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 בקצרה עליי: 

  הקודמתשנה כסגן יו"ר האגודה, ובבשנה האחרונה כיהנתי   – באגודהשלי שנייה  הנה שאת המסיים  •

לפוליטיקה וממשל  סטודנט שנה ג' .הסברה באגודהיתוג וקמפיינים במדור בתור אחראי מעבדתי 

 ן גוריון. כאן בב בוריתנהל ומדיניות ציאר השני במך לתולהמשימתכנן ותקשורת, 

 .הקשר שלי לעיר הוא מילדותחה המורחבת נמצאת כאן בבאר שבע ול המשפאבמקור אני מרחובות, ב •

ם אחריות על ניהול מדור קמפיינים בדובר צה"ל, עיוצא אני  – מגיע מתחום הפרסום והתקשורת •

באחד ממשרדי   הצבאי עבדתיהשירות . לאחר עולמית, תקציבים וכיו"ב קמפיינים ארציים והסברה

 . וניהלתי את השיווק של סוכנות פיננסים גדולה בתל אביברסום הדיגיטליים המובילים הפ

: שלנו יחד עם הצוות תהליכיםמספר תי כיד ימינה של היו"ר והובלתי שימשהאגודה  כסגן יו"ר  •

ת כנגד פשיעת משותפ למלחמה, יחד עם מדור מעורבות, מגעים אל מול רשויות האכיפהקידום ה

 ים יותר לסביבה ונטולי פלסטיק,ה לאירועים ידידותיהפיכת אירועי האגודהרחוב בסביבת הקמפוס, 

קידום היחסים ומרחב   הגדלת הכנסות האגודה משיווק, ניים לסביבת הקמפוס,הבאת פרויקטים חדש

יבת העבודה של סגל המנהלי באוניברסיטה, ייעול תהליכים בסבהתמרון של האגודה אל מול ה

 , לרבות הקשר בין המדורים ועוד. האגודה

 תוכנית עקרוניתיזמתי  –הגדלת המשרות בעלות הערך הציבורי בעיר מען פעלתי לט כסטודנ •

פתח של מגזר ציבורי ושלישי שי, הראוי לעיר מטרופולין בישראללהביא לבאר שבע ייצוג  שמטרתה

דבר אשר וזמה, לקדם את היוניים כדי קדמיים ועיראגורמים ומשרות בעיר. עבדתי אל מול משרדים 

  האגודה. יישום התוכנית תחת ל להובילמתכוון  כיו"ר אני. כניסתי לאגודהעד ליום רק היה רלוונטי 

- רסיטת בןות והסטודנטים של אוניבייצג ולשרת את הסטודנטיאוהב את מקום העבודה שלי, גאה ל אני 

הסטודנטיאלית   ן דברים נהדרים שיהפכו את הסביבהד המואפשר לעשות כאן עו צריך וומאמין ש גוריון

 וטובה יותר בעבורנו.   יתשלנו למשפיעה, משמעות

 למה יו"ר? 

נטיאלית על תהליכי עומק יל הקהילה הסטודצריכה לעבוד בשבודה האג –תר ות מגיע יו\סטודנטיםל •

איכות ום, משרות בדרהכמות  גדלתהמצבם הכלכלי של הסטודנטים, פור שימצבה: שישפרו את 

האקדמיה  על אופייה שלאמיתי על הציר האקדמי, מאבק ארצי ו ןהוראה גבוהה יותר דרך פיקוח כ

.  דמי הרווחה ות\חיזוק הערך המוסף שהאגודה מביאה למשלמיו קידום סביבה ירוקה בשנים הבאות,

 ן. לבצע את אלו כיו"ר הארגויצד אני מעוניין רט כה אפ במסמך ז

המדורים, בילה בשנה האחרונה בכל תהליכים מרכזיים שהאגודה הוחלק בלקחתי  כסגן יו"ר •

המשרדים עם  דהאגודה יח וניהלתי את תקציבי בניתי, שימשתי כיד ימינה של יו"ר האגודה היוצאת

כעובד במדור   גםבמשרה זו. גדולה שות הקבל על עצמי את האחרים ואני מאמין שאני בשל לוהמדורי



 

באופן מערכתי וגיבשתי עמדות ותפיסות ת האגודה  ראיתי א ,בשנה הראשונה שלי באגודה ,הסברה

יו"ר נה יחד עם יפאני מוביל את הס , ימי קורונה,בימים אלובשנה האחרונה כסיו"ר.  לפעול שעזרו לי

יש בי רעב . ות\באתגרי היציבות והמאבקים שלנו כסטודנטיםואנו עוסקים יחדיו הנהלת האגודה ו

