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 .במשרדי אגודת הסטודנטים 51.50.80הישיבה התקיימה בתאריך 

 18:55: זמן סיום 80:55: זמן התחלה

 :נוכחים
 .יהונתן גויכמן ,סלעשי , רן טימור, מתן רווה 

  :חסרים
 טל ווסר, אורן ריינפורד, דנה גל : חברי הוועדה 
 .רועי אבידר -תרבות ד"רמ 

 :משקיפים

 דורון -ועדת ביקורת תחבר. 

 
 :עיקרי הישיבה

 

וממליצה ( מצורף)הועדה אישרה פה אחד מבין הנוכחים את ההצעה לאיסור ספסרות  .8
 .להצביע בעדלמועצה 

הוועדה אישרה פה אחד מבין הנוכחים את הצעת ההחלטה המאשרת הרחבת סמכויות  .1
 (מצורף)ועדת תרבות להנחות את האגודה בתחום הכרטיסים והתורים בכלל האגודה 

 .וממליצה למועצה להצביע בעד

 . ר הוועדה"הסברה ויו, ד תרבות"הוצג בפני הוועדה סיכום הדיון שנערך בין רמ .0
 כפי שהוצגו בפניה מסקנות הדיוןאת ( פה אחד מבין הנוכחים)הוועדה מאמצת  

י מדור תרבות בתחומים "עדה את דעתו בנושא מידור הוועדה עומתן הציג בפני הו .4
וביקש לחדד כי צריכה להיות שקיפות מלאה ( 'ליינאפ וכו, דנטסקר יום הסטו) מסוימים

רן טען שאי אפשר  (.מצורף)העלה הצעה ברוח הדברים לאחר מכן . בין המדור והוועדה
שי , להגיב ד"להצביע על דבר כזה ללא נוכחות מלאה של חברי הוועדה ואפשרות של הרמ

הסכים עם רן וציין שבמידה והוועדה תחליט שיש נושא שחשוב לה לדעת היא תוכל לקבל 
. לתקנון העמותה 0בפרק  10.1ד או באמצעות שאילתה לפי סעיף "אותו בפניה ישירה לרמ

 .ההצעה לא עברה. שי ורן: הצביעו נגד, מתן ויונתן: הצביעו בעד ההצעה

    
 
 
 ,בברכה
 ,שי סלע

 .תרבותר ועדת "יו
  



 

  

 

 ג"עה בסיוון התש"כ
50.5..1580 

 לכבוד
 מזכירות המועצה

 1איסור ספסרות בכרטיסי העמותה: וןהנד
 

 : רקע
בכל שנה אנו נתקלים בתופעה שסטודנטים קונים כרטיס מסובסד מהאגודה ולאחר שהכרטיסים בקופות אוזלים 

, התופעה מנוגדת לחוק העונשין של מדינת ישראל ופוגעת בציבור הסטודנטים. גדול מוכרים אותו תוך גריפת רווח
 .לכן כגוף שאמור לדאוג לאינטרס של הסטודנטים על המועצה לפעול למיגור התופעה

 
  :תוכן ההצעה

מועצת הסטודנטים אוסרת על חברי העמותה למכור כרטיסים לאירועי האגודה במחיר העולה על מחירם 
אשר  ,חבר עמותה שיעבור על איסור זה יזומן לשימוע בפני המועצה, לתקנון העמותה 0לפי פרק 5 המקורי

 קנס כספי עד לגובה מחצית מהסכום המקסימאליעשויה לשלול את חברותו בעמותה ואף להטיל עליו 
 5ישראל שבסמכות בית משפט לתביעות קטנות של מדינת

 
 

 פנים  :אופי ההחלטה
 הוק-אד :מתכונת ההחלטה

 ועד מנהל ,   ועדת תרבות :בוצעה על ידי מוסדות המועצה, אם רלבנטית, עבודה מקדימה
 ד תרבות"רמ :השותפים לניסוח ההחלטה, אם רלבנטי, בעלי תפקידים באגודה

 מיידי :אם נדרש, ז לביצוע או לכניסה לתוקף"לו
 ל"מזכ :אם נדרש, גורם אחראי מטעם המועצה

  :אם נדרש, ההנהלהגורם מפקח מטעם 
  :במידה ונקבע, ז לדיווח של גורם מפקח"לו

 
 
 

 ,בברכה
 ועדת תרבות
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 (990000055ר "ע)בנגב אגודת הסטודנטים אוניברסיטת בן גוריון  -עמותה 



 

  

 

 
 

 ג"עה בסיוון התש"כ        
50.5..1580 

 
 

 לכבוד
 מזכירות המועצה

 עדכון סמכויות ועדת תרבות: וןהנד
 

 : רקע
מכיוון שוועדת תרבות לקחה , נושא הכרטיסים לאירועי האגודה הוא נושא שיש לו נגיעה למדורים רבים באגודה

