
 

 

 #3תרבות  ועדת ישיבת סיכום
 

 במשרד המזכ"ל אשר במשרדי אגודת הסטודנטים. 54.40.02בתארריך  התקיימה הישיבה
 05:24זמן סיום:     02:04זמן התחלה: 

 
 :נוכחים
  ניתאי אריה, דור אפנהיים והנא אבו רביעה. מאיה גלסמן,  -חברי הועדה 

 
 משקיפים:

 שירן מאור -ועדת ביקורת 

  יוסוף ערן  –ח"מ אורחים 

  ד תרבות דור כץ רמ" –בעלי תפקידים באגודה  
 

 :חסרים
  סלומון, ברי שוורץ ושמעון דיין. ראובן  –חברי ועדה 

 
 :הישיבה יקריע

 החלטות(: התקבלו לא אם גם ,הנושאים שנדונו )כלל נושאים 
מרכזית עדכן בנושא מכירת הכרטיסים ליום הסטודנט. המכירה הדור  –עדכוני הנהלה  .0

נהל עוד המכירה ממשיכה להת לא היו תלונות או בעיות כלשהן.התנהלה באופן מעולה וחלק, 
דור הסביר כי גם חברת לפני האירוע. בנוסף,  הכרטיסים גמירת כלהיום ותמשיך עד 

. מאיה העלתה השאלה, מדוע מחוייבים אינשטיין משתתפת במכירת הכרטיסים לאורחים
 הסטודנטים לקנות כרטיסים לאירוע המרכזי בקניית כרטיסים למסיבת בריכה ? 

 צב של גירעון. משמעותי ויווצר מ דור השיב כי במקרה כזה התקציב יקטן באופן
דנו בקונספט של יום הסטודנט, ניכר כי משנה לשנה יש הגעה נמוכה לאירוע המרכזי ועולה 

אולי הקונספט מאבד ממקוריותו. אולי ניתן לשנות, גם לגבי מסיבת פתיחת שנה.  השאלה
 3הכרטיסים אזלו תוך  פתיחת המכירה באתרלאחר  –עודכן גם לגבי אירוע הפוקר שהתקיים 

האופציות להגביל את קניית הכרטיסים כל אחד לעצמו או באמצעות הגרלה.  דקות. עולות
לא כמו כן, מתקיימים שני אירועי פוקר בשנה, ובגלל שהאירוע נחשק ישנם אנשים ש

מספיקים לקנות כרטיסים. העלנו מספר פתרונות האחת מהן לבחון את האפשרות שאנשים 
שהצליחו לקנות כרטיסים לאירוע הראשון יקבלו עדיפות נמוכה לקניית כרטיסים לאירוע 

באירוע. מאיה מעלה שאלה, איזו הגעה  של סטודנטים להשתתף ניכר השני. כך נאפשר לרוב 
רוע. היא דנה בעובדה שאוכלוסייה גדולה של נשים מתעניינותב אירוע ולא של נשים יש לאי

מעלה אופציה לפתיחת חוג פוקר שייועד היא  –יכולות להשתתף בגלל חוסר ידע במשחק 
 לנשים. 

שביעות רצון משנה שעברה וסקר אמנים סקר  –דור מציג בפנינו כעת את סקרי יום הסטודנט 
 של השנה: 

בהשתתפות באירוע המרכזי של יום הסטודנט, י הממצאים כי יש ירידה ניתן לראות על פ
 אומנם יש הגעה מרובה יותר למסיבת הבריכה הראשונה לעומת המסיבה השנייה. 

מסביר כי יש אירוע נפרד עם במה נפרדת של ניתאי מעלה את השיוויון המגדרי באירוע. דור 
להקה ערבית, אבל ניתאי טוען שבשביל להגדיל את דו הקיום שבדבר יש להעלות זמר/ת 

 ערבי/ה לבמה המרכזית אפילו אם בתחילת הערב. 
 הוצגות נתונים בדבר שביעות רצון לגבי אמנים, ברים, שירות ההסעות וכו'... 

בעלת הכי הרבה היענות היא התשובה  –ים לא הגיעו לאירוע הוצגו נתוני הסקר של מדוע אנש
לה האופציה לשינוי מערך האירוע. בין היתר כי "אינם אוהבים את אופי האירוע". עוד פעם עו

ו מעדיפים להשתתף הסטודנטים במקום בירה ונשירה או הוצגו גם ממצאי הסקר במה הי
 סבבה והקול, בנוסף גם הסקר אמנים שבוצע התחילת השנה לקראת האירוע. 

