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  איפה אני רואה את האגודה בעוד שנתיים? -חזון

 לים פרקטיים בעיר באר שבע ומתן כ חיבור לשוק התעסוקה -היום שאחרי התואר

   . לסטודנטים המסייעים להיכנס לעולם התעסוקה

 ולנו ע"י תהליכים שיפור משמעותי בחוויה האקדמית של כו קידום תהליכים אקדמיים

וייושמו  במחלקה לפיזיקה בקורסי השירותהשנה תהליכים שהתחלתי . מכוונים אקדמיה

 בפקולטות לטבע, הנדסה ומדעי הבריאות. 

 אני אמנף  ,ות בהוראהנחדשבעקבות הקורונה פתחו הזדמנות ליצירת  םהשינויים האקדמיי

 מקוונות.קידום שיטות הוראה חדשניות ואת השינוי לטובת 

 שקיפות, מקצועיות ומחויבות הדדית על שותפות,  המבוססים היחסי עבודה מועצה אגוד

 חברות וחברי מועצה בוחרים להישאר יותר משנה אחת במועצה.  בנוסף. לשני הצדדים

  בשיתוף מועצה ואגודה. כתיבת חזון לאגודה והתמקדות בתהליכים ארוכי טווח 

 מרחב בטוח בקמפוס ובסביבה הסטודנטיאלית. 

 של האגודה בכדי להבטיח ארגון יעיל המקדם נושאים רלוונטיים  בחינת המבנה הארגוני

וחשובים לכלל לסטודנטים שלנו, למשל הגדלת פעילות הפוזיטיב והעברה של הסטודיו למשרד 

 תחת סיו"ר. 

 אשקיע  .באנשים שעובדים בההכוח האמתי של האגודה הוא  כי פיתוח כוח אדם בארגון

 ודה נעימה ותקשורת פתוחה.יצירת סביבת עב, עובדיםמשאבים בפיתוח, קליטה ושימור 

 ומתן מענה חברתי תרבותי מותאם למרות  שימור החוויה הסטודנטיאלית הכי טובה בארץ

  המציאות שהשתנתה בקורונה. 

 הקפדה על פרסום תהליכי האגודה  .לסטודנטיםקיפות ושיתוף ית המקדמת שהסברה ארגונ

 פרסום פרוטוקולים וסיכומי ישיבות הנהלה ומועצה.ו דיונים בנושאי ליבה קיום מועצה,וה

 מיתי לצרכים שעולים ומקדם שיח המעניק מענה א ארגון קשוב לסטודנטים ולרחשי השטח

 של דלת פתוחה. 

  חברתית ופוליטית של זמות וומתן פלטפורמה לאקטיביזם ויעידוד מעורבות סטודנטיאלית

 . םוהארגונים הסטודנטיאליי התאים

 בכל תחומי פעילותיו. ארגון בעל תודעה נגישה 

  וארגון המקדם עבודה ירוקה בכל פעילויותיו במדורים ומשרדים השוניםהתייעלות סביבתית. 

 על מגוון י ליצור אירועים ופעילויות שעונים בכד עידוד שיתופי פעולה ושותפויות בין המדורים

 . רחב של יעדי אגודה

 ברווחה, בתרבות ובאקדמיה.  לתארים מתקדמיםלסטודנטים ענה מ  

  של האגודות ומקדמת תהליכים ארציים הנוגעים לסטודנטים  ארציאגודה מובילה בפורום

 בארץ. 

  עם עיריית באר שבע,  קידום תהליכים .כגוף דומיננטי בעיר באר שבע ובאזור הדרוםהאגודה

 מעורבות חברתית פעילה היוצאת מגבולות הקמפוס. ודגש על  ,ופורום דרוםתנועת "אור" 
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 תפקיד יושבת ראש האגודה הסטודנטיאלית -"אני מאמינה"

את יעדי  יחד עם המועצה להתוותלהוביל חזון ארגוני,  שתפקידה ,הארגון יושבת הראש היא מנהלת

צועית עליה להיות מקנו, הסטודנטים. ולקדם את הארגון לעשייה איכותית ומיטבית בשביל האגודה

קציבית מהלכים ותהליכים ארוכים טווח, תוך שמירה על מסגרת ת ובעלת יכולות גבוהות לקידום

העיר באר שבע, אוניברסיטה, ה שונים:מול מוסדות  לייצג את העמותה ועמידה ביעדים. באחריותה

 משותפים.לרתום למהלכים  בכדי ותקשורת טובהאמון  לכן, עליה לייצר. ועוד הסטודנטיםאחדות תה

 . לכןם באגודההעובדות והעובדי -בהש ההון האנושיהמשאב היקר ביותר באגודה הוא אני מאמינה ש

, עידוד יוזמה יצירת מוטיבציה ,גם על רתימת צוות העובדות והעובדים נהיו"ר הארגון אמו ,בראייתי

  על מנת לאפשר מענה מיטבי לכלל הסטודנטים. עבודה נעימה ומשתפת וקיום סביבת

זו הכרתי לעומק את הציר  אורך תקופהל .ונות עבדתי באגודה במדור אקדמיהבשנתיים האחר

שיטות  כמו וכן לפערים ברמה האקדמית במהלך התואר קשיים של הסטודנטיםנחשפתי ל, האקדמי

ממדור  ,מדורההובלתי את כראש מדור אקדמיה  .לצרכי הסטודנטים הוראה מיושנות ואינן מותאמות

 ומקדם אותם. היוזם תהליכים למדור אקטיבי ,מגיב לבעיותרק ש

 הנושאיםבכדי להשפיע על  האוניברסיטהמול הנהלת  םפרואקטיביי בשנה האחרונה קידמתי מהלכים

בתהליכים  העמקתילכן שעושים שינוי מהשורש,  עומק אני מאמינה בתהליכי .מטרידים אותנו שהכי

הכנסת שינוי תקנונים, , כמו תי באיכות ההוראה בקמפוסמתוך רצון להביא שינוי אמיארוכי טווח 

  .שינוי מבחנים מרובי נכשליםו חדשניות שיטות הוראה

, יכולת קבלת הובלה של תהליכיםעובדים, יכולת רתימה של  ,ניהולי ניסיון יו"ר האגודה דורשתפקיד 

מתנועת נוער, שנת  -לאורך השנים בתפקידי ניהול שוניםתכונות אלו צברתי . החלטות ויצירתיות

 המגווניםם תחומיאת ה לעומק בתפקידי באגודה למדתי .ראש מדור אקדמיהכו כקצינה בצה"לשירות, 

 שוניםהתפקידים ההניהולי מהניסיון חד עם , יהאחרונות הידע שצברתי בשנתייםובהם אנו פועלים, 

  דע רב. יעם ניסיון ו לי להגיע לתפקיד ורמיםשביצעתי, ת

 אמונה בעשייה שלנו ואהבה לארגון. אנחנואני מתמודדת ליו"ר האגודה הסטודנטיאלית מתוך 

מעניקים מענה בכל ו שלא ניתנת על ידי אף אגודה בארץ, ייחודית סטודנטיאלית מאפשרים חוויה

להתמודד עם נאלצנו לאורך התואר. בחודשים האחרונים שלנו התחומים המקיפים את הסטודנטים 

את תוכניות העבודה  התאמנו, נה הארגוןאת מב שינינו בודדים תוך ימיםומשבר שלא ראינו כמותו, 

 הוץ לקופסמחחשיבה לנוצרה הזדמנות  ,מתוך המשבר. שלנו ודנטיםמענה מקוון בלבד לסטונתנו 

  להזדמנות. להפוך את המשברעלינו  כן נוסף לתוך הארגון שאנו מכירים,תו אפשרות לצקתוניתנה 

 הקיים, לחשוב על תהליכים שחשוב לנו הארגוני ון את המבנהאני מאמינה שבחסות המשבר ניתן לבח

 חזון ארגונילכתוב הזדמנות לסטודנטים שלנו גם בתקופה זו. זוהי  םואיך להישאר רלוונטיי לפתח

 בנוסף, אני רואה גם .די לשפר את העשייה שלנו במגוון תחומיםלהעמיק בצרכים של הסטודנטים כו

. טובות יותר וקידום שיטות למידה חדשנות בהוראה דגש על מתןו הזדמנות לשיפור אקדמי משמעותי

גם  בזמן ששוק התעסוקה משתנה, כי ,שוק התעסוקה הסטודנטיאליב להתמקד יחד עם זאת, זה הזמן

 , אלא מגיעים אליהפחות סטודנטים פונים לאקדמיה למחקרמשתנה. כיום, אנחנו, קהילת הסטודנטים 

        יותר. ובותת תעסוקה טויאפשרו בשביל

 ביחד, אנו יכולים לקדם את הארגון ולהוביל תהליכים המשפרים את החוויה של כולנו. 
 



