
 

 

 

 2020 אפרילב 7-ה                                                                                                                  :ודלכב

                             חברי המועצה

 כלל חברי העמותה

 

 בזום -השלישיתמועצה הישיבת מסדר יום  : סיכוםהנדון

 , ישיבה שמן המניין.3-לישיבתה ה תש"פת מועצ התכנסה,  2020באפריל  5א', הביום  •

 .18:00-21:00 בין השעות  במערכת הזוםהתקיימה הישיבה  •

 ישיבה.ה סיכוםמצ"ב  •

 

 וכחים:נ

בגדדי, דולב טל חזי, רועי אראל, דין  , רון גלעד, דור ישי, נועה חסידוב, רותם חניה, אןיאיילה שץ, אור ליל
ניר בוזגלו,  יניב שמיס, עד כהן, -רף , אלאס, יובל דר, אלה מהצרי  -הכנען, בר קאופמן, דקל לוי, דורון ליבנ

, אביגיל שיר יוסיפוב, איילה בדש, איילת גל , דור ישי, שיר שפרן, טל אדיב, ברק דביר, תום פניסייותם ק
 ח"מ 31סה"כ :  , תובלי רון, יניב גורדצקיניר כפרי,, עידו שגן  לוי, דניאל גיא צברי

 
  

  חסרים: יטיב יחיאל סה"כ : 1 ח"מ
 

 משקיפים:

 נתנאל קלוטקר : יו״ר ועדת ביקורת .1

 יו"ר אגודת הסטודנטים: עדי אהרוני .2

 אביב סגרוןסיו"ר:  .3

 יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית : שלומי יחיאב .4

 נציגי הנהלת האגודה: .5

 אור ארזרמ"ד הסברה:  .1

 ניתאי בררמ"ד תרבות:   .2

 נועה שמשרמ"ד מעורבות:  .3

 שיר צדוקרמ"ד אקדמיה:  .4

 רמ"ד רווחה שיר כהן .5

  מהלך הישיבה: 

 + הסבר על נוהל החירום עדכוני מזכ"ל •

 מבחינה מבנית התנהלות נוהל החירום באגודה –עדכוני יו"ר אגודה  •

 עדכוני יו"ר אגודה ורמ"דים בשגרת החירום •

 הצבעה על המשך נוהל חירום באגודה •

 סיכום תקופת מבחנים •

 ט דיורייקהצגת פרו •

 החלטה לאחר פסחהמשך התנהלות, והצגת מוקדי  •



 

 

 

 עדכוני מזכ"ל: .1

a.  הלות בישיבהתנה 

b. עדכון על נוהל החירום באגודה 

c. םקבלו על ידי הפורופורום החירום והחלטות שית 

 

 עדכוני יו"ר האגודה: .2

פתיחת הסמסטר באופן מקוון: בעקבות הגבלות הקורונה מל"ג וארוגני המוסדות  •
אקדמית מקוונת כדי לא האקדמיים נאבקו מול משרד האוצר להבטיח המשך קיום שנה 

לפגוע בסיום תואר, המהלך אושר והאונבירסיטה שלנו הייתה הראשונה להעביר את כל 
 הלימודים למקוון.

תמיכה כלכלית בסטודנטים בעקבות הקרונה: במהלך ארצי אנחנו פועלים מול  •
 ההתאחדות להקמת מערך תמיכה שכולל:

o בחינה של החזר הוצאות שכר לימוד ומעונות 
o  הלוואות, קרנות ומלגות לסטודנטיםיצירת 
o קו-צמצום עלויות נוספות כמו ארנונה, חשמל, רב 

מהלכים האלו מקודמים באופן ארצי דרך ההתאחדות בשיתוף כל האגודות בארץ ומול 
משרדי הממשלה אצלם טמון הכח והיכולת לקבל החלטות בנושא. בימים האחרונים 

ת כדי להגביר את החשיפה וליצור לחץ על יצרנו מערך פרסום משותף להתאחדות ולאגודו
 גורמי ההחלטות )פרסום וועדת החינוך, פוסט איסוף מידע לנפגעי קורונה וכו'(

במקביל מופעל לחץ רב מגורמים נוספים כמו המוסדות, דיקני הסטודנטים וכו בנוגע 
 למענה כלכלי.

עילות האגודה התנהלות אגודה בזמן חירום: עם המעבר לנוהל חירום העברנו את כל פ •
למענה רחב ומחושב שפועל לשמור על זכויותיהם של הסטודנטים, להנגיש מידע, להקל 

על המעבר ללמידה מקוונת, לקדם מעורבות חברתית בזמן חירום וגם לספק מענה 
 תרבותי וחברתי לתקופה בבית.