חזק ומשפיע על המרחבים בהם אנו עצמאי,  קוםלמאלית הסטודנטי להפוך את האגודה גדול

 .ות\וסטודנטיות נמצאיםכסטודנטים 

 ידרשקומות נאי, המשכיות ומעוף. בהרבה מיציבות, ניהול אחר  ךצטריהארגון  יום שאחרי הקורונה,ב •

אני מאמין ביכולת שלי ם עצמנו למציאות משתנה. ובחלק נצטרך להתאי להמציא את עצמנו מחדש

ניהולי,  ניסיון    באגודה ומחוצה לה צברתי לאורך השנים זו.קשה ה בתקופלהוביל את הארגון 

 טיאלית.הקהילה הסטודנ כדי לקדםהביא את אלו אני מעוניין ל. אקטיביסטיו  שורתי, תקתקציבי

היות ארגון  צריכה לתה כעמוה  גודהא  – יסת הפעלהא גם תפמאמין" שהו ני מביא איתי "אניא •

גורמים : פיע על כמה שיותר זירות בעלות ממשק סטודנטיאלימשכזה החזק ככל הניתן וועצמאי 

לקידום ומגזר שלישי  יותבוראר שבע, זירות ציהתאחדות הסטודנטים, עיריית באוניברסיטאיים, 

מול כל  , ונזכה ליותר כוח ר לטובתנונוכל להשפיע יות . ככל שנהיה יותר חזקים ועצמאיים, כךהנגב

 עובדים מולו.גוף שאנחנו 

 : הראש באגודה כיושב יישםהתהליכים העיקריים שארצה ל –ן ני מאמיא

סטודנטים הסטודנטיאלי בישראל, אגודות בעולם  – בראש: אגודה עצמאית וחזקה ות\סטודנטיםה •

ם המנהלים אותן, לייכלכאמורות להיות. חלקן נשלטות בידי גורמים עצמאיות כפי שהן לרוב אינן 

. זאת במקום מרחב פעולה עצמאיתלויות במוסדות ובתקצובים באופן שלא מאפשר להן חלקן 

 . סתריםנ ות ללא חשש או אינטרסים\קול הסטודנטיאלי, לטובת הסטודנטיםלהשמיע את ה

o   ללא ובנויה על ניהול סטודנטיאלי,  אמידה, יא אגודה חזקההסטודנטיאלית שלנו ההאגודה

קצובים על תהאגודה כיום מתבססת בצורה רחבה  לכלי חיצוני שמנהל אותה. עם זאת,כגוף 

ף מייצג, אך  מצב טבעי עבור גואמנם מדובר ב  ברסיטה.או בתיווך האוני יברסיטאייםאונ

" לפקודת 46"סעיף  , לפחות רעיונית. לכן, עלינו להשיגיה עצמאית יותרהחשוב שהאגודה ת

שישמש  יולהקים מערך תרומות עצמאבפטור ממס ות בעצמנו מס הכנסה על מנת לקבל תרומ

גם בתקופת המשבר   כלי גדול יותרמרחב תמרון כל לנו  יאפשר. זה גיוס כספיםכגיבוי ל

לחשוף שיניים אוניברסיטה כגוף, והעצמאות תאפשר לנו הפחתת התלות בה. שלאחר הקורונ

 פות על כספי סטודנטים.למשל, לדרוש מהאוניברסיטה שקי .ותר הזדמנויותכשצריך בי

מול  לו בשלב זהאפינוכל לצפות  לא, גם כאלו שפתח בעבור הארגון דלתותכזו תעצמאות 

 . ם נוספיםגופי

אי אפשר להשלים עם המצב הנוכחי   –לשיפור איכות ההוראה  םאקדמיה ככלינהלות ה פיקוח על הת •

הוראה אינה  הת מרבלתי נתפסים, קורסים בהם אחוזי נכשלים : טהבתחום האקדמי באוניברסי

האקדמיה בין ינות עואווירת ו התעסוקה, פיחות ברלוונטיות לשוק מתאימה לדרישות הקורס

ת אינם חייבים דין וחשבון בשל שיטה מבנית של קביעו ורבות בציר האקדמי רבים. ות\לסטודנטים

ותבקר  ח קפשתיה וועדה חיצונית ובלתי תלו ת להקים על מנכיו"ר אני מתחייב להילחם פיקוח. -ואי

התזמון של כל קורס להתקדמות ת אממים. מהתפקולטיים מתקיי-ביןאת האופן בו קורסי שירות 



 

בחינת רמת המבחנים אל מול רמת ההוראה  וו"א( ועד לחדפיזיקה ו למשל,) לימודי משיקבחומר 

נטפל  במקביל, מרון נוכל להגיע לשם.ות ותהתעקשוועדה כזו היא אפשרית ועם הקמת  בקורס.

