
 

  

 

 
 0.6..60.01 

 5מס'  תרבותסיכום ישיבת ועדת 
 

 
 במשרדי אגודת הסטודנטים. .80.84.182הישיבה התקיימה בתאריך 

 18:88זמן סיום:  8.:20זמן התחלה: 

 נוכחים:
 .טל וסר ,, אורן ריינפורד, רן טימור, שי סלעמתן רווה, דנה גל  

  חסרים:
 יהונתן גויכמן 

 משקיפים:

 איתי בן יאיר -חבר ועדת ביקורת. 

 ליאור יארוס. -ועדת הסברה , יו"ראחיה שץ-רמ"ד הסברה 

 יועד סספורטה. -הוועד המנהל יו"ר נתי חסון, -יו"ר האגודה 

 משה לוי, עדי כהן. -חבר מועצה 
 עיקרי הישיבה:

 

הוצגה בפני הנוכחים כתבה של עיתון הבאר על בעיית הכרטיסים לאירועי תרבות וכן  .2
 (.מצורפת בנספחהצעה מערכת רישום ממוחשבת לאירועי תרבות שמבצעת הגרלה )

מצורפת הוצגה בפני הנוכחים הצעה של ח"מ משה לוי וח"מ שי סלע למערכת בידיניג ) .1
 (בנספח

, שי עדכן את הוועדה דנה בנושא הספסרות בכרטיסים למסיבת הבריכה הראשונה ..
הנוכחים בדבר החוק האוסר על ספסרות והציע לפרסם שלט אזהרה בולט בעמדת 

חוק העונשין( : העוסק במכירת כרטיסים לא 294החוק קובע )סעיף  אזהרה! המכירות: "
. חברי הועדה ₪" 10,888במחיר העולה על המחיר הנקוב בהם, דינו קנס של עד  לאירוע

 ואחיה אמר שידפיס שלט כזה. )ללא הצבעה( הסכימו עם ההצעה

 .(לצפיה בחוק לחצו כאן)

 עדכוני מדור תרבות:  .4

 מחירים מוזלים להסעות וטיסות לאילת הושגו -אילת .א

 תתקיים מסיבת זומבה באקסייטינג -שבוע הספורט .ב

עוד עובדים על נושא ההסעות. השבוע ייצא פרסום לליינאפ. עובדים  -יום הסטודנט .ג
 על מתחם של מסיבות ומתחם ישיבה עם ספסלים ודשא סנטטי.

שרוצים לקדם במדור  לקראת הישיבה הבאה חברי הוועדה מתבקשים לחשוב על היעדים .5
 (בנספחלשנה הבאה )היעדים של השנה מצורפים 

 
 

 ,בברכה
 שי סלע,

 תרבות.יו"ר ועדת 
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 נספחים
 

כתבה של הבאר שהוצגה לוועדה בגרסתה הלא סופית ולפני שקיבלה תגובת מדור  06
 הסברה:

 גרסת בן גוריון/ עדי כהן –"החזק שורד" 
 

אפ. תגיעו שש -מעניין: תעמדו שעתיים בתור, תקבלו כרטיס להופעת סטנדהנה לכם דיל 
תזכו בכרטיס למלון המרכזי לנופש באילת. זה אולי לא מוצג כך,  –שעות לפני פתיחת הקופות 

פיו מחלקת אגודת הסטודנטים את הכרטיסים -אבל מסתבר שזהו המדד היחיד שעל
 לאירועים שלה.

 
ן? גם לי. זה קורה מידי שבוע. אגודת הסטודנטים שולחת לנו נשמע לכם הזוי? מקומם? מעצב

". המחיר בדרך כלל Xתפתח מכירת הכרטיסים לאירוע  28:88"ביום שלישי בשעה  –מייל 
 סמלי ומוזל, אבל האם זה שווה את הטרחה?

אפ", מספרת ד', סטודנטית באוניברסיטה, -"היו לי שני ניסיונות רעים כאלה, שניהם לסטנד
והייתה בחורה בחוץ ששלחה את המאוכזבים הביתה.  28:85כשנה הגעתי בשעה "לפני 

כבר היה תור מהכניסה  89:25אפ של גורי אלפי, יצאתי מוקדם ובשעה -במקרה נוסף, סטנד
לבית הסטודנט עד לחלון של בית הסנאט. אחרי שעמדתי שלושת רבעי שעה אמרו שנגמרו 

". במקרים אחרים סטודנטים מצליחים להשיג הכרטיסים, ובמילא כבר הייתי חייבת ללכת
את הכרטיס המיוחל כעבור שעתיים או שלוש שעות של המתנה מפרכת. לפעמים, הם 

מעדיפים לוותר מראש. "נמנעתי עד היום לקחת כרטיסים, אפילו בחינם, בדיוק מהסיבה 
תעצמת לי יונגבלוד, סטודנטית נוספת שלומדת בבן גוריון. הבעיה מ-הזאת", אומרת שיר

כאשר זה קורה לאותו ציבור על בסיס קבוע. בפועל, יש כאלה שיש להם פחות זמן פנוי ואין 
 להם את הפריווילגיה להפסיד שיעורים יקרים, לדוגמא סטודנטים לרפואה. 