 מענה אקדמי:

, טלפון 101פיתוח מערך מענה לסטודנטים הכולל מענה בפייסבוק בקבוצה אקדמיה  •
 ומייל 

בוטלו כל המבחנים לפני פסח. מועדי המטלות החלופית יפורסמו לפחות שלושה  -מבחנים •
 שבועות מראש.

התאפשר רישום לקורסי המשך ורישום חוזר לקורס הקדם. סטודנט שיעבור את המטלה  •
 החלופית יימחק מקורס הקדם ויקבל החזר כספי מלא. 

עדכן את הסילבוסים בהתאם למצב. לא יהיה ניתן כל הסגל האקדמי נדרש ל -סילבוסים •
 לשנות את הרכב הציון הרשום בסילבוס, רק את סוג המטלה הסופית. 

 ניתן לבצע את המתווה ולקבל החזר כספי לנק"ז העודף. -נק"ז ושירות מילואים 2מתווה  •

סטודנטים שסיימו את חובות הלימודים לתואר ראשון בסמסטר א' למעט  -זכאות לתואר •
תי בחינות, יוכלו לקבל ציון עובר בשני הקורסים בכדי לסגור את התואר )לא כולל ש

 סטודנטים על 
 תנאי או בקורס חוזר(.

ריכוז כל הארגונים הפעילים ופרסום  –נק"ז התנדבות ומילואים  2טיפול בקורסי  •
לסטודנטים לאחר פסח נדון עם הדיקאנט בהקלות במתווה: אפשרות הארכת זמן ביצוע 

 ות, אפשרות ביצוע בשני ארגונים בשל תקופת הקורונה והעובדה שחלקם לא פעילים. השע
 

 



 

 

 
 מענה הסברה:

תפעול שוטף של עמוד  -אמצעי המרכזי לתקשורת בין ציבור הסטודנטים והאגודה •
הפייסבוק, אינסטגרם, ניוזלטר, רדיו, ואתר אינטרנט. כולל מענה לפניות פרטניות 

 עדכונים ומידע לאורך כל שעות היממה. שוטפות של סטודנטים והנגשת 

עבודה משוטפת עם התאחדות הסטודנטים להוצאת מידע רלוונטי על פעילות הארצית  •
 בהקשר להחזר שכר לימוד.

 -יצירת עמוד עדכונים אקדמיים, רווחתיים והתנדבותיים באתר האגודה  •

https://bgu4u.co.il/category/%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7

%94/ 

 פרסום כתבות יח"צ לעשייה הסטודנטיאלית בתקופת הקורונה )באר שבע נט וכדומה( •

 חמ"ל מתנדבים ועשייה חברתית:

עובדי אגודה. אנו מקבלים  3ועל במתכונת משמרות בוקר וערב עם איוד של החמל פ •
משימות מהעיריה ומצוותים לסטודנטים. המשימות הן: שיחות טלפוניות עם קשישים/ 

סיוע למעונות יום של ילדי רופאים לסייעות/ חלוקת ערכות יצירה או תווי חג לילדי 
 ואה. רווחה בעירייה/ סיוע בשינוע מזון לניצולי ש

ואנחנו משבצים אותם  500-1000יש הענות נכבדה של הסטודנטים סה"כ נרשמו  •
 למשימות ומתדרכים אותם. 

פרויקט "עושים רחוב" פרסמו קמפיין "הכר את השכן" שכל סטודנט יציע סיוע לשכנים  •
 מבוגרים הזקוקים לסיוע בתקופות ומזון כאפשרות התנדבות

 מענה רווחתי:

דנטים ללא אינטרנט: חילקנו מספר נטסטיקים לפני כשבוע וחצי חלוקת נטסטיקים לסטו •
לסטודנטים שביקשו בדחיפות חיבור לאינטרנט והיום ביצענו רכישה משותפת עם האונ 

 נטסטיקים שיחולקו מחר ומחרתיים לסטודנטים שצריכים. 50)במימונה( של 

מליאה יוצג העבודה על האתר מסתיימת והיום ב –פרויקט הדיור של האגודה מתקדם  •
 הפרויקט והקמפיין השקה שלו בהתאם למצב

בתקופה זו אנחנו מקפידים כמו במהלך השנה לתרגם את הפוסטים -פרסומים בערבית •
החשובים בעיקר ולהעביר אותם לסטודנטים דוברי הערבית. רכזת סטודנטים ערבית 

 שלנו מלווה סטודנטים רבים עם בעיות בתקופה הזו ובכלל.

