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 2סיכום ישיבת ועדת תרבות מספר 

 

 במשרד המזכ"ל אשר במשרדי אגודת הסטודנטים.  18/02/15הישיבה התקיימה בתאריך 

 22:00זמן סיום:     19:40זמן התחלה: 

 נוכחים:

 חברי הועדה: ניתאי אריה, שמעון דיין, ראובן סלומון, ברי שוורץ, מאיה גלסמן ואבו רביעה הנא. -

 משקיפים:

 הגר מזרחי  –חברי ועדת ביקורת: יו"ר ועדת ביקורת  -

 יואב גולן  –ח"מ אורחים: יו"ר ועדת תקנון  -

 דור כץ  –עובדי אגודה: רמ"ד תרבות  -

 חסרים:

 חברי הועדה: דור אופנהיים.  -

 עיקרי הישיבה: 

  -נושאים שנדונו 

לועדת תרבות נערך סבב ציפיות לקראת הקדנציה, כל אחד מחברי הוועדה הסביר מדוע הגיע  .1

 ומה ירצה לקדם ולשנות בתקופת פעילות הועדה: 

המטרה העיקרית שלו בועדה היא הקפדה על זמנים ומקצועיות, שהדברים יתנהלו בצורה  –שמעון 

 תקינה ועניינית ללא כל הסחות דעת או נושאים שאינם רלוונטיים לועדה. 

 ועדת תרבות. לכולם ולכן בחר ב ע כמעטאוהב ונהנה להגיע לאירועי התרבות של האגודה, מגי –ברי 

חשוב לו שירגיע פעיל בועדה ושלא ישאר מאחור, שתמיד חברי הועדה יהיו מעודכנים ופעילים  –ניתאי 

בכל עדכוני הועדה והמדור בכלל. אחד מהנושאים שניתאי ירצה לקדם בתחום פעילותו בועדה הוא 

 –פעולה בין אגודת הסטודנטים לתחנת הרדיו הקמת תחנת רדיו באוניברסיטה ובנוסף ליצור שיתוף 

 "רדיו דרום". 

כלל אוכלוסיית המהנדסים,  –הגיע במטרה לייצג את הסטודנטים ה"שקופים" באוניברסיטה  –ראובן 

הדתיים וכו'.. הוא מרגיש שאין מי שדואג להם מבחינת אירועי תרבות שמתאימים לצרכים המיוחדים 

ה פונים לאוכלוסיית הסטודנטים הדתיים, לעיתים קרובות הסטודנטים שלהם כגון, לא כל אירועי האגוד

בפקולטה להנדסה לא יכולים להגיע לאירועי תרבות או מכירת כרטיסים בגלל לימודיהם האינטסיביים 

וכו'.. כסטודנט המייצג את שתי האוכלוסיות חשוב לו שקולם יישמע במדור תרבות בפרט ובאגודה 

 בכלל.  

גיע לאירועי התרבות באוניבריסטה ומקפידה להגיע לכולם. אחת מהשאיפות שלה נהנת לה –מאיה 

לטיפול במדור הוא בעית התורים, לעיתים הם יוצרים "כאוס", כגון, תורים ארוכים מדי, לא מסודרים או 

 מאורגנים וכו'... היא תרצה למצוא פיתרון או דרך טיפול לעניין. 

ניתאי השיב בכך שהכי  ועדה:יותיהם של חברי הועדה מיו"ר הנשאלה גם השאלה מצד הנא, מה הם ציפ

. שאר חברי ובעדכונים השוטפים של המדור מתרחשמה שחשוב לו שהם תמיד יהיו מעודכנים בכל 

 הועדה הסכימו איתו. 