 
התופעה הזאת מקוממת במיוחד לנוכח העובדה שכולנו, לפחות כל אלו שמשלמים דמי 

שאנחנו משלמים ₪  12.ווים. בכל שנה, מתוך אגודה, אמורים להיות סטודנטים ש
מועברים לאגודת הסטודנטים. בתמורה, הם ₪  128לאוניברסיטה כתוספת לשכר הלימוד, 

מארגנים לנו אירועים שווים במחירים מסובסדים. לזכות האגודה יאמר שבאמת ישנה 
ר על הרגשה שהם עושים את המיטב, אבל התוצאה, כנראה, לא מספיק טובה. "אם מדוב

מופעים לסטודנטים אז יש לדאוג להזדמנות שווה לכלל הסטודנטים לרכוש כרטיס, כמו ביום 
הסטודנט. מעבר לכך, לעמוד שלושת רבעי שעה בתור בחוץ זה תענוג קטן מאד ואני בטוחה 

 שאף אחד לא נהנה לראות את האנשים עומדים ככה", מתארת באכזבה ד'.
 

ב די דומה. ההבדל הוא שבחלק מהמקומות הכרטיסים במוסדות לימוד אחרים במדינה המצ
ידי יחצ"נים, דבר שמפחית את עומס התורים, אבל עדיין לא מביא לחלוקה -מחולקים על

שוויונית יותר של כרטיסים. בשונה משאר האוניברסיטאות, ובראייתי חמור עוד יותר, הוא 
סיטה, שמרכזת סביבה שבמקרה שלנו, הרוב המוחלט של הסטודנטים גרים סביב האוניבר

את רוב מקורות התרבות אותן אנחנו סופגים, או לפחות מעוניינים לספוג. באירועים מיוחדים 
דוגמת הנופש באילת, זה הופך למלחמה מאורגנת: במרכז הבינתחומי בהרצליה למשל 

סטודנטים מגיעים באופן מסורתי ערב לפני יום פתיחת הקופות וישנים בסמוך, כל זאת על 
 לתפוס מקום טוב בתור. בקרוב אצלנו? מנת

 



 

  

 

ידי פתיחת אשנבים נוספים למכירת כרטיסים, -את בעיות אלו ניתן לפתור באופן חלקי על
קיום מספר הופעות לאירועים מבוקשים, שינוי מיקום האירועים למקומות בעלי תפוסה 

ולא זוג  גדולה יותר, לדוגמא אולם הספורט, ו/או מכירה/חלוקה של כרטיס בודד לאדם
 כרטיסים, כנהוג כיום.

 
אבל יש גם דרך אחרת, אלגנטית יותר ושוויונית יותר. במשחקי החוץ של מכבי חיפה בכדורגל 

כרטיסים בלבד, נהוג לערוך  888,.-באצטדיון "בלומפילד", בהם מוצעים באופן קבוע כ
מתבצעת  הרשמה מוקדמת למנויים באמצעות האינטרנט, בחלון זמנים מוגדר. לאחר מכן,

הגרלה בין הנרשמים, והזוכים המאושרים שעלו בהגרלה זכאים לרכוש שני כרטיסים, 
 ועליהם לשלם עבורם עד תאריך יעד מוגדר. כך עובד ארגון מסודר.

 
אם כך, מדוע שבאירועים בהם צופים מראש ביקוש גבוה לכרטיסים לא תיערך אגודת 

מדעי המחשב שלומד באוניברסיטה ועוסק הסטודנטים באופן דומה? ניר לוינסון, סטודנט ל
בהקמת אתרים מסוג זה, מסביר כי הפלטפורמה המדוברת דורשת יכולות פשוטות יחסית, 

בלבד, סכום בהחלט סביר. לדבריו, "אמנם ₪  888,.-ואומד את עלותה של מערכת כזאת בכ
מדובר הקמת מערכת בעלות כזאת מקנה פחות השקעה בעיצוב וידידותיות למשתמש, אולם 

במוצר בהחלט מספק מבחינה פרקטית". בנוסף לכך, כאשר ישנו חלון זמנים מספיק רחב 
 להרשמה להגרלה, בן יומיים לפחות, אין סיבה שיהיה עומס שישבית את המערכת.