בשיתוף הדיקנאט נבחנות התאמות כמו  –לסטודנטים עם מוגבלויות  זכויות אקדמיות •
 הגדלה לקראת תקופת מבחנים לסטודנטים עם מוגבלויות\מערכות הגברה

 מענה תרבות מקוון:

 אימוני סטודיו פוזיטיב מתפרסמים בכל יום בזום •

•  

 פודקאסט פאנל בוגרים בנושא תעסוקה  •

 יה ליום האישהפרסום הזוכות ב"אות המשפיעות" בהמשך לעשי •

 ציון יום הזכרון ויום השואה בפלטפורמות אינטרנטיות אחרי הפסח. •

 
 
 
 
 
 
 

https://bgu4u.co.il/category/%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%94/
https://bgu4u.co.il/category/%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%94/


 

 

 
 

 עדכוני סיו"ר:

אנחנו מפעילים מוקד תמיכה טלפוני ואינטרנטי  -חמ"ל תמיכה בלמידה מקוונת  •
)פייסבוק( בלמידה מקוונת בזום ברמה הטכנית. המוקד מקבל פניות בשעות הפעילות 

 . ועוזר לסטודנטיםות בזמן אמת

בעזרתו הרבה של ברק ושל חברי המועצה שהצטרפו  -מכרז בחירת מתנות פתיחת שנה  •
אל אור רמ"ד הסברה ואליי, השלמנו את חלק א' של בחירת המתנות לפתיחת השנה 

הבאה. מחר ניפגש באמצעות הזום. אנחנו מקפידים על בחירות מדויקות, בחינת איכות 
ות. תודה רבה לכל המשתתפיםות במכרז על ובעיקר חשיבה ירוקה ופרקטית לסטודנטים

 ההצלחה לקיים מכרז כזה לראשונה בזום, מרחוק.

משרד מחשוב של האגודה עובד  -ממשיכים להתאים את העבודה באגודה לעבודה מהבית  •
בצורה נמרצת כדי להתאים את המאפיינים הטכניים של העבודה באגודה לעבודה 

ת המשבר ואנחנו מצליחים בזכות זה מהבית. העבודה על זה נמשכת כבר מתחיל
 להתמודד עם אתגרים מבלי להיפגש או להגיע למשרדים.

 
 
 

 כת פורום החירום באגודה הסטודנטיאלית הארנושא: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רכת נוהל האהנושא: 

החירום באגודה 

 הסטודנטאלית

הארכת מועצת תש"פ מאשרת את מליאת נוסח ההצעה: 

או  30.4.2020-באגודה הסטודנטיאלית עד הנוהל החירום 

 י פורום החירוםעד ביטולו על יד

 7 נמנע: 21 קולות נגד: 3 קולות בעד:
ההצבעה דין ההצבעה: 

 נדחתה

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒ : בהצבעה

 ☐י: נושא חסו

, ועדות המועצה התנהל על פי נוהל רגיל תה על כן האגודה תחזור לההצבעה נדחהערות: 

 יתכנסו בתום חופשת הפסח



 

 

 
 
 

 סיכום תקופת מבחנים סמסטר סתיו .3
 

 לפני תקופת המבחנים: 

 קיום "ערבי תקנון" לוועדים חדשים במטרה להנגיש את סעיפי התקנון החשובים •

 המפרט על הזכויות והחובות בתקופת מבחניםיצרת קמפיין "סתם שתדעו"  •

זיהוי מבחן חריג והסבר  -מייל ייעודי בתחילת התקופה  -רתימת הוועדים והכנה מקדימה •
 על צורת עבודה בתקופת מבחנים.

 עדכון בקבוצת הפייסבוק של הוועדים •

 יצירת פוסט נעוץ בקבוצת התקבלתי, בשיתוף וועדת אקדמיה והסברה •

 פת מבחנים:תקו •

ישיבות קבועות אחת לשבוע עם המשנה לרקטור והמזכירה האקדמית להצפת פערים ומתן  •
 פתרונות מיידים.

