
FAQ
שאלות נפוצות

 

אתם שואלים - סטודנטים עונים! 



"מה בעצם המטרה של התכנית הזאת?"

 

ורדין טרבלסי 
ניהול ופו"מ - שנה ב'

"מטרת התכנית היא: קידום אחריות קהילתית משותפת.
אם את/ה אוהב/ת אנשים ומאמינ/ה שאפשר לשנות יש

לך כאן הזדמנות להיות חלק מנבחרת צעירה של
סטודנטים שכבר עושים את זה, נבחרת שאני גאה להיות

חלק ממנה מזה שנתיים".



גיא כהן
פילוסופיה ותקשורת - שנה ב'

"איך מתחילים את תהליך המיון לתכנית?"

 
"כל מה שצריך לעשות זה להגיש מועמדות בטופס
באתר התכנית תחת לשונית מידע לסטודנטים." 

 



"מהי בעצם המלגה שהתכנית מעניקה לסטודנטים
החברים בה?"

 
"מעבר לכישורי מנהיגות וכלים לחיים, התכנית מעניקה

לנו מלגה של 15,000-19,000 ₪ (בהתאם לאזור
המגורים) + 1,000 ₪ בעבור פעילות קיץ בת 4 ימים.."

לביבה חגאב
ספרות אנגלית וסוציולוגיה - שנה ב'

 



"האם התכנית מיועדת לבעלי 
רקע סוציו-אקונומי מסוים?"

 

אלכס אושטר
מדעי המחשב - שנה א'

"לא. ההתאמה לתכנית נבחנת על בסיס התאמה
אישיותית ומוטיבציה".



"מה אם אני סטודנט/ית לתואר שני? גם אני
יכול/ה להשתתף בתכנית?"

 
"כמובן, כל סטודנט/ית פעיל בבן גוריון יכול להגיש

מועמדות לתכנית, יש לנו אפילו דוקטורנטית בשכונה."

 

יאיר רוזנשטיין
מדעי החיים - שנה ב'



עבדאללה אבו בכר
מדעי החיים - שנה ג'

"כמה מרוחקות הדירות שלכם מהאוניברסיטה?"

 
"יש כאלה שגרים כ-20 דקות ברגל משער האוניברסיטה
ויש כאלה במרחק של 5 דקות, זה משתנה. מי שגר יותר

רחוק זכאי לקבלת רב קו חופשי סמסטריאלי 
מטעם התכנית". 

 



"אתם גרים עם התושבים ממש באותן דירות?"

 
"לא. אנחנו גרים בדירות של 2-3 שותפים בשכונה -

סטודנטים הפעילים או שאינם פעילים בתכנית."

 

מעיין כהן
ניהול וחינוך - שנה ב'



רביד הנסב
מתמטיקה ומדעי המחשב - שנה א'

"אתם בוחרים בעצמכם את הדירות?"

"ממש כך, אנחנו מוצאים לעצמנו דירות רגילות לגמרי 
מהשוק הפרטי באזור שהוגדר מראש."

 



תימור ביבאר
הנדסת בניין - שנה ד'

 

"באילו שכונות אתם פועלים?"

"התכנית פועלת מעל 40 שנה בשכונות הוותיקות בעיר, 
שכונות ג' + ד'."



"מה אתם עושים במסגרת 6 השעות
השבועיות שלכם בתכנית?"

"כל סטודנט רותם את הכישורים האישיים שלו כדי להעביר 
סדנה או חוג יחד ולמען תושבי השכונה בה הוא גר, מקיים
קשר אישי וקרוב עם תושב/ת/ים בשכונה, מארגן ומשתתף

באירועים קהילתיים בשכונה ובעצם לוקח חלק בקידום
אחריות קהילתית בשכונה שבה הוא גר." 

 

רבקה חדד
כלכלה וחשבונאות - שנה ג'



"אני לא בטוח שיהיה לי זמן לזה. זה ריאלי
לשלב את התכנית עם לימודי הנדסה או

מקצוע מעולם המדעים המדויקים?"

 

מירי לבל
הנדסת בניין - שנה ב'

 

 

"זה עניין אינדיבידואלי, אך רוב הסטודנטים מצליחים
לשלב את התכנית בצורה טובה עם הלימודים".

 



"אני קצת חושש מהעומס של הלימודים, לא עדיף
שאתחיל את התכנית רק בשנה ב' של התואר?"