 

 

 



 

 

 דור, רמ"ד תרבות, העביר מצגת המציגה את המדור ובעלי התפקידים בו:  .2

מציג את היקף המשרה, תחום האחריות ועיקר העבודה של כל  רכזים במדור תרבות,דור ישנם כארבעה

 אחד : 

 מתחתיו רכזת ליגות  –. רכז ספורט 1

תחתיה יש את מנהלת ספינינג אירובי ומנהלת יוגה, פילאטיס ומחול. ישנו גם  –. מנהל סטודיו פוזיטיב 2

 את טכנאי האופניים. 

 . רכזת פוזיטיב 3

 . רכזת הפקות 4

 ם על כל אחד מהתפקידים מופיע בנספח א'.** הסברים מפורטי

שהתקבלה שנה שעברה בועדת תרבות, ובה הוחלט כי אירובי וספינינג )אשר  הדור הסביר על ההחלט

-שיפוץ לסטודיו, שיפוץ בעלות של כ ערךהופעלו על ידי מדריך חיצוני( סופחו למדור. בעקבות כך נ

 בידי מדריך חיצוני( סופחו למדור.  פעלו)שגם הם הו ש"ח. לאחר מכן, גם יוגה, פילאטיס ומחול 300,000

נערך גם דיון בדבר היקף השעות של רכזת הפקות, הועלה כי לעיתים היא לא מספיקה לעשות את 

 במס' השעות שהוקצו לה וכי יש מקום להרחבת התקן. עבודתה 

ו הוא ירצה ה של רכז מסויים אותתחום עבודנערכה חלוקה לתחומי עבודה, כל חבר ועדה בחר  .3

 לחקור ולהסביר עליו בישיבתה הבאה של הועדה: 

 רכזת הפקות  –ברי 

 רכזת הפקות  –מאיה ושמעון 

 רכז ספורט  –ניתאי 

פרויקטור )התחקיר של שמעון יתבטא בכך שהוא יבדוק היכן ישנם תקלות, בעיות, נושאים  –שמעון 

 שצריך לקדם וכו'.. במדור(. 

 מנהלת פוזיטיב  –הנא 

 יו"ר ועדת תקנון, מסביר על נושא אותו ירצה לקדם באגודה:  יואב, .4

כמה הוא ישן, מבולגן וכמה בעיות יש בו. הוא מציע כי יש הוא מדבר על מערך המחשוב של האגודה, 

מקום לערוך שדרוג לכל המערכות, השאיפה שלו היא להחליף את כל מערכות המחשוב במערכות 

מסביר כיצד יש לחקור את העניין, לבדוק איזה מערכות הן הכי חדשות, עדכניות וטובות יותר. הוא 

טובות ומה העלות. בנוסף, הוא טוען, כי יש להצדיק את העניין מבחינה תקציבית. לשם מטרה זו, יש 

לערוך "רשימת משאלות" לכל ועדה, לבדוק כיצד הדבר ישרת בצורה הכי טובה, ובאיזה תחום הוא הכי 

 יתבטא בכל מדור.

, והוצג בפני חברי הועדה את החלטותיה של ועדת ון בדבר מכירת כרטיסים באינטרנטנערך די .5

  תרבות הקודמת:

היא :" ו 17.11.14, שהתקיימה בתאריך ההחלטה שהתקלה בישיבת התשיעית של ועדת תרבות הקודמת

ועדת תרבות מנחה את אגודת הסטודנטים שבכל אירוע בו מתקיימת מכירת כרטיסים, לפחות 

 "הכרטיסים יוקצו למכירה באינטרנט. החלטה זו אינה תקפה לגבי אירועי יום הסטודנטמ 25%

בעקבות כך הועלתה הסתייגות מצד האגודה, ובישיבתה העשירית של הועדה הקודמת הוחלט כי : 

תשע"ה  'לתחילת סמסטר ב 17.11.14ועדת תרבות מאשרת דחיית של ההחלטתה מתאריך ה"

ן יחד עם הנהלת האגודה את ההשלכות ולהציגם בפני ועדת ומנחה את רמ"ד תרבות לבחו

 ."2015תרבות עד לישיבתה השנייה לשנת 

כיצד מענה זה תורם לסטודנטים שאין לרוב  –שי, יו"ר הועדה הקודם, הציג את החיוניות שבדבר 