והמחלקה לשיפור האקדמי  בשיתוף פעולה עם הצירגם בוד ענו רצינות ובמסירותיים ברים פרטנבמק

דרוש את הטוב ביותר  נחרי התואר ולמען היום שא התמקצעות ניותתוכ יצירתנפעל ל. איכות ההוראה

 .ות שלנו\הסטודנטיםשכר הלימוד של עבור 

נו עלי, בעיר ובאזור מעותיתקהילה גדולה ומששל כמייצגים  –אגודה כמוקד השפעה מקומי ואזורי ה •

ובת לט עירייהף העוד פרויקטים בשיתו לפתח עלינולפעול בזירות ציבוריות להרחבת ההשפעה שלנו. 

לקדם יוזמות , ולמנף אותו 'מרכז הצעירים'להמשיך את פרויקט , המרחב העירוניו ות\הסטודנטים

ב ואת העיר מתוך  קדם את הנגלאקדמיה, כל הקשור לעתיד הציבורית ב - רעיוניות ברמה הארצית

 תבאמצעוות \להוזיל את יוקר המחייה לסטודנטיםו זהת למקום הנפלא התפיסה של שותפות וערבו

 הםלייצר פה תשתית לחיי גם דרך אלו נרצה. וריכוז כוח צרכני בעיר וחברות עם עסקים שיתופי פעולה

וודא גם בזמן התואר שמחירי הדיור  ולהמשיך ל ות ביום שאחרי התואר\של סטודנטים ותעסוקתם

 .כלים שונים שברשותנודרך  היו מפוקחיםיוהמחייה כאן 

ות המועצה הם המשקפים של הקול \נציגי –כתף עם המועצה   בודה משותפת כתף אלע •

שיח שוטף עם ך דרך המועצה וגם דרגם  –הסטודנטיאלי, שחשוב שנהיה יותר מחוברים אליו 

המועצה טת החלעל, אעלה ל-תוות מדיניותר אתן מקום בולט למועצה כמכיו"ות. \הסטודנטים

ניהול נושאים רוחביים , אקים פורומים משותפים להחלטות חשובות עם ידע מקצועי שיעובד באגודה

אקיים משבצת ו הוועד המנהל וההנהלה בשיתוף , עדכונים ודיוניםסטודנטים-אגודה -למועצה

ק בלתי נפרד אלו יהפכו לחל .ות מועצה\חבריוהצעות החלטה של ליוזמות  וקצבתתממסודרת ו

יתוו מדיניות לאורך כל  ת ות המועצה הסטודנטיאלי\חבריכך שעל לאפ תנהלות הארגונית באגודה. בה

ממשקי עבודה שמוציאים את המקסימום מהשותפות בין צירת לה ליפעו-יתוףבשעל אפשנה וה

 האגודה למועצה.  

סטודנטיאלי שלא מפחד ו אגודה להיות גוף מקצועיעל ה? שוב בעתידם ההוראה תהיה מקוונת  ומה א •

רמה המקצועית את נושא הלמידה מרחוק, התשתית הטכנולוגית טב בוד הילהוביל שינוי. עלינו ללמ

ביל את האוניברסיטה לשדרוגים ושיפורים באופן שבו הלמידה מתבצעת, להו כדי   –וכל היוצא בכך 

 ו הוגנות וסבירות. ולוודא כי שיטות ההוראה, הבחינה והמדידה יהי

על בתוכה על מנת להוביל  אפצית. ות הארהתאחדב נציגנויה גודה אהר א כיו" – הארצית ברמהעבודה  •

התייחסות אסרטיבי יותר של האינטרסים שלנו כסטודנטים: אינטרסים כלכליים, לרבות קידום 

, קידום הנחות ופעילות יאלית בכנסתסטודנט-של משבר הקורונה, חקיקה פרוכלכלית לפגיעה 

מבנה דרישה אמיתית לשינוי ובעיקר  חת הסטודנטים ולהורדת יוקר המחייהכלכלית שתתרום לרוו

 לשוק התעסוקה. שלה על מנת לשפר את איכות ההוראה והרלוונטיות  ,ה הציבורית בישראלהאקדמי

האגודה השנה מעלות.  180-שינויים באני לא מאמין ב –יכים ר תהל, קצת יותצת פחות אירועיםק •

עוד פוטנציאל מסוים ש רואהאני וד מצד אחד, אבל מצד שני התנהלה בצורה שאני אישית גאה בה מא

