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 #3 מס'  רווחה ועדתסיכום ישיבת 

 כללי

 .משרד המזכ"לב 11/6/2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 .22:00זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 ., סתיו לרוןטל גולן, עומר חבד, אור ליליאן חברי הוועדה:

  משקיפים:

 שיר כהן, רמ"דית רווחה.הנהלת האגודה: 

  חסרים:

 .ניצן לביאטטיאנה גולדווארג, 

 עדכונים

 :עדכוני יו"ר ועדה

 .אין

 דיונים

 הצגת נושא סקר הדיורהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 תוכן הדיון: 

 

 הצגת סקר הדיור

 הוועדה את תוצאות סקר הדיור.רכז הדיור היוצא אריאל הציג בפני חבריי  •

 אריאל סיפר על העבודה שלו במהלך השנה האחרונה ואת המצב הנוכחי של סקר הדיור. •

 

  
 

 

  



 

 

 הצעות החלטה

  

 מטרות לשנה"ל תש"פהנושא: 

 .כבכל שנה מגדירות ועדות המועצה השונות את מטרות ויעדי המדורים שתחת אחריותן לשנה הקרובה רקע: 

להלן  .יו"ר הועדה הציג בפני חברי הועדה את מטרות העל שקבע הועד המנהל לאגודה לשנה הקרובה
והמועצה חיזוק האמון, הגברת השקיפות ותחושת השותפות בין האגודה . 1 :מטרות העל לשנת תש"פ

מיצוב . 3 .מיקוד פעילות האגודה ברווחת הסטודנטים ובשיפור התחום האקדמי. 2 .לבין הסטודנטים
יו"ר הועדה הדגיש כי  .הקהילה הסטודנטיאלית כמשפיעה ומעורבת במרחב העירוני ובאזור הדרום

  .מטרות המדור ייגזרו מתוך מטרות העל שנקבעו על ידי הועד המנהל
 

 מטרות גולמיות שהם הכינו בפגישה מוקדמת.ל הציגו לחבריי הוועדה שיר וטלאחר מכן 
חברי הועדה הסכימו כי מטרות המדור לשנה החולפת הם בסיס טוב לדיון על המטרות החדשות וכי 

כל אחד מחברי  .היות כבסיס למטרות החדשות עם הכוונה ושינויים שהועדה תראה לנכון לערוך בהן
 .עתו צריכים לקבל מענה במטרות המדור לשנה הקרובההועדה העלה את הנושאים שלד

 
 

לאחר דיון מעמיק בכל אחד מהנושאים ולאחר מחשבה רבה החליטו חברי הועדה על הנוסח הבא  
 :מטרות המדור לשנת תש"פ .למטרות המדור

 
בינלאומיים, מתן מענה רווחתי הולם לכלל האוכלוסיות בדגש על סטודנטים ערבים, סטודנטים  .1

 .סטודנטים עם מוגבלויות וסטודנטים לתארים מתקדמים
המדור יפעל למען חיבור הסטודנטים הבינלאומיים לאוניברסיטה, לסטודנטים ישראלים ולעיר  .2

 באר שבע.
הגברת המודעות בקרב הסטודנטים בדבר זכויותיהם מול הזכיינים בקמפוס ובדבר פעילות המדור  .3

 .בנושא
 .חום הדיור למען שמירה על כיס הסטודנטיםהגברת הפעילות בת .4
המדור יפעל למען חיבור ועידוד השיח בין סטודנטים ממגוון קבוצות, מגזרים והשקפות בקמפוס  .5

 .ובעיר באר שבע
 

 .מאשרת את מטרות המדור לשנה"ל תש"פ שנקבעו על ידה על פי המופיע בסיכום הדיון רווחהועדת   :נוסח ההצעה

טל גולן, אור ליליאן,  :קולות בעד

 .סתיו לרון, עומר חבד
  אין :נמנעים  אין :קולות נגד

 ☐ :נושא חסוי ☒ :נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 : הערות



 

 

  

  נגישות יום הסטודנט -שינויים תקציביים בתקציב מדור רווחה הנושא: 

 רקע: ביום הסטודנט שנערך בחודש מאי הבאנו מתרגמת לשפת הסימנים למען חרשים וכבדי שמיעה. 

 המתרגמת היא חלק משמעותי ביותר באירועי האגודה ומקדמת העלאת מודעות מבורכת לנושא מצד האגודה.

פועלים רבות על מנת להנגיש את האירועים לכלל האוכלוסיות ושפת הסימנים הינה בשנתיים האחרונות אנו 

 חלק אינטגרלי מכך. 

בעקבות אי הבנה שקרתה בין מדור תרבות למדור רווחה השירות לא תוקצב בהתאם וכרגע אין בסעיף הנגישות 

 מספיק יתרה לשלם למתרגמת. 

שלא ימומש בשנת תשע"ט ולכן אני מבקשת ₪  8351עם זאת, נותרה יתרה בסעיף תארים מתקדמים על סך 

 לתקציב נגישות בכדי לשלם למתרגמת על שירותיה. ₪  4095להעביר סכום על סך 

 

 לאחר דיון בנושא, ההצעה עלתה להצבעת הוועדה.

