
 

 

 4תרבות # ועדת ישיבת סיכום
 

 במשרד המזכ"ל אשר במשרדי אגודת הסטודנטים. 19.05.15בתארריך  התקיימה הישיבה
 23:00זמן סיום:     20:10זמן התחלה: 

 
 :נוכחים
  והנא אבו רביעה.  , ברי שוורץניתאי אריה, דור אפנהיים -חברי הועדה 

 
 משקיפים:

 שירן מאור -ועדת ביקורת 

  צליל יוגב  –ח"מ אורחים  

  רמ"ד תרבות נכנסת סיוון פורת, דור כץיוצא רמ"ד תרבות  –בעלי תפקידים באגודה ,
   רמ"ד הסברה עודד הראל 

 
 :חסרים

  ן סלומון, מאיה גלסמן ושמעון דיין. ראוב –חברי ועדה  
 

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

דור בירך את סיוון פורת הרמ"ד הנכנסת, נערך סבב היכרות בין סיוון לשאר  –עדכוני הנהלה  .1
חברי הוועדה, כל אחד הציג את עצמו ותחום לימודיו. דור עדכן בנוגע לפעילות המדור בזמן 

 13,000-האחרון שהתמקדה בעיקר באירוע יום הסטודנט הקרב. לעכשיו, נמכרו קרוב לכ
ף בשיווק וביחצון של האירוע על מנת להגיע לתקרב כרטיסים ולקראת האירוע המדור דוח

כרטיסים. כמו כן, דור מעדכן  16,000-למספר הכרטיסים שנמכרו שנה שעברה באירוע , כ
 שעולות כרגע רעיונות לשינוי מערך התפקידים בסטודיו פוזיטיב. 

ומיד אק ( יערך ספורט25.5ביום שני הקרוב ) –אירועי המדור הקרבים חוץ מיום הסטודנט 
 לאחריו ייערך שלישי בשש האחרון לשנה ויסגור את אירועי התרבות לשנה. 

נבחר רכז הפקות ורכזת חוגים. במכרז לרכז ספורט לא נמצאו מועמדים  –מכרזים 
 מתאימים, בנוסך עתיד להערך מכרז למנהל הסטודיו. 

הוצג בפני הועדה מסמך המלצות, מסקנות  –דיון בנושא נוהל מכירת כרטיסים באינטרנט  .2
וסיכום של הפיילוטים שנערכו. מכיוון שהמסמך נשלח קודם לכן לחברי הועדה לא נדרשה 

 הצגה מלאה של המסמך אלא דור עבר על כל המלצה והסביר אותה. 
אירוע שהתקיים באולם זוננפלד, נתן לנו ניסיון מעולה למכירת  –פיילוט "שלופתא" 

אינטרנט ולסריקה שלהם בכניסה לאירוע מאחר והאולם גדול. נמכרו באינטרנט הכרטיסים ב
כרטיסים ולאחר מכן כשבוע לפני הכרטיסים הועברו למכירה פרונטאלית במשרד  300-קרוב ל

שירותים. דור טען כי זו הייתה החלטה מעולה, מאחר וגם מי שרכש את הכרטיסים 
ך זמנים בכניסה שלו לאירוע עצמו. הוא באינטרנט הגיע לאסוף אותם מהמשרד וכך חס

המליץ כי יש להשאיר החלטה שכזו לשיקול הרמ"ד הרלוונטי )לעבור למכירה פרונטאלית 
 לאחר זמן מה של מכירה באינטרנט(. 

כמו כן, דור התייחס לאירועים בעייתים לסריקה של כרטיס בכניסה לאירוע כמו מכירת 
יש להקציב זמן מכירת כרטיסים באינטרנט ולאחר כרטיסים לטיולי שקיעה, הוא המליץ כי 

 מכן סגירה של זו וחלוקת הכרטיסים במשרד השירותים. 
בנוסף דור התייחס לחוגים המועברים בסטודיו וטען כי יש להחריג רכישת מנויים לחוגים 

 ממש אינטרנטי ספציפי וכו'.. (באינטרנט בגלל סיבות מסויימות )מחיר גבוה = עמלה גבוה, 
דור ציין כי ישנם אירועים שמחיר הכרטיס נמוך מאוד כך שלא תהיה בעיה להעלות  –ות עמל

את מחירו על מנת לקזז את העמלה. אומנם ישנם גם אירועים שהמחיר שלהם קבוע משנה 
 לשנה והעלאת המחירים עלולה לגרור ביקורת.

