
 

 

 

20/12/2016 

 10 מס' תרבותועדת סיכום ישיבת 

 .בבית הסטודנט( 2חדר מעורבות )קומה ב 20/12/2016הישיבה התקיימה בתאריך 

  30:20זמן סיום:  20:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 תרבותחברי ועדת  חברי הוועדה:

 משקיפים:

 לא היהחבר ועדת ביקורת: 

 תרבותרמ"ד 

  חסרים:

 , נמרוד האריסגלעד שוקרון

 

 עיקרי הישיבה

 נושאים לדיון:

 עדכון רמ"ד תרבותהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 .הערות: 

  שיעורים. אמור להיות מתוקן השבוע. הקטנתנזילות בפוזיטיב שפוגעות בהכנסות בעקבות 

  חוגים שלא צלחו וירדו. בנוסף, לאור שינויים שנגרמו מאילוצי מדריכים וכו' חוגי ישנם  –באפטר
 הריקוד עדיין קורים במקביל באותו יום. בסמסטר ב' כן יהיה מאמץ לנסות לשנות את המציאות.

 ישנם חוגים נוספים שעובדים ממש טוב והרבה מעבר לציפיות.

  בקשר מעולה עם הנבחרות ויש מגמה מאוד ניכרת להתרחבות לענפים נוספים.הרכזת  –ספורט 

  משתדל לבזר את הידע בהקשר הרכז  –הפקותTixWize ף לשאר האגודה. עושה רושם חיובי. מתוק
תחשבנות השעות בין המדורים עניין ה .ודההאגל אירועים שבהפקת כרגע נוהל עבור חלוקת האחריות 
 כמו שצריך. עובד על שעות העבודה של רכז ההפקות

 העובדה שלא התקבלו תרומות השנה עבור שלישי בשש ולכן כמות האירועים לאור  –שש שלישי ב
 ירדה משניים לשלושה.

 .הרמ"דית ציינה ששיתוף הפעולה באגודה בין המדורים מאוד טוב ומועיל 
 

 
 

 רכז לוגיסטי פוזיטיבתקן הנושא: 
כח חבר ועדת ביקורת נ

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 מיא הרמ"דית הציגה בפני הוועדה את הנושא כולל הרקע לעניין.הערות: 
התקן צומצם בשנים האחרונות לעומת הגדלת הפעילות השוטפת בשנים האחרונות ובמיוחד בשנה בקצרה, 

פות ומתפעלות את הפוזיטיב מבחינות שמפעילות את הקו ותעובדשבע יש תחתיו  , החל מהשנההחולפת. בנוסף
 והרכז הלוגיסטי הוא זה שאחראי עליהן. לוגיסטיות נוספות

הפידבק על הפן הלוגיסטי הוא מאוד חיובי והרכז עושה את עבודתו בצורה מעולה אך כל חודש הרמ"דית 



 

 

הפוזיטיב צריך ממציאה שעות ממקורות אחרים על מנת לאפשר את החריגה. באופן כללי, האמירה היא ש
 לקבל יותר משאבים על מנת לתפעל אותו בצורה מקצועית ותקינה.

וזאת לאחר תיאום מול רמ"ד  חודשיות נוספות על התקן הקיים שעות 10הבקשה של הרמ"דית היא לעוד 
 10הרמ"דית ציינה כי לאחר שאלות חוזרות ונשנות של הועדה על היקף השעות הנדרש,  כספים ויו"ר האגודה.

 שעות. 15בפועל הוא מעל הצורך שעות אינן באמת מספיקות ו
 

 הטבות לחברי מועצההנושא: 
עדת ביקורת כח חבר ונ

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 חברת הועדה והמזכ"לית המכהנת, אור קרייף, העלתה את סוגיית ההטבות.הערות: 
 ת לחברי המועצה מוגדרות היטב למעט ההנחה הניתנת בפוזיטיב ואפטר.על פי הנוהל המשלים ההטבובקצרה, 

 25%)לעומת ואין הנחה מוגדרת באפטר בפוזיטיב  30%המצב כיום הוא שחברי מועצה מקבלים הנחה של 
 .(בשניהם לעובדי אגודה

 .)רק חוגים( אור הציעה שלדעתה דרושה הנחה גדולה יותר גם בפוזיטיב ותיקוף הנחה באפטר
הינה  30%יחסה לעניין בכך שהמחיר לאימון בקניית מנוי גם ככה הופך לזניח ולכן הנחה של הרמ"דית התי

 מספקת.
הרמ"דית לטובת החלטה שתתקבל ברמת המדור ותיתמך ע"י הצעת אור תשב עם פשרה והוסכם כי הוצע רעיון 

 .מופיעה מטהההחלטה 
 

 סיכום שנההנושא: 
עדת ביקורת כח חבר ונ

 ☐במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 על פי מסמך סיכום שנה מסודר. הוצג סיכום שנה ע"י יו"ר הועדההערות: 
 

 

 הצעות החלטה:

 תיקוף תעריפים לחברי מועצההנושא: 

מנחה את מדור תרבות לתקף נוסח ההצעה: ועדת תרבות 

את תעריפי ההנחות למחזיקי תעודת פעיל בהקשרי 

 חוגים באפטר ופוזיטיב.

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

  הערות:

 

 הגדלת תקן רכז לוגיסטיהנושא: 

מאשרת בעבור בעל תפקיד נוסח ההצעה: ועדת תרבות 

 שעות 15ובה רכז לוגיסטי פוזיטיב תוספת שעות בג

בעל שעות חודשיות.  60כך שהתקן יעמוד על  חודשיות

 מנהל ימצא בכפיפות ניהולית ישירה של התפקיד

טודיו הפוזיטיב. החלטת הועדה טוענת את אישור ס

  ועדת כספים.

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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



 

 

רמ"ד  ע"ילסוגייה שעות למרות סימון מקור תקציב  15ה יותר מהועדה מבינה שהצורך האמיתי הוא הרב הערות:

בלבד ובכל זאת מבקשת מועדת כספים לבחון את הסוגייה לעומק ולבחון מענה עמוק  שעות 10כספים בהיקף של 

 .שעות חודשיות 15 תוספת של בדמות

 

 

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

  בפעם הבאה שתתכנס ועדת תרבות היא כבר תהיה בקדנציה של המועצה הבאה. מכאן שולחת הועדה

 היוצאת את ברכתה הרבה לועדה הנכנסת 

 

 :ת הועדה האחרונההנושאים הצפויים להעלות בישיב

 כרגע אין

 

 

 בברכה,

 

 רון כהן

 תרבותיו"ר ועדת 

 

 

 