  
 

  

5 
 

     שיר צדוק -האגודה הסטודנטיאלית יו"ר מצע לתפקיד 2020מאי 

  תהליכי עומק                      

יצירת . לימודיםשאחרי הלקריירה גם לדאוג לסטודנטים שלנו  כי עלינו -היום שאחרי התואר

בשלב בקמפוס ומחוצה לו. , בו אנו נפעל עם המרכז לפיתוח קריירהיחד  חוםתהליך עומק בת

לצד  .ומקומות עבודה התמחויות, משרות סטודנטיםוקידום  מיפוי עסקים בעיר ערוךהראשון נ

סדנאות  ניצור קורסים המשלבים פרקטיקום,תוך הקמפוס, ונוביל פתיחה של בזאת נפעל 

אנו נכווין את ירידי לראיונות עבודה עם פסיכולוג תעסוקתי.  לכתיבת קורות חיים והכנה

  לכל הפקולטות.  וחברה וניהול ונעודד פיתוח משרותהתעסוקה גם עבור פקולטות רוח 

 

הזדמנויות שבאר שבע ומרחב חשיפת הסטודנטים ל- חיבור הסטודנטים לעיר באר שבע ולנגב

בעזרת שיתופי פעולה עם עיריית באר שבע, תנועת "אור" ואגודות הדרום, אנו  .הדרום מציעים

נקדם את נושא התעסוקה בעיר, עידוד יזמות, הקמת עסקים בעיר ולהיות חלק מהתהליך 

  וקד מרכזי המציע רמת חיים באיכות גבוהה. של הפיכת הנגב למ המתעצם

 

אנו נסייע ביצירת חווית  .לא לבד בשנה א'סטודנטים  –לסטודנטים חדשים Welcomeחווית 

המערכת המסורבלת קושי מול הו צמצום אי הוודאותונעימה לאוניברסיטה,  כניסה חיובית

ווית משתמש" שתענה על לסטודנטים "ח יצורהאוריינטציה ונאת תכני יום אוביל . וקרטיתהבירו

בו סטודנטים שנה ג' ילוו סטודנטים מתחילים  "טפרויקט "חונך לכל סטודנ נקדם .כל צרכיהם

 . ותחישוב נקודות הזכאופן רשמה לקורסים ושינוי במערכת ההונוביל 

 

בשנים האחרונות   -בעלי אחוז נכשלים גבוה מבחניםב וירידה דרסטית שיפור איכות ההוראה

הסטודנטים שלנו מצביעים על איכות הוראה נמוכה וקורסים מרובי נכשלים בכל שנה מחדש, לכן 

חשוב לי לקדם פתרונות ממשיים כדי לפתור זאת. התחלתי לקדם תהליך זה השנה, ואמשיך 

. נדרשת תוכנית לא מתפשרים על איכות ההוראה אנחנולהעצים אותו ברמה ארגונית כי 

כמות נכשלים, ועדות משמעת, קהלים  -אסטרטגית המתייחסת למספר היבטים אקדמיים

ם כחלק מהלכים האקדמייייחודיים, שינוי תקנונים והוספת תקנון עבודות. יש להתייחס ל

 א להתפשר בנושאים הקריטיים לכולנו. של הארגון ול מתהליכי הליבה

 

תהליך התייעלות כלכלי של מדור כספים, המשפיע בצורה   -ם ושקיפותםייעול תהליכים כלכליי

 . שקיפות התנהלות פיננסית וייעול כלכליישירה על ההתנהלות של כלל המדורים ויביא ל

ם, כוללת לתהליכים כלכלייראייה המאפשרת  לתהליך זה מספר שלבים הכוללים פיתוח מערכת

הטעמת השינויים עבודה יעילה יותר המאפשרת חופש פעולה, התייעלות סביבתית ועבודה ירוקה. 

  . דהור כספים, וועדת כספים והנהלת האגמדו בשיתוף יהיווהעבודה בשלבים 

 

מקום שנותן ביטוי  סביבה הסטודנטיאליתאני רואה ב –תחושת ביטחון ושייכות בקמפוס ובעיר 

לכלל הסטודנטיות והסטודנטים בקמפוס. לכן עלינו לפעול לקדם מרחב בטוח ומכבד בסביבה 

קמפוס בטוח" מודעות וקידום "המעלים  הסטודנטיאלית בקמפוס ומחוצה לו דרך פרויקטים

 לקהילה הגאה. 
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 מחזון לפרקטיקה: 

 

 הארגון, הוא להניע ולהכשיר של יושבת ראשאחד התפקידים המרכזיים  -ליווי והכשרת הנהלה ●

חזק ומקצועי שיכול להוביל לשיאים חדשים, תוך שמירה על סביבת את ההנהלה בכדי לגבש צוות 

עבודה נעימה ומקצועית. תהליך ההכשרה יתבצע בשיתוף סיו"ר ומנהלת משאבי אנוש ויכלול 

קשר עם ל מקצועיות, סמינר הנהלה, זמן הנהלה קבוע אחת לשבוע, קיום סדנאות ניהו

 כלים נוספים ועוד.  צבורתאחדות במטרה להה

ההנהלה חייבת להמשיך להיות גוף מעורה ומעורב במה שקורה גם במדורים  -הנהלה כצוות

לה אחרים בארגון, להוות גוף תומך אחד לשנייה ולקבל העשרות מקצועיות וניהוליות. צעדים א

תוצאות איכותיות פעולה בין מדוריים, המביאים המעודדים שיתופי ייצרו מנהלים ומנהלות 

 המקדמות את העשייה ומפתחות את כלל עובדי האגודה. 

 

תחלופה גבוהה של בעלי תפקידים בכל שנה, פוגעת ביכולת  -שימור ופיתוח כוח האדם בארגון ●

לכן, יש לפעול כדי לשמר את ולחשוב מחוץ לקופסה.  לייצר תהליכים ארוכי טווח וביכולת לחדש

 -יםיבתנאי עבודה מיטכוח האדם ולפתח את בעלי התפקידים באגודה. אני מאמינה שצריך לעודד 

כי עובדים שטוב להם, הם עובדים טובים יותר. בשל כך, אני אשקיע משאבים בקיום סדנאות 

וגם ערבי גיבוש מדוריים  הכשרה לבעלי תפקידים בתחילת דרכם, אקיים ישיבות מקצועיות

 ם. יואגודתי

 

שיתוף פעולה ויחסי אמון הם הבסיס לעבודה משותפת ויצירת  -צהשיתוף פעולה אגודה ומוע ●

ריך להגביר את השקיפות ולהעלות תהליכים )גם אני מאמינה שצתהליכים ארוכים ומשמעותיים. 