לא  – אירועים שונים 125-כ, לקיים, אלמלא הקורונהודה האג תה אמורההייממומש. בשנת תש"פ לא 

תני נוהארגונית ראיתי כיצד משרדים עבודה  בין השאר על האחראי יו"ר הגן בתור ס. מעט בכלל

ד נמצא הסוושלפעמים  ל בתוך כמות גדולה של אירועיםתנהלה עומסשירות כמו תפעול והסברה חוו 



 

ה הבאה את  תוכניות העבודה לשנבעת כתיבת  ווסתכיו"ר אגודה אני מתכוון ל. בכמותבאיכות, ולא 

כדי להוסיף   פעול יחד עם המועצהאירועים בשנה, ול 95-של כ בריא לבתמהיכמות האירועים הכללית 

ה ות העבוד ארוכי טווח, דבר שמבנית חסר כיום בתוכניים ליכשל תהלתוכניות העבודה אלמנטים 

 עבורם.וצריכים להיות שקופים  ות\דנטיםלפעילות שלנו לטובת הסטוואלו חשובים  בארגון

לית תקבל החלטות כאלו או אחרות ה הסטודנטיאל והמועצככ  –תית במתרחש סביבנו מעורבות חבר •

רחבים שאנו ינוי במנוביל ש יחד – ם, אני אהיה שלגבי מאבקים, מחאות ורעיונות שעל האגודה לקדם

נו רעיונות שקשורים למרחב שאו סטודנטיאליות, סביבתיותנוכל לקדם אג'נדות . נמצאים בהם

חשובים לנו בנושאים שאמיתי  SAYציעה מעוניין לראות את האגודה מאני ו. מצאים בנ

אנחנו כאן כדי לקדם את הקהילה . לקותהמח מכל ג קונצנזוס רחב בציבור שלנוומייצ תו\כסטודנטים

בתאים,   דרך תמיכה וגםו בעצמנ . נעשה זאתבסביבתה גיוון, ההוגנות והצדקהסטודנטיאלית וה

 לויות יוצאי דופן.אירועים ופעידרך קולות ייחודיים גם בעצמנו  נשמיע. טיאלייםוארגונים סטודנ

את שיתוף הפעולה המצוין עם אסר"ן נמשיך  –למדעי הבריאות  הנוגעים נושאיםהמעורבות ב הגדלת  •

ן, \הםרגישים הייחודיים לאקדמיים טיפול בנושאים ל אל מול האוניברסיטה איתם יחדל גם נפעו

 זי ועוד. רכהמות לעשייה בקמפוס \, חיבור הסטודנטיםפיקוח על המחירים אצל הזכיינים בפקולטה

בילה הסטודנטיאלית מוהתרבות האגודה בתחום  –מעוררי השראה, ירוקים ומגוונים תרבות ירועי א •

בלתי יחד עם הצוות במדור תרבות את הוספת הפן הירוק . בשנה האחרונה הוכבר שנים רבות

את  , צמצמנובכלים מתכלים שבילו באירועי האגודה השתמשוות \יםלאירועים הללו. אלפי סטודנט

קדימי שלא היה בעולם בזה להישג תאחוזים והגענו ו בעשרות נכמות הפלסטיק שנזרק באירועים של

פעמיות -תשתית תקציבית ותפעולית למעבר לכוסות רב בנה או אוסיףכיו"ר הסטודנטיאלי עד היום. 

יות אירועים מגוונים לאוכלוסארצה שנקיים  .לסביבהתפיסת האחריות שלנו באירועי האגודה מתוך 

 . שלנו תרבותאירועי הם בקיום וקולות ייחודיי-ן של רקעים תרבותיים וקידום של דומגוועם שונות, 

מתקני המים דרך  –ות \חיזוק המתקנים והשירותים הישירים של האגודה לסטודנטים •

שיפור לכוון לפעול אני מתרווחה, משרד שירותי האגודה, שירותי עורך דין וים ועד לוהמיקרוגל

כבר   ות\דרך מיפוי מקיף של צרכי הסטודנטים פוס ומחוצה לובקמ תו\דנטיםת שלנו לסטוהשירו

 . בתחילת הקדנציה

בה  ות בגו\עם הסטודנטיםעל האגודה לדבר  – בין האגודה לסטודנטיםשיח ישיר ובגובה העיניים  •

, נשמע באופן מלא ונדווח נעדכן –החברתיות  רשתותוב נכח בשטחנו נהעיניים ובצורה ישירה. א

פנים של הארגון ונשפר את התקשורת שלנו ות ל\נציגי הסטודנטיםהפוך את טענות. נרעיונות ונקשיב ל

