
 

 

55.5.51 
 6 # מעורבות ועדת ישיבת סיכום

 
 .הסטודנטים אגודת במשרדי 12.5.14 בתאריך התקיימה הישיבה

 21:40סיום  זמן 20:00 התחלה זמן
 

 :נוכחים
 מאיה נורי, ליאור לוין., יואב גרוס מיכאל סודורוב, אורי פרינדלנד,רותם אלדאג, 

 :משקיפים
נציגות  -בי ותמרהתיישבות בנגב, נטלי רכרמ"ד מעורבות, חבר ועדת ביקורת, יו"ר האגודה, רכז 

 של עוס"ים שינוי, מזכל"ית המועצה. 
 :חסרים

 וליאור לוין אוהד מזרחי
 

 :הישיבה עיקרי
 החלטות(: התקבלו לא אם גם ,הנושאים שנדונו )כלל נושאים

 .עדכון מדורי מפי איתי בר הרמ"ד היוצא .1

 

נערכה היכרות עם העמותה. נאמר כי העמותה נוסדה משום  -שינוי עוס"ים בנושאדיון  .2
גרעיני שפועלים למען שיפור  8חוסר שביעות רצון של הכיוון אליו הולך המקצוע. קיימים 

התדמית של העובדים הסוציאליים. הרצון שלהם הוא תמיכה של הועדה ותמיכה 
 תקציבית.  כלכלית. המשמעות: מאבק מאושר מקבל תמיכה מראש ומשמעות

הסטודנטים זה עתיד  -חשוב מאוד לתמוך במאבק. אורי -סבב של חברי המועצה: מיכאל
תומך ומקווה שמדובר בטריז לעוד  -אני בעד. יואב -המדינה זכות גדולה לתמוך. רותם

 תומכת.  -הרבה דברים. מאיה
 

ההחלטה: "ועדת מעורבות מחליטה לתמוך במאבק הסטודנטים לעבודה התקבלה 
 -ההחלטה התקבלה פה אחד. בעד סוציאלית כחלק מפעילות עמותת עוס"ים שינוי".

הגיע באיחור(. אין נמנעים  -)ליאור לא נכח בהצבעה אורי, מיכאל, רותם, יואב, מאיה.
 ואין מתנגדים.

 

ההצעה היא ליצור  -טים בנגב מתן סעדדנטוי הצעה של רכז התיישבות סבנערך דיון לג .3
מדובר , לתת במה לאקטיביות. רכז שכונות וקשרי קהילה. מדובר פה על נישה של המדור

של התחדשות. כל פעם  -משותפים של האגודה והעירייה על רעיון שהוא ליצור פרוייקטים
לעשות פרוייקט ברחוב אחר של תושבים וסטודנטים שמגיעים לפעילות מתמשכת ויום 

הכנה של  -סטודנטים ותושבים שיהיו מעורבים. לבנות דברים ברמת הרחוב 07/07שיא. 
ייצור תקשורת עם התושבים מכיוון שהדבר גם נעשה בשיתוף וגם גינות קהילתיות. 

התושבים סוף כל סוף מרגישים שהאוכלוסייה החזקה שהגיעה לגור לידם גם עושה משהו 
 שבאמת תורם להם. 

 
 -זה מבורך. רותם -אם כבר באנו לפתח את המקום -נערך סבב מבחינה רעיונית: מיכאל

בעד אולם שאל את מתן מספר שאלות לגבי רצון  -אוריגם חושבת שזה רעיון מבורך. 
והאם זה משמר הפרוייקטים של המועצה(.  0העירייה )מועצת העיר שמה את זה כאחד מ

חושב שזה נקודה חשובה  -מסכנות )מתן: לא משמר כי זה יחד עם התושבים(. יואב
חבר את שלניתוק הסטודנטים בעיר שאל אתן מתן שאלה: האם אתה באמת חושב שזה י

 הקהילה )מתן הסביר שכן(. 
 

נערך דיון לגבי המשמעות התקציבית של הפרוייקט. איתי הצהיר כי קיים כסף בתקציב 
המדור של דברים שלא התממשו על אף שתוקצבו. ושניתן להשתמש בתקציב הזה עד 
תחילת שנת התקציב בה ננסה להגדיל את התקציב לשם הפרוייקט הזה. מדובר בסכום 

. כלומר, הכסף שיילך למען הפרוייקט 23,777 -. מתוכה המשכורת השנתית37,777של כ
 לא יהיה על חשבון דברים עתידיים האמורים לקרות במדור.

 
התקבלה ההחלטה: ועדת מעורבות מאשרת הוספת פרוייקט "קשרי קהילה ושכונות" 

איה. אורי, מיכאל, רותם, יואב, מ -. בעדשעות עד סוף שנת התקציב המדורית 66של 
 הגיע באיחור(. אין מתנגדים. -נמנע: ליאור )מכיוון שלא השתתף בדיון



 

 

התקבלה ההחלטה: ועדת מעורבות מנחה למנות את מתן סעד לנהל את הפרוייקט 
"קשרי קהילה ושכונות" כפי שהוצג בישיבה ולהציג ממצאים לועדה בחודש יולי 

יאור לוין )מכיוון שלא נכח יואב, מיכאל, רותם, אורי ומאיה. נמנע: ל -. בעדאוגוסט
 הגיע באיחור(. אין מתנגדים. -בדיון

 
 

 
 מאיה נורי, יו"ר ועדת מעורבות. ,בברכה                                 


