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  7 # ת מעורבותועדישיבת סיכום 

 
 Zoom  -בצורה מקוונת  28/10/2020בתאריך  התקיימההישיבה 

 20:30 זמן סיום: 18:30זמן התחלה: 

 

 :/ותנוכחים

 , דור ישי ויותם קיפניס.שפרןשיר איילת גל,  :שנכחו בוועדה הוועדה י/ותחבר

 חסר: יניב גורודצקי.

 .דניאל רימברג – רמ"ד מעורבות 

 ן:שנכחו ותפקידיה ותמשקיפ

 .ברק דביר –מזכ"ל המועצה 

 משתתפות נוספות:

 בית"הוזמנה לדיון בנושא זוגיות בקהילה הלהט יו"ר האחווה הגאה לשעבר – רינת צוק בזק

 

 

 :סדר יום

 נושאים לדיון: 

 עדכונים מרמ"ד מעורבות ויו"ר הוועדה. (1

 פתיחת שנת הלימודים בצורה מקוונת. (2

 ות ביוזמת חבר הועדה יותם קיפניס בדגש על שילוב הקהילה הגאה.דיון על מטרות מדור קריירה וזוגי (3

 

 פומרנץעמי  –היכרות עם חבר ועדת ביקורת החדש שילווה את ועדת מעורבות בתשפ"א : הנושא

א התחבר בתחילתה לזום והציג את הו מעמי להיות נוכח במהלך כל זמן הוועדה, לכן נבצר

עצמו ואת תפקידו. הודנו לעמי על שהגיע ושנשמח להמשך שיתוף פעולה פורה עם נציגי 

 ועדת ביקורת.

בוועדה הנוכחית לא הוגשו הצעות החלטה להצבעה. הועדה תכיל עדכונים  חשוב לצין כי

 ודיונים בלבד.

מלבד חלק זה בו הציג עמי את עצמו לוועדה, המשך הוועדה התקיימה ללא נציג וועדת 

 ביקורת.

נכח חבר 

ועדת 

ביקורת 

במהלך 

 ☒הדיון: 

נושא 

חסוי: 

☐ 

 
 

 עדכוני רמ"ד מעורבות: הנושא

  נק"זמתווה שני: 

הנושא בעיכוב משום שעדין מטפלים במתווה של שנה שעברה. עקב הקורונה ניתנה הארכה של שלושה 

לאשר באופן סופי  על מנתבקרוב תתכנס הוועדה  חודשים, כך שיש כרגע חפיפה בין המתווה הקודם לנוכחי.

 . והצפי הוא שבשבוע הבא יפורסם המתווה את כל הארגונים

 פורום תאים וארגונים:  



 

 

עיריית באר שבע לא מאפשרת כרגע אף התקהלות מכל סוג שהיא בצורה רשמית. לכן לא ניתן לבצע את 

הפורום בצורה פרונטלית. תאים וארגונים עושים זאת בצורה עצמאית ומפרסמים את עצמם בדרכים שונות 

 ץהתייע)למשל דוכן בפארק הסופרים(. המדור 

 תחום הקהילתי:ה 

האגודה והעיר באר שבע. הסיקו מסקנות רבות על פעילו באמצעותו  פורסם לפני שנתיים,  . "סקר חיים בנגב"1

"החיים תחת שגרת הקורונה" למשל חיי חברה חדשה:  תיכנס רובריקה בימים אלו עובדים על סקר חדש, 

ועוד. כשאין קמפוס, האם מצב התחלואה בעיר משפיע על רצון הסטודנטים/ות לגור בעיר, שאלות דמוגרפיות 

את העירייה ואת המענים שהיא מציעה לאוכ' אלא גם  תנו,מסקנות הסקר לא ישרתו רק אוחשוב לציין ש

 .ח התוצאות יגיעו בתחילת סמסטר ב'ניתו, 2020: דצמבר הסקר צפי פרסום הסטודנטיאלי.

