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 1 תרבות ועדת ישיבת סיכום

 

 (.175, משרד 1לשכת המועצה )בית הסטודנט, קומה ב 19:00בשעה  18.1.15ביום א', הישיבה התקיימה 

 20:30זמן סיום: ; 19:00זמן התחלה:

 

 נוכחים:

 ניתאי אריה, ראובן סולומון, שמעון דיין, מאיה גלסמן, הנא אבו רביע, דור אופנהיים. -חברי הוועדה
 

 משקיפים:

 גל פינסלר. –מזכ"ל המועצה יוצאת 

 שי סלע. –יו"ר ועדה יוצא 

 .דור כץ –רמ"ד אקדמיה 

 .שירן –ועדת ביקורת  חבר

 .יואב גולןח"מ 

 אורחים:

 אין.

  חסרים:

 ברי שוורץ.

 מנהל הישיבה:

 ראובן סולומון. –מזכ"ל המועצה 

 עיקרי הישיבה:

 בחירת יו"ר הוועדה: .1

 לפי התקנון בישיבת הוועדה הראשונה, על הוועדה לבחור יו"ר ועדה.

,  על התאמתה לתפקיד בקצרה הדיבר תמתמודדה. בתחילה הנא אבו רביע –ועדה  תחברהלתפקיד התמודד

מכן התייחסות חברי הוועדה ולאחר מכן המשקיפים ולאחר לאחר מכן נערך סבב שאלות עם קדימות ל

 .חברי הוועדה לגבי המתמודדים 

. להלן תלפני שלב ההצבעה נערך סבב גילוי נאות של יתר חברי הוועדה לגבי היכרותם עם המתמודד

 תשובותיהם:

 .מכיר את הנא מעבודה משותפת כחברי מועצה בשנה החולפת -ראובן 

 לא מכיר. -דור 

 מכיר אותה שבועות. -ניתאי

 מכירה את הנא מהמועצה. -מאיה

 לומד עם הנא ואיתה בוועד. -שמעון

 הצבעה חסויה לבחירת יו"ר הוועדה. התקיימהלבסוף 

 .תרבותליו"ר ועדת  הנבחר הנא אבו רביע –תוצאות ההצבעה 

 

 



 

  

 

 בחירת ממלא מקום יו"ר הוועדה: .2

 .שמעון דיין לתפקיד התמודד

 .תרבותלממלא מקום יו"ר ועדת בפה אחד נבחר  דיין שמעון –תוצאות ההצבעה 

 

 המלצת הוועדה למליאה לקבל סמכויות הוועדה: .3

לוועדה הוצגו ופורטו במידת הצורך סמכויות הוועדה והועלתה לוועדה הצעת החלטה להמליץ למליאה 

 לשנת תשע"ה. תרבותלקבל את סמכויות ועדת 

 שמעון, הנא. : ראובן, ניתאי,חברי ועדה נוכחים בהצבעה זו

ממליצה למועצת הסטודנטים כי הסמכויות שהוצגו בישיבה)נספח א'( יהיו  תרבותועדת תוכן ההצבעה: 

 לשנת תשע"ה. תרבותסמכויותיה השוטפות של ועדת 

 פה אחד. –בעד 

 :הצגת סיכום שנה חולפת .4

 בפני חברי הוועדה ואיחל להם המון בהצלחה! את השנה )נספח ב'( , סיכםשי סלע יו"ר הוועדה היוצא , 

 

 בברכה,     

 

 ראובן סולומון

 מזכיר המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 נספח א' – סמכויות ועדת תרבות
 : רקע

עדותיה השונות. על פי התקנון ועל מנת לאפשר פעילות יעילה ומרבית עבודתה של מועצת הסטודנטים מתבצעת בו
מגדירה כל ועדה את סמכויותיה לשנת העבודה של המועצה הנבחרת. לאחר מכן ומסונכרנת של הועדות, 

.מועברות כלל הסמכויות לסנכרון בוועד המנהל. בתום התהליך, מובאות הסמכויות לאישור מועצת הסטודנטים  
 
 

 הנחיית מדור תרבות בנוגע לכלל הפעילויות השנתיות המתוכננות והשוטפות של מדור תרבות בהתאם  .1

 האגודה. ליעדי

 וחוגים במסגרת אגודת  םלאירועילהנחות את רמ"ד תרבות בתחומי עיסוקו ובפרט בכל עניין הנוגע   .2

 הסטודנטים.

 אישור תכנית עבודה שנתית ומעקב אחר ביצועה. .3

 לסדר יום המועצה.כהצעת החלטה  יברסיטההעלאת עניינים הקשורים לתרבות הסטודנטים באונ .4

 לדון ולהחליט מטעם מועצת הסטודנטים בעניינים הקשורים לתרבות הסטודנטים.   .5

ללוות ולהכווין את האגודה בכל הנוגע לכרטיסים ותורים של אירועי תרבות בפרט ואירועי האגודה  .6

 בכלל.