צה שהאגודה תתנהל בצורה שקופה יותר, תדבר  רולכן אאמין בשקיפות אני מ .קהל העיקרי שלנועם ה

 משותפות שלנו. ות תחת המטרות ה\ת הסטודנטיםתפעל לחבר יחד או, לא תפחד מביקורת פתיחותב

להשמעת  עצויות,להתיי –הייתה פתוחה  ר הדלת שלי תמידיו"גן כס  – בני אדם  דלת פתוחה, קודם כל •

. כיו"ר ות מועצה, לשיח אישי או פשוט ל"בוקר טוב" עם חיוך\יות וחבר\של עובדים ביקורתו עמדה

ולשאוף להפוך  ארגון ות ה\את עובדי ולשמוע אותהזאת, לרת אני מתכוון לשמר את התרבות הארגוני

 ומשמעותי. , מתגמלמשפיענעים ומהנה, ם עבודה סטודנטיאלי את האגודה למקו

 



 

 ראש האגודה:-בהן ארצה לעסוק כיושבנקודות נוספות, לפי תחומים, 

 

 אקדמיה: 

יש  בתקנונים. שים עליו דגשארצה ל גודה, אךזה תהליך שכבר התחיל באאמנם  –תיקון תקנונים  •

מטלות \פריסת בחינותעבודות הגשה, התייחסות מסודרת לע: נוספים שצריך לבצויים כמה שינ

קבועים שצריכים להיעשות שינויים מהשירות, למשרתי מילואים באופן שיאפשר חזרה הדרגתית 

כדי נפעל  בעיקר( ועוד. )מועדי ג'הקשורים במישרין או בעקיפין למצב החירום תקנון הבחינות ל

 אופן הוגן לכל הצדדים.ב נושאים נוספיםכים להסדיר ות ולחפש את הדר\לשמוע את הסטודנטים

ות \ושרת לאיכות ההוראה. מרציםמריצים המקלחיזוק מערכת התנפעל  –תמריצים לאיכות הוראה  •

ין ויוקרה מסביב להוראה מצוינת, חדשנית ואפקטיבית. ראויים להוקרה, כדי לייצר עני ות\טובים

 .מולים ותמריציםנות לבין תגאה ומדדים שונים של חדשבין סקרי ההור נוסף שר ישירנייצר ק

מול הציר נפעל ליצירת נוהל עבודה מסודר אל  –הודעות אקדמיות יצירת נוהל מסודר לשחרור  •

נו כיצד הודעות סותרות, האקדמי. ראי הנחיות חדשות בתחום\ האקדמי בכל הקשור לשחרור הודעות

 נוהל אחיד. ת בכך סדר דרך שיתוף פעולה ויצירת עשונסה למבלבלות נשלחות אחת אחרי השנייה. נ

ראוי , רוךשלרוב מדובר בשיח מתמשך ואלמרות   – ות\יםושיח אקדמי לסטודנטשיקוף תהליכים  •

 . חשוב שיידעוזמן אמתבמורכבים יותר גם על תהליכים  ות\ספר לסטודנטים שנמצא את הדרך ל

 ל זה, גם אם זה לוקח מעט זמן. עובדים עאנחנו  –ר מה אנחנו נאבקים, ושאם יש עוולות בעבו

רמת אות את במוסד שלנו ובמוסדות נוספים רוות רבות מחלקכיום   –שיח "יוקרת המחלקה"  עורער •

, בין עולם שבחוץ כפונקציה לרמת הקושי בהן, כלומר לרמת הנכשלים. כך נוצריםהיוקרה שלהן ב

מעט את השיח, להוסיף אלמנטים חוזי נכשלים גבוהים מהרצוי. ננסה לשנות בקורסים בעלי אהשאר, 

מה וקרה באמצעות התאמה לשוק העבודה, הכשרות מקצועיות שנותנות ערך מוסף ועוד. רשל י

בקרב   , ונפעל כדי לקדם את הרעיון הזהאקדמית מכובדת לא חייבת לכלול אחוזי נכשלים גבוהים

 .ות ומרציםפקולטות, מחלק

ר מחלקות שנעשה במספכפי  –ודה כחלק מהתואר רלוונטיות לשוק העבה עידוד הכשרות מקצועיות •

הכשרות ם וכל היוצא בכך כדי לעודד גם כיום, נעודד הוספת קורסים, התמחויות, פרקטיקו

 לשוק העבודה ביום שאחרי התואר. רלוונטיות בעבור הסטודנטים 

טוב יותר את ארצה שנתמקצע ונבין  –כניסה לעובי הקורה בליווי האקדמי לתארים מתקדמים   •