 רייה  "דלת אקדמית" בספ •

 קשר רצוף עם הוועדים, טיפול מידי בבעיות וסיוע בכל שאלה ובעיה שעלתה •

 ליווי סטודנטים בוועדות משמעת •

 עליה משמעותית בכמות הפניות )במייל, באתר ובפייסבוק(  •

 ירידה בכמות המבחנים החריגים •

 " 101עלייה משמעותית בפעילות של קבוצת הפייסבוק "אקדמיה  •

 ישיבה מסכמת עם המזכירות האקדמית על מבחנים חריגים •

 שימור ידע במדור אקדמיה •

 סי השירות במחלקה לפיסיקה תהליך שינוי קור •

 קשר רצוף עם אסר"ן ומענה בפקולטה לבריאות  •

 שינויים בסעיפי התקנון •

 פתרונות ארוכי טווח וטיפול בקורסים חריגים מול המחלקות והפקולטות •

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ירות:גר הדהצגת סקר הדיור ומא .4
 

 נוכחות וחשיבות נושא הדיור בחיי הסטודנט.ית •
 "עלה כצורך מרכזי בחיי הסטודנטים ב"סקר חיים בנגב •
 הקהילה הסטודנטיאלית חלק משוק הדיור •
 לראשונה יצירת שיח חיובי מול בעלי הדירות •
 יקהילת הסטודנטים ככוח חברתי שיכול להוביל שינוי בשוק הדיור הסטודנטיאל •

 ת דירה בבאר שבע?\ה שוכר\כמה שנים את: מה שאלנו בסקר •
 ה גרים?\באיזה סוג נכס את •
 ה?\ה גר\באיזה אזור את •
 לאוניברסיטה? )בדקות(מה מרחק ההליכה מהדירה שלך  •
  ת?\ה שוכר\כמה חדרים יש בדירה בה את •
  בכמה חדרים הם יחידת הורים? )שירותים ומקלחת?( •
 כמה נפשות אתם בדירה? •
 איזו קומה הדירה שלך? •
 מה גודל הדירה שלך במטרים רבועים? )כולל גינה( •
אילו מהדברים הבאים קיימים בדירה שלך? )ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת(: מרפסת,  •

   חדר שירות, מעלית, גינה, אף אחד מהדברים הללו.\מחסן
 מהי רמת התחזוקה של הדירה? •
באיזו רמה הדירה הייתה מרוהטת כשנכנסת? )מקרר, ארונות בגדים, ספות, מיטות,  •

 שולחנות כתיבה ואוכל וכו'(
  יר השכירות לכלל הדירה? )לא כולל חשבונות(.מהו מח •

 מה ניתן היה ללמוד מחדש:  •
  התרחבות. -חשיבה מחודשת על שכונות המגורים הסטודנטיאליות  •
 מלש"בים וסטודנטים וותקים. -אוכלוסיות שמובילות לעלייה במחירי השכירות  •
  השוק משתנה כל הזמן ואנו צריכים להיות קשובים לו •
 "מתי נכנסתי לדירה"? -להוסיף שאלה  •
  מ"ר. -שאלת ה •

 

 למה אנחנו זקוקים למאגר הדירות :  •
  יתרון על פלטפורמות החיפוש האחרות -שימור ואיסוף מידע  •
  הכרות הסטודנטים עם שוק הדיור באופן מפוקח •
  כוח לקהל הצרכנים -כוח התאגדות  •
  יצירת שיח ושיתוף פעולה בפעם הראשונה של האגודה עם בעלי הדירות •
 שינוי והשפעה חיובית לטווח ארוך •

 מה מיוחד במאגר הדירות :  •
  ריכוז הדירות באתר אחד -בפייסבוק לא עוד חיפושים "מייאשים"  •
 מחשבון הדיור והמד •
 תצוגת הדירות לפי צבעים ואחוזים -פיקוח הדירות  •
 הכר את השותף •
  הנגשת ידע -המדריך למחפש.ת  •

 



 

 

 

 שיווק בצל הקורונה :

 01.04-תאריך השקת האתר המקורית יועדה ל •
  התעוררות השוק •
 הרחבת המאגר -כניסה מאוחרת לשוק עלולה לייתר אותנו  •

 בשטח לא אופציונלי נמקד את השיווק ברשתות החברתיותמאחר והשיווק  •

 שיפורים לעתיד :  •
 פיצ'ר המדווח למפרסם הדירה באיזה צבע הוא מסווגת ומזמין אותו לבחינה נוספת •
 מאגר אנשי מקצוע •
  חוזה שכירות מותאם לשוק •
 התאמה לשכונות נוספות -הרחבת המאגר לכלל הסטודנטים בעיר  •
 סוכן חכם •

 תוכנת העברת שיחות דרך המאגר למען מעקב •
 

 

 

 

 

 מועצת תש"פ,"ל מזכ

 ברק דביר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


