
 

 

 2014יוני  15 

 י"ז סיון תשע"ד                   

 :ודלכב

 מועצהחברי ה

 כלל חברי העמותה

 

 6ועדת תרבות מס' זימון לישיבת  הנדון:

 

 :מוזמנים
 ר ושי סלעטל דור, גילי ברנשטיין, נמרוד הריס, מתן רווה, הנא אבו רביע, מיכאלה תבו

 :נוספים מוזמנים
 .דור כץ -תרבות ד"רמ 

  .ביקורת ועדתנציג 
 

 :הישיבה יוזם
 סלע שי -הוועדה ר"יו

 :הישיבה ושעת תאריך
 19:00בשעה  18.06.14 ' ביום 

 :הישיבה מקום
 הסטודנט , בית ועצהמה חדר

 
 

 :עיקריים נושאים

 (20:30 -19:00) קביעת יעדי מדור תרבות לשנת הלימודים תשע"ה 

  20:30-21:00 הנופש באילתתחקיר הצגת מסקנות  

 21:00-22:00 האם האגודה צריכה לקיים נופש באילת בשנה הבאה -דיון 
 *ייתכנו שינויים בזמני הדיונים

 
 חומר לקריאה לקראת הישיבה:

 )יעדי מדור תרבות בשנה החולפת )מצורפים 

 ישלח יום לפני הישיבה לחברי הוועדה וחברי מועצה שיבקשו. -תחקיר אילת 
 
 

 
 ,בברכה

 סלע שי
 תרבות ועדת ר"יו



 

 

 
 516.660.51 

 8מס'  תרבותסיכום ישיבת ועדת 
 

 במשרדי אגודת הסטודנטים. 02.07.13הישיבה התקיימה בתאריך 

 22:00זמן סיום:  21:00זמן התחלה: 

 נוכחים:
 .שי סלעאורן ריינפורד, יהונתן גוייכמן ו , יעל בביצקי,טל ווסר מתן רווה, רן טימור, 
 .נועה גרושקה -רמ"ד תרבות 

 משקיפים:

 יו"ר ועדת ביקורת -איתי בן יאיר. 

 יו"ר האגודה. -אבי בן הלל 
 עיקרי הישיבה:

 
 : לשנת תשע"ד כדלקמן יעדי מדור תרבותנקבעו  .1

 פעילויות ואירועים מגוונים תוך התייחסות לאוכלוסיות הסטודנטים השונות.יצירת היצע רחב של  .1

 פיתוח ועידוד תרבות ספורט ואורח חיים בריא. .2

 יצירת מערך חוגים וסדנאות מגוון.   .3

 .קידום ועידוד יצירה סטודנטיאלית ומתן במה לאומנים מתחילים .4

 יהונתן(.ללא היעדים אושרו פה אחד מבין הנוכחים )

 מדור תרבות:עדכוני  .2

 מגישי ההצעות 2שיחות עם המדריכים ובדיקות לקראת השנה הבאה. פרזנטציה של  ותנערכ -חוגים

 תתקיים ביום ראשון. 22להפעלת מערך חוגים בבניין 

 .טנות של סטודנטים לגבי מרכז הספורתלו 2הצלחה בנדב טיפל ב -ספורט

אפ ואמנים לקראת שנה הבאה וכמו כן פורסם -אניה ונועה היו בסדרת פגישות בת"א לגבי סטנד -הפקות

 איש ענו עליו וזה לא מספיק, צריכים את עזרת חברי המועצה להפיצו. 1111סקר של המדור, אולם רק 

 .תתקיים ביום שני של מגישי ההצעות פרזנטציה -אילת

 

עדה צריכה לדעת שיש פרזנטציות שלהם, הווהנוגעים למדור תרבות חברי הוועדה מסכימים שבנושאים חשובים  .3

מזכ"ל לידע את יו"ר הוועדה בכל מקרה מדור ומה. מבקשים מהבמידת הצורך מראש מתי הם ולשלוח נציגים