 כך נוכל לקדם נושאים שבוערים לכולנו.  ,לסדר היוםאם עדיין לא הסתיימו( 

 

את זה צריך  –אנחנו יודעים מה טוב  - יותר תהליכי עומק ופחות הפקת אירועים חד פעמיים ●

לשמר. אך עובדה זאת מחייבת אותנו לבחון איפה אנחנו יכולים להיות בכל זאת רלוונטיים 

להפנות כך נוכל  – ןהתמקד בהלוולחדש, איזה פעילויות רק אנחנו יכולים להציע לקהל שלנו, 

יותר משאבים לתהליכים שמשנים מציאות עבור הסטודנטים והסטודנטיות ולא רק אירועים 

 רגעיים.

 

לקדם את המענה  יםשיתוף פעולה ועזרה הדדית בין שני הארגונים יכול -ןאסר"-יחסי אגודה  ●

אסר"ן יניבו פעילות קשרי עבודה הדוקים עם שמקבלים הסטודנטים בפקולטה למדעי הבריאות. 

בריאות המתאימה לצרכיהם. אני רואה חשיבות עליונה פקולטה למשותפת לרווחת הסטודנטים ב

נגביר את נוכחות האגודה וביצירת קשר בין ההנהלות ושיח פתוח, נגדיר גבולות אחריות, 

 ופעילויותיה בפקולטה לבריאות. 

 

. האגודה צריכה להוות סטודנטיאליותעידוד עסקים ויוזמות - סטודנטים מקדמים סטודנטים ●

פלטפורמה ומקפצה לפיתוח עסקים סטודנטיאליים ועשייה חברתית. אנו יכולים לסייע 

 מחשיפה ועד לסיוע בהליכים בירוקרטיים. -לסטודנטים בתחילת דרכם
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האגודה לא יכולה להרשות תחושה של חוסר ביטחון בקמפוס ובשכונות הסובבות  -קמפוס בטוח ●

בשנים האחרונות מהפך חשוב ומשמעותי בתודעה של הטרדות מיניות, ואנו צריכים לו. אנו חווים 

 פורום פנימי המורכב מנציגי -להמשיך במגמה כדי למגר את התופעה. עלינו לפעול בשני מישורים

ה, שמטרתו קידום מרחב בטוח בקמפוס ואחראי לשינוי תקנון ואוניברסיטמועצה, אגודה 

ופורום עירוני יחד עם אגודות הדרום, העירייה  הטרדות מיניות והעלאת מודעות לנושא.

רה שידאגו להגברת התאורה ברחובות חשוכים, נוכחות מוגברת של משטרה, מיגור והמשט

 .פעילות עבריינית וכו'

 

 חיזוק הקשר עם עיריית באר שבע לקידום מהלכים ועשייה  -עיריית באר שבעשיתוף פעולה עם  ●

סדות והתמחות במו פתיחת משרות סטודנט ברחבי העירמ -ברמה העירונית לטובת הסטודנטים

 ולביטחון האישי שלנו. ודנטיאליות ודאגה למרחב הציבורי ת הסטשיפור פני השכונול העירייה עד

 

שאנחנו יכולים לתת להם יותר סטודנטים שלנו  - מכינות, שדה בוקרבריאות,  – קמפוסי משנה ●

מכירות כרטיסים, פרסומים סיוע בתחום המילואים,   :, למשלבאופן שוטף ובאירועי שיא מענה

של הנעשה באגודה, מתקני מים ומיקרוגלים, פיקוח על זכיינים ועד אירועים שלא מתרחשים רק 

 בקמפוס המרכזי.

 

התאחדות הסטודנטים היא הארגון המייצג את כלל  -התאחדות הסטודנטיםחיזוק הקשר עם  ●

הסטודנטים בארץ. תפקידם לייצג את הסטודנטים ולפעול מול גורמים ארציים כדי להעצים את 

לקידום ומינוף תהליכים ברמה מעמד הסטודנטים. חיזוק הקשר עם ההתאחדות יכול להביא 

בארץ. בעזרת שיתוף פעולה עם ההתאחדות נוכל ות החזקועבודה משותפת עם האגודות הארצית 

 .לסטודנטים משמעותיות לנגב, שיפור איכות הוראה והטבות לקדם חיבור של סטודנטים

 

יש להמשיך לקיים שיח נגיש בכל פעילות של האגודה. עם הקמת מדור  -ארגון בעל תודעה נגישה ●

קטן כגדול,  -בכל אירוע לחשוב נגישותיש רווחה, עולים תהליכים להגברת המודעות לעולם זה. 

. אני , למשל מעבר למערך מתמללים ממוחשבולשפר את המענה שאנו נותנים כסטנדרט אגודתי

היכנס לתודעה ולתוכניות עבודה של כל מדור, כאשר מדור למאמינה שהשיח על נגישות צריך 

 רווחה יהיה הגורם המקצועי לסיוע והכוונה בנושא. 

 

קהלים שונים הקמת מדור רווחה מאפשר התמקדות במענה ל -לקהלים שוניםמתן מענה  ●

יש להבין את הצרכים של הסטודנטים שלנו בכדי לתת מענה לאוכלוסיות שונות וליצור  .בקמפוס

 עולים חדשים.משפחות צעירות ונשים בהריון,  ם ואירועים מותאמים אליהם, ביניהםהליכית
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 אגודה -יחסי מועצה

המועצה הסטודנטיאלית היא הגוף המייצג והנבחר של הסטודנטיות הסטודנטים בקמפוס. תפקיד 

עותיהם בהחלטות ובמליאות מועצה. המועצה הוא קידום נושאים החשובים לסטודנטים וייצוג ד

 המדורים פעילותיניות של הארגון ואחראי לאשר את המועצה היא הגוף המחוקק, שמתווה את המד

 ל האגודה מידי שנה. והתקציבים ש

קשר טוב בין המועצה לאגודה הוא חשוב והכרחי בכדי לקדם תהליכים והחלטות משותפות ומהווה 

בסיס לעבודה תקינה. אני מאמינה שיש להשקיע מאמצים כדי לשפר ולחזק את הקשר, במטרה ליצור 

 עשייה משותפת המבוססת על אמון. 

 הבאות: רכיםלפעול בדבכדי ליצור זאת אני מאמינה שיש 

לכל האגודה עובדים ביחד להציב מטרות  תהמועצה והנהל -כתיבת חזון אגודה ומועצה משותף ●

שנה. אנו אחראים על ראייה ארגונית קדימה ומציבים יעדים משותפים בכדי לחבר את החזון עם 

הפרקטיקה. אני מאמינה שכדי להבטיח שארגונים המתחלפים כל שנה יוכלו לעסוק בנושאים 

 , אותו נגזור לתוכנית אסטרטגית במדורים השונים.   יש ליצור חזון לחמש שנים הבאותמתמשכים, 

 

באגודה ובמועצה מים ייעודים בשיתוף בעלי התפקידים והקמת פור- קידום משותף של נושאי ליבה ●

בכדי לקדם ביחד נושאים קריטיים. בשנה הנוכחית בוצע פורום למניעת הטרדות מיניות, ואני 

מים דומים בתחומים שונים כמו העסקה ישירה, שיפור איכות ההוראה ומאמינה שיש לקדם פור

 ק.  וקמפוס ירו

 

על עדכון קבוע  נקפידבכדי לבסס תקשורת טובה,  -עדכונים וקשר שוטף בין רמ"דים ליו"רי הועדות ●

. הועדה תהיה מעורבת בקביעת החלטות המדור ותכווין את המדור לתהליכים של פעילות המדור

 .ארוכי טווח לשיפור הפעילות

 

המועצה היא המצפן והגב בעשייה השוטפת של האגודה. הלגיטימציה שהמועצה  -גיבוי הדדי ●

בסס נמעניקה לפעולות של האגודה בתהליכים גדולים ובנושאים מוסריים, היא הכרחית וקריטית. 

