
 

 

 

26/7/2016 

  #7 מס' תרבותועדת סיכום ישיבת 

 .משרד מזכ"לב 26/7/2016הישיבה התקיימה בתאריך 

  30:14זמן סיום:  12:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 תרבותחברי ועדת  חברי הוועדה:

 משקיפים:

 איןחבר ועדת ביקורת: 

 תרבותרמ"ד 

  חסרים:

 חבר ועדת ביקורת

 

 עיקרי הישיבה

 ון:נושאים לדי

 תכנון מול ביצוע מדור תרבות בשנה האחרונההנושא: 
כח חבר ועדת ביקורת נ

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

את פירוט היעדים של השנה שעברה, תכנון הוצגה מצגת מפורטת ע"י רמ"ד תרבות. המצגת כללה הערות: 

 .בעיני הרמ"דלשנה החדשה במדור והמלצות ליעדים מול ביצוע באופן כללי לגבי כל אזור עשייה 

 

 הצעות החלטה:

 נעשתה הצבעה על כל יעדנוסח ההצעה:  מטה הצבעות על היעדים כמפורטהנושא: 

 -נמנעים:  -ולות נגד: ק -קולות בעד: 

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

 הערות:

 



 

 

 

 -יעדים שלא אושרו

 .תשומת לב על נגישות כיעד מדורי 

 אגודה וחוצי רכזים כיעד מדורי.-הגברה והרחבת שיתופי הפעולה חוצי 

 .הגברת האירועים בתקופת הקיץ כיעד הפקות 

 

 ושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:נ

 דה. רמ"ד תרבות תמשיך את תהליך גיבוש תכנית העבודה בדמות גזירת יעדי משנה מהיעדים שהוגדרו בוע

 ד תרבותרמ" –יעדי המשנה יועברו לועדה להתרשמות 

  רון כהן –זימון ישיבה נוספת לחודש הקרוב 

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 גלעד מזכ"ל – לטובת סנכרון חברי הועדה ריכוז ההצעות ההחלטה עד כה 

 

 

 

 

 בברכה,

 רון כהן

 תרבותיו"ר ועדת 

 

 

 הצבעות סוג היעד שאושרו יעדים

הגדרת מדדים והקפדה על שימור הידע ונתוני המדור כולל סטטיסטיקות באירועי 

 התרבות

 )בעד( 0-7 דורימ

 )בעד( 2-5 מדורי עם העיר באר שבע תופי פעולהישיצירת 

 )בעד( 0-7 מדורי היצע תרבותי  לכלל האוכלוסיות השונותיצירת 

 )בעד( 0-7 הפקות קידום ועידוד יצירה סטודנטיאלית ומתן במה לאומנים סטודנטים מתחילים

היצע רחב של סגנונות ואירועים מגוונים תוך שילוב בין אוכלוסיות הסטודנטים 

 השונות

 )בעד( 1-6 הפקות

קידום השיווק של חוגי האפטר בקרב ופיתוח מערך השירותים של האפטר 

 הסטודנטים

 ד()בע 0-7 אפטר

 )בעד( 0-7 פוזיטיב פוזיטיבסטודיו שימור ופיתוח 

 )בעד( 1-6 פוזיטיב עידוד אורח חיים בריא

 )בעד( 0-7 פוזיטיב עידוד אוכלוסיות שונות להשתתפות בפעילות הסטודיו בדגש מגדרי

 )בעד( 0-7 ספורט עם אס"א בן גוריוןהבניית שיתוף פעולה 

 ()בעד 0-7 ספורט פיתוח ועידוד התרבות, המעורבות ועשיית הספורט בקרב סטודנטים

 )בעד( 0-7 ורטספ בדגש מגדרי השונותעידוד אוכלוסיות שונות להשתתפות בפעילות 



 

 

 