ביכולתם להגיע למכירות כרטיסים פרונטאליות, כמו הסטודנטים להנדסה, הסטודנטים בפקולטה 

דעי הבריאות ובכלל כי לעיתים נוצר מצב שהשעות בהן מתקיימות מכירת כרטיסים לא נוחה לרוב למ

שי מסביר הסטודנטים. נוצרת בעיה של אוכלוסייה שנפגעת וכי החלטה שכזו מביאה לפתרון הכי טוב. 

 גם על כך שיום הסטודנט מוחרג מהחלטה זו, וזאת כי בתורים של מכירת הכרטיסים ליום הסטודנט

נוצרים תורים ארוכים, לא מסודרים ולא נוחים. גם המכירה באינטרנט לא מועילה כי האתר קרס תחת 

 הלחץ. 

 



 

 

דור, רמ"ד תרבות, מציג את מסמך המסקנות וההשלכות של מכירת הכרטיסים באינטרנט לפי התחקיר 

 (מסמך זה מופיע בנספח ב'שעשה. )

וונת, אך שישנם מגוון גורמים המעלים בעיות מכ יםדור מסביר כי האגודה רוצה לעבור למכירת כרטיס

המאפשרת הרשמה ומכירת כרטיסים באינטרנט   Tixwiseבביצוע משימה זו. המדור עובד עם חברת 

כשיש את האפשרות הזו )למשל באירוע הפוקר כרטיסים נמכרו באינטרנט, או הרשמה לסטודיו פוזיטיב 

, הבעיות העיקריות היא תהליך הכניסה לאירוע של כל רוכש וכו'..(, אבל גם במצב זה ישנם בעיות. אחת

שהוא מסורבל וארוך. ולכן נוצרים תורים ארוכים ועיכוב בזמן של תחילת האירוע עד כניסתם של כל 

הסטודנטים. הועלת אפשרות התייעלות, והיא פתיחת יותר עמדות של צ'קרים וזאת על מנת לזרז את 

טענה שמחלקת הביטחון לא מאשרת יותר משתי עמדות פתוחות. התהליך, אומנם הצעה זו נדחתה ב

 כתוצאה מכך התורים נשארים ארוכים, מסורבלים ומעיקים על הסטודנטים. 

דור הציג גם את התחקיר שעשה על אתר האינטרנט שהציע שי, אתר המציע פתרון יותר קל ויותר נוח 

וט בעזרת אתר זה. לאחר מכן, הוא גם מציג )פירוט מופיע בנספח ב'(, ואת המלצתו כי יש לערוך פייל

קיום או אירועים בינלאומיים )כאשר נדרשת הגעה של אחוזים מסויימים -את הסייגים בנושא: אירועי דו

מאוכלוסיות שונות(, זה לא חוקי או אתי לדרוש מהרוכש לציין את הדת שלו או את הלאום שלו 

בכל קנייה בכרטיס אשאראי יש את עניין העמלות,  –בנוסף, הוא העלה את נושא העמלות באינטרנט. 

על מי תושטת ? על הקונה או על האגודה ? במידה ותושטת על הקונה, זה משנה את כל נראות האגודה 

בעיני הסטדונטים )הם רגילים למחיר מסויים וקבוע, במידה והם רוכשים באינטרנט המחיר עולה 

פוח מהאגודה שלא נותנת להם את חופש הבחירה בעקבות העמלה ולעיתים סטודנטים מרגישים קי

מדובר בתקציב גדול ובעל השפעה,  –בקנייה פשוטה ללא עמלה(. ובמידה והעמלה תושטת על האגודה 

 צפי ההכנסות עלול לרדת. 