ואיזה לא? הוחלט כי נערך דיון ועולה הסוגיים איזה החלטה לקבל? איזה אירועים יש להחריג 
יש עבודה מעמיקה יותר לעשות וכי יש לבנות נוהל לנהלים המשלימים. התקבלה החלטה כי 

 הנא וברי ייקחו על עצמם את האחריות ויבנו נוהל עד לישיבתה הבאה של הוועדה. 
וכי בתור פתיחה הסביר דור בקצרה על סטודיו פוזיטיב,  –דיון בנושא שיפוץ סטודיו פוזיטיב  .3

ני שנה לפי החלטת מועצה סופחו לסטודיו חוגים שהופעלו על ידי מפעיל חיצוני. לאחר לפ
החלטה זו היה צורך במיקום גדול לסטודיו ולכן הוחלט על שיפוץ והגדלה של המקום. התחיל 
 שיפוץ בפתיחת הקיץ ולא נגמר, בעקבות חוסר בכסף וכמובן חוסר בזמן )הקיץ הגיע לסיומו(. 

בפנינו מסמך המציג כל שיפוץ הדרוש בסטודיו בנוסף לעלות שלו. כמו כן  דור וסיוון ציגו
שיפוץ לא דחוף. סוכם כי יש להמליץ  1-שיפוץ דחוף, ו 10-: כש10-1הצורך בשיפוץ דורש מ



 

 

 .סיום השיפוץ לועדת כספים לתקצב את
התפקידים בסטודיו )מצורפת לאחר מכן סיוון הציגה בפנינו את שתי האופציות לשינוי מערך 

 מצגת + נספח א'(. 
חברי הועדה העלו כי ירצו לקבל עוד זמן עד לקבלת ההחלטה לשינוי התקנים ללמידה 

 . 18:00בשעה   31.5-והעמקה בהשלכות ולכן הוחלט כי הדבר יעלה להצבעה מרחוק עד ל
דיו, הנחתה כמו כן, על מנת להעלות את ההוספה התקציבית למדור לצורך שיפוץ הסטו

הועדה את הרמ"ד הנכנסת סיוון להכין מסמך מסודר יותר לתוספות התקציביות הנדרשות 
 לפי צורך על מנת שהפנייה לועדת כספים תהיה יותר עניינית, עד לישיבה הבאה. 

בנוסף, דור מעלה את סוגיית הרכז ספורט. לאחר כניסת ניר לתפקיד, הוא החלט להרים את 
דור מתוך תשוקה לדבר. אומנם, לנהל דבר כזה גוזל מזמנו של הרכז קבוצת הריצה תחת המ

שעות  10מעבר לשעות שלו. לכן, הציע דור, לאחר בדיקה, להוריד מתקן רכזת החוגים 
השעות החודשיות האלו  10-שעות. ב 70שעות לתקן של  80חודשיות ולהפוך אותה מתקן של 

יצה" והוא זה שינהל את קבוצת הריצה יעלה תקן חדש תחת רכז הספורט בשם "פרויקטור ר
 של המדור. 

הדעות בועדה חלוקות, ניתאי לא מסכים כי יש צורך להוריד בעשר שעות האלו מרכזת 
החוגים וכי יש לנסות לתקצב את השעות החודשיות האלו ממקום אחר. ברי מסכים איתו. 

