
 

 

 5תרבות # ועדת ישיבת סיכום
 

 במשרד המזכ"ל אשר במשרדי אגודת הסטודנטים6 60.12..016ריך בתא התקיימה הישיבה
 .02:2זמן סיום:    .11:1זמן התחלה: 

 
 :נוכחים

  הנא אבו רביעה, מאיה גלסמן ושמעון , ברי שוורץניתאי אריה, דור אפנהיים -חברי הועדה ,
 (..:.0דיין )הגיע לקראת 

 
 משקיפים:

  דרור בן יוסף 6ןתדי פרימרמ -חברי מועצה , 

 שירן מאור -ועדת ביקורת 

  סיוון פורת רמ"ד תרבות–בעלי תפקידים באגודה 
 

 :חסרים
  6ן סלומוןראוב –חברי ועדה  
 

  :הישיבה עיקרי
 החלטות(: התקבלו לא אם גם ,הנושאים שנדונו )כלל נושאים 

ספורט, רכזת חוגים רכז  –הנכנסים  בתחילת הישיבה הגיעו רכזי המדור –הנהלה עדכוני  16
ר קצת על וסדנאות, רכז הפקות ומנהל סטודיו פוזיטיב6 כל אחד מהרכזים בתורו סיפ

על תום תפקידו6 בתום ההצגה, הציגו נערך סבב היכרות גם בקרב חברי הועד, כל עצמו ו
 אחד בתורו הציג את עצמו ואת תחום לימודיו6 

 ובראשונה התחילה עם עדכונים לגביבראש  –ון בעדכוני המדור לאחר מכן החלה סיו
, למסיבת סטודנטים ...,12הגיעו קרוב ל המרכזי  לאירוע  –אירועי יום הסטודנט 

ו כמעט משתווים למספרים  סטודנטים6 מספרים אל ...,2-הגיעו כ הבריכה הראשונה
כרגע ישנה מלפני שנתיים, משמע הייתה עלייה השנה במספר המגיעים משנה שעברה6 

 מאוד נרחבת ומעמיקה שסיוון עושה לקראת שנה הבאה6 הפקת לקחים 
הפקת לקחים לאחר  –ה לסטודיו פוזיטיב כמו כן היו עדכונים בנושא מערכת ההרשמ

ת קטנה למערכת דורשת מהשנה עולה כי מערכת ההרשמה לסטודיו לא יעילה6 כל תוספ
יש  בהאיםלכן עלתה השאלה  תוספת תקציב, ובעצם גורעת מהתקציב מאשר מוסיפה לו6

במערכת חדשה יותר וזולה יותר6 תחילה זה היה הפתרון, אומנם להחליף את המערכת 
 נם אופציות אחרותכי ישעולה  תחת סטודיו פוזיטיב לאחר דיונים והחלפת התפקידים

בנוסף, מכיוון  6חלטה שכזו להחלפת המערכתשיש לקחת לידי חשיבות לפני שמחליטים ה
חשיבה שכזו עשויה  שהקיץ בפתח ואין פעילות בסטודיו גם אין לחצים בזמנים ולכן

ורה תחתונה, אומרת סיוון, כי הם שואפים להרים בשפשוטה יותר ומועילה יותר6 להיות 
 מערכת שתידמה למערכת בה משתמשים בנגטיב6 

הפקת במסגרת  –לאחר עדכוניה של סיוון, דניאל, רכז הפקות עדכן בתחום תפקידו 
לייצר קבוצות מיקוד בקרב הסטודנטים  לקחים שנערכת בכניסתו לתפקיד הוא החליט

על מנת לקבל חוות דעת מסטודנטים במחלקות שונות על איך עברה עליהם השנה 
מבחינת תרבותית בקמפוס6 לאחר מכן יש לפנות לוועדי כיתות ולבצע סקירה כללית מכל 
המחלקות על אירועי השנה החולפת ולראות כיצד אנחנו מייעלים את המדור וגורמים לא 

 היות יותר מותאם לאופי הסטודנטים בקמפוס6 ל
ים דרך להרבעצם  –כמו כן הוא עדכן בפרויקט שלו שהוא מכין כרגע והוא "קול קורא" 

יזמות סטודנטיאלית תחת המדור, לתת במה לסטודנטים להציע רעיונות חדשים לתרבות 
לשנה הבאה6 המטרה היא לקבל יותר עדכונים מהשטח ובכך לייעל את המדור לרמה 