ראש יוצג ל בהמשך זה שונים בעירייה, היתה פגישה גדולה עם מנהלי אגפים -מרכז הצעירים בשכונה ד' . 2

יאפשר מרחב פעולה רב לאגודה.  מרכז כזהואז מנהלת המרכז תוציא בקשות להצטיידות. בשגרת קורונה העיר 

 צפי פתיחה: .בשיפוצים מרכז כעתה המרכז יהיה בית לתאים וארגונים בנוסף לקמפוס.ישנה שאיפה ש בנוסף,

 .2021אפריל מינימום 

 יוצאים/ות תחום ההקהילה הגאה ו תחום )תחתיו נמצא גם תחום שיוויון מגדרי והטרדות מיניות

 :בשאלה(

האגודה, רמ"ד מעורבות ורכזת שיוויון מגדרי  ר"יונושא שנמצא בטיפול  –שינוי תקנון הטרדות מיניות . 1

. חשוב לציין שהמצב הקורונה המתווה שהוסכם לפני ו לדרישתישלח מכתב רשמי מטעמנ והטרדות מיניות.

מת הפרדה בכל מה שקשור למקרים שמתרחשים בין סטודנטים/ות וסטודנטים/ות ובין מקרים שקיי כיום הוא

שמתרחשים בין מרצים/ות לסטודנטים/ות. ישנו בית דין שמטפל בעבירות משמעת אקדמיות ובאותו בית דין 

מטופלים גם מקרים של אלימות והטרדות בין סטודנטים/ות לסטודנטים/ות. אך במקרים בהם סגל 

ר/זוטר מטריד סטודנטים/ות, אין לנו כסטודנטים/ות נציגות וקול בנושא. דרישתנו היא שתהיה נציגות בכי

 כשמתרחשת פגיעה/הטרדה/אלימות בין סגל בכיר/זוטר לסטודנטים/ות.גם סטודנטיאלית בבית הדין 

פעול בתחום חבר ועדה ציין שלדעתו הלומדה להטרדה מינית מהווה יותר כסת"ח מאשר באמת מלמדת ושיש ל

זה. רמ"ד מעורבות השיב שזוהי אכן תחושה של סטודנטים/ות רבים/ות. נושא זה תלוי בשת"פ עם ד"ר הילה 

רימר. אין ספק שזהו תחום שיש להתעסק איתו ולפעול בו, אך ראשית חשוב יותר לשנות את הרכב בית הדין 

 הפנימי, תהיה לזה השפעה גדולה.

ראש אגף הציגו את תוצאות סקר 'מרחב בטוח' ל מיניות ורמ"ד מעורבות . רכזת שיוויון מגדרי והטרדות2

 .נהל תחנת משטרת באר שבעמו בעיר הביטחון

הדיקנאט נרתם לפרסם סקר על מנת למפות את הנושא. על הסקר ענו כמה מאות  תחום היוצאים בשאלה:. 3

מדור מעורבות  .בשאלה בקמפוסקהילה לא קטנה של יוצאים/ות של סטודנטיות/ים, דרכו עלה כי ישנה 

יפעלו בנושא.  עם תא יוצאים בשאלה הסקר, ורכזת שיוויון מגדרי והטרדות מיניות ביחד נתוניםב שתמשי

, דרכה ניתן לקבל הטבות שונות כמו עזרה קיימת תוכנית ממשלתית ליוצאים בשאלה מהמגזר החרדי

 עבור מגזר זה. אקדמית. הדיקנאט פועל בנושא על מנת לנסות למצות זכויות

. בתהליך שנמשך למעלה משנה, מדור מעורבות ומדור הסברה מקפידים על כתיבת פוסטים שידברו לכמה 4

 שיוויוןשיותר מינים ומגדרים. הפוסטים שהאגודה מעלה עברו מסלשים )/( לנקודות ).( רמ"ד הסברה, רכזת 

כשפונט כתב  על מנת לקבל כלים נוספים. תסדנת כתיבה מגדרימגדרי והטרדות מיניות ורכז ניו מדיה עברו 

 .שהאגודה תפרסם אלף ישתפר ויצא לשוק לשימוש נרחב, יש כוונה להשתמש בפונט זה לפוסטים

האחווה הגאה . רכזת שיוויון מגדרי והטרדות מיניות, רכזת קריירה וזוגיות ורכזת עובדות כעת בשת"פ עם 5