ועדכון באופן רציף על הנעשה, גם במקרים החריגים  קשרי עבודה המושתתים על אמון הדדי

 ה מידי. לתת מענליהם יש עוהדחופים 

 

הגברת החשיפה של פעולות המועצה לאורך כל השנה.  -חשיפת פעילות המועצה לאורך השנה ●

עדכון שוטף של החלטות המועצה והשיח קפיד על נגת את הסטודנטים בקמפוס ולכן המועצה מייצ

בכדי לשקף לסטודנטים את העשייה. כמו כן המועצה מתקשה לגייס נציגים חדשים  במליאות

ור מענה הסברתי לאורך כל השנה שיחשוף את התהליכים ניצחירות בתחילת השנה, ולכן בב

 גביר את ההיענות לבחירות. נשהמועצה מקדמת ו
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אני מאמינה יטי לבניית הפעילות המשותפת. כניסת מועצה הוא שלב קר  -כניסת מועצה חדשה ●

לתכנן את התכנים שמועברים בשלב צריכים המועצה יחד עם הועד המנהל יו"ר האגודה ומזכ"ל ש

הוא  פתיחה סמינרקיום האגודה ועל תפקיד המועצה.  הראשוני כדי לתת תמונה מלאה על פעילות

היכרות כנים הנוגעים למדורים השונים, ת בסמינר להכניס יש. לכניסת מועצה חדשה קריטי וחשוב

לנציגי המועצה את כל הידע לו כשיש , ולבצע חלוקה לוועדות וראשי המדורים פקידיםתעם בעלי ה

 .   הם דרושים בהכרת פעילות המדורים

 

בכפוף לאישור התקנון החדש, נוכל להעביר את הבחירות לבחירות אינטרנטיות,  -בחירות למועצה ●

מה שיהפוך אותן לאטרקטיביות, נגישות ובתקווה גם יגדיל את מספר ההצבעות. בנוסף, יש 

הכנסה לגאנט, קמפיין  -נילכל דבר, בעל חשיבות וקשב ארגולהתייחס לבחירות כאירוע אגודה 

 ישיבות תכנון עם משרד תפעול. ו הסברתי

 

ניכר איך ידע מייצר השפעה. זה נכון לאגודה, זה מאוד נכון  – שימור ידע ובעלי תפקידים במועצה ●

קידום תהליכים ופחות  עיקר עבודת המועצה הינהלמועצה. תהליכים אמיתיים לוקחים זמן. 

עלינו, הועד המנהל והנהלת האגודה, לדאוג להמשכיות  -הוק. על מנת שזה יקרה  -החלטות אד 

 לשם כך, עלינו תחילה להקצות ה בהעברת נהלים ושינויים בעמותה.והתמקצעות של חברי מועצ

 . ועד מנהל וועדת כספיםות משאבים להכשר

 

וף חידוש תקנון העמותה ותיק יש לצאת לתהליך ארוך וחשוב של -כתיבת תקנון עמותה חדש ●

או הגדלת  ייעודי משאבים מתאימים, כמו פרויקטורהנהלים המשלימים. לשם כך, יש להקצות 

 וסיוע וליווי של סיו"ר האגודה.  התקן של רכזת שימור ידע
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  סגן יושבת הראש

וממלא האגודה  אשרשבת יד ימינה של יולהיות סגן יושבת ראש האגודה הינו בראייתי, תפקידו של 

העין  להיותו רגוןהא לתפעל את ,באגודה תהליכים פנימייםליבת התפקיד היא להוביל . מקומה

רווחה ועיתון צ'ופצ'יק, בשל כך  -סיו"רשני משרדים מ השנה הוצאו .חוזיתוה-הבטיחותית, המשפטית

תהליכים קדם ל סיו"ר באחריות .גרפיקה, תפעול, שיווק, נגטיב ומחשוב :משרדיםאמון על חמישה  הוא

יים לטווח ארוך מתוך הסתכלות קדימה על הארגון וללוות את המנהלים של המשרדים מתוך ארגונ

 מבחינת כמות אירועים, תעדוף ותכלול לוגיסטי.   -ראייה כוללת של האגודה

 : פירוט הפרויקטים והתהליכים המרכזיים

 דפי תפקידים בכל שנה. בגלל שזה אחפער מרכזי בארגון, הנובע מחילו  -שימור ידע בארגון ●

ממאפייני הארגון, עלינו להתמקצע בתחום שימור הידע כדי שזה לא יגרע מפעילות רציפה. 

בתהליך ם מדובר אבין  -ת ממוקדת ומותאמת לכל מדורתיעוד הפעילות באגודה צריכה להיו

  .מתמשך או באירוע

דרג המנהלים באגודה הוא דרג ביניים ואינו מקבל התייחסות   -פורום מקצועי לדרג המנהלים ●

ובגלל שהם נמצאים בין רמ"דים לרכזים ייעודית. המנהלים באגודה נתקלים בלא מעט קושי, 

ליצור אני מאמינה שיש  ההתייחסות שלהם בתוך האגודה צריכה להיות שונה. לאור זאת,

 בהובלת סיו"ר ומנהלת משאבי אנוש.  ולהכשירו ברמה המקצועיתפורום מנהלים 

עובדים  50ב מונה היום כ ו פוזיטיסטודי -העברת סטודיו פוזיטיב ממדור תרבות לסיו"ר ●

, ימי שיא ועוד. הסטודיו הפך בשנים שבוע בריאותרחב של אימונים, מעניק מגוון ועובדות, 

לכן, יש להפוך  ניתן למנף עוד יותר ולהעצימו.דה שהאחרונות לאחד המותגים החזקים של האגו

שנה תוכנית אסטרטגית לטווח ארוך )יותר מאת הסטודיו למשרד עצמאי תחת סיו"ר, לתכנן 

 . סטודיו להתפתח עוד יותראחת( וכך לאפשר ל

 

דום תהליכים המשפרים את פנים הארגון על יעול מנגנוני העבודה וקיי  -יעילות פנים ארגונית ●

 -גרפיקה והסברה, כספים  -כים שיש להתמקד בהםילה. בין הת הליכים בירוקרטיים ייעולידי 

ים, תאפשר יש לקדם מערכת ממחושבת שתחסוך עבודה כפולה והדפסת דפארחיב בהמשך. 

 מעקב אחרי הזמנה. חתימות ממוחשבת ו

 

חוזים ת החסויות אחראית על שיווק וחתימה על חבר -ברת החסויותהעבודה מול ח שינוי מודל ●

 -ת הכנסות לאגודה. אנו עובדים עם אותה חברה מעל לוחברות ארציות ועולמיות, היוצר מול

חוסר , ובניהם שנים, כאשר בשנים האחרונות עולים לא מעט קשיים בעבודה השוטפת 10

של  מכרזה שינוי אופן הערכותו חברהזים. אני סבורה שיש לבחון החלפת שקיפות בחתימת חו

עלינו לחפש באופן אקטיבי חברות חסויות ואף לפתוח את האפשרות לחברת . חברת החסויות

ריך להיות פרויקט זה צ  הסטודנטיאלית.ברמה חסויות שפועלת ברמה הארצית, ולא רק 

וזה העסקה כדי לבחון את חבעדיפות עליונה של סיו"ר ומנהלת שיווק, עם כניסתם לתפקיד, 

 אותו.  של חברת החסויות, ולשפר
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אחראי לפעילות משרד ה -המקבלים שירות משרד תפעול והסדרת עבודה מול המדוריםיעול י ●

 השוטפת והקמת אירועי האגודה. משרד תפעול מתמודד עם הרבה עומס בשגרה העבודה, לכן

רים, להכשיר "מנהלי אירועים" מתוך עובדי תפעול ובכך יש לפשט את עבודת המשרד מול המדו

 בתפקיד.  לאפשר לעובדים קידום והתפתחות 

סיו"ר אמון על התחום החוזי משפטי באגודה, ומהווה   -פת מול היועץ המשפטיעבודה שוט ●

איש מקצוע להתייעצות משפטית לכל הגורמים באגודה. מתוקף כך, העבודה מול היועץ 

 ף הוא הכרחי לתפקוד תקין של האגודה. השוטשפטי, והשיח מה

תוכנית בהובלת רמ"ד כספים  -כלכלייםתוכנית אסטרטגית לייעול תהליכים בהטמעת סיוע  ●

 והכוונת סיו"ר, פירוט במשרד כספים. 

