
 

 

1/9/2019 

 #5 מס'  רווחה ועדתסיכום ישיבת 

 כללי

 .משרד המזכ"לב 1/9/2019הישיבה התקיימה בתאריך 

 .19:00זמן סיום:  18:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 ., טטיאנה גולדווארג )בוידיאו(, סתיו לרוןטל גולן, אור ליליאן חברי הוועדה:

 משקיפים:

 שיר כהן, רמ"דית רווחה.הנהלת האגודה: 

  חסרים:

 ., עומר חב"דניצן לביא

 עדכונים

 :רמ"דיתעדכוני 

 .ששמה עדי רכזת זכיינים חדשהנכנסה  •

 מראח עובדת עליו, יופץ ביום אוריינטציה. –עלון סטודנטים ערבים שמאגד חומר אקדמי ואגודתי  •

 נעם עובדת עליו עכשיו. –עלון לסטודנטים בינ"ל  •

 נעם רכזת סטודנטים בינ"ל טסה למקסיקו סיטי לייצג את האוניברסיטה ביריד בינ"ל. •

 ממשיכים לעבוד עם חברת הפיתוח על המאגר דירות. •

 .3בקומה  35מקימים עמדת מיקרוגלים בבניין  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 דיונים

 רווחהתחום סטודנטים דתיים בשנת ההקמה של מדור הנושא: 

 

בדומה לתחום תעסוקה וזוגיות, יש צורך בבחינה של תחום  –רקע 

 סטודנטים דתיים למשך שנה, והכלה של התחום ע"י מדור אחר.

לאחר דיון בנושא, הוחלט שיש לפצל את הצעת ההחלטה לשני 

 סעיפים:

תחום סטודנטים דתיים יחנה במדור מעורבות חברתית למשך ( 1

 כשנת ניסיון.שנה, אשר תיחשב 

הכולל את רמ"ד ויו"ר יתכנס פורום בסוף השנה )תחילת מאי( ( 2

התפקיד  חעל נפ יחליטרווחה, ורמ"ד ויו"ר מעורבות. הפורום ידון ו

 הנדרש כל יכין אתו צריך לשבת, תחת איזה מדור הוא הדרוש,

 לשנת הפעילות הבאה.

 

הוחלט שיש לנסח באופן מדוייק את ההצעה, ולהצביע עליה 

 מרחוק, במטרה לשקף את ההחלטה בפניי כלל חבריי הוועדה.

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 

 

 



 

 

 הצעות החלטה

  

 אישור תכנית העבודה של מדור רווחה לשנת תש"פהנושא: 

 לאחר מתן סבב פידבקים בישיבה האחרונה, הוועדה תדון בשינויים ותצביע על התכנית רקע: 

 
המדור הציגה בפניי הוועדה את השינויים והתגובות שעלו בעקבות ההערות שניתנו בישיבה  רמ"דית

 הקודמת. להלן:
 ייכנס לסקר השנהואר שני ושלישי סקר דיור צריך לכלול בתוכו סטודנטים לת –דיור  (1
שריינו שלושה תאריכים  2020בגאנט של צריך לשקול את התאריך,  –תאריך מטר מטאורים  (2

 אפשריים
נעשה פוסט נעוץ  –סום של השאלת ציוד צריך להיות נגיד יותר כדי שלא יילך לאיבוד פר (3

 בפייסבוק
יפורסם בעברית, ערבית  –הערב גיבוש במעונות צריך להיות פתוח גם לסטודנטים יהודים  (4

 ואנגלית
במגעים מתקדמים עם  –צריך למצוא פתרון יותר סביבתי מאשר עלונים  –מפת המיקרוגלים  (5

 האוניברסיטה להוספת מיקומים בתוך האפליקציה
לחשוב על תחום נגישות אחר מאשר שפת סימנים שאפשר לשים על  –סטיקרים של שפת סימנים  (6

י זה הגענו למסקנה שהמסר יהיה רוחבי והמסר החזותי יהיה בשפת הסימנים כ – הסטיקרים
 פופולרי וקל להבין

כרגע נראה שזה מאמץ השקעה גדולה  –רעיון לעשות "סליחה על השאלה" עם סטודנטים ערבים  (7
מאשר פרוייקט  מידי ביחס לתפוקה. זה יישקל בתור צורת פרסום לאירוע יום תרבות ערבית

 בפני עצמו
יה בערבית אבל הסיור יה –סיור בכפר לא מוכר, לפתוח את האירוע לסטודנטים לא ערבים  (8

 האירוע יהיה נגיש לכולם
 

חלק מהמדדים של המטרות אינם ספציפיים מספיק, סיכום ההערות יישלח  –הערות חברת וועדת ביקורת 
 לרמ"דית.

 
 .את תכנית העבודה לשנת תש"פמאשרת  רווחהועדת   :נוסח ההצעה

טל גולן, אור ליליאן,  :קולות בעד

 .טטיאנה גולדווארגסתיו לרון, 
  אין :נמנעים  אין :קולות נגד

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

 : הערות



 

 

 
 

 

 בברכה,

 טל גולן

 יו"ר וועדת רווחה

 

  פרוייקט מקנסות מועדי ב' הנושא: 

 מתחום הרווחה שיקבל תקציב מקנסות מועדי ב'. בחירת פרוייקטרקע: 

 

 שתי האופציות שעלו:

 שיפור מתקני המים והמיקרוגלים ברחבי הקמפוס (1

 שדרוג מערכת הזמנת התורים לעו"ד ובירוקרטיה (2

 

 לאחר דיון בנושא, ההצעה עלתה להצבעת הוועדה.

בוחרת בשיפור מתקני המים והמיקרוגלים ברחבי הקמפוס בתור הפרוייקט הנבחר שלה  רווחהועדת   :נוסח ההצעה

 למימוש מכספי הקנסות של מועדי ב'.

טל גולן, אור ליליאן,  :קולות בעד

 סתיו לרון, טטיאנה גולדווארג.
  אין :נמנעים  אין :קולות נגד

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

 : הערות