ת \ספציפית של בעלת ונייצר אחריו םתקדמילתארים מ ות\סטודנטיםהצרכים האקדמיים של ה

 .  ועוד מחקרמונחה, -מבחנים ומדידה, יחסי מנחה יתפקיד לטיפול אקדמי בנושא

 

 ווחה: ר

האגודה הוא  מאגר הדירות של  -נושא הדיור והעמקת המעורבות שלנו בתחום  המשך העבודה ב •

את המחירים הקיימים ים לנרמל שלנו בשוק השכירות כאן. אנחנו מנספריצת דרך במעורבות 

ולהפסיק את מגמת העלייה בעלויות השכירות. כדי לעשות את זה לטווח ארוך, עלינו לשים את עצמנו 



 

-ים וחדש ות\ם גורמים עירוניים נוספים ולקיים הסברה לסטודנטיםמרכז המאבק, לפעול יחד עב

 ת לא יהיו פראיירים. \ולדאוג שאף אחד ותיקים

על האגודה לפעול להוזלת יוקר המחייה  –ות  \םהוזלת יוקר המחייה לסטודנטיל אקטיביתעילות פ •

ת הטבות עם עסקים מקומיים, ריכוז כוח הקנייה הסטודנטיאלי שלנו לטובדרך שיתופי פעולה 

הפעלת מאמצים ליצירת ודרך מיפוי מקיף  קבועותסקירה ובדיקה של הוזלת עלויות והנחות, 

 זור הסטודנטיאלי בעיר. מחירם מופקע בא\םצריכה שחסרי יאלטרנטיבות תחרותיות בתחומ

חלק נכבד  לזכור כי עלינו  –נגשה אמיתית וריאלית של שירותי האגודה והאוניברסיטה ה •

גם אם הם עומדים בדרישות , מוגבלותןת \ות אינם נגישים לבעלי\לסטודנטיםמהשירותים שמוצעים 

ל על מנת לייצר הנגשה איכותית של אירועים, ונפעהחוק הבסיסיות. נחפש, נעזור במציאת פתרונות 

 .שירותים פרונטאליים, מתקנים פיזיים ועוד. זו אחריות בסיסית שלנו

ועשייה מתחומים  רועיםאינייצר  –בין אוכלוסיות בקמפוס קיום -דוידום יצירת פלטפורמות לק •

לוסיות ספציפיות, לאוכערבית, אנגלית. נפעל לא רק לפנות  עברית, –שפות מספר שונים שמדברת ב

 לקרב ולאחד תחת מכנה משותף יהודים וערבים לפעאלא לאחד יחד אוכלוסיות לשיח אמיתי. נ

 .בנוסף, נפעל להנגשה שפתית של שילוט, מידע ועוד. לפעילויות מאחדות ואטרקטיביות

יטה  נפעל לכך שהאוניברס –נלאומיים עבודה מול האוניברסיטה ליצירת גג אחיד לסטודנטים הבי •

מאיזה מקור הגיעו , ללא קשר לאומיים בקמפוס-גורף על כלל הסטודנטים הביןתיקח אחריות באופן 

טית שווה . ראוי לתת לכולם תמיכה ומעטפת לוגיס(ועוד הנה )דוקטורנטים, מאסטרנטים, חילופים

צר כדי להתמודד עם פערי התרבות, השפה וההשתלבות החברתית. אנחנו כאגודה נמשיך לפעול וליי

 מצדנו.  אירועים ותמיכה צמודה לאותם סטודנטים

אל מול מדור מעונות לשיפור איכות השירות והמתקנים נפעל  –ביקורת ומעורבות בנושא המעונות  •

שבונות למגוון שפות ונלווה פניות והח פעל להנגשת המידעות המעונות, נ\ות דיירי\לסטודנטים

 . ות\דיירים ות\ותלונות של סטודנטים

 

 בות:עור מ

ירוקים נפעל לצמצום טביעת הרגל גופים עם יחד  – הסביבתית של האגודה צמצום טביעת הרגל •

נמשיך  לאחרים. יתייחודי ונהווה דוגמא אישביבתית שהאגודה משאירה אחריה. נוביל שינוי הס

 של האגודה ובקמפוס. מתכלה בכלל האירועים -ם הפסולת הבלתילפעול במקביל לצמצו

מעוניין שנהיה פעילים, אקטיביים  ינא הז םבתחו –טרדות מיניות בקמפוס בה שרבלתי מתפטיפול  •

גנה ובלתי מתפשרת. עלינו לפעול על מנת להפוך את הקמפוס לבטוח עבור , ממדה נורמטיביתעונשמיע 