 

 

 בית."ליצירת אירוע משותף לקהילה הלהט

 ריירה:תחום ק 

עם המרכז לפיתוח  ת בשת"פ עובד ומצליח. בנוסף לכך, רכזת קריירה וזוגיות רץ "הכר את הבוגר"פרויקט . 1

בוגרים/ות מהאוני' בשלל תחומים שילוו מבחינה תעסוקתית סטודנטים/ות.  -"תוכניות מנטורינג "קריירה על 

 האגודה תיכנס לתחום. לכן מתפקד, כ"כ הוא לא ךא "ארגון הבוגרים"יש לאוני' את 

 עלה במהלך הקורונה ובקרוב יחזור שוב.  –פוסט משרות חמות . 2

 "360. השנה החל שת"פ בין האגודה ל"מרכז יזמות 3

. תקבע פגישה בפארק ההייטק, כיום המקום לא כ"כ רלונוטי לסטודנטים, בתקווה שבשת"פ עם הפארק נוכל 4

 להצמיח קריירה ותפקידים לסטודנטים/ות.

אילו משרות יהיו ו האם השאלה משרות אזרחיות, גם יטק תציעיבסמוך לפארק הה תשנבניית התקשוב יקר. 5

יש עוד כמה שנים טובות עד שקריית התקשוב תיפתח אך זהו  תחום נוסף  .סטודנטיאליתהלה הימותאמות לק

 שניתן לייצר דרכו אולי משרות לסטודנטים/ות.

זה היה ש ברמסת .עשתה מיפוי של חברות רבות בעיר לפי תחומים בתפקיד הקודמת וזוגיות קריירהרכזת . 6

על מנת שייעשה בזה שימוש  המיפוי הראשון שנעשה בעיר בנושא. האגודה העבירה את התוצאות לעירייה

 .לטובת הקהילה הסטודנטיאלית

 :מעורבות סטודנטיאלית 

מעורבות חברתית המחלקה ליקה ורי אפהמחלקה ללימוד ובד בשת"פ עםע אלית ירכז מעורבות סטודנט. 1

 .19.11שיחול ב  לייצר אירוע בחג הסיגד

 . יהיה בהמשך פאנל פוליטי נוסף.2

תאים וארגונים בצורה יותר את הלהנגיש  עובדים בשת"פ על מנת ע' דובר. רכז מעורבות סטודנטיאלית ו3

 פודקאסטים, לייבים וכו'. ורחבה כגון זורמת

שעות חודשיות לכל  70מלגה מקרן גרוס לשני מלגאים,  קיימת ,חזר לפעולה פייסבוק העמוד - עושים רחוב. 4

 עושים רחובשעבר במליאה האחרונה לטובת  יש את הכסף כמו כן, .על מנת להמשיך ולקיים את הפרויקט אחד

 וגם העירייה מוכנה לשים סכום בקול הקורא לבניינים שירצו לקחת חלק.

 

עברה בהצלחה ובאופן שמותאם להגבלות ם המקוונת מבחינת מדור מעורבות הלימודיפתיחת שנת לסיכום, 

תאים וארגונים שמנסים למצוא  בנושא חוץ מהאירועהקורונה. כרגע פועלים על פי תוכנית שאושרה לתשפ"א, 

 אלטרנטיבי. תמיד אפשר לעשות אותו בזום אך זה הפיתרון האחרון.לו פתרון 

 

ה לשבח את התנהלות רמ"ד מעורבות והרכזות והרכזים במדור שעובדות/ים בצורה בהזדמנות זו הוועדה רוצ

מצוינת על אף הגבלות הקורונה. נראה כי מתבצעת עבודה מהלב ולא רק מעצם תוקף התפקיד. על כך, יישר 

 כוח.

 

 
 
 

 עדכוני יו"ר ועדת מעורבות: הנושא

 מועצה, כפי שיו"ר הועדה ציינה בוועדת נו בזוהי הועדה אחת לפני אחרונה עד שמסתיימת הקדנציה של

 הקודמות, זהו ה"מאני טיים" לקדם נושאים והצעות החלטה שקרובים לליבכם/ן. 