בפני הועדה כי יש תקן של טכנאי אופניים תחת הסברתי  –דיון בנושא תקן טכנאי אופניים  .5
שעות חודשיות. הסברתי כי כרגע בועדת הסברה מתנהל  02 – המוקצות לו כסטודיו פוזיטיב 

שעות חודשיות  54 –תהליך של העלאת תקן חדש של מידען בערבית, ולו צריכים להקצות כ 
שבממוצע טכנאי האופניים מכיוון ועדות שאין להן צורך בכסף כלשהו. המשאר אותן אוספים 

מכלל הסכום שהוקצה לו מתחילת  03% -ניצול של כ )סכ"ה ותשעות חודשי 3 –מנצל רק כ 
שעות חודשיות להקצות לועדת הסברה לתקן החדש.  2-הצעתי שנקצץ לו מהתקן כ  השנה(

ים לשנה הבאה לטכנאי אופניים חיצוני דור אף הציע כי נשקול אופציה להקצות סכום מסוי
שעות. נערך דיון והחולט כי  7-כ –מאיה העלתה  כי יש לקצץ אף יותר מהתקן  ללא תקן(.)

  שעות חודשיות.  8שעות מתקן טכנאי האופניים שיעמוד על  7 –יקוצצו כ 



 

 

הציג בפנינו שתי חברות למכירת כרטיסים דור  –דיון בנושא מכירת כרטיסים באינטרנט  .3
 מקוונת:

בה משתמשת היום האגודה למכירת כרטיסים מקוונת. דור החברה  – Tix-wizeהאחת חברת 
על כל מכירה ולאחר דיון איתם דור הצליח להוריד  7%-הסביר כי החברה דורשת עמלה של כ

. בינתיים בוצעה בחברה זו פיילוט במכירת הכרטיסים לאירוע הפוקר.  2.2%-את העמלה לכ
 כרטיס אלקטרוני אותו בחר של הרוכשבאירוע זה, לאחר הרכישה באינטרנט נשלח לאימייל 

אם להדפיס ולהגיע עימו לאירוע על מנת שיסרקו אותו בברקוד או אפילו להגיע עם הכרטיס 
שתי האופציות מונחות על השולחן ברכישה  –הטלפון בטלפון והברקוד יסרוק אותו גם דרך 

 דרכם. 
בה משתמשת האגודה באוניברסיטת תל אביב. חברה העובדת על החברה  – Tixחברת 

אפליקציה, הכרטיס נימצא באפליקציה והקורא ברקודים נימצא באפליקציה. העמלה על כל 
 .  0.2%רכישה עומדת על כ 

ות בעיות טכניות בשימוש וכי עלולות לעל Tix-wizeהוחלט כי הפיילוט יהיה בעזרת חברת 
 .  Tixבאפלקיציה של חברת 

דנו בנושא העמלות, במכירת הכרטיסים לאירוע הפוקר העמלה הושתתה על האגודה. אומנם 
היא מרובה יותר, באירועים גדולים יותר, כגול אירוע פתיחת שנה בו מסת המשתתפים 

העלות של העמלה תהיה גבוה באופן קיצוני ולכן יש לבחון העלאה של מחיר הכרטיסים על 
 מנת שהדבר יתקזז. 

. הרמ"ד הנכנס הבא באירוע 'שליפתא' Tix-wizeייערך פיילוט בעזרת חברת  0.2 -בתאריך ה
 יציג את הנתונים בישיבה הבאה. 

הועלתה האופציה לברר כיצד ניתן יהיה לקדם את השימוש הטכנולוגי של האגודה בתוכנית 
 עבר רק למכירת כרטיסים מקוונת. מ עבודה

  :)החלטות שהתקבלו )רק הנושאים בהם התקבלו החלטות 
"ועדת תרבות מקצצת משעות התקן של טכנאי האופניים תחת סטודיו תוכן ההחלטה:  .0

השעות שקוצצו לועדת  7עות חודשיות ומקצה את ש 8-שעות חודשיות ל 51-פוזיטיב מ
 כספים במטרה להעברתם לתקן מידען בערבית תחת מדור הסברה" 

 מאור שירן  –חבר ועדת ביקורת נוכח בהחלטה 
 אחד פה  –הצביע בעד 
 אין  –הצביעו נגד 

 אין  –נמנעים 
  :נושאים שנדחו לישיבה הבאה 

 חברי הועדה מספרים על המדור.  -
 
 
 
 

 ,בברכה
 אבו רביעה הנא

 יו"ר ועדת תרבות 

 