 

  קולנוע נגטיב:

למרכז קולנוע נגטיב עבר בשנתיים האחרונות שינוי ארגוני משמעותי. מקולנוע המספק סרטים,  ●

. יש להמשיך את השינוי הארגוני ולפתח אותו; עלינו למתג את הנגטיב פעילות מרכזי של האגודה

כחוויה שונה מבתי הקולנוע האחרים, ולהציע איתו תוכן תרבותי עם ערך מוסף. יש להתמקד 

 בהתייעלות כלכלית ושיתופי פעולה באירועי שיא עם מדורים באגודה וגורמים נוספים בעיר. 

מרכז של העשייה והיזמות של ההנגטיב יכול להוות  -פלטפורמה לעשייה סטודנטיאליתהנגטיב כ ●

ים והחברתיים, ומקום ליצור אירועי שיא יטיסטודנטים פעילים, לדוגמה מענה לתאים הפול

 וחשיפה. 

 

  משרד שיווק:

יעוץ למדורים בנושא הפרסום. ימשרד שיווק צריך לתת  -חיבור משרדי שיווק למדורים השונים ●

בדרך זו, יהיה ניתן לבחון גיוס תרומות ולתת לסטודנטים שלנו מוצרים ושירותים בעלות 

 מינימלית. 

חברת חברות ארציות חותמות חוזה מול   -העוסקים בליבת העשייה של האגודהחוזים  ניהול ●

שלנו, ומהותם סיוע חוזים שעוסקים בעיקר העשייה ש אך אני חושבת, החסויות שלנו.

שרד שיווק. מת החסויות ובניהול של מחבר להיות מוחרגים דנטים ולא הכנסת כסף, צריכיםלסטו

יד מטרה זו תואמת את העשייה שלנו מטרת חברת החסויות היא ליצור רווחים, אך לא תמ

ח אצלנו את הכולהחריג יותר חוזים ולהשאיר  צריך לכןכעמותה הפועלת לרווחת הסטודנטים. 

 בנושאי ליבה. 

מתן פלטפורמות שיווק ייעודיות לסטודנטים כדי לעודד יצירה  -סטודנטים מקדמים סטודנטים ●

 סטודנטיאלית בקמפוס ובעיר באר שבע. 

במקרה של עולם  -והתאחדות הסטודנטים יצירת פלטפורמות שיווק יחד עם אגודות הדרום ●

השיווק, כמות זה כוח. לכן, יצירת תהליכים משותפים בין אגודות הדרום יכול לאפשר הנחות 

 כי אנחנו כוח קנייה גדול ובעל השפעה. משמעותיות יותר לסטודנטים, 
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 מדור כספים

ם של האגודה, ממשכורות העובדים ועד ניהול ההוצאות יהמדור אמון על כל הנושאים הפיננסי

וההכנסות מהפעילויות השונות. ראש מדור כספים, שהתחלף לפני מספר חודשים, מהווה חלק מרכזי 

פר את המנגנון בכדי לש .ומדויקתבשימור הידע והכשרת ראשי המדורים בהתנהלות כלכלית נכונה 

 הצעדים הבאים: לקדם אתיש  טעויות במשרד כספיםטי ולצמצם הבירוקר

קדם תוכנית שתעביר את הפעילות א  -יעול תהליכים והגברת השקיפותיתוכנית אסטרטגית ל ●

  , במטרה:הכלכלית של כל מדור בנפרד, למערכת ממוחשבת אחת

 רכשהנהלי  מנגנון לייעל את. 

 זיכרון ארגוני ממוחשב ליצור. 

 הפחתת ההדפסות. תוך  לעבודה ירוקה לעבור 

  שקיפות מלאה בתהליכים כלכלייםלקיים. 

 

רים ועד מזכ"ל המועצה, דומראשי מ ,בעלי התפקידים -הכשרות שוטפות בניהול תקציב ●

של הארגון, רמ"ד  וברובם פוגשים לראשונה ניהול תקציב. לכן, בגלל אופיו מתחלפים מידי שנה

ולהכווין בדפוסי עבודה  הכלכלית וות את בעלי התפקידים בהתנהלותללהדריך ולכספים צריך 

 נכונים, המדברים באותה שפה.
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 מדור אקדמיה

של הסטודנטים  המשימה המרכזית של המדור היא לשפר את איכות ההוראה ואת החוויה האקדמית

 -פריצת דרך משמעותית בתהליכים משותפים עם הציר האקדמי באוניברסיטה ביצענובקמפוס. השנה 

השנה, המדור עבר שינוי  מפרויקט "ערך בכיתה" ועד שינוי בקורסי השירות במחלקה לפיזיקה.

נושאים י המקדם תהליכים הנוגעים ב, למדור אקטיבלסטודנטים נותן שירותרק ממדור ש -משמעותי

 .  טיםשהכי מטרידים אותנו כסטודנ

 מה השגנו בשנה האחרונה? 

 -יצירת תמיכה לכלל הסטודנטים במעבר ללמידה מקוונת ובשינויים עקב התפרצות נגיף הקורונה ✔

מענה ולשמור על זכויות הסטודנטים, טיפול מדור אקדמיה פעל לאורך כל התקופה בכדי לתת 

 בכל בעיה שעלתה, וייצוג הבעיות מול הנהלת האוניברסיטה. 

המחלקה  המרצים של מתמשכת עם סגל עבודה -לפיזיקההשירות של המחלקה  שינוי קורסי ✔

 יהוספת שעות תרגול לקורס -שהובילה לשינויים משמעותיים באופן התנהלות הקורסים

 שיתוף פעולה עם וועדי המחלקות.הפיזיקה, מערכת פניות לסטודנטים, שינוי מבנה המבחנים ו

פרויקט שמטרתו לשלב שיטות הוראה חדשניות, לחבר את  –הקמת פרויקט "ערך בכיתה"  ✔

 30השנה הצטרפו לפרויקט האקדמיה לעולם התעסוקה ולהעניק ערך מוסף ללמידה בכיתה. 

 אלף ש"ח.  200 -ב השתוקצבו על ידי האוניברסיט קורסים

 השנה הפרדנו בין מצטייני הרקטור לאקדמיה ולמחקר. מיקדנו -אירוע "מרצה מעורר השראה" ✔

  ד איכות הוראה ובחירת מרצים מצטיינים מטעם הסטודנטים.ידואת התכנים לע

ואים אישור תקנון מיל - נק"ז למילואים 2יישום נוהל +  העברת תקנון מילואים חדש והטמעתו ✔

הטמעתם בנהלי האוניברסיטה  נק"ז למשרתי מילואים, 2ונוהל  המרחיב את זכויות הסטודנטים

 מחלקות. לו לסטודנטים םהפצתו

באופן שוטף בשנה האחרונה ליווינו קורסים "בעייתיים" - טיפול ושיפור של קורסים חריגים ✔

כך לא אפשרנו לשים "פלסטר" על בחינות  לאורך הסמסטר כדי לפתור קשיים ובעיות מראש. 