 .אנו מבקשים מהמועצה להרחיב את סמכויות הוועדה -את הבעיות בתחום זהעל עצמה לפתור 
 

  :תוכן ההצעה
ועדת וכפי שאושר ב .' מועצת הסטודנטים מאשרת להרחיב את סמכויות ועדת תרבות ולהוסיף את סעיף מס

 (.'נספח א) .-תרבות בישיבתה ה
 

 פנים  :אופי ההחלטה
 הוק-אד :מתכונת ההחלטה

 ועדת תרבות  :בוצעה על ידי מוסדות המועצה, אם רלבנטית, עבודה מקדימה
  :השותפים לניסוח ההחלטה, אם רלבנטי, בעלי תפקידים באגודה

 מיידי :אם נדרש, ז לביצוע או לכניסה לתוקף"לו
 ל"מזכ :אם נדרש, גורם אחראי מטעם המועצה
  :אם נדרש, גורם מפקח מטעם ההנהלה

  :במידה ונקבע, ז לדיווח של גורם מפקח"לו

 
 

 ,בברכה
 ועדת תרבות

 
 :סמכויות הוועדה' נספח א

 
 הנחיית מדור תרבות בנוגע לכלל הפעילויות השנתיות המתוכננות והשוטפות של מדור תרבות בהתאם . 8

 .ליעדי האגודה
 ארטספורט ווידאו , חוגים ,םלאירועיד תרבות בתחומי עיסוקו ובפרט בכל עניין הנוגע "להנחות את רמ. 1

 .  במסגרת אגודת הסטודנטים
 .אישור תוכנית עבודה שנתית ומעקב אחר ביצועה. 0
 .לסדר יום המועצהכהצעת החלטה  יברסיטההעלאת עניינים הקשורים לתרבות הסטודנטים באונ. 4
 .לדון ולהחליט מטעם מועצת הסטודנטים בעניינים הקשורים לתרבות הסטודנטים. 0
 .דה בכל הנוגע לכרטיסים ותורים של אירועי תרבות בפרט ואירועי האגודה בכללללוות ולהכווין את האגו ..

  



 

  

 

  
 סיכום דיון התנעה למערכת ממוחשבת עבור אירועי האגודה

 :נוכחים

 שי סלע -ר ועדת תרבות"יו, אחיה שץ -ד הסברה"רמ, רועי אבידר -ד תרבות"רמ 

 

 :עיקרי הדיון

 

רישום והגרלה עם , רישום עם הגרלה רגילה: הצעות למערכות שעומדים על הפרק והם  3כרגע יש לנו  .1

על מנת להחליט איזה מהם תיהיה טובה יותר יש לבצע אפיון מקיף של שלושתם . משקל ומערכת בידינג

 .ולערוך ניסוי שיקבע איזה מהן עדיפה

 : ז להתקדמות"לונקודות ו .2

 באחריות שי מול ועדת כספים והוועד המנהל -ך ניסוימינוי פרוייקטור שיערו 

 בעלי +לקבוע לשבוע שלאחר יום הסטודנט ישיבות אפיון למערכות בהשתתפות הנוכחים

 .ורועי באחריות אחיה -תפקידים רלוונטים

 ותחילת הרצת ניסויים 30/09סיום אפיון עד ה. 

  המערכות 3ת בקשה להציע הצעות עבור אהוצעם סיום 

  והבאתם לדיון בוועדת תרבות ובמועצה /19/0מסקנות מהניסויים עד ל קבלת. 

 הזמנת המערכת המבוקשת -לאחר האישור במועצה 

 המערכת צריכה לתפקד החל מאירוע פתיחת שנה. 

 .ממליצים שאחיה יוביל בליווי ועדת תרבות -ד מוביל של הפרוייקט"דרושה החלטה על רמ .3

לתוכנית עבודה של שנה הבאה ולהכניס לתוכו תקציב גם  יש צורך להכניס את כל הפרוייקט הזה .4

 .לתיקונים במערכת

יש הסכמה שבכל מערכת שתיהיה יש צורך לשלב תת מערכת שתחליף כרטיס פיזי בכרטיס וירטואלי שיזוהה  .5

 . הסטודנט.פ סריקת ברקוד על ת"ע

  



 

  

 

 
 :מ מתן רווה"ח "הצעת ההחלטה כפי שהוגשה ע

 
 

ועדת תרבות מנחה את מדור תרבות לשתף את הוועדה בכל מידע שברשותה 
כחלק משיתוף פעולה נותן אמון ופורה בין , ללא יוצא מן הכלל, לכך שלכשתידר

 הוועדה למדור וכהבנה ששיתוף פעולה מלא כזה הוא קריטי לפעולת הוועדה