 
יתרון נוסף של המערכת הוא שבניגוד לשיטה הנהוגה כיום, המתיימרת לנבא את מידת 

על מנבאת רק למי יש יותר זמן פנוי, המערכת הממוחשבת חשיבות האירוע לסטודנט, אבל בפו
ידי הגבלת מספר ההרשמות ו/או הזכיות לאירועים -יכולה לתת מענה אמיתי לצורך הזה, על

 במהלך השנה.
 

האם אנחנו רוצים להמשיך  –הטכנולוגיה כבר כאן, והיא לא מורכבת בכלל. הבחירה בידינו 
הוא בעל המאה, או שפנינו לשינוי שיהפוך  –ן הפנוי נסבל הזה, בו בעל הזמ-עם המצב הבלתי

שוויונית  –את חווית התרבות האוניברסיטאית שלנו לנעימה יותר, נוחה יותר, והכי חשוב 
 וצודקת יותר?

  



 

  

 

 

 מערכת הבידינג )שיטת הגמלים(: 06

 

 מערכת של מכרז: בתחילת השנה יקבל כל סטודנט "נקודות וירטואליות" )להלן גמלים( •

 לכל אירוע תרבות יפורסם מכרז וירטואלי.  •

 (.28:88-24:88המכרז יפתח למשך פרק זמן קצוב )למשל  •

כל סטודנט שיהיה מעוניין ללכת לאותו אירוע, ירשם אליו ויחליט כמה גמלים הוא  •
 מעוניין להשקיע במכרז.

עם סוף הרישום המערכת תבחר את הסטודנטים לפי כמות הגמלים ששמו, ובמידה ומס'  •
ובמידה ועדיין יש מספיק הקצאות אז כולם  גמלים סטודנטים הציעו את אותה כמות

תיערך הגרלה בינהם. בנוסף  -יכנסו לרשימת הזוכים, במידה ואין מספיק הקצאות
 המערכת תיבחר רשימת המתנה.

להגיע תוך פרק זמן מוגדר למשרד שירותי האגודה/דוכן ייעודי  מי שזכה במכרז יוכל •
היה ולא הגיע לממש את הזכות תוך פרק הזמן שהוגדר לו )פרט כרטיס זוגי. לרכוש/לקבל ו

ההקצאה  -לסיבות מוצדקות שיאושרו ע"י רמ"ד תרבות( או שמימש רק על כרטיס אחד
 )ללא זיכוי גמלים(.שלו תעבור לרשימת ההמתנה

 הגמלים ששם יוחזרו לו. -מי שלא זכה במכרז •

ניתן יהיה לפתוח אותו פעם נוספת או להודיע  -ניםהיה והמכרז נסגר ולא היו לו מספיק פו •
 שהחלוקה מתבצעת באקווריום. 

 במכיר הנקוב עליו בלבד )ללא ספסרות(. -ניתן למכור את הכרטיס לאחר הזכיה בו •

גמלים נספים ע"י השתתפות בפעולות שהאגודה חפצה בהן למשל:  28%ניתן להרוויח עד  •
ים, שליחת סיכומים ומבחנים למדור הצבעה למעוצת הסטודנטים, השתתפות בסקר

 אקדמיה

  



 

  

 

 יעדי מדור תרבות לשנת תשע"ג 16
 כפי שנקבעו על ידי ועדת תרבות הקודמת

 
 
 

, הרחבת יאלייםקפדה על מחירים סטודנטהקידום הנגשת פעילויות מדור תרבות על ידי:   (2

 הסטודנטים. לכללקהל ושיווק  קיבולת 

הקרנות  תוך קיום תחרויות ואירועים מגוונים בפרט קידום ,הרחבת תרבות הספורט בקמפוס (1
 .ספורט

 הרחבה של מתקני החוגים והמוסיקה ושיפור המנגנון לשימוש במתקנים. ( .

 שיפור מערך המישוב, הסיקור והפקת הלקחים בכל פעילויות המדור. ( 4

 ערך מוסף.  רועים בעליגיוון אירועי התרבות של האגודה תוך פניה לכלל המגזרים, לרבות אי( 5

 .פיתוח ועידוד יצירה סטודנטיאלית, תוך קידום מתן במה לסטודנטים יוצרים( 0

 קיום אירועים בעלי זיקה לחגי ומועדי ישראל.( 7
 

 
 


