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   #3 מס' רווחהועדת סיכום ישיבת 

 כללי 
 .אופן מקוון בזוםב' איר תש"ף ט 3/5/2020הישיבה התקיימה בתאריך 

 20:30זמן סיום:  18:30זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 רועי אראל, ל, טל אדיב, יניב שמיסיילת גא חברי הוועדה:

 משקיפים:

 מזכיר -ברק דביר :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

 כליל דרורחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 איילה שץ, ניר כפרי

 סדר יום:
 על פעילות המדור בתקופת הקורונה עדכוני רמד-

 דיונים -

 תקצוב מיזם אתר הדיורהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

שקתו העברת תקציב על בסיס יתרות תשע"ט לטובת תקצוב אתר הדיור במהלך ההתקיים דיון בנושא 

 .רצתווה

 הצורך התבסס על השקעה בשיווק האתר והגעה הן לשוכרים והן למשכירים,

 ופיצ'רים שונים. רות 'שוות'מחשבון דירות, סימון די -עול האתרתכנות ויי

אנו תומכים תו להביא לשינוי של ממש בשוק הדיור בבאר שבע ולכן לאתר הדיור פוטנציאל עצום ויש ביכול

 בהחלט בהשקעה במיזם.

 .ללא סייגים פה אחד אושר 

העברת תחום תארים מתקדמים ממדור רווחה למדור הנושא: 

 דמיהאק

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

אבחון שנערך על ידי המדור התבהר כי הצורך המירבי של הסטודנטים לתארים מתקדמים לאחר שנתיים של 

ספציפית מענה לבעיות אקדמיות והיכרות עם המערכת הן מבחינת תקנון מוסדר, נהלים,  אקדמיהוא בעיקרו 

יה אישרה הועדה העברת התחום למדור בבן גוריון. לאור הדברים האלו ולאחר שיח משותף עם רמד אקדמ

 אקדמיה.

 הצבעה:
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 ניים במדורמבשינויים הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 אושרו ללא סייגים פה אחד:

בנושא בשנים  לאחר עבודה מעמיקה שנעשתה -כיינים ונגישותממשרת רכז זשעות חודשיות  10הפחתת  .1

ובממשק  תיותר רוחביבצורה  תחזוק המענים היא שהצורך כיום בנושא הנגישות הואהאחרונות ההבנה 

עקב העברת תחום התארים המתקדמים הערה: . התחום לרמד להעביר אתולכן יש התחומים עם שאר 

 נושא זה.ת האפשרות לקחת על עצמו את למדור אקדמיה יש לרמד א

י שחל בתפקידו של רכז הדיור עם הקמת האתר השינו -חודשיות למשרת רכז דיורשעות  10הוספת  .2

ולכן יש צורך בהוספת שעות נוספת  1דיון מס' כמצוין ב של האתרק השתנה ויש צורך ביותר שעות תחזו

 למשרתו.

 
" עד שכמות גדולה של אנשים לא תתמלא בתחושת אחריות לרווחתם של אחרים, צדק חברתי לעולם לא יושג "

 ()הלן קלר

 

 כפת לכם!תודה שא

 

 בברכה,

 רועי אראל

 רווחהיו"ר ועדת 

 , רועי אראלגליניב שמיס, איילת בעד: 

 טל אדיבנמנע: 

 אין מתנגדים.

  