 

 

  את הלימודים במטרה שתעודת הסיום שלהן  2019בקיץ מתנהל מאבק של בוגרות האוני' שסיימו

כלל. המצב הקיים הוא , או שיהיה לא ממוגדר "בוגר/ת" ולא "בוגר" -תיכתב בהתאם למגדר שלהן 

"בוגר". מכתב נשלח מטעמן לגורמים רבים  - בתעודה בלשון זכר שלכלל הבוגרים והבוגרות נכתב

יכול להיות שמקרה זה רלוונטי לכלל  באוני' וגם לאגודה הסטודנטיאלית שתומכת בנושא.

מטעם האוני' . נמתין לתשובה 2019ולאו דווקא למחזור שסיימו בקיץ  שעתידות לסיים הסטודנטיות

 ובהתאם לכך נחליט האם וכיצד לפעול בנידון.

 איילת גל ויו"ר וועדת מעורבות עובדות בחודשים האחרונים על  -סטי יחברת הוועדה וראש התא הפמינ

הפרויקט מתנהל ללא קשר לפעילות הוועדה. בקרוב יופץ  פרויקט העוסק במערכות יחסים אלימות.

 . חבר/ת ועדה שמעוניינים/ות לקחת חלק מוזמנימות להצטרף.שאלון מיפוי צרכים בעזרת האגודה

 
 
 

לקהילה הלהטבית מאירוע זוגיות שנערך בתקופת מבחנים של  בנושא הצמידים הסגולים דיון: הנושא

 סמסטר א' תש"פ

 יו"ר האחווה הגאה בשנה שעברה )תש"פ(. –לדיון הוזמה רינת צוק בזק 

בנושא תפקיד רכזת קריירה וזוגיות, בדגש על הזוגיות ולבחון כיצד יותם קיפניס חבר הועדה ביקש לדון 

שהתרחש בתקופת  זאת עקב אירוע הצמידים ה שיותר מתייחסת לקהילה הגאה,התפקיד יכול להתנהל בצור

 להט"ב( –צמיד סגול תפוס/ה,  –פנוי/ה, צמדי אדום  –מבחנים שנה שעברה )צמיד ירוק 

יו"ר הוועדה ציינה שהלקחים נלמדו, כפי שרמ"ד מעורבות ציין כיום יש שת"פ עם האחווה הגאה כשהם 

היה חשוב לנו כוועדה לשמוע את קולה של רינת  בכל מקרה שותפים מהשלבים הראשוניים ביותר בתהליך.

 בקהילה הגאה.בנושא ואיך זה נתפס 

הפנים קדימה, בגדול העבודה מול האגודה היתה טובה, מדור הצמידים כבר לא רלוונטיים ואנחנו עם רינת: 

בשנה שעברה, הכשל  ר ועדת תקנון הנוכחי( שהיו בהנהלת האחווה הגאהמעורבות פנה לרינת ואור ליליאן )יו"

היחיד שהיה הוא שפנו אליהם בשלב מאוד קרוב לביצוע, אחרי שכבר הצמידים הוזמנו ואז לא היה להם הרבה 

sayאו לא להשתמש בצמידים.  עקב הזמן הקצר נציגי האחווה הגאה לא יכלו להציע דרכים אחרות  , רק אם כן

 לפעולה בנושא שיותר מתאימות לדעתםן.

 להבא יש לפנות לנציגי האחווה הגאה בשלבים המוקדמים של התכנון ולא בשלב הביצוע.

