ZOOM IN
מחויבותה החברתית העמוקה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,אינה ניתנת לערעור .גם בעת משבר הקורונה,

על אתגריו הגדולים ,המשיכה המחלקה למעורבות חברתית לתת יד לקהילת הנגב .לגאוותנו 98% ,מכלל
הסטודנטים במחלקה לוקחים חלק בעשייה חברתית בעת הזאת .אלו הפעילויות המרכזיות שנעשו עד כה
במסגרת המחלקה.

'קרן משה-התכנית למנהיגות'' ,פעילי ציבור-התכנית למנהיגות'
ו'קרן גרוס' -הסטודנטים סייעו לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ,נוער

בסיכון ,העבירו חוגים ב ,Zoom -סייעו לצוותים הרפואיים במד"א ובבית
חולים סורוקה ,סייעו לחקלאים ,העבירו שיעורים מקוונים כהכנה
לבגרות או במטרה לצמצם פערים לימודיים לנוער ,רכשו תרופות ,חילקו
מנות מזון לאוכלוסיות בקבוצות סיכון ,אספו תרומות לאוכלוסיות
מעוטות יכולת ,הצטרפו לעמותות וארגונים באופן מקוון או במתן סיוע
פיזי :דור לדור ,אמץ רופא ,העוגן הקהילתי ,מרכז סיוע לפליטים ומבקשי
מקלט ,דיור מוגן ומרכזי קשישים ,לב אחד ,סבים אונליין (תמיכה טכנית
לאנשים מבוגרים שרוצים לתקשר עם משפחתם) ,יד שרה ופרויקט אח
בוגר מרחוק.
סטודנטים מסייעים
לחקלאים

סטודנטים מתנדבים
במד"א

הסטודנטים בתכנית הדירות הפתוחות סייעו להתארגנות במרכז קליטה ,קיימו מפגש יום
הזיכרון לתושבים עם אח שכול בזום והפעילו חוגים מקוונים של :שח-מט ,אנגלית ,אומנות,
גיטרה ,העצמה נשית ,קריוקי ,שעורי עזר ,משחקים ועוד .הופעלה סיירת לקשישים -למתן
מענה רגשי וסיוע בקניות ,ונמשך הקשר עם המשפחות המאמצות .בנוסף חולקו ערכות
לתושבים (ערכות יצירה לילדים וערכות משחקים למשפחות) .התושבים גילו שמחה רבה עם
קבלתן.
תיאטרון קהילתי -התיאטרון נמצא בשלבי הפקת סרטון מוסיקלי שיתאר את חיי התושבים
בתקופת הקורונה מנקודות מבט שונות .הסרטון יופק בשיתוף וליווי הסטודנטים בתכנית.

כי דווקא עכשיו צריך לשמר את התרבות!
המחזור ראשון של אקסלרטור תרבות נפתח בימים אלו ע"י קוביית
רוטשילד ,קרן נס וקרן באר שבע.
תכנית זו הינה ייחודית ליזמים בתחום התרבות באזור הנגב ,המעניקה
ליווי אישי ,כלים ,מיומנויות ,תכנית עבודה ומנטורים ,במטרה לפתח
מיזם בעל מודל כלכלי ולבסס יוזמות תרבותיות באזור הדרום.
בין היוזמות :הקמת מרכז לקידום תרבות ואמנות בנגב ,תיאטרון בובות
שעוסק בקליטת עולים חדשים ,יצירת פלטפורמה לקידום מוזיקה
ואמנים חדשים ,מיסוד מרכז תרבותי לקהילה הבדואית ועוד.
המפגשים התקיימו באון ליין ,באמצעות פלטפורמה ייחודית וחדשנית,
המבוססת על כלים טכנולוגיים אינטראקטיביים ,בשילוב הידע
המקצועי ,השיח ,המישחוק והסימולציות של הקובייה.
"תיאטרון הברווז" הינו תיאטרון
קהילתי שנועד לבני נוער .בסוף
כל שנה מעלים החניכים מחזה.
השנה ,בשל הבידוד החברתי,
הוחלט להעלות מחזה שלם
באמצעות הזום .שם המחזה" :הו
ברצלונה ,ברצלונה".

תכנית קידמה היא תכנית המציעה
השלמת  8-10שנות לימוד למבוגרים
הפועלת בשיתוף משרד החינוך-האגף
לחינוך מבוגרים.
הסטודנטים החברים ב'קרן משה-התכנית
למנהיגות' משמשים כמורים במקצועות
הלימוד הבנת הנקרא ,מתמטיקה ,אנגלית
ומחשבים ומלמדים את התלמידים בכיתות
האוניברסיטה מידי שבוע .המפגשים
הועברו למערכת הזום .הסטודנטים המשיכו
בקשר האישי עם התלמידים ,שוחחו עימם,
סייעו בהפגת בדידותם ,ולחלקם סייעו אף
ברכישת מזון/תרופות ועוד.

תכנית 'בשביל הדעת' מיועדת להנגשת
האוניברסיטה לאנשים עם צרכים
מיוחדים .המקצועות הנלמדים :רפואה,
מבוא לניהול וכלכלה ,גיאוגרפיה ואזרחות
מועברים ע"י סטודנטים מחוגים אלו .בשל
חשיבות המשכיות התכנית לתלמידים
אלו ,השיעורים המשיכו להתקיים
באמצעות מערכת הזום .בנוסף ,מדי
שבוע נשלחות לתלמידים חוברות למידה
בנושא שנלמד באותו השבוע .המדריכים
והתלמידים מדווחים כי כולם שמחים
לחזור ללמוד ולראות את חבריהם לכיתה.