 

 

 

  



 

  

 

 סיכום השנה ע"י יו"ר יוצא –נספח ב' 

 

 :  3מס'  – 1ישיבות מס' 

בחירת יו"ר הוועדה, והנופש באילת )בהפקת קבוצת פלס( אשר גרר התעסקות עיקר ההתעסקות הייתה סביב 

 רבה של האגודה סביבו

 עדכונים לגבי הנופש באילת, והפעולות הנעשות על ידי ההנהלה לעמוד בביקוש.  .1

נושאים גוריון", חברי הוועדה ביקשו שיתוחקרו -הוחלט על עריכת תחקיר למכירת החדרים לנופש "אילת בן

ערפל וחוסר מידע בקרב הסטודנטים לפני , היערכות לקראת המכירהמסוימים שנראו כבוערים ביותר )כגון 

 וכו'.. (. ובמהלך המכירה

 

ועדת תרבות מנחה את מדור תרבות לבצע תחקיר לנושאים שהוצגו בישיבה וממנה את שי  ":החלטה שהתקבלה 

 . דה. התחקיר ותוצאותיו יוצגו בפני הוועדה בישיבתה הבאה"סלע ומיכאלה תבור לנהל את התחקיר בשם הווע

)בהמשך עקב ריבוי ההתעסקות בתחקיר וכוונה לייצר תחקיר מקיף יותר, הוועדה אישרה דחייה של הגשת 

 התחקיר(

כל חלוקת תפקידים בין חברי הוועדה. על מנת להדק את הקשר עם המדור ולהבין טוב יותר את צרכיו, הוחלט על .2

 על מנת קשר עם הרכז/מנהל הרלוונטי  יצר על תחום מסוים במדור ו לשם כך היה/תה אחראי/תועדה חבר/ת 

 החלטה רלוונטיות בישיבות הוועדה בנוגע לכל תחום.  אחראי/ת להציע הצעותשיהיה 

 

 : 6מס'  – 4ישיבות מס' 

 

בחרו וכו'.. הוועדה ביקשה עדכונים מההנהלה בקשר להערכות לקראת יום הסטודנט, האמנים שנ -יום הסטודנט .1

 אמן מזרחי "מהשורה הראשונה" בעקבות ביקוש וכן ביקשה שהאגודה תיערך למכירת כרטיסים באינטרנט.

הוצעה ההחלטה למכירת כרטיסים באינטרנט לאירועים  -מכירת כרטיסים באינטרנט באגודה -הצעת החלטה .2

 (  9ישיבת ועדה מס'  –ת ועדה מאוחרת יותר מטעם האגודה. )החלטה שנדחתה והתקבלה בסופו של דבר בישיב

 דור כץ.  –הכרות עם הרמ"ד הנכנס  .3

סיכום שנתי על פעילות סטודיו פוזיטיב. בעקבות כך הועלו מס' הצעות לשיפור ההתנהלות והעבודה בסטודיו  .4

 וכו'..  מחברי הועדה. נידונו נושאים כמו הרחבת היצע החוגים, שיפור מערכת הרישום, שיפוצים במבנה עצמו

 הצגת מסקנות מהתחקיר הנעשה על אילת,וקבלת ההמלצות לשיפור.  .5

 יעדי המדור לשנת הלימודים תשע"ה כפי שנקבעו בישיבה, להלן: החלטה על סדר עדיפויות .6

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

  חיים בריא.פיתוח ועידוד תרבות ספורט ואורח 

 מערך חוגים וסדנאות מגוון.   שימור ופיתוח 

 .קידום ועידוד יצירה סטודנטיאלית ומתן במה לאומנים מתחילים 

 

  9מס'  – 7ישיבות מס' 

. )העלאת טיוטא לתוכנית העבודה של המדור, אשר עומדת בקנה אחד עם היעדים אשר הוצבו ע"י הוועדההוצגה  .1

 תיקונים והמלצות נוספות(.

 ר תוכנית עבודה של המדור לשנת תשע"ה. אישו .2

 25%שבכל אירוע בו מתקיימת מכירת כרטיסים, לפחות קבלת ההחלטה לגבי מכירת כרטיסים באינטרנט: ".. .3

.." התקבל בפה אחד מבין מהכרטיסים יוקצו למכירה באינטרנט. החלטה זו אינה תקפה לגבי אירועי יום הסטודנט

 הנוכחים. 

(, מההיצע 200% בעת כתיבת תוכנית העבודה, אירועים בעלי צפי לביקוש גבוה )מעל  קבלת ההחלטה כי "... .4

 התקבל בפה אחד מבין הנוכחים. –" לפחות, של אותו האירוע יתוכננו לשני מופעים 

 10ישיבה מס 

הוחלט לדחות את יישום ההחלטה בדבר מכירת כרטיסים באינטרנט עד לסמסטר ב' לצורך בחינת ההשלכות  .א

 .2015מעמיק ע"י הנהלת האגודה והצגתן לוועדה עד לישיבתה השנייה בבאופן 



 

  

 

שינוי שם "רכז פוזיטיב" חזרה לשם "רכז חוגים וסדנאות", את ועדת תרבות מנחה את רמ"ד תרבות לבדוק  .ב

 ולהציג לוועדה את המשמעויות הארגוניות וההסברתיות של שינוי כזה.

את רמ"ד תרבות לבחון שינוי הגדרת שמות התקנים של ועדת תרבות מנחה בהמשך לדוח ועדת ביקורת,  .ג

"מנהל ספינינג" ו"מנהל יוגה", ושם התקן "מנהל הפוזיטיב", לשמות חדשים ונכונים מבחינה ארגונית, ביחד 

 .עם ועדת ביקורת, רמ"ד כספים ורכז משא"ן, ולהציג לוועדה את ההמלצות להגדרת שמות התקנים הללו

 

 בברכה,

 שי סלע

 תרבות יו"ר ועדת

 

 


