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   #5 מס' רווחהועדת סיכום ישיבת 

 כללי 
 .משרד מזכלב 8/6/2020הישיבה התקיימה בתאריך 

 23:00זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 נוכחים:

 , רועי אראלמקוון(יניב שמיס ) ,ת גלטל אדיב, אייל חברי הוועדה:

 משקיפים:

  שיר כהן -נעמה גוברין, רמד רווחה היוצאת –רמד רווחה - :משקיפים שנכחו ותפקידיהם

   כליל דרורחבר ועדת ביקורת: 

 איילה שץ, ניר כפרי חסרים:

 עדכונים 
ם, סטודנטים הערבים, בינלאומיישיר פרסה בפנינו את פעילות המדור בתחומים ה -עדכוני הרמדית היוצאת

דנו ממנה בברכת מאגר הדירות ונפר שיר סיכמה את הפעולות שנעשו החל מהחציון בדגש על זכיינים והדיור.

 הדרך. תודה רבה שיר!

ויצאנו לדרך המשותפת  ציפיותתיאמנו , עם נעמה וחביב ערכנו סבב היכרות קצר -היכרות עם הרמדית הנכנסת

 שלנו יחד.

 

 דיונים 

 דיון בדבר מתווה הפיצוי של משרד התחבורההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 תוכן הדיון:  

שמיס הצעת סמסטריאלי הכין יניב /חופשי שנתי עקב מתווה לא מספק שהוצע כפיצוי על תקופת אי ניצול חוזה

 להשגת פיצוי הולם וראוי.העניין תחת אחריותו ולפעול וחה לקחת את בה הוא קורא למדור רוהחלטה 

 יג את הדברים ולאחריהם ניתן זמן להתייחסות של שיר ונעמה ושל שאר חברי המועצה.יניב הצ

י הועדה אך מצד שני חברועונה כמעט על כל דרישות המסמך  שכבר נעשית בנושאהרמד הציגה את הפעילות 

 הגשת הצעה פורמלית בנושא.ראו ערך ב

הרמד דיברה על החשיבות של הובלת הנושא ע"י חבר מועצה )להלן יניב( ובליווי של רמד רווחה שמחוברת 

 לשטח.

 שיאפשרו לנו שקילת הצעדים הבאים. חוסר בנתוניםנבע מתוך  בהצעת ההחלטה הקושי העיקרי

 ה להצבעה הנוסח הבא:עלאת הצעת החלטה עלהלקראת המליאה ו ל בירורר שסוכם עלאח

 משרד התחבורה בדרכים הבאות: ים של  ממתווה הפיצויאשר נפגעו הסטודנטים יפעל לבחינת היקף  מדור רווחה"

 פניה לרב קו -

 יצירת קשר עם אגודות נוספות-
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 פניה לקהילה הסטודנטיאלית-

 "לקראת המליאה. בחינת הצעדיםטובת ל 18.6רמד רווחה תפרסם את הנתונים עד התאריך ה

 
 ההצעה התקבלה פה אחד.

 

 מטרות המדור לשנת תשפ"אהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒: במהלך הדיון
 ☐: נושא חסוי

 תוכן הדיון:  

ת תשפ"א התחלנו לגזור את בה הוחלט על מטרות האגודה לשנ ועד מנהל-הנהלה סדנת מטרות שלבהמשך ל

 המטרות למדור שלנו.

והתקיים  , על רובן המוחלט של המטרות הייתה הסכמהבעיניההרמדית הציגה את המטרות של המדור נעמה 

ונקבע  ופרסומן . עקב חוסר בזמן לא נחתמה העבודה על הגדרת המטרותעל חידוד המטרות ודיוקןדיון 

 .יים הקרוביםיהן במהלך השבועהמשיך לעבוד עלל

 

 

 : לישיבות הבאות
 נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:

  18.6עד ה –תווהנפגעי המעדכון לגבי 

 22.6עד ה -גדרת מטרות המדורה  

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 שלא מן המניין(פגישה ) דורעבודה על מטרות המ המשך .1

 חשיבה על המשך הפעילות בנושא מתווה הפיצוי .2

 ביסוס המדור בתקנון האגודה .3

  אלשנת תשפ"תכנית עבודה  .4

 

 בברכה,

 רועי אראל

 רווחהיו"ר ועדת 

 

 

 ן גרג אנדרסו  ,"ר אלא בדרך הטובה ביות , ך בדרך שלי או בדרך של  נפעל  א ל  ואו ב " 

 