זהו לא גבול דק בין מדור תרבות למדור מעורבות  בהאים הסוגיהרלוונטית יותר6 עולה 
ידת סטודנטים, ובמאפילו כבר גולש לשם6 דניאל מסביר כי המטרה היא לשמוע מהו

 ך לעבוד מול רמ"ד מעורבות6 הצור
עם שנה הבאה מבחינת המיתוג, מתעסקים  –כמו כן עדכנה סיוון בעניין החוגים במדור 

 חידוש וכו'666 
שלא בוועדה עם היוזמה הנושא התחילו חברי מועצה בתחילת  –כתיבת יעדים למדור  06

פתח עם הנושא שלו והוא יצירת אירועים גם בקמפוס של הפקולטה למדעי תדי  –שלהם 
  הוא מסביר כי יש חשיבות בלקרב את הסטודנטים שמעבר לכביש לאגודה6  ות6הבריא

חת המדור, אומנם סיוון הסבירה תחילה הוא חשב כי יש להכניס את הנושא כיעד חדש ת
ול גם את הנושא6 מסקירה שהיא ערכה כי ישנו יעד שהיא לוקחת לידי חשיבות שיוכל לכל



 

 

לתוכנית עבודה של השנה האחרונה היא רואה כי ישנם דברים שלא מיושמים תחת 
לא נלקחו לידי שהמדור, וכי במהלך הישיבה היא לוקחת לתשומת ליבה איזה אירועים 

 וכן יקבלו משקל בתוכנית עבודה הבאה6 חשיבות 
אנחנו מתחילים בצפייה תחילה  –לאחר מכן דרור ודור מציגים את היוזמה שלהם 

האוכלוסייה המסביר על ערך התזונה בקרב  "Fed up"בקטעים קצרים מתוך הסרט 
ג את המסמך שהוא ודור בנו היום ועל החשיבות באורך חיים בריא6 לאחר מכן דרור מצי

שלהם לשינוי הרגלי התזונה של הסטודנטים בקמפוס, ועד דרכי  השאיפותות בו מוצג
הוא מסביר כי הדבר נקשר למדור יעדים אלו6 חלק מהפעולה שלהם על מנת להשיג 

זה ממקום האגודה לחנך האם  –תרבות בפן תחום הספורט6 סיוון נותנת את חוות דעתה 
את הסטודנטים לאכול יותר בריא? מה יהיו ההשלכות על כך ובמידה ויוחלט שהאגודה 

בי? אחד מרעיונותיהם של דור ודרור עודדת אורח חיים בריא וספורטיתכריז על עצמה כמ
לדרך פעולה להשגת מטרה זו היא העלאת תקן תזונאי/ת תחת המדור6 סיוון מסבירה כי 

הוצאה תקציבית שכזו תבוא על חשבון דברים אחרים6 דור טוען בחזרה כי ישנם מקומות 
היה הדבר על חשבונו של משהו אחר6 אנו ולא בהכרח י מהם אפשר להשיג את המימון

 מחליטים כי הדבר ייכנס לאחד היעדים שכבר כתובים )יוצג בהמשך(6 
היצע האירועים התרבותיים הגדלת  –מגיע תורו של ניתאי להציג את היוזמה שלו 

עותיים בהוויה ת ציון המועדים המשמהוא מסביר כי יש להגביר אלסטודנטים הדתיים6 
הישראלית היהודית, ולתת לדבר משקל ביעדים6 סיוון מסבירה לו כי בשנה שעברה לא 

יתן לזה יותר משקל היה דגש על מועדים אלו וכי השנה מתוך הפקת לקחים היא ת
 ודה6 כנית העבבכתיבת ת

 על יעדי המדור:  הוועדה מחליטהלאחר דיונים אלו 
היצע רחב של פעילויות ואירועים מגוונים תוך שילוב בין אוכלוסיות הסטודנטים  -

 השונות.
 שימור תרבות הספורט ופיתוח ועידוד אורח חיים בריא -
 קידום ועידוד יצירה סטודנטיאלית ומתן במה לאומנים סטודנטים מתחילים.  -
  ן. שימור ופיתוח סטודיו פוזיטיב, מערך חוגים וסדנאות מגוו -

סעיף הצגתי את הנוהל בפני חברי הועדה, עברנו סעיף אחר  –הצגת נוהל מכירת כרטיסים  26
בטים ם גם של חברי הועדה וגם של סיוון6 היא מסבירה על הלבנוהל תוך שינוי ומתן דגשי

שלה והסוגיה באיך הנוהל יתקבל אצל שאר חברי ההנהלה6 לאחר דיון מעמיק הוחלט כי 
יש לדחות את קבלת הנוהל לעוד שבוע, בו תציג סיוון את הנוהל מול שאר חברי ההנהלה 