 . בקורס הערכההודרשנו שינוי בקורס או שינוי בשיטת  חריגות

בעזרת מדור הסברה והוועדות, קידמנו את הסברת  -המדורהגברת השקיפות וחשיפת פעילות  ✔

 ". 101"אקדמיה  הפייסבוק את קבוצתחיזקנו  .שנו מידע אקדמי ואת שירותי המדוראקדמיה והנג

שיתוף הפעולה שנוצר השנה  -שיתוף פעולה הדוק עם היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה ✔

שותפים טבעיים לכל  אנו היוםם משמעותיים עם הציר האקדמי באוניברסיטה. יגשיהביא לה

 מהלך של שיפור איכות ההוראה ונוכחים בוועדות היגוי לקידום ההוראה בקמפוס.  

השנה יצרנו דלת פתוחה עם  -דלת פתוחה ושיח רציף עם בעלי התפקידים הבכירים באוניברסיטה ✔

שרד הרקטור. הקשר הרציף מסייע לפתירת בעיות המזכירות האקדמית ובעלי התפקידים במ

 באופן מיידי ומסייע בקידום תהליכים כמו נוהל הבחינות. 

בשיח משותף עם  פתיחת נוהל הבחינות לשינוייםהתחלנו תהליך ארוך של  -נוהל בחינות ועבודות ✔

 המזכירות האקדמית תוך דגש על ההבדלים בין הפקולטות השונות והפקולטה למדעי הבריאות. 

פעולה עם אסר"ן שיצרנו השנה סייע השיתוף  -עבודה משותפת עם מדור אקדמיה באסר"ן ✔

 .בעיות אקדמיות בפקולטה לבריאות ובבית הספר לרפואה ולפתרון לקידום תהליכים
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 לשנה הבאה:תהליכים 

חייב המשבר  -תקופת מבחנים, עקב הקורונהעל סיוע ותמיכה בכל השינויים האקדמיים, בדגש  ●

את האוניברסיטה לעבור ללימודים מקוונים ועל כך צפויים השלכות על תקופת המבחנים. רמ"ד 

אקדמיה צריך לפעול בשיתוף הציר האקדמי בכדי להבטיח תקופת מבחנים תקינה, עם מינימום 

 קורס. ה מטלות חלופיות המתאימה לאופייצירת הצורך אירועים חריגים ובמידת 

התקנון נפתח לשינויים השנה, ויש  -ועבודות בשנת הלימודים תשפ"אנות פרסום תקנון בחי ●

להמשיך את התהליך ולהביא לפרסום התקנון החדש בתחילת הסמסטר הבא, עם תוספות 

 .יותר זכויותלהם הסטודנטים ומעניקים טיבים עם יהמושינויים 

כל הפקולטות ותקציב של חצי מקורסים  30 ל הגדלת הפרויקט -"ערך בכיתה"הגדלת פרויקט  ●

יש להתאים את הפרויקט לאופי הקורסים בכל פקולטה, ולעודד את היוקרה שלו מיליון ש"ח. 

 פרסי הצטיינות למרצים "חדשניים" המשפרים את איכות ההוראה.אמצעות ב

י להביא בשיתוף הוועדים עוד בתחילת השנה, בכד החריגים מיפוי הקורסים -קורסים חריגים ●

יאתר קורסים עם בנוסף המדור מתחילת הסמסטר. כבר  יםבאופן התנהלות הקורסם ילשינוי

 אחוז נכשלים גבוה.

כחלק מתפקידי כראש מדור אקדמיה, שפטתי  -עדות משמעת ושינוי תקנון משמעתצמצום ו ●

מתקות וערעורים. מתוך הניסיון בוועדות משמעת וסייעתי לסטודנטים בבקשות חריגות לה

משמעות י נטים אינם יודעים מהכי אחד הפערים הגדולים ביותר הוא שסטוד, הבחנתי צברתיש

בקמפיין להרחקה מהאוניברסיטה. אני חושבת שיש לצאת אף להביא  עלולותמשמעת, שהעבירות 

מדור אקדמיה  .נון המשמעת עובר שינוי בימים אלובנוסף, תקבו נעלה מודעות לנהלי המשמעת. 

כדי להבטיח ביזור סמכות למחלקות והורדת עונשי המינימום לכל  חייב להיות חלק מהתהליך

 עבירה. 

לא רק אמצעי הם אני מאמינה שוועדי המחלקות  -חיזוק מעמד ועדי המחלקות באוניברסיטה ●

לשינוי איכות  שותפים לתהליכים מרכזייםמהווים המקשר בין מדור אקדמיה לסטודנטים, אלא 

ם. אני מאמינה שיש לשלב את הוועדים בשיח עם בעלי ההוראה ולשיפור הקורסים הבעייתיי

  עד.נק"ז התנדבות לנציגי הו 2התפקידים באוניברסיטה, ולפעול למען מתן 

כיום מדור אקדמיה מפעיל קורסי הכשרה והכנה  -הרחבת מערך הקורסים הניתנים מהאגודה ●

להרחיב את כהכנה לתואר שני בפסיכולוגיה וקורס פסיכומטרי. יש  לבחינות שונות כמו מתא"ם

המוצעים מתוך הצרכים שעולים מהשטח, למשל קורסי הכנה במקצועות הטבע  מתן הקורסים

)מתמטיקה, פיזיקה וכימיה( בכדי "לגשר" על הפער בין הידע מהתיכון לידע הנדרש בקורסים 

 השונים.  

 פלטפורמה לסטודנטים לפרסם שיעורים פרטיים רתיצי  -סטודנטים מלמדים סטודנטים ●

חליף את החיפושים בקבוצות הפייסבוק השונות. כך נעודד עשייה תבמקצועות השונים, ש

 סטודנטיאלית וניתן פלטפורמה פרסומית לסטודנטים שלנו. 

את משך ח המאגר בכדי לייעל צמצום הפער שנוצר בשנים האחרונות ופיתו -בנק בחינות וסיכומים ●

  .הזמן הנדרש להעלאת הקבצים ושיפור המערכת
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 מדור הסברה

צה כלפי ועהוא לחשוף את פעילות האגודה והמדה עוסקת בעשרות תחומי ליבה, ותפקיד המדור גוהא

התהליכים הנעשים במדורים ובמשרדים השונים, ומשקף אותם את חוץ. המדור מתכלל את האירועים ו

ולכלי התקשורת המקומיים. בכדי להגיע לקהל היעד שלנו, מדור הסברה לסטודנטים, לאוניברסיטה, 

עובד במספר ערוצי תקשורת ומתאים את הפרסום לכל פלטפורמה. השנה עיתון צ'ופצ'יק הצטרף 

 למשרד הסברה, דבר שהעלה את אטרקטיביות העיתון ומינף אותו מחדש.

 התהליכים בהם יש להתמקד בשנה הקרובה: 

 מגמות והלכיהאתגר המרכזי שעומד בפנינו בהיבט ההסברתי הוא זיהוי  - הסברה אקטיבית ●

 צריך לעשות ה. את זרוח אצל הסטודנטים והיכולת להגיב אליהם ולתת מידע רלוונטי

 על ידי נוכחות מוגברת ברשתות לצד ירידה לשטח ומפגשי פנים מול פנים עם קהל הסטודנטים

 ערים לבעיות שעולות ולא לחכות שיגיעו אלינו. לסטודנטים ולהיות להקשיב עלינו שלנו. 