-תהליכים ארציים, תהליכים פניםעול בכמה מישורים: ית, ולשם כך עלינו לפ\כל סטודנט

, ארצה  ועוד. בנוסף פעילות בנושא שוויון מגדרי, הסברה, לשינוי ההתנהלות אוניברסיטאיים

בפורום   שהאגודה תדע להוקיע ולגנות מעשים לא ראויים במסגרת החלטה ארגונית שמתקבלת ברוב

 ות מועצה. \ות וחברי\עובדיםמשולב של 



 

נמשיך את המאמצים אל מול  –יכת הקמפוס לבטוח לקהילה הגאה לפי תו תקן ארצי  הפ •

האחווה ידי ה, שניתן על גאלהיות זכאים לתו התקן לקמפוס בטוח לקהילה ה האוניברסיטה על מנת

כל    בעבורת תומכלית הגאה. גם כאן, הערך הוא לייצר קמפוס מכיל, בטוח ובעל אווירה הסטודנטיא

 ית.\סטודנט

אסטרטגיים עם גופים  נחזק שיתופי פעולה –שפיעים בעיר או מ\ וחיזוק הקשר עם גופים צעירים  •

עשייה כוח ל יחד כדי להיות מכפילנפעל  .רסיטהובוגרי האוניב צעיריםגופים של בעיר, משפיעים 

ר הנפלאה הזאת וניתן עיאן בעיר. נישאר מחוברים לחברתיים וחדשניים בעבורנו כורעיונות צעירים, 

איך שהמרחב העירוני שלנו מסגרות שמשפיעות על ות לקחת חלק ב\תר לסטודנטיםמקום רחב יו

 . או במסגרות אחרות , עושים בניין(, ובין אם בהתנדבויותבנראות פיזית )עושים רחובאם  נראה. בין

הארגונים, ובתאים  –חברתיים בקמפוס  ות\כשרות פוליטיות, מעשיות ומתן במה למוביליםה •

 .שלנו כלים לפעילות חברתית משפיעה ובולטתות \לתת לסטודנטיםנרצה  –בפעילות ובמחאות 

פאנלים, הרצאות, נקיים  –בקמפוס וניתן במה לקולות מגוונים ולנושאים חשובים   נחזק שיח רעיוני •

, מגוונים ונחשוף ס בנושאים שוניםהרעיוני בקמפו דיוןפורומי שיח ופעילויות נוספות שיחזקו את ה

 ת לעשייה ומגוון רעיונות ודעות. ו\את הסטודנטים

 

 רבות: ת

גאים להיות אגודה שידועה בכמה  אנחנו  –בע חוד החנית של האווירה הסטודנטיאלית בבאר ש  •

הופעות יום הסטודנט, מסיבות הבריכה, אירועי מפתח שאף אחד לא רוצה לפספס: מופע פתיחת שנה, 

וניתן בהם במה לאמנים ולהקות ות, \פורים ועוד. נמשיך לייצר את אלו ביעילות, לפי רצון הסטודנטים

 ולנו יש ויהיה חלק גדול בזה.   ףיית זה כ \נטלגור בבאר שבע כסטודסטודנטיאליות משלנו. 

... נביא את סטנדאפוזיקה, , מתיאטרון, סרטיםמופעי  –נביא עד אלינו את התרבות הכי טובה שיש  •

 ות שלנו. \כל אלו עד אלינו לבן גוריון ובמחירים מסובסדים לסטודנטים

התחרותית ת הספורט ונעודד את פעילו  תמוךנ –נחזק את הספורט התחרותי והחובבני בקמפוס  •

ות. בנוסף, נשים דגש על מרחבים \אוהדיםות ו\באס"א וניקח חלק פעיל בלמשוך אליה משתתפים

 ות. \לגביהם לסטודנטיםונפעל להרחבתם והנגשת המידע  לפעילות גופנית בקמפוס ובסביבתו

לתרבות  לשוניים, ניתן במה-תרבות רב אירועינקיים  –בתרבות ות "שוליים" ניתן במה גם לקול •

 . מחתרתית ומז'אנרים שונים

עי, סטודנטיאלי במחיר ובאווירה, אך מקצו–מובילים בעיר אחד מהנשמור על סטודיו פוזיטיב כ •

 .בסטודיו נחפש רעיונות חדשים ויצירתיים לשיפור השירותונמשיך לתת מענה איכותי . ומאובזר

של האגודה  והסדנאות ך החוגיםקיים את מערלנמשיך  –לות פנאי מאורגנת חוגים, סדנאות ופעי •

, כמו בקמפוס גנותאורנקצה משאבים ליזומות סטודנטיאליות לפעילויות פנאי מ( ובנוסף "אפטר")

 למשל קבוצות משחק מאורגנות, תחביבים שונים ועוד. 

