעלות 

 

 

 

  בברכה,

 לני צפורי

 יו"ר ועדת מעורבות סטודנטיאלית

 

  



 

 

 נספח:

 קשרי חוץ -הנדון: שינויים תקציביים בתקציב מדור תרבות

סניף בן גוריון. התמיכה כללה  -בשנים האחרונות תמכה אגודת הסטודנטים בפעילות מועדון "מודל האו"ם"

וכללה תמיכה באירועי שיא, פעילות שוטפת וסיוע במימון ₪  8,000-15,000תקציב ייעודי בעלות שנעה בין 

ב קשרי חוץ של האגודה אך תקציהמקור התקציבי לתמיכה בפרויקט הוצג שחלק ממשלחות שונות של הפעילים. 

לא הובהר באופן חד משמעי האם הוא חלק מתקציב נשיאה לקשרי חוץ או כסף חיצוני הצבוע ספציפית לתמיכה 

 נשיאה. המ בנפרד מגיעובהם 

 

הינו חלק  התמיכה כי תקציב התגלהנושא תוך בחינה של הקשרי חוץ לתפקיד ו תפרוייקטוריכניסתה של  בעקבות

בעקבות . וייעודי לתמיכה בסטודנטים בינלאומיים ואינו נפרד₪  150,000הניתן לאגודה בגובה  מתקציב הנשיאה

 תוקצבה )ולא הוגשה תוכנית מסודרת של פעילות המועדון(. התמיכה במועדון לא  בלבול זה 

 

ולכן נבקש שינוי בתקציב, מתוך  התמיכה בפעילות המועדון מאפשרת שירות נרחב ואיכותי לסטודנטים הפעילים

התמיכה בסכום זה תכלול ₪.  8,000כספי תמיכתה של הנשיאה, לתמיכה בפעילות לשנת תשע"ט בגובה של 

 .שיתקיים בחודש דצמבר פעילות שוטפת ואירוח כנס מתחילים בקמפוסב תמיכה

  המקור התקציבי לשינוי יחולק באופן הבא:

 טודנטים בינלאומייםהכספים למודל האו"ם יצאו מסעיף ס

 עדלאידע -₪  1500 •

 יריד קשרי חוץ -₪  4000 •

 מסיבת כריסמוכה₪  500 •

 ₪.  2000כ  –כמו כן תקציב נוסף יוקצה מתקציב קשרי חוץ 

 

הסכומים שצומצמו הם השינוי התקציבי לא יפגע בפעילות משרד אוכלוסיות ומלוות סטודנטים בינלאומיים. כל 

 בגדר הרחבה של פעילות קיימת שתישאר גם לאחר הצמצום.

 

 בברכה,

 בוגנר    שיר 

 רמ"ד תרבות

 

 בינלאומיים םסטודנטימסעיף ₪  6000