לאחר התייחסותו של דור והצגת ההסתייגות, התור עובר לחברי הועדה וכל אחד מהם מציג את 

 התייחסותו: 

מציעה לבצע סקירת חברות, היא טוענת כי ישנן חברות הרבה יותר זולות ויותר יעילות ועל כן יש  –מאיה 

לסקור את כולן ולמצוא את הזולה ביותר והטובה ביותר. בנוסף היא מציעה שלאחר בדיקה זו יש לערוך 

במידה  - היא גם מציעה את נושא האפליקציהפיילוט בעזרת האתר הנבחר ולראות מה יהיו התוצאות. 

ורוכשים יוכלו להציג את הברקוד שלהם בעזרת הטלפון וכך גם שהסריקה תתבצע בעזרת אפליקציה, 

 אנו מסתכלים על התייעלות רבה בנושא איכות הסביבה, לא יהיו הדפסות של כרטיסים וקבלות. 

וא לא הכי אומנם, היא מציעה כי יש לברר מתי הכי כדאי לעבור למכירה מכוונת, לעיתים פתרון זה ה

 יעיל. 

מציע מכירת כרטיסים מכוונת מתוקצבת בזמנים. לדוגמא , עד שבועיים לפני אירוע מסויים  –שמעון 

מכלל הכרטיסים ועד אחוז מסויים, לא כולם.  25%שתתקיים מכירת כרטיסים באינטרנט, עד מינימום 

 לאחר מכן, למכור את אחוז הכרטיסים שנותרו במכירה פרונטאלית. 

מתייחס לאוכלוסייה שאין ברשותה אשראי, הוא טוען כי ישנם אנשים שלא אוהבים להשתמש  –ברי 

באשראי ולכן גם אינם בעלים של אשראי. מבקש שלא ניתן שתהיה מכירת כרטיסים לאירוע מסויים אך 

 ורק באינטרנט. 

 נושא.דורש זמן לערוך בדיקה, טוען שאינו רוצה להתייחס אלא אם כן יהיה בקיא ב –ניתאי 

טוען כי ישנן אכלוסיות רבות שנעדרות ממכירה פרונטאלית וזאת בגלל שהדבר נשלל מהן ולא  –ראובן 

מבחירתן, אין לפסול את רעיון המכירה באינטרנט אלא לבדוק אלטרנטיבות ודרכים שבהן הדבר יעבוד. 

ר בנושא מכירת בנוסף, הוא מציע כי יש להנחות את הועדות האחרות לבדיקת ההתייחסות של כל מדו

 כרטיסים מכוונת, כיצד הדבר בא לידי ביטוי בכל מדור. 

 בעקבות הדיון הועלו הצעות החלטה. 

 

 

 

 

 



 

 

   החלטות שהתקבלו:

ועדת תרבות דוחה את הצעת ההחלטה בנושא מכירת כרטיסים תוכן ההחלטה:"  .1

 "באינטרנט עד לישיבתה הרביעית

 . אין –אין. נמנעים  –פה אחד. מתנגדים  –בעד 

ועדת תרבות מנחה את רמ"ד תרבות לבצע סקירת חברות, לבצע תוכן ההחלטה:"  .2

 " 1.5-פיילוט ולהציק את הממצאים והמסקנות עד לתאריך ה

 אין.  –ברי. נמנעים  –ניתאי, הנא, מאיה, ראובן, שמעון. נגד  –בעד 

 

 בברכה,

 אבו רביעה הנא

 יו"ר ועדת תרבות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

מבנה המדור מצגת שהועברה בזמן הישיבה על ידי דור, רמ"ד תרבות:  – נספח א'

  ובעלי תפקידים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

מסמך ההתייחסות של אגודת הסטודנטים בנושא מכירת כרטיסים  –נספח ב' 

 באינטרנט: 

 מענה לשאילתת ועדת תרבות - באופן מכווןלאירועים מכירת כרטיסים 

 

במסגרת ועדת תרבות הדרישה לביצוע בחינה רחבה של סוגיית המכירה המקוונת  , הועלתה15/12/14 -בתאריך ה

של כרטיסים לאירועי האגודה השונים. הבחינה חקרה את האמצעים העומדים לרשות האגודה לצד המגבלות 

 הטכניות והארגוניות; להלן יפורטו הממצאים וההמלצות.

