
 

 

21/3/2017 

  #2מס'  תרבותסיכום ישיבת ועדת 

 .משרד של מזכ"ל המועצהב 20/3/2017הישיבה התקיימה בתאריך 

 20:00זמן סיום:  18:00זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 מייבום, נאוה מליק, יצחק מנדל, כרם סעדינועה אלמן, אמיר חברי הוועדה: 

 משקיפים:

 רמ"ד תרבות: מיא קליין

 ניצן ישראלועדת ביקורת:  תחבר

  חסרים:

 לני ציפורי, נועה מירון

 

 עיקרי הישיבה

 

 נושאים לדיון:

 עדכונים של יו"ר הועדההנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 נקודות:

בחירת יו"ר האגודה, מכרזים לרמ"דים ורכזים חדשים,  –הכנת חברי הוועדה לתקופה הקרובה  •

 סדנת הכשרה למכרזים.

הדגשת חשיבות ועדת ביקורת, דו"חות ביקורת והצגה של דו"חות הביקורת שצפויים לישיבת  •

 המליאה הבאה.

 .קרוביםעדכונים כלליים על המתרחש באגודה ואירועים  •

 

חברי  –ציפיות של הנוכחים מהגורמים הבאים דיון הנושא: 

 הועדה עצמה, יו"ר הועדה, רמ"ד תרבות וחברת ועדת ביקורת

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 נקודות:

מעורבים/מעודכנים ממה  ציפיות זהות, עיקרן ציפיתם מהיו"ר שידאג שיהיו רוב חברי הועדהל •

, וציפיתם מהמדור שיעבוד ביחד עם הועדה ויקבל את החלטותיה שקורה במדור ובאופן כללי באגודה

 גם אם מנוגדות להמלצתו.

הרמ"ד הסבירה כי מאוד חשוב שאכן הועדה תעבוד ביחד עם המדור, לבנות תוכניות בשיתוף, ולא רק  •

 לדרוש/להתקיל הצעות העולות מצד המדור.

ברת ועדת ביקורת הדגישה את חשיבות הביקורת על כל הנעשה בועדה, הסבירה שלפעמים קשה ח •

 ביקורת.-ועדה-לקבל ביקורות אבל כן לנסות לראות את זה כשיתוף פעולה של רמ"ד



 

 

 

עדכונים של הרמ"ד, והצגת עיקרי תוכנית העבודה הנושא: 

 לסמסטר ב

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 איןהערות: 

 נקודות:

כתוצאה מהתקדמות הנושא,  .ספורט באוניברסיטהרבות את נושא הועדת תרבות הקודמת קידמה  •

תקציב זה עבר לסבסוד דמי ההשתתפות  .א"ש 15לאס"א בן גוריון בגודל של אס"א אישרה תקציב 

 של שחקני הנבחרות בתחרויות באילת.

 : יום הסטודנט, פרוייקט ברים באוניברסיטה, האקתון ועוד.של הסמסטר הוצגו האירועים הגדולים •

 

 הצעות החלטה:

הוספת סעיף לנוהל מכירת הנושא: 

 כרטיסים בתקנון 

"ועדת תרבות ממליצה לועדת תקנון להוסיף את נוסח ההצעה: 

הסעיף הבא לנוהל מכירת כרטיסים בתקנון: 'עבור כל מכירת 

המדור המפיק להכין מראש רשימה כרטיסים אינטרנטית, על 

של רוכשי הכרטיסים, למקרה של תקלה טכנית שלא תאפשר 

 שימוש באמצעים אלקטרוניים' "

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 איןהערות: 

 

 חברי וועדה. 4עזב חבר הועדה אמיר מייבום את הישיבה מסיבות אישיות, נשארו בשלב זה 

 

ביטול סעיף בנוהל מכירת הנושא: 

 כרטיסים בתקנון 

"ועדת תרבות ממליצה לועדת תקנון לבטל את נוסח ההצעה: 

 בנוהל מכירת כרטיסים בתקנון" 4סעיף 

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 איןהערות: 

 

שינוי נוסח סעיף בנוהל מכירת הנושא: 

 כרטיסים בתקנון 

"ועדת תרבות ממליצה לועדת תקנון לשנות את נוסח ההצעה: 

בנוהל מכירת כרטיסים בתקנון לנוסח הבא:  5נוסח סעיף 

כל אירוע על אחריות מפיק האירוע לצרף דרך תקשורת 'בפרסום 

)מייל, פלאפון וכו'( עבור בעיות פרטניות ברכישת הכרטיסים 

 האינטרנטית' "

 -נמנעים:  -קולות נגד:  פה אחדקולות בעד: 

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

 איןהערות: 

 



 

 

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

 אין

 

 הנושאים הצפויים להעלות בישיבות הקרובות:

 .ישנו סעיף נוסף בנוהל מכירת כרטיסים בתקנון שעליו יהיה צורך לדון בפגישת הועדה הבאה

 

 

 בברכה,

 כרם סעדי

 תרבותיו"ר ועדת 


