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 :להלן סיכום הישיבה
 

 .4שי נבחר ברוב של   ,וה ושי סלעהתמודדו מתן רו: לוועדה ר"יו בחירת   .1

 .חתימת חברי הועדה על הסכם סודיות   .2

אלא רק נושאים לדיון , הוחלט שלא יתקבלו החלטות במהלך הישיבה, מכיוון שבישיבה זו לא נכח נציג המדור   .3

 .לישיבה הבאה

 השמתאר מערכת מקוונת לרכישת כרטיסים עבור אירועי האגוד התרשים זרימ גשי הצי   .4

 .הסתייגות של מתן ודנה מההקצאה של כרטיסים פר פקולטה      .א

 .טל העלתה נקודה שצריך לחשוב על מדיניות ביטולים      .ב

מחוץ " העמדות מכיר"רן מציע שבאירועים גדולים שרוצים לעורר פרסום להמשיך להציב        .ג

לבית הסטודנט שיעוררו תשומת לב ובהן סטודנטים יוכלו לבצע הזמנה באינטרנט בצורה 

 .עצמאית

פ התקנון קיום כל קיום "מציין כי קיים קושי בנושא ההגרלות מכיוון שע( ועדת ביקורת)איתי    .ד

למצוא ולכן צריך לשבת עם ועדת ביקורת ו, של הגרלה חייב להיות בנוכחות חברי וועדת ביקורת

 .לזה פתרון

מתן רוצה לבחון שינוי בתצורת ההופעות של האגודה ולהוציא בסקר לציבור הסטודנטים את ההופעות שהם היו    .5

 ריום אח/לשעה 6והאם להזיז את שלישי ב, את האומנים, רוצים לראות

 6מתנגדת לשינוי שלישי ב -דנה      .א

 .ולא לפחד לסטות מהמיינסטרים, קוםיום ומי/בעד לבחון הזזה של השעה -טל      .ב

 םרוצה לקדם הבאה של אמנים מזרחיי -אורן       .ג

 אבעד להוציא סקר ולבחון את הנוש -שי      .ד

 .(סטודנטים שלוקחים כרטיסים ולא באים)יש לבחון את נושא לקיחת כרטיסים לשווא -טל      .ה

 

 :ספורט. 6

רוצה לשים דגש על פרסום של . סטודנטים רבים לא מכירים את ליגות הספורט שמארגנים באגודה -רן. א   

רכז הספורט את הסיבה שבגינה הנבחרת לא משחקת באולם הספורט -בנוסף רוצה להבין מ. הנושא 

 .אלא רק במגרש האספלט 

ר "סיו/ר"מבקש שהועדה תוציא החלטה בעניין שיו ,המים בבריכה עכורים -(מ שאינו בוועדה.ח)יואב גולן . ב  

 .ל האוניברסיטה מכייון שבצינורות המקובלים זה תקוע"סמזכ/ל"האגודה יטפלו בנושא מול מנכ
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