 השינוי התקציבי במדור רווחה בהקשר של נגישות יום הסטודנט )הנדון למעלה(. מאשרת את רווחהועדת   :נוסח ההצעה

טל גולן, אור ליליאן,  :קולות בעד

 סתיו לרון, עומר חבד.
  אין :נמנעים  אין :קולות נגד

 ☐ :נושא חסוי ☒ :נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 : הערות



 

 

 החלטת מיקום תחום תעסוקה וזוגיות תחת מדור מעורבות בשנת תש"פ  הנושא: 

תחום תעסוקה וזוגיות הינו תת תחום הנכנס תחת תחום "החיים בבאר שבע". כיום, "החיים בבאר שבע" רקע: 

נמצא באחריותו של רכז מעורבות קהילתית אשר פעיל מול גורמי עירייה וגורמים מתוך האוניברסיטה למען 

 הנושא.  קידום

עם הקמת מדור רווחה נמצאה זיקה בין התחום המדובר לבין תחום הרווחה אשר רוקם עור וגידים בחודשים 

האחרונים. אנו מסכימים כי ראייה רווחתית ואופי העבודה יכול להיות נכון לעיסוק בתחום קריירה וזוגיות ויש 

 לבחון את הדבר בסוף שנת הפעילות הראשונה. 

שלושה מתוך ארבעת הרכזים של הקמת מדור רווחה ידרוש זמן, משאבים, עבודת מחקר וביסוס לאור ההבנה כי 

 אנו צופים כי המדור יעסוק זמן רב בעבודה מסוג זה ולא ביצירת תכנים חדשים בהכרח.  .שיגויסו למדור

ודה, רמ"ד יו"ר האג נציגי האגודה הבאים: דיונים בשיתוףבמהלך השבועות האחרונים התקיימו מספר לכן, 

ונציגי המועצה הבאים: יו"ר הועד המנהל, מזכ"לית המועצה,  רכז מעורבות קהילתית,רווחה, רמ"ד מעורבות 

הקרקע הנכונה ביותר  היכן נמצאתלחשוב יחדיו  יו"ר ועדת רווחה ויו"ר ועדת מעורבות. מטרת הדיונים הייתה

 החדש.  והתחום לקליטת התקן

 זוגיות במדור מעורבות מהסיבות הבאות:התעסוקה והלמקם את תחום  אהי , בעקבות הדיוניםהמלצתנו

. במהלך הקיץ הוא יהיה אחראי על האדם המעורה ביותר בתחום ואה לתיתקהירכז מעורבות  •

אחת של מעורבות קהילתית ואחת של תחום התעסוקה והזוגיות.  –כתיבת שתי תכניות עבודה 

במקביל רכז מעורבות קהילתית יכין תיק חפיפה ראשוני לתפקיד. עם כניסת הרכז החדש הוא ישמש 

כחופף ומלווה ולכן מיקום תחומי התעסוקה והזוגיות במדור מעורבות מהווה יתרון בשנה הראשונה 

 לתפקיד.

קשרים עם גורמים רבה במטרה ליצור עבודת שטח  םבתוכ יםכוללזוגיות התעסוקה והתחום  •

קריטית ותהווה בסיס לעבודה  כן, עבודת הרכז בשנה הראשונהחשובים בעיר ומרכזי תעסוקה. ל

 לשנים הבאות.

חדש. מטרת המהלך היא להבטיח ייצוב וביסוס  מדורמתוך השיחות עלו המורכבות והקושי בהקמת  •

 . מדור וועדה יציביםהמדור החדש במטרה לבנות 

מיקום התקציב ותוכנית העבודה תחת מדור יציב יאפשרו צמצום פערים וטעויות לאורך השנה.  •

 כמוכן, הן יאפשרו תמיכה טובה יותר לרכז הנכנס. 

 

עם זאת, אנו רואים חשיבות רבה לעבודה המשותפת של מדור מעורבות ומדור רווחה בבניית המודל החדש של 

קבינט לא לפספס את הראייה הרווחתית יוקם  במטרה מציעים את המודל המשותף הבא:  התפקיד ולכן אנו

אשר יכלול את הבאים: יו"ר וועדת מעורבות, רמ"ד מעורבות, רכז מעורבות קהילתית,  "החיים בבאר שבע"

 ניין בנושא זה. מועצה אשר יראו ע חברי 2-יו"ר וועדת רווחה, רמ"ד רווחה, יו"ר האגודה ו

החלטות וועדת מעורבות בנושא זה . בנוסף, התחום במהלך השנה תבהתוויילק ח חתכנס כוועדה וייקי הקבינט

 יתקבלו על פי המלצות הקבינט. 



 

 

 

 

 בברכה,

 טל גולן

וועדת רווחהיו"ר   

 

המהלך שבחרו מועצת ואגודת הסטודנטים להוביל הוא מהלך נרחב שהמטרה שלו היא כניסה לתחום הרלוונטי 

סקר "החיים בנגב" תשע"ט. על מנת להבטיח כניסה טובה ביותר לחיי הסטודנטים לאחר התואר שעלה מתוך 

 יותר לתחום החדש במקביל לקליטת מדור חדש בארגון זוהי המלצתו.

 

 לאחר דיון בנושא, ההצעה עלתה להצבעה.

תחת מדור מעורבות לפי הפורמט שהוצג )ראו "רקע" מאשרת מיקום תחום תעסוקה וזוגיות  רווחהועדת   :נוסח ההצעה

 סמך זה(להצעה במ

טל גולן, אור ליליאן,  :קולות בעד

 סתיו לרון, עומר חבד.
  אין :נמנעים  אין :קולות נגד

 ☐ :נושא חסוי ☒ :נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 אור ליליאן ביקש להיות חלק מ"הקבינט" שילווה את התחום.: הערות