 

י, קיימות שתי אפשרויות לכניסת קהל ע"ב רכישת כאשר התצורה בה מתבצעת מכירת כרטיסים במצב הנוכח

 כרטיס אינטרנטי )לצורך ההמחשה נניח כי כלל הכרטיסים נרכשו באופן מקוון(:

מנת להיכנס -בוצעה כאמור רכישה מקוונת, אך על - אינדיקציה של רכישה באמצעות הדפסת הקבלה .1

ל כן, בבואו של הסטודנט לאירוע, נדרש לאירוע, הסטודנט עדיין נדרש להציג כרטיס מודפס בפני הצ'קר. ע

הוא לעמוד בתור למשיכת הכרטיס ורק לאחר מכן לעמוד בתור לכניסה לאירוע. אמנם הרכישה התבצעה 

לכל משך שלב  2תורים ומגדילים את כמות העובדים באירוע פי  2בצורה נוחה אך כעת אנחנו יוצרים 

צ'קרים בלבד, יהיו כעת שני צ'קרים בכניסות ועוד שני הכניסה לאירוע. לצורך העניין: במקום שיהיו שני 

 פניו מדובר באופציה מגושמת ולא אפקטיבית.-מחלקי כרטיסים. על

ניכר כי מדובר באופציה הטובה והנוחה ביותר; עם זאת, גם כאן ישנן  – אינדיקציית רכישה ללא הדפסה .2

או  אשר עמה רכש את הכרטיס התעודהלהציג את  שמגבלות. בבוא הקהל לאירוע, כל סטודנט יידר

את  V-לחלופין להקריא מס' ת.ז לצ'קר. לאחר מכן אותו הצ'קר ידרש לוודא שהוא אכן רשום, לסמן ב

השם וללחוץ על לחצן 'הגיע' ו'לסיום' ע"מ שהסטודנט ימחק מהרשימות ולא יוכל להיכנס שוב תחת אותו 

 שם )מצורף נספח הסבר עם תמונות להמחשה(. 

מורכב אך דורש זמן ותלוי מאוד בזמינות לווי פיי )במידה ואין אינטרנט אין אפשרות לקיים  התהליך אינו

את התהליך(. הבעייתיות הגדולה שנובעת מכך שייתכן עיכוב משמעותי בזמן שלוקח לקהל להיכנס, מרמור 

 וזיות(.מצד הקהל וכן התרעמות מצד האמן על כך שהאירוע לא מתחיל בזמן )ולדבר יש גם משמעויות ח

 

לאור האמור לעיל ניתן להתרשם שכיום, בהתאם למגבלות הקיימות מצד חברת 'טיקס וויז' )החברה עמה עובדת 

עצמה  שהמכירההאגודה( וגם מצד האגודה, אין יתרון משמעותי בכל הנוגע למכירת כרטיסים באינטרנט פרט לכך 

 נוחה יותר.

אביב ומציגה יכולות -המספקת שירות לאוניברסיטת תל לאור הצעתו של חבר המועצה, שי סלע, נבחנה חברת

המשתוות לאלו של ל'טיקס וייז'. נוצר קשר עם החברה אשר הציגה ממשק משתמש נח יותר לשימוש )כמשתמש 

 קצה תפעולי של מדורי האגודה(  מזה של חברת 'טיקס וויז'.