עיל, במידה ויש מהיכן אומנם, אני מעלה כי חיפוש אחר שעות כרגע הוא בזבוז של זמן ולא י
לקחת את השעות האלו אז אין צורך בחיפוש אחריהן. מאחר, ודור עשה כבר בדיקה וגילה כי 
לא תהיה פגיעה בפעילות רכזת החוגים לאחר קיצוץ שעות אלו מדוע לא נעשה זאת. הועלתה 

ינתי כי ההחלטה ונדחתה בגלל קולות חלוקים בין חברי הועדה. נערך עוד סבב של דיונים בו צי
לאחר הנסיונות והמאמצים להעלות תקן של מידען בערבית תחת מדור הסברה וחיפוש אחר 

 השעות, כאן למציאת פרויקטור ריצה, לדעתי, המאמץ אבוד. 
 ההחלטה עלה שוב ועברה עם רוב קולות. 

הצגתי בפני חברי הועדה על עבודתו של חבר הועדה  –מתן מענה לסטודנטים דתיים באגודה  .4
ן להעלאת אירועים באגודה כמתן מענה לסטודנטים הדתיים. הוצג כי ישנן מספר ראוב

אפשרויות לאמנים להעלאת אירוע לסטודנטים הדתיים בסמוך לאירועי יום הסטודנט על 
מנת לספק להם מענה באירוע שיפנה גם אליהם. מאחר ו"בירה ונשירה" ירד מתוכנית 

 10,000-תוקצב תקציב גבוה ונדרשים עוד כ העבודה של המדור בועדה הקודמת, לנושא לא
ש"ח. העלתי כי ישנה אפשרות למשוך את הכסף הנ"ל מבצ"מ כספים. עלה כי אין דחיפות 

לדבר והוא נדחה. ניתאי, לעומת זאת, בחר לבדוק את הנושא לעומק ולקחת אותו על 
 אחריותו.  

 

  :)החלטות שהתקבלו )רק הנושאים בהם התקבלו החלטות 
"ועדת תרבות מנחה את את תוכן ההחלטה:  -דיון בבנושא נוהל מכירת כרטיסים באינטרנט  .1

חברי הועדה אבו רביעה הנא וברי שוורץ לנסח נוהל משלים של מכירת כרטיסים לאירועים 
 באגודה באינטרנט עד לישיבתה הבאה".

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

 אין  –נמנעים 
"ועדת תרבות דוחה את החלטתה תוכן ההחלטה:  –דיון בנושא שיפוץ סטודיו פוזיטיב  .2

בשעה  31.05לקבלת ההצעה לארגון מחדש של מערך התקנים תחת סטודיו פוזיטיב עד ל
18:00 " 

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

 אין  –נמנעים 
"ועדת תרבות מנחה את רמ"ד תרבות להכין מסמך מסודר של תוספות  –תוכן החלטה 

 תקציביות לפי צורך לסטודיו פוזיטיב עד לישיבת הועדה הבאה." 
 שירן מאור  –חבר ועדת ביקורת נוכח בהחלטה 

 פה אחד  –הצביע בעד 
 אין  –הצביעו נגד 

 אין  –נמנעים 
 80-"ועדת תרבות מאשרת קיצוץ של שעות מתקן רכזת חוגים מ.  -תוכן ההחלטה  –פעם ראשונה 

  שעות חודשיות". 70-שעות חודשיות ל
 דור והנא.  –בעד 
 ברי וניתאי.  –נגד 

 אין.  –נמנעים 



 

 

 80-"ועדת תרבות מאשרת קיצוץ של שעות מתקן רכזת חוגים מ –תוכן החלטה  –פעם שנייה 
 שעות חודשיות ".  70-ת לשעות חודשיו

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

 אין  –נמנעים 
 10יצה בסדר גודל של "ועדת תרבות מאשרת קינון תקן של מדריך קבוצת ר -תוכן ההחלטה

 ספורט" שעות תחת רכז
 שירן מאור -חבר ועדת ביקורת נוכח בהחלטה

 פה אחד -בעד
 אין -נגד

 אין -נמנעים
 

  :נושאים שנדחו לישיבה הבאה 
 חברי הועדה מספרים על המדור.  -
 
 
 
 

 ,בברכה
 אבו רביעה הנא

 יו"ר ועדת תרבות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 נספח א'

  –אופציה ראשונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  –אופציה שנייה 



 

 

 