 .בהמשך לעקרון המעבר לתהליכים ארוכי טווח -דברור תהליכים והקפדה על שקיפות   

. האגודה והמועצה מקדמותשתהליכים הבשקיפות אני רואה חשיבות עליונה  - שקיפות תהליכים ●

 למי שחפץ להיות מעורבבאמצעות חשיפת התהליכים נוכל לרתום את הסטודנטים ונאפשר 

עלינו להראות לא רק אירועים, אלא גם את התהליכים הארוכים בעשייה ובפעילות האגודה. 

 והמשמעותיים שאנו מקדמים.  

ועלינו להישאר רלוונטיים בכל אפיק תחום המדיה מתפתח כל הזמן  -קידום אפיקי פרסום חדשים ●

 נו נמצאים בו, ולפרסם שם תכניםעלינו להיכנס לכל אפיק חדש שהסטודנטים של פרסום.

  .אין וכו'קדנסטגרם, טיק טוק, ליניא -בהתאם

יום אוריינטציה, ימים פתוחים והפנינג פתיחת שנה, הם ימי  -בימי שיאוהמועצה אגודה הפרסום  ●

  .להעצים ימים אלו ולחזק את הנוכחות שלנו בהםדה והמועצה. אנו צריכים גובפרסום הא שיא

 הםבלהציג לסטודנטים את כל התחומים  הפעילות שלנו היא קריטית! עלינובימים אלו חשיפת 

 עזר באגודה וכך לתת מענה לכל הצרכים והקשיים שלהם באוניברסיטה. ייכולים לה הם

עיתון האגודה  עיתון. בלהעצים את המקום של הסטודנטים –במה לסטודנטים בעיתון הצ'ופצ'יק  ●

הכתבות בעיתון, שמתפרסמות גם באופן מקוון, . סטודנטיאליתפורמה לביטוי יצירה פלט הינו

למה שבאמת מעניין את הסטודנטים ומאפשרות מקום לביטוי יצירה סטודנטיאלית נוגעות 

  ויכולת התנסות בתחום זה.

אירוע חבר הנאמנים חשוב וקריטי לגיוס כספים לטובת פעילות  -חבר הנאמנים וגיוס תרומות ●

יח אירוע המציג את נעשים חודשים קדימה בכדי להבט נווותכנהיערכות לאירוע ההאגודה. 

רשמי ועדכני. האירוע נערך בהובלת רמ"ד הסברה, ומהווה הזדמנות להציג באופן  פעילות האגודה

בפני האוניברסיטה ותורמים מהארץ ומהעולם את הפעילות החברתית והקהילתית, שירותי 

 י התרבות הייחודים ואת עוצמת האגודה כמרכז החיים בנגב. הרווחה שאנו מעניקים, אירוע

לאתר ואת הנגישות שלו  ותצורך דחוף בכדי להגדיל את הכניס -התאמת אתר האגודה למובייל ●

 ענות ליצירת אפליקציה של האגודה. ילסטודנטים. בנוסף, יש לבדוק ה
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 מדור רווחה

סטודנטים ערבים,  -יםיקהלים ייחודעל ה בדגש יימעניק מענה רווחתי לכלל האוכלוסהמדור 

בינלאומיים ותארים מתקדמים. המדור הוקם לפני שנה )לאחר שהיה משרד תחת סיו"ר(, והוא 

מאפשר התמקדות בתחומים ובקהלים שלא קיבלו מענה מקיף עד כה.  השנה, יש להמשיך לעצב את 

 את תחומי העבודה בהם המדור מתמקד. ומדור רווחה 

 העשייה לשנה הבאה:  עיקרי 

כול ישהקמת מאגר הדירות הינו מהלך ראשוני ופורץ דרך  -פרויקט מאגר הדירות של האגודה ●

אנו  כאגודה. םהדירות ולפקח על מחירי הדירות באזורים הסטודנטיאליי שוקלשנות את פני 

כדי תחילה,  ולהכתיב את הסטנדרט בשוק הדירות. לשמור על כוחנו כצרכנים בבאר שבע יכולים

 קמפיין על ידילעשות שינוי משמעותי בתחום הדיור, אנו צריכים להטמיע את מערך הדיור 

  הסברתי שמדגיש שהכוח בידיים שלנו. 

בתחום הנגישות בקמפוס. בהמשך לתהליך שמתרחש בשנים  שייההגדלת הע -נגישות כסטנדרט ●

האחרונות, יש לשפר את ההכשרה הפנים ארגונית למענה נגיש וליצור סטנדרט של תודעה נגישה 

, כיוון שלו יש להעביר את התחום תחת אחריות הרמ"דבכל אירועי האגודה. בכדי לעשות זאת 

  פעילות האגודה. כל על רוחביתראייה יש 

מענה באירועים ובתהליכים ארוכי טווח - לאוכלוסיות שונות בקמפוסהרווחתי  המענהחיזוק  ●

קידום שיתופי פעולה עם דיקנאט הסטודנטים בכדי לתת מענה טוב יותר  .לאוכלוסיות ייעודיות

א לידי ביטוי בפרויקטים משותפים ובחיבור תהליכים בתוכנית עבודה. ובילסטודנטים הערבים, ש

", Buddy Systemלהמשיך לקדם שיתוף פעולה עם המחלקה לקשרי חוץ בתוכנית "בנוסף, יש 

ם ולסייע ילפני הגעתם לארץ, לקשר אותם לסטודנטים ישראלי בינלאומיים לסטודנטיםולסייע 

 להם בתהליכי הבירוקרטיה וההתאקלמות. 

העלאת . לא לאפשר המעקב והבקרה על פיקוח המחיריםלהמשיך את  -פיקוח מחירים בקמפוס ●

לפקח על נוכחות . בנוסף יד על "יישור קו" לאורך השנהקפמחירים של זכיינים בקמפוס ולה

 דים: טבעוניים, ללא גלוטן וכו'. מוצרים ייחו

סדים בכיס חוסר ידע בהתנהלות פיננסית בסיסית גורם להפ -"התנהלות פיננסיתקידום תחום " ●

מידע על  הנגשתיש לקדם  וב מתמיד., וכסטודנטים הנושא הזה חשהאישי של כל אחד מאתנו

יש לבחון שיתופי פעולה  בנוסף תלוש השכר, פנסיה, חובות וזכויות של שכירים וצרכנות נבונה.

 עם ארגונים ועסקים מקומיים ולהתייחס לזוגות צעירים ולדרך שאחרי התואר.

כמו בכל שנה, האגודה מנסה להקל בתהליכים בירוקרטיים  -המשך הנגשת תהליכי בירוקרטיה ●

קו וביטוח לאומי. יש להמשיך את המענה שאנו -ארנונה, עורך דין, רב -המוסדות השוניםמול 

ם משרד כמו אפשרות לשת"פ עולחשוב על דרכים נוספות להנגיש בירוקרטיה, נותנים לסטודנטים 

  ערבית.הלהקפיד על מידע גם בשפה האנגלית ו . כמו כן עלינוםהפנים לחידוש ת.ז ודרכוני

נות, קשר רציף בנושא עם דיקנאט ומתן תמיכה לסטודנטים הגרים במעו המשך סיוע -מעונות ●

 ויצירת פלטפורמות חברתיות.  הסטודנטים
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 מדור מעורבות חברתית

והארגונים. מדור המעניק סיוע ופלטפורמה לפעילות חברתית סטודנטיאלית בקמפוס, דרך התאים 

וספה השנה ן המגדרי בקמפוס והחיבור לעיר באר שבע. למדור נובנוסף, המדור מקדם את נושא השווי

התהליכים שמדור  הוכחה כהצלחה אדירה.והסטודנטים  קריירה וזוגיות, בעקבות מיפוי צרכי רכזת

 מעורבות צריך להתמקד בהם השנה:

מדור מעורבות מקדם תאים וארגונים רבים, תומך בהם  -פלטפורמה למעורבות סטודנטיאלית ●

, על ידי להמשיך ולעודד אקטיביות חברתית ופוליטית בקמפוסומלווה אותם לאורך השנה. יש 

אירועים שמעלים את המודעות כמו יריד תאים וארגונים, יום פוליטי, פאנלים, שיתופי פעולה בין 

ו הנגטיב, וסמינרים והכשרות לראשי התאים התאים והארגונים עם פלטפורמות מהאגודה כמ

 בנושאים רלוונטיים כמו חשיפת פעילות באמצעות הסברה וניו מדיה.  