 



 

 :סברהה

ת לשערי \שנכנס ית\כדי שכל סטודנט  הכלנעשה  – של האוניברסיטה?זה  מה זה אגודה בכלל? •

 הסטודנטיאלי.ת האינטרס צד היא משרתת אוכי םמי אנחנו, מה אנחנו עושי דעת\האוניברסיטה י

יחד עם המועצה כדי לאחד את  נפעל  –: מדיה, פרונטלי ונציגותי  אפיקים-ערך הסברה משולבמ •

ות לדברר הלאה  \םיתן כלים מעשיים לנציגיהשונות. נשל המחלקות  תו\עם הנציגים ההסברה שלנו

ן את הפעילות הזו יד ביד עם הפעילות הנהדרת של  ודה ובמועצה, ונסנכראת העשייה שלנו באג

 של "סטודנטים בשביל סטודנטים". ונקיים שיחכך נישאר רלוונטיים האגודה ברשתות. 

בשפה דומה לזו של  ות\תקשר עם סטודנטיםלא צריכה להאגודה  –שפה סטודנטיאלית  •

 ים.ן ונתקשר בשקיפות ובגובה העיני\חלק מהםשאנחנו ות \האוניברסיטה. נזכיר לסטודנטים

לטובת קמפיינים נוביל  –באגודה  ות\של הסטודנטיםקמפיינים ככלי עבודה לחיזוק המעורבות  •

נה. כך נייצר  לאורך כל הש ויצירת מעורבות סטודנטיאלית במה שקורה באגודה ובמועצה שקיפות

תפות בבחירות למועצה ואת תיל את ההשנגנון יותר דמוקרטי מצד אחד, וגם נוכל להגדמ

 האטרקטיביות של האגודה כמקום עבודה סטודנטיאלי.

 :ה ואחריםעמותיהול נ

הפרסומי של  מערך השיווק בחן ונסקור אתנ –מערך השיווק של האגודה ה של שינויים בסקיר •

  ול.ועדת תפע עם גוניים בהתאם,ונבצע שינויים אר האגודה כדי לבחון שיפורים והתייעלות

פרויקטים \אירועיםכדי להפיק  ברוריםו , יעיליםה מסודריםבנוהלי עבודנעבוד   –תפעול יעיל פנימית  •

 בשנה האחרונה.   פדני ושימוש בידע קודם שנצבר במערכתקמור ידע שי, תוך שונים

גודה תוכניות עבודה  אחת לשנה אנו כותבים בא –תוכניות העבודה תהליכים לתוך ת אספקט ההוספ •

כדי לבחון שינויים בפורמט תוכניות נציגי המועצה עם נתכנס יחד לתוך אלו אבקש ש. יםשנתי ותקציב

 . העבודה והוספה של מדידת תהליכים מהותיים שעל האגודה לבצע

עלינו לנהל את התקציב שלנו באופן שוטף באופן מסודר  –אך באופן דיגיטלי  ניהול תקציבי קפדני •

י סטודנטים, אך מנגד עלינו לפשט את התהליכים של רכש ואחראי מצד אחד, שכן מדובר בכספ

כל שקל שיוצא לגבי . נמשיך להיות אחראיים ושקולים יך דיגיטליפיזית לתהלמודפסים  מטפסים

גם בימים קשים אלו, נשמור על . מכספי העמותה, ונישאר שקופים כלפי פנים וחוץ בתקציב שלנו

 ,ניהול אפקטיבי לעמותות בישראלשמעיד על מידות" לשמור על תו "הבמטרה זאת  שפיות תקציבית.

 המחזיקה בתו הזה בארץ.  . אנחנו אגודת הסטודנטים היחידהכסגן יו"ר אותו שמחתי להאריך השנה

 ועצה ןת מ\אלית וליוזמות חברייוזמות סטודנטי ביצוע  ל  ומוגדרת בתמשבצת מתוקצ •

בנושאים  –הדדית לעשיית האגודה  הח להפרים מרכזיים לדיון ושיתחומייצירת פורומים רחבים ב •

עסוקה נקים פורומי דיון, שמטרתם לא לקבל החלטות אלא לקיים שיח יור ותדאיכות סביבה,  :כגון

, לעדכן על הפעילות השוטפת בתחומים ות מהשורה\ות מועצה וסטודנטים\ות אגודה, חברי\עם עובדי

 ה הדדית.  הפריו תוך שיתוף לו ולקבל רעיונות חדשים ויצירתיים לביצועהל