 

עמית לוי
ניהול - שנה ג'

 

"אני לגמרי מבין את החשש כי לפני התואר לא באמת
יודעים איך זה מרגיש להיות סטודנט. מהר מאוד עם
תחילת השנה מבינים שהשד לא כזה נורא ושעשייה
חברתית במסגרת התואר היא בהחלט דבר אפשרי

ומעניקה לנו רבות באופן אישי."



תמיר אלעזר
הנדסת ביוטכנולוגיה - שנה ב'

"חבר/ה שלי יכול/ה להיכנס איתי לתכנית
ושנבקש לגור ביחד?"

"בתנאי שהוא/היא עובר/ת בהצלחה את תהליך המיון 
לתכנית. לרוב בקשות לשיבוצי שותפים מאושרות".

 



שקד גונטר
ארכיאולוגיה ומחשבת ישראל- שנה א'

"חבר/ה שלי לא מעוניין/ת להיות חלק מהתכנית
אבל כן מעוניין/ת לגור איתי, זה אפשרי?"

"כן. ישנם גם זוגות בתכנית ואפילו משפחות." 

 



"אני לא סגור על זה שיש לי כישרון מיוחד כדי
להעביר חוג, מה עושים?"

 
"האמת היא שלא נדרש כישרון יוצא דופן. יש סטודנטים
שמעבירים אפילו חוג הליכה למבוגרים. קיימת גמישות

בבחירת החוג המתאים, מה גם שלצד הרכז השכונתי ישנן
גם רכזות הדרכה מטעם התכנית שעוזרות לכל סטודנט

לבנות את החוג שלו".

 

אלעד מלול
הנדסת ביוטכנולוגיה - שנה א'



שרה מסקנס
פסיכולוגיה ואומנות - שנה ב'

 

"שאלה מעולה! בכל שכונה בתכנית יש כ-10 סטודנטים,
אנחנו ממש עובדים כצוות: מרימים אירועים ביחד במהלך
השנה ונפגשים אחת לשבועיים (כל פעם בדירה אחרת)

כדי לקיים 'ישיבת שכונה' ולדבר על הכל, גם על מה
שקורה בתכנית וגם על דברים הקשורים לחיים האישיים."

"איך זה עובד? הסטודנטים ממש עובדים ביחד
או שכל אחד לחוד?"

 



"מה הייחוד של התכנית הזו 
בהשוואה לכל תכנית אחרת?"

 

אבנר מצגר
רכז בתכנית

פיזותרפיה - שנה ג'
 

"התכנית מעניקה לנו הזדמנות להכיר את הקהילה
הבאר-שבעית במסגרת התואר, לצאת מעט מהבועה

הסטודנטיאלית ולהרגיש חלק מהמקום שבו אנחנו גרים,
וזה מה שמייחד אותה בעיניי".



 

 

שרה וייס
גאוגרפיה ומזרח תיכון - שנה א'

"מה זה אומר בעצם לגור עם סטודנטים נוספים
בתכנית באותה השכונה?"

 
"עבורי זה אומר להתחיל את השנה בידיעה שיש לך
תמיכה. שיש לך עם מי להיות גם כשותפ/ה לפעילות

החברתית שאנו עושים וגם כחבר/ה."



 

 

חן פרוים
רכזת הדרכה

עבודה סוציאלית - תואר שני

"ההזדמנות להיות חלק מהתכנית מאפשרת לנו ליצור
קהילה קטנה משל עצמנו, אנחנו גרים במרחק הליכה זה
מזה כך שאנחנו יוצאים ומבלים מדי פעם גם ללא קשר

לתכנית. אפשר להגיד שעם הזמן הכרתי משפחה חדשה". 

"איך נראים החיים החברתיים בתכנית?"

 



 

 

דולב חרבי
הנדסת תעשייה וניהול - שנה ד'

"רבים מהחברים שלי שכנים שלי ורבים מהשכנים שלי הם
חברים שלי, יש אווירה של קומונה. תמיד יש אל מי לחייך

שיחייך בחזרה ותמיד יש עם מי לדבר."

"מהי האווירה בתוך השכונה?"

 



 

 

יש לכם שאלות נוספות?

 
מוזמנים ליצור איתנו קשר:

תכנית הדירות הפתוחות

dirotptuchot dirot ptuchot

etifish@bgu.ac.il

08-6461788