ז נוצר השיח, לא עלתה נושא ואאיילת חברת הוועדה ציינה שהיא הסבה את תשומת ליבו של אור ליליאן ל

 לפנות אליהם בשלב התכנון. מחשבה מטעם מדור מעורבות

 בנושא. /הרגישותדור חבר הוועדה ביקש מרינת לחדד את הבעייתיות

נרחב וסוער  מאוד , היו קולות רבים שעלו. זה פתח דיוןואחיד מצד אחד הקהילה זה לא משהו אחד: רינת

צהוב ואם -אדום-התייחסות ללהטב בתוך הצמידים, שזה לא יהיה רק ירוקבתוך הקהילה. היה חשוב שתהיה 

זאת? בנוסף, יש משהו בסימון של הקהילה הלהטבית בצבע  סמןבנשים כיצד היא אמורה ל תאישה שמתעניינ

א.נשים  30ה בו השתתפו כ . נערך דיון בנושא מטעם האחוואחר שמדיר אותם ומסמן באופן לא חיובי

חצי וורוד. -מפוס, עלו שם דעות רבות ורעיונות יצירתיים, למשל צמיד שהוא חצי ירוקמהקהילה הגאה בק

כשעושים דברים שקשורים לזוגיות הקהילה  –רינת ציינו שזהו תהליך שלוקח זמן ויש לבצע זאת ברגישות 

גודה הגאה זה לעיתים מגיע עם צורך מסוים/היבטים נוספים. חשוב שנמשיך בדיאלוג ושיתוף פעולה עם הא

בנושא, כפי שקורה היום. כיום עדין ישנו קושי בלהיות סטודנט להטבי בקמפוס. הזהות הזו לא תמיד מקבלת 

מקום, מחקרים נעשים על סטרייטים, מרצים/ות תמיד יוצאים/ות מנקודת הנחה שהסטודנטים/ות בכיתה הם 



 

 

ממש יכול לשנות את החוויה שלהם שתדעו שיש אנשים שזה  –סטרייטים. זה שהאגודה פונה בלשון פנייה כללי 

בקמפוס. יש דברים קטנים שמעניקים תחושת שייכות יותר ממה שניתן לדמיין. לכן שיתוף הפעולה הזה כה 

 חשוב.

רמ"ד מעורבות: מקבל את התחושות, בתקופה ההיא הייתי רכז מעורבות, אך לצורך הדיון נעשה ברירו בנושא. 

ד הסגול הגיע משיח עם אור רכז שהיה אז רמ"ד הסברה באגודה ופעיל היה פה פספוס של המדור. רעיון הצמי

בקהילה הגאה בעיר. אין ספק שהלקח נלמד. כפי שצוין, ישנו אירוע המיועד לקהילה הלהטבית ובו אור ליליאן 

)כיום יו"ר האחווה הגאה ויו"ר ועדת תקנון( שותף בזה עוד משלב א' על מנת שיהיו אינפוטים חשובים מצד 

 ילה.הקה

דתה על ההזמנה וציינה לחיוב את שיתוף הפעולה והעבודה המשותפת שקורית בין הקהילה הגאה רינת הו

 לאגודה.

בנושאים שקשורים אגודה תמיד תפעל לשיתוף פעולה עם האחווה יו"ר ועדת מעורבות ציינה שחשוב שה

ות אלינו לוועדת מעורבות, אם בנוסף לכך ועדת מעורבות מזמינה את כלל הקהילה הגאה לפנלקהילה להטבית. 

יש דברים שמרגישים אל בנוח או רוצים להתריע מראש, תרגישו בנוח לבוא להשמיע את קולכםן. זו אחריות 

 קורים מקרים כאלה שוב.ש אלינו לוועדה להבא במידהשל האגודה וזו גם יוזמה שלכםן לפנות 

 
 

 וזוגיותדיון בנושא "זוגיות" בתקן רכזת קריירה : הנושא

יש לשים לב  יותם: אני מבין את חשיבות נושא הזוגיות, חשוב לי שזה יתנהל בדגש על זוגיות בריאה והכלה.

שהדיבור על זוגיות לא יהיה מחפיץ נשים ושבחירת הרטוריקה והסמנטיקה בנושא תקדם זוגיות בריאה 

  והכלה, למשל  לא להשתמש במונחים כמו "אומנות הפיתוח".

אש התא הפמיניסטי( ציינה כי לא נתקלה באירועים של האגודה שהיו מחפיצי נשים, טוב שכך איילת )ר

 ושיימשך כך.

