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* תקציב שנתי מתפרסם בסיום שנת הלימודים
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מדור אקדמיה

ספריית השאלה

ייצוג סטודנטים/ות 
בוועדות האוניברסיטה

משרד סיוע אקדמי

בנק בחינות 
וסיכומים

מילואים

ליווי בוועדות משמעת

קורסים חיצונייםליווי ועדי מחלקות



מדור רווחה

תמיכה בסטודנטים/ות 
בינלאומיים

קידום תחום הדיור 
בבאר שבע

תפעול מאגר הדירות
של האגודה

אחריות על
נגישות שירותים

ייעוץ חינם
מעורך דין

רווחה פיזית 
ונפשית

תמיכה בסטודנטים/ות
ערבים

סיוע בקבלת הנחה 
בארנונה, ביטוח לאומי ורב-קו



מדור תרבות
אירועי אגודה
בתוך ומחוץ לקמפוס סטודיו "פוזיטיב"

חוגי "אפטר"

תחרויות ספורט

יום הסטודנט, אירועי פתיחת שנה
ואירוע פורים

תכני תרבות מקוונים

עיריית באר שבע
יצירת קשר

ייצוג הסטודנטים/ות במרכז הספורט



מדור מעורבות

חמ"ל מתנדבים
בעת חירום

ליווי ותמיכה
בכ-120 תאים וארגונים בקמפוס

השתלבות
בשוק התעסוקה

"מרחב בטוח"
בקמפוס ובעיר

פרוייקטים לשיפור סביבת המגורים – "עושים רחוב", "עושים בניין" 

קידום הקהילה 
הסטודנטיאלית בב"ש

תמיכה וליווי נפגעי/ות
הטרדה מינית

מיזמים
ומדיניות ירוקה

מתן מענה 
בתחום בריאות הנפש

ליווי של סטודנטים/ות 
דתיים ויוצאים בשאלה

קידום שוויון מגדרי
ותמיכה במיזמי זוגיות



הסברה ושיווק

ניהול דפי הפייסבוק 
והאינסטגרם

הטבות לסטודנטים/ות
בעסקים מקומיים

הטבות לצעירים
עמוד פייסבוק )בקרוב(

קידום עסקי
סטודנטים/ות

צ'ופצ'יק
במהדורות דיגיטליות

מענה לפניות סטודנטים/ות בעמודי הפייסבוק

תפעול אתר
לחברי אגודה



שינויים מרכזיים | תשפ"א

חיזוק עסקים מקומיים
בדגש על עסקי סטודנטים 
דרך אפיקי השיווק ואירועים

העברת עיתון
הצ'ופצי'ק לדיגיטל

1
צ'ופצ'יק

1

הקייטנה 
של

בן-גוריון 
אנחנו יודעים מה 

עשיתם בקיץ
האחרון | עמ' 28

40
מ' 

ע

16
מ' 

ע מתחמם

לא מחכות לאביר

למה הפסקנו להשתמש 
בקשים וכלים חד פעמיים?

הבחורות האמיצות שישכנעו אתכן 
לקחת את המושכות לידיים

| ה' בחשון תש"פ | 03.11.2019 | גיליון מס' 582

עיתון האגודה הסטודנטיאלית • אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Bgu4u.co. i l

הקמת חמ"ל מתנדבים
בעת הצורך

הפקת אירועי
תרבות ומעורבות
בתוך ומחוץ לקמפוס

פיתוח
אפיקי שיווק דיגיטלים
בהתאמה לתקופת הקורונה

חיזוק מדור אקדמיה
על מנת לתת

מענה איכותי ומרחוק

בשל היקף העבודה הצפויהפחתת תקינת העובדים ב-25%



חולקו באופן הבא על פי החלטת המועצה הסטודנטיאלית:

תקציב תשפ"א  >>  ₪ 100,000

לטובת סיוע כלכלי לסטודנטים/ות  >>  ₪ 100,000

לטובת ערבי מחלקות והוקרה לוועדים מסיימים  >>  ₪ 50,000

לטובת יצירת פעילויות תרבות  >>  ₪ 207,000

לרווחת הסטודנטים/ות   

יתרות שנת תש"פ: 457,000 ₪

* עקב שינויים מתמשכים בהנחיות הקורונה והגבלות בעולם התרבותי,

   הסכום לא נוצל במלואו