מאבק שהתחיל השנה עקב ריבוי תלונות של סטודנטים וסטודנטיות  -מרחב בטוח בקמפוס ובעיר ●

ה יחד עם יש למגר את התופעעל הטרדות, גניבות ופגיעה ברכוש בשכונות המקיפות את הקמפוס. 

בכדי להבטיח תחושת ביטחון לכל הסטודנטים שלנו ללא הבדל  משטרת באר שבע והעירייה

הטרדות מיניות בקמפוס יחד עם פורום מכל הסגלים,  תקנוןמגדרי. בנוסף, יש לפעול לשינוי 

 המועצה ורכזת שוויון מגדרי. 

, על ידי שיתופי פעולה עם התאים הרחבת המענה הנפשי הניתן לסטודנטים -בריאות הנפש ●

"  ודיקנאט הסטודנטים. השנה התחלנו לפעול Be soul mate",שהוקמו השנה: 'בשביל הנפש' 

והוקמו מספר פלטפורמות המאפשרות סיוע לסטודנטים בתחום זה בעקבות צורך שעלה מהשטח, 

 ור עליהם. ולשמאותם בשנה הקרובה עלינו למסד שלנו, ש

באמצעות עבודה משותפת עם  חיבור קהילת הסטודנטים לעיר באר שבע - בעחיבור לעיר באר ש ●

 , תנועת אורעיריית באר שבע, פורום אגודות הדרום, מועצת הנגב, ארגון "הרשת" -גורמי מפתח

משרות סטודנט בעיר, סביבה בטוחה ותהליכים יש להמשיך בפעילות המשותפת בכדי לקדם . ועוד

  בעיר.לטובת הסטודנטים נוספים 

לחזק את הקשר בין תושבי באר שבע והסטודנטים על ידי שדרוג פרויקט שמטרתו   -'עושים רחוב' ●

המרחב הציבורי המשותף. יש לחזק פעילות זו, ולהוציא יותר אירועי אגודה לשכונה, בכדי 

 בשכונות המקיפות את האוניברסיטה.הסטודנטים לקהילה ולחבר את ודעות קהילתית להעלות מ

זה חשוב וקריטי להעמיק בו. יש לחבר את עולם התעסוקה, החל  תחום -זוגיותתעסוקה ותחום  ●

יש לבצע מיפוי של מקומות התעסוקה ממדעי הרוח ועד מדעי הטבע, לקריירה שאחרי התואר. 

המציעים משרות לסטודנטים ופרקטיקום מעשי, וליצור עוד משרות בעיר. לאחר המיפוי יש 

  .  למדור רווחהלבחון העברה של התחום 

. מערך עלינו להיערך בכל שעה למצב חירוםחלק מהמציאות בישראל, כ -היערכות לשעת חירום ●

דה ומערך מתנדבים מכל גורמ"ד מעורבות, כולל את עובדי האהחירום שמנוהל ע"י 

להעניק מענה ולהיות מתוקף )גם למצב של עבודה מקוונת( האוניברסיטה. המערך צריך 

 ילה באופן מיידי מרגע פתיחת נוהל של מצב חירום.לסטודנטים ולקה
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 מדור תרבות

חוויה החברתית והתרבותית שהיא מציעה לסטודנטים. אין כל זכות ההאגודה שלנו ידועה בכל הארץ ב

: וס ההוויה הסטודנטיאלית והחברתיתיסבבהמדור היא עוגן משמעותי בעיצוב וספק שפעילות 

ואירועי השיא מהווים חלק אינטגרלי בחוויה  טבפוזיטיב, החוגים, נבחרות הספורההופעות, האימונים 

של כל סטודנט וסטודנטית ועוזרים להם לפתח פנאי והווי משותפים היוצרים חיבור ושייכות חברתית. 

 אני מאמינה ש"סוס מנצח לא מחליפים" ולכן היעדים לשנה הקרובה הם העמקה של הקיים:

. יש אירועים מגוונים הנותנים מענה לכל קהל הסטודנטים- המתאימים לכולםאירועים לכולם  ●

למקד את אירועי התרבות לקשת הקהלים הנמצאים באוניברסיטה ולאפשר חוויה תרבותית 

 לכולם.

. בשנה הרחבת ההנגשה לבעלי מוגבלויות בכל אירועי האגודה- מתן דגש על נגישות באירועי אגודה ●

ין בהנגשה באירועים השונים, אם זה בתמלול אירועים ואם זה האחרונה ניתן היה להבח

קדימה ולהכניס זאת רצה לקחת את נושא ההנגשה צעד במדובבת לשפת הסימנים. אני א

הנות ילהבין את הצרכים טוב יותר בכדי לסייע לכל הסטודנטים שלנו ל. יש בכל אירוע סטנדרטכ

 מאירועי התרבות.  

מות בשנים האחרונות מדור תרבות בוחן קידום של יוז -סטודנטיאליותיצירת נוהל יוזמות  ●

הוא  ני מאמינה שחלק אינטגרלי מהאגודהבקשיי בירוקרטיה. א סטודנטיאליות, אך לרוב נתקל

. לכן יש ליצור נוהל המגדיר איך ניתן לקדם יזמות להוות בית ליצירה של סטודנטים

 הנות מפלטפורמה זו.  ילסטודנטיאלית ולאפשר לכמה שיותר סטודנטים 

. יש דהגויש להעצים ולקדם אותה באירועי אומגמה שהתחילה  -סטנדרט ירוק באירועי אגודה ●

 המקדמים שינוי סביבתי כדי לקדם את הנושאוהתאים להעמיק את שיתוף הפעולה עם הארגונים 

 . ולהשריש אותו כסטנדרט בכל אירוע

לכן עלינו לשים  ,סטודנטים בשביל סטודנטיםהכל לפני  -מתן במה לסטודנטים באירועי אגודה ●

לשים דגש על יש עות חימום באירועים מרכזיים. בהופובמה לסטודנטים באירועים מתן גש על ד

 ג'אם, במה פתוחה וכו'. יפואטרי סלאם, ערב יאירועים של יצירה סטודנטיאלית כמו ערב

במחירים ם ואימונים האגודה המציע מגוון חוגי הסטודיו הוא שירות ייחודי של -סטודיו פוזיטיב ●

בכדי להמשיך ולהעצים את פעילות הסטודיו יש  ימים בשבוע לאורך כל השנה. 7ים, אטרקטיבי

לתכנן תוכנית ולהגדיל את תקן מנהלת הסטודיו. יש  הפוך אותו למשרד עצמאי תחת סיו"רל

, מענה לקהלים נוספים םוונטייורל שיעורים חדשנייםהמתייחסת למספר היבטים:  ארוכת טווח

דים למשל שיעורים מופרדים לנשים וגברים כך שסטודנטים וסטודנטיות דתיים, יהו -בקמפוס

במחירים אגודה מכירת מוצרי ספורט ממותגים ו ודיוהסטנראות קידום  .יוכלו להשתלב ,וערבים

 אטרקטיביים.  

 