חשוב שאירועים באגודה יבואו גם מתוך מחשבה על הקהילה הלהטבית. חשוב שניצור בנוסף לכך, יותם: 

סיף במכרז של רכזת לקחו בחשבון. אולי כדאי להויתשתית לעתיד שבמועצה ובאגודה הבאות הדברים האלה י

 .קריירה וזוגיות שאלות על יחסה לקהילה הגאה כמו שיש במכרז של רכזת שיוויון מגדרי והטרדות מיניות

רמ"ד מעורבות ציין שהולך לצאת השנה סקר חיים בנגב, אם סטודנטים/ות יסמנו את תחום הזוגיות במקום 

וריד את תחום הזוגיות ולהשאיר רק את כמו שהיה בפעם הקודמת, אפשר להציע לה 2נכון, ולא במקום 

שעות כשהרוב המוחלט של הזמן הרכזת עוסקת בנושאים של קריירה ולא זוגיות,  40קריירה. כעת זהו תקן של 

 היא בקושי מגיעה לנושא הזוגיות.

רמ"ד מעורבות ציין כי לדעתו לא כדאי לשאול שאלה ישירה במכרז של התפקיד על הקהילה הגאה, משום שזה 

 במהלך המכרז. כל מועמד/ת להכניס זאת במשימה שניתנתהוציא מהמועמד/ת תשובה מרצה. רצוי ול לעל

יותם הסכים וציין כי לדעתו יש לציין בהגדרת התפקיד של רכזת קריירה וזוגיות שישנה עבודה עם הקהילה 

 הלהטבית.

הרכזת. באופן כללי, בתחום רמ"ד מעורבות ציין כי העבודה עם הקהילה הלהטבית כתובה בתיק העבודה של 

הזוגיות הרכזת מארגנת הרצאות, אירועי זוגיות אך המטרה העיקרית היא להצליח לקדם יזמות של מיזמי 

זוגיות. השאיפה היא שהאגודה פחות תפיק אירועי זוגיות, אלא שיהיו מיזמים של 

יוזמה היחידה בעיר, זה לא תאים/ארגונים/סטודנטים/ות שירימו אירועים כאלו. בעבר "מתפלפלים" היתה ה

הכי צלח, משום שאופן ההתקשרות החוזית של האגודה עם המיזם לא היה נכון. כיום ישנו תקציב לקול קורא 

 של מיזמי זוגיות, דרך כך האגודה נותנת את הקרקע לא.נשים שירימו אירוע בנושא.



 

 

את  /ותו הסטודנטיםידרג/נמוך לסיכום, הוחלט שראשית נמתין לתוצאות סקר חיים בנגב, נראה כמה גבוה

נושא הזוגיות, ובהתאם לכך נמליץ האם להמשיך לעסוק בתחום הזוגיות. במידה וכן, נוסיף בהגדרת התפקיד 

 של רכזת קריירה וזוגיות גם "עבודה עם הקהילה הלהטבית".

 
 

 פחים כתומים )פחי מיחזור( בתוך האוני': הנושא

יו"ר הועדה העלתה שאלה האם אפשר להכניס בהמשך פחים כתומים לתוך שטח הקמפוס, כמו שיש פחי 

 מיחזור לנייר. 

רמ"ד מעורבות ציין כי קמפוס ירוק, בדומה לגורמים נוספים באוני' נמצאים בהשהייה עקב הקורונה, רבים/ות 

של סטודנטים/ות בקמפוס. הכנסת פחים מהםן עדין בחל"ת, לכן אין פעילות, בנוסף לכך שאין תנועה כמעט 

כתומים לאוני' קיימת בתוכנית של קמפוס ירוק, בנוסף לנושאים גדולים יותר כמו כיתות עם חיישנים 

כשהכיתה ריקה האורות יכובו באופן אוטומטי על מנת לבזבז פחות אנרגיה. חשוב לציין כי קמפוס ירוק היא 

 מועצה אוניברסיטאית שיושבת תחת הנשיא

 
 
 

 :הנושאים הצפויים להעלות בישיבה הבאה

 יוזמה/ות של חברי/ות הועדה שברצונם/ן לקדם. .1

 

 

 

 בברכה,

 מהצרי-דורון ליבנה

 מעורבות סטודנטיאליתיו"ר ועדת 

  

 

 

 

 

 

 

 