אגודה, היתרון המשמעותי הוא שהרישום ידי מתפעלי תוכנת הכרטיסים ב-ניתן להציג כי לאור בחינה שבוצעה על

השמי של רוכשי הכרטיסים מתבצע באמצעות אפליקציה יעודית. מכאן כי באפשרות הצ'קר )עובד האגודה( להיכנס 

. בקצה התור, הכרטיס יסרק ע"י קורא ברקוד, והכניסה תתבצע באופן Adminלמערכת הייעודית, תחת חשבון 

וכפי שהדבר מתבצע באמצעות האפליקציה  הירה כמעט כמו לקרוע כרטיסהפרוצדורה אמורה להיות מ -מיידי 

  .הקיימת כיום בנגטיב )נגטיב +(

הרושם הוא שנכון יהיה להתקדם לעבר פיילוט של המערכת במהלך שני אירועים של האגודה במהלך השנה 

 ה מלאה בשנה הבאה.הקרובה. במידה וימצא שהממשק אכן נוח לשימוש, ניתן יהיה להכניס את המערכת לפעול



 

 

נספח הסבר על ממשק האירוח בטיקס 

ווי

 

 



 

 

 :סייגים

 

 כאשר מתקיים אירוע כדוגמת 'דו קיום', בו רוצים יש פיצול מכוון  - אירועים המיועדים לקהל יעד ספציפי

של אוכלוסיה )לצורך העניין, חצי ערבים וחצי יהודיים( לא תהיה אפשרות לבצע מכירה של אירוע כזה 

 טרנט. הדבר אינו חוקי ולא נכון לפתוח שתי מכירות או לחילופין, לציין את הדת של רוכש הכרטיס.באינ

 הדבר נכון ותקף לדבר אירועים המיועדים לסטודנטים זרים.

  הדבר נדרש להיות תלוי עלות האירוע.  -אנשים( 50אירועים בנוכחות של קהל מצומצם )סד"ג של 

בגין כל מכירה  7%ברת 'טיקס וויז' אשר גובה עמלת סליקה בגובה נכון להיום, האגודה עובדת עם ח

 )!(.  ₪ 7יגרור תוספת של  ₪ 100בודדת, לכן אירוע שעלותו 

מגובה התשלום( מאחר ועלות  10%, העמלה תהיה בגובה שקל אחד )₪ 10מאידך, באירוע אשר עולה 

 הסליקה נדרשת להיות במספרים שלמים.

 תושט העמלה: צריך להחליט על מי -עמלות 

צפי ההכנסות יהיו נמוכות באופן משמעותי )דוגמא מאירוע  -במידה והעמלה תושט על האגודה -

 ש"ח(  1200= 400שקלים *  3ש"ח לכרטיס הפגיעה תהיה  30אנשים בעלות  400סטנדאפ בנוכחות 

ם תישאל השאלה מדוע האגודה קובעת עובדה ומעלה מחירי -במידה והעמלה תושט על הסטודנטים -

בעוד שאין היא מאפשרת את האופציה לבחור ברכישה "פשוטה", ע"י עמידה בתור, וללא עמלת 

 אינטרנט.

  או יותר, נתון זה יהיה לשיקול האגודה מסמכות המדור. 25%היקף הכרטיסים שימכרו באינטרנט יהיו 

 ב, יבחנו בנפרד. לא אודי וכיו"-מכירת כרטיסים לאירועי שיא: יום הסטודנט, מופע פתיחת שנה, אירועי גן

 ניתן להפריד את סוגיית ה'באז' במכירה פרונטאלית. 

  .נדרש לשמור על האופציה לפתיחת מכירה פרונטאלית לאחר יום של פעילות אינטרנטית 

 

 :המלצת האגודה

 .להעביר הצעת החלטה שבה יוחלט שתתקיים מכירה אינטרנטית במקביל להכנסת כלל הסייגים שצויינו 

 ודה של שנה הבאה וכל שנה שאחריה, לקבוע על אילו אירועים חלה חובת מכירה אינטרנטית בתוכנית העב

 ואילו אירועים ימכרו באינטרנט לשיקול דעת האגודה.

 

 

 דור כץ

 רמ"ד תרבות 

 