 .עתידי מסוג זה

 

 (נספח בהמדור לכמה נושאים לבחינה עבור תוכנית העבודה ) רעבו הצעותחברי הוועדה העלו  .4

 

 

 

 

 ,בברכה

 שי סלע,

 תרבות.יו"ר ועדת 



 

 

 

 הצעת ההחלטה לאישור היעדים: -נספח א'
 

 :כפי שנקבעו בישיבה, להלןיעדי מדור תרבות לשנת תשע"ד ועדת תרבות מאשרת את נוסח וסדר העדיפויות של 

 

 יצירת היצע רחב של פעילויות ואירועים מגוונים תוך התייחסות לאוכלוסיות הסטודנטים השונות. .1

 תוח ועידוד תרבות ספורט ואורח חיים בריא.פי .2

 יצירת מערך חוגים וסדנאות מגוון.   .3

 קידום ועידוד יצירה סטודנטיאלית ומתן במה לאומנים מתחילים. .4

 

 אושר פה אחד מבין הנוכחים. 
 



 

 

 

 נספח ב'
  

 הצעות חברי הוועדה למדור תרבות:
 

 פירוט רעיון תחום
 כחלק משבוע הספורט,סובב אוניברסיטה פנימי מירוץ לילה בקמפוס  ספורט

לארגן אירועי ספורט לא מחייבם כמו כדורגל של  כדורגל חובבני
שישי בצהריים )החתמה על כדור+פיקדון ולאפשר 

 רישום למגרשים ו/או שערים בדשא בקמפוס(
הקרנות קבועות של משחקי 

 ספורט 
)בחינת עלות/תועלת של שימוש באולם השלישי 

 הקיים במקום( ניצול המזנוןבנגטיב תוך 
 יש בבניין פיזיקה מצפה לא מנוצל. מצפה כוכביםלפתוח סדנת  חוגים

הליכה על אקרובלאנס+סדנת 
 חבל

 

שיפצו"ר חדר המוזיקה, שיפוץ 
 גהאקסייטינמתחם 

מבחינת אבזור, כולל להוסיף -בחדר מוזיקה
 מיקרופון

ות מגניבות אנעידוד סד
 בשת"פ עם מדור מעורבות

 הם רוצים להפיק סדנאות של קיימות סביבתית

היו בעבר במרכז הספורט, הופסק כי לא היה מיזוג  קמפוסהבאה של ריקודי עם ל
 באולם

הפקת אירוע תרבות גדול  הפקות
 ברחבת הטקסים של הקמפוס

, והכוונה לא בזמן שמהמקום משוריין לטקסים
לנצל את האיזור הפתוח לאירועי תרבות 

 כשהמז"א טוב
 ציא מחצלות וכלי נגינה לאחת המדשאותלהו ערבי ג'אם

להכניסו מראש לתוכנית עבודה כדי שלא יתפספס  אירוע סוף שנה
כמו השנה, אפשר לוותר על הופעה ולעשות מסיבת 

 בריכה
ואופציות זולות צמידים  תרימכאפשר ל אילת

 לסטודנטים שירצו בכך
יותר מסיבות בריכה בקיץ, 

 ומסיבת אוזניות בפורים
פורים כל שנה רק שעתיים הפסקת לימודים, 
לנסות להגדיל את ההפסקה ולשים מוזיקה או 
להביא מסיבת אוזניות שתמשיך את המסיבה 

 בשקט
דוכני מזון  מדע על הבר,יום לימודים הפוך בסגנון  "לילה לבן"

 , מסיבת אוזניותה מגניבותסדנאות ליל וברים,
 . ומרתון סרטים בנגטיב

בחינת האפשרות לטיול שנתי  כללי
ו/או הסעות מאורגנות לצפון/ 

 לים

 אפילו סתם אוטובוס מהקמפוס לים בשישי/שבת



 

 

 