 מרחוק6 את ההחלטה בקבלתו בהצבעה ולאחר מכן לקבל 
 6נספח א'חברי הועדה בישיבה בהנוהל מוצג לאחר תיקוני 

ניתאי וסיוון מציגים את הסייגים שלהם בנושא6 ניתאי   -דיון בנושא פרויקטור ריצה  46
מסביר כי מיותר להעלות תקן שולי שכזה וכי יש לתת לו להפוך ליוזמה סטודנטיאלית6 

שינהל את  סיוון אף מוסיפה כי ישנה גם האופציה להפוך את התקן למלגה, סטודנט
התקן6 קבוצת הריצה בתמורה למענק שיהיה בסדר גודל של השעות החודשיות של 

 וחלט על ביטול התקן6 ה
 
  רק הנושאים בהם התקבלו החלטות(:החלטות שהתקבלו( 

"וועדת תרבות מאשרת א ת נוסח וסדר העדיפויות של ההחלטה : תוכן  –קביעת יעדים  16
 שע"ו כפי שנקבעו בישיבה".יעדי מדור תרבות לשנת הלימודים ת

 מאורשירן  –חבר ועדת ביקורת נוכח בהחלטה 
 אחד פה  –הצביעו בעד 
 אין  –הצביעו נגד 

 אין  –נמנעים 
"ועדת תרבות מחליטה על דחיית ההחלטה : תוכן  –כירת כרטיסים הצגת נוהל מ 06

ה לקבלת הערות מקצועיות ההחלטה בנוסח נוהל מכירת כרטיסים לעוד שבוע מישיבת
 מההנהלה".

 מאורשירן  –חבר ועדת ביקורת נוכח בהחלטה 
 אחד פה  –הצביעו בעד 
 אין  –הצביעו נגד 

 אין –נמנעים 
"ועדת תרבות חוזרת בה מהחלטתה על ה : ההחלטתוכן  –דיון הנושא פרויקטור ריצה  26

 קינון תקן פרויקטור ריצה ומבטלת אותו." 
 מאורשירן  –חבר ועדת ביקורת נוכח בהחלטה 

 אחד פה  –הצביעו בעד 
 אין  –הצביעו נגד 

 אין –נמנעים 



 

 

"ועדת תרבות מעבירה את התקן ההחלטה : תוכן  –דיון בנושא פרויקטור ריצה  46
 פרויקטור ריצה לתוכנית המדור השנתית כיזמות סטודניאלית" .

 מאורשירן  –חבר ועדת ביקורת נוכח בהחלטה 
 אחד פה  –הצביעו בעד 
 אין  –הצביעו נגד 

 אין –נמנעים 
 
  :נושאים שנדחו לישיבה הבאה 

 אין6 
 
 
 
 

 ,בברכה
 אבו רביעה הנא

 יו"ר ועדת תרבות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נספח א'

 נוהל מכירת כרטיסים –הצעת החלטה 

  –רקע 

כיום הכרטיסים לרוב אירועי האגודה נמכרים או מחולקים חינם פיזית באמצעות כרטיסי נייר6 הדבר 
מקשה על סטודנטים מקמפוסים מרוחקים או סטודנטים עם שיעורי חובה בשעות המכירה, להשיג את 

 הכרטיסים המבוקשים6  

מתוך רצון להקל על הסטודנטים ולהתקדם טכנולוגית, נוהל זה יסדיר את אופן מכירת הכרטיסים 
 באינטרנט עבור כלל מדורי האגודה6 

"מועצת אגודת הסטודנטים מנחה את האגודה לפעול על פי נוהל זה החל משנת הלימודים  -תוכן ההחלטה 
 תשע"ו"6 

ית, יש לקיים הליך לבחירת ספק למכירת פעם בשנה , לפני כתיבת תוכנית העבודה השנת 16

 כרטיסים באינטרנט על ידי ועדת תרבות על פי הדרישות הבאות:

בסוגיית עמלת הרכישה יחליט הרמ"ד הרלוונטי על איזה גוף תושתת  –עמלת רכישה   6א

על הסטודנטים או על האגודה בהתאם לשיקוליו והתייעצות ביחד עם רמ"ד  –העמלה 

 תרבות6 

של כרטיסים אלקטרונים ויכולת סריקה שלהם באמצעות אפליקציה  יכולת הנפקה 6ב

יעודית שתסופק ע"י הספק, ו/או חומרה ניידת שתירכש/תישכר ע"י האגודה ותותאם 

 הספק )סורק ברקודים נייד וכו'( במטרה לצמצם את שימוש הנייר תחת האגודה6 ע"י

 בנק של האגודה6 עמלה נמוכה על העברת כספים מחשבון הבנק של הספק לחשבון ה 6ג

הספק יציע חלופה הולמת לרכישה במזומן לכרטיסים שיימכרו באינטרנט )כמו קופת  6ד

 הנגטיב כיום שמאפשרת לרכוש במזומן(6

ת אירועיו בהתאם לספק שנבחר ועמלות הרכישה, בתכנית העבודה השנתית כל מדור יתקצב א 06

 בהתאם לעלויות הרכישה6

, פרט לאירועים '(וכו סדנה, טיול, מופע) אנשים ..1-מ למעלה בו שצפויים להיות אירוע בכל 26

( מכלל הכרטיסים לאירוע יוצעו למכירה %..1)ניתן גם  02%שיוחרגו ע"י ועדת תרבות, לפחות 

 באינטרנט6

לאחר פרק זמן ,  האירוע6 לפני שבועיים לפחות להתחיל האינטרנטית המכירה על 6א

 להחלטת הרמ"ד הרלוונטי, תועבר המכירה למכירה פרונטאלית6 

 רטיסים שנרכשו באינטרנט יודפסו ותחלבמידה ויהיה אילוץ להדפסת כרטיסים, כ 6ב

 6האירוע טרם ימים 2 הפחות חלוקתם לכל

ובתנאי ששניהם חברי  כרטיסים על שמו 0וכל להזמין עד כל סטודנט חבר אגודה י 6ג

 אגודה6

אירוע בו כלל הכרטיסים נמכרים באינטרנט, תינתן האפשרות למי שיחפוץ בכך להגיע ולשלם ב 46

 במזומן במשרד שירותי האגודה6

יש לשאוף כי סטודנטים לא יצטרכו להדפיס כרטיסים אלקטרונים ויוכלו להציגם ממכשיר נייד,  26

 או להעביר תעודת סטודנט בקורא חכם6

הכרטיסים, יוכל הרמ"ד לפי שיקול דעתו לשנות את אחוז  במידה ובמכירה הפרונטלית הסתיימו 6.

הכרטיסים שנמכרים באינטרנט, ובתנאי שעברה לפחות חצי שעה מרגע פתיחת המכירה 

 באינטרנט6



 

 

למכירה בכניסה לאירוע עצמו  עברו הכרטיסים למכירה פרונטאלית תינתן האפשרותבמידה והו 76

 לפי שיקול הרמ"ד הרלוונטי6 

די סטודנט חבר אגודה יחוייב בהצגת כרטיס סטודנט בעל מדבקת חבר אגודה כרטיס שנקנה על י 86

 בכניסתו לאירוע6 

מההכרטיסים למכירה בדוכן האגודה  %.1 שלא למכור באינטרנט, יש להעבירבאירוע בו הוחלט  16

 בפקולטה למדעי הבריאות6

 המוחרגים מנוהל זה:  ייחודי אופי בעלי באירועים 1.6

 לשוניים או כל אירוע הדורש יציאה מהקמפוס6טיולי שקיעה, טיולים דו  -

 ערב ועדי כיתות וכו'66  -

 הגרלה  –מסיבת הבריכה הראשונה של יום הסטודנט  -

 אירועים הדורשים הגעה בחלוקה שווה של אוכלוסיות שונות6 -

 כלל חוגי האגודה  -

מהם להיות מחולקים דוכן בפקולטה  %.1ועל  באירועים בהם הכרטיסים מחולקים בחינם -
 למדעי הבריאות6

 העדיפות היא האינטרנטית שהמכירה הבנה תוך ד"הרמ של דעתו לשיקול תהיה אינטרנטית מכירה פתיחת

 באישור יו"ר האגודה6 הראשונה6

  –חלוקת כרטיסים בדוכן האגודה בפקולטה למדעי הבריאות 

 בפקולטה וכרטיס חבר אגודה בתוקף בלבד החלוקה תינתן בהצגת הוכחת לימודים -

 כרטיסים  0כל סטודנט זכאי לרכוש עד  -

 יוחזרו למכירה באגודה6 , השארבמידה ולא יגמרו הכרטיסים -

 הסמכות על החרגת אירוע מהנוהל  תהיה בידי רמ"ד תרבות ויידוע וועדת תרבות6  –אירועים מוחרגים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


