
 

  

 

 
 0.2.020.02 

 2' מס תרבותסיכום ישיבת ועדת 
 

 
 .במשרדי אגודת הסטודנטים 91.03.1093הישיבה התקיימה בתאריך 

 19:30: זמן סיום 91:30: זמן התחלה

 :נוכחים
 .שי סלע, רן טימור, אורן ריינפורד, דנה גל , יכמןגויהונתן , מתן רווה 

  :חסרים
 סרוטל  

 :משקיפים

 אלפיה חן -רכזת הפקות ,אבידר רועי -ד תרבות"רמ. 

 איתי בן יאיר -חבר ועדת ביקורת. 

 יועד סספורטה -ר הוועד המנהל"יו, ערן לדור -ר ועדת כספים "יו. 
 :עיקרי הישיבה

 

את עמדתה שאין חן הביאה לתשומת ליבה של הוועדה  .ומהות התפקידרכזת ההפקות  נערכה היכרות עם .9
 שעות חודשיות 10מ אולם יש צורך להגדיל את תקן הרכזת ,צורך להפחית בפעילות התרבות של האגודה

 .שעות חודשיות על מנת לעמוד ביעדים ולא לחרוג בשעות 910ל

 :ד תרבות נתן סקירה על פעילות המדור"רמ .1

 ממשיכים לחפש . צפיות 58,000 ~הנצפה ביותר הישראלי סרטון ההארלם שייקהופק  -וידאו ארט
 . הצעות לשלוחכולם יכולים ,ארט הבא  ולווידיארעיונות  

 (שוק ההון ושפת הסימנים)בסמסטר הבא נחדש וננסה לפתוח גם סדנאות קצרות  -חוגים 

 את מרתון באר שבע ההעיריימנסים לקדם בשיתוף עם  -ספורט. 

 הפקות: 

o וגייסנו פרס איכותי למקום ראשון בתחרות , השגנו הפסקת לימודים של שעתיים -פורים
. י האגודה"פרסים לשאר המקומות לא הגיעו מחסויות אלא נקנו ע. תחפושות מאיסתא

ם להשקיע בתחפושות והופך את החשיבות בפרסים ובתחרות היא שזה מה שמניע את כול
  .המסיבה לקרנבל פורים

o אירועים עבור המגזר הערבי בשיתוף פעולה עם מדור הסברה' נפיק מס. 

o בשיתוף מדור אקדמיה -נפיק אירוע לוועדי כיתות. 

o הוצאנו מכרז לטיול שנתי של האגודה , מ יועד סספורטה"בעקבות הצעתו של ח -טיול שנתי
 .אלטרנטיבה לקהל הסטודנטים שלא הולך לנופש אילתבצפון שיהווה סוג של 

o נינט טייב תהיהאמנים כשהראשונה  3סגרנו עם  -6שלישי ב 

o חוזר להופעה נוספת לאור הביקוש -גורי אלפי. 

 יום הסטודנט: 
o סטודנטים והמדור כרגע במגעים מול האמנים בהתאם לתוצאות  6000על הסקר ענו קרוב ל

 .הסקר

o  והגדלת  אלטרנטיבית וכרגע עובדים גם על מתחם מסיבות במה תהיהביום הסטודנט
 .מתחמי הישיבה

o השנה האגודה תפיק את מסיבות הבריכה ולא חברת ההפקה של יום הסטודנט 

o בירה ונשירה" -במקביל למסיבת הבריכה הראשונה יערך אירוע אלטרנטיבי בקמפוס" 

o  ( מחירים ואופן ההגשה)לבקשתו של מתן נבדוק את נושא האלכוהול מיום הסטודנט שעבר
 .וננסה לשפר ביום הסטודנט הזה
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 :מערכת מקוונת למכירת כרטיסים .3
 בין אם במערכת מקוונת )בעיות הקשורות לאירועי תרבות ' למס לדעת הוועדה צריך לתת פתרון כולל

 (ובין אם לאו
 :צריך למצוא מענה ןהבעיות לה 

 לאירועים בזוננפלד היצע נמוך 

  בתורים לאירועים עם ביקוש גדולזמן המתנה ארוך. 

  (גם כאלה שלא יכולים להגיע לבית הסטודנט)הנגשת אירועי תרבות למגוון גדול יותר של סטודנטים 

  (כ לא יגיעו"סתם כרטיס כי הוא חינם ואח וייקחשאנשים לא )דמי רצינות 

 כרים אותו להפסיק את התופעה המכוערת בה אנשים קונים כרטיס מסובסד ומו -מלחמה בספסרות
 .ביוקר לאור הביקוש

  (פאל-פיי, סליקה באינטרנט,טעינה מראש) ממוחשבת במערכתדרך גביית התשלום 
 

 :ח ועדת ביקורת"מדו םהרלוונטייסקירה של החלקים  .4

  ולאכוף זאתבאופן סדיר ד החל לבצע "הרמ -החתמת כרטיס באופן סדיר במדור. 

 הציע להגדיל את בנק השעות הנוספות של המדור ד "הרמ -נושא חריגת השעות של רכזת ההפקות
 10ד לתת לרכזת שעות נוספות בחודשים עמוסים ולעומת זאת להשאיר לה את התקן "ולאפשר לרמ

 .י הוועדה סמוך לאישור התוכנית עבודה"יטופל בהמשך ע -שעות בחודשים שאינם עמוסים

 :קידום הבאת אמנים מזרחיים לקמפוס .5

 . עולה שהיא ניסתה בעבר להביא גם אמנים מזרחיים אולם ללא הצלחה מבדיקה מול רכזת הפקות 
 .מ רן טימור"י ח"ד יבדוק האם עוד ניתן השנה והרכזת תנסה לבדוק אמנים נוספים שהוצעו ע"הרמ 
 
 :פנימית החלטה. 6
כל אחד מחברי הוועדה יחקור נושא ספציפי , לקראת הדיון בנושא המערכת המקוונת ובעיית ההיצע 
 . ר הוועדה ויביא את מסקנותיו לדיון"יודיע עליו ליו, 3מהרשימה בסעיף  
 
 
 
 
 

 ,בברכה
 ,שי סלע

 .תרבותר ועדת "יו

 


