
 

 

 7תרבות # ועדת ישיבת סיכום
 

 במשרד המזכ"ל אשר במשרדי אגודת הסטודנטים. 91.90.60בתארריך  התקיימה הישיבה
 00:90זמן סיום:    09:09זמן התחלה: 

 
 :נוכחים
  והנא אבו רביעה. ניתאי אריה –חברי הועדה 

 
 משקיפים:

 ליאוניד רזינסקי  -ועדת ביקורת 

  סיוון פורת רמ"ד תרבות  –בעלי תפקידים באגודה   

  מידרונידורון  –מ"מ מזכ"ל 
 

 :חסרים
  דור אופנהיים, שמעון דיין.ראובן סלומון,  –חברי ועדה 
 

 :הישיבה עיקרי
 החלטות(: התקבלו לא אם גם ,הנושאים שנדונו )כלל נושאים 

  -עדכוני הנהלה  .6
והוא העבודה על תכנית העבודה  המתרחש כעת במדורעיקר בנושא זה הציגה סיוון את 

"ל גורמת ופסטיבל פתיחת שנה. היא הסבירה כיצד העבודה במקביל על שני הנושאים הנ
כמו כן מעדכנת סיוון כי בימים התקציב ובנייתו בצורה יותר טובה.  לגמישות מבחינת

 אלו ישנו גיוס של מדריכים לסטודיו פוזיטיב וכמו כן מנהל ליגות ושופטים. 
 .חסוי –הצגת תוצאות סקר אמנים שנערך בקיץ  .0
  -ודה כנית עבאישור ת .3

סיוון הציגה את תכנית העבודה הגמורה לשנת תשע"ו. לאחר מכן נערך סבב שאלות 
 והתייחסויות מהנוכחים בישיבה. 

ניתאי העלה את נושא אירוע בפקולטה למדעי הבריאות שלא מופיע בתוכנית עבודה, 
לתקצב אירוע שכזה ומצד האגודה גם אין תקציב. הוחלט על  הוסבר כי אסר"ן מסרבים

קיום ישיבה מול גורמי אסר"ן, גורמי האגודה ויו"ר ועדת תרבות ביחד עם ח"מ מועצה 
 רלוונטי על מנת להחליט על הוצאת הדבר לפועל. 

תכניות שלא \מת אירועיםכן, העלתי את רעיון "רשימת החלומות" שהוא עריכת רשי כמו
לתעדף אותם. כך שמהלך החציון במידה ונשאר ללו בתכנית עבודה בעקבות התקציב והוכ

ן בסדר העדיפויות ברשימה. שוסכום כסף תוכל רמ"ד תרבות להשתמש בו לדבר הרא
הוחלט לדחות את הנושא לישיבה הבאה על מנת שתוכל רמ"ד תרבות להיערך בהתאם. 

 כנית העבודה, התקבלה פה אחד. נערכה הצבעה על אישור ת
  –קיצוץ תקן רכזת פוזיטיב  .0

וחלטה בוועדה על ארגון התפקידים החדש תחת סטודיו סיוון הסבירה שבהחלטה שה
 09שעות תקן נרשמו  09פוזיטיב חלה טעות בשעות שהוקצו לתקן רכזת הסטודיו, במקום 

ר שעות משנדרש ועל כן יש להחליט על קיצוץ בכתיבה. לתקן הוקצו יותטעות  –שעות 
התקן בחזרה לתקן המקורי. סיוון הסבירה כי עוד לא אויש התפקיד ועוד לא נחתם חוזה 

 אין זו הרעה בתנאים. התקבלה ההחלטה בפה אחד על קיצוץ התקן.  על כןמול אף אחד ו
  -דיון בנושא נוהל מכירת כרטיסים  .0

הצגתי בפני הנוכחים את הנוהל ואת ההערות שהתקבלו מועדת תקנון. הנוהל תוקן 
 הוחלט על הצגתו מחדש מול ועדת תקנון.  נספח א'.ומצורף בסיכום בתור 

  :)החלטות שהתקבלו )רק הנושאים בהם התקבלו החלטות 
ועדת תרבות מאשרת את תכנית העבודה של אישור תכנית העבודה, תוכן ההחלטה: " .6

 המדור כפי שהוצגה בישיבה".
 ליאוניד רזינסקי –חבר ועדת ביקורת נוכח בהחלטה 

 פה אחד  –הצביע בעד 
 אין  –הצביעו נגד 

 אין  –נמנעים 
ועדת תרבות מאשרת את קיצוץ תקן קיצוץ תקן רכז סטודיו פוזיטיב, תוכן ההחלטה: " .0

 ".עות בחזרהש 05-שעות ל 05-רכזת סטודיו קטן מ
 ליאוניד רזינסקי –חבר ועדת ביקורת נוכח בהחלטה 

 פה אחד  –הצביע בעד 



 

 

 אין  –הצביעו נגד 
 אין –נמנעים 

ועדת תרבות ממליצה על נוהל " אישור נוהל מכירת כרטיסים המתוקן, תוכן ההחלטה : .3
 עדת תקנון".מכירת הכרטיסים לאחר השינויים שהוצגו בישיבה לו

 ליאוניד רזינסקי –חבר ועדת ביקורת נוכח בהחלטה 
  הנא אבו רביעה –הצביע בעד 
 ניתאי אריה –הצביעו נגד 

 אין –נמנעים 
 התקבלה.ההצעה  –יו"ר הועדה השתמשה בקול הוטו שלה 

 
 

  :נושאים שנדחו לישיבה הבאה 
 הכנת "רשימת חלומות". -

 
 
 
 

 ,בברכה
 אבו רביעה הנא

 יו"ר ועדת תרבות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נספח א' 

 נוהל מכירת כרטיסים –הצעת החלטה 

  –רקע 

כיום הכרטיסים לרוב אירועי האגודה נמכרים או מחולקים חינם פיזית באמצעות כרטיסי נייר. הדבר 

מקשה על סטודנטים מקמפוסים מרוחקים או סטודנטים עם שיעורי חובה בשעות המכירה, להשיג את 

 הכרטיסים המבוקשים.  

מתוך רצון להקל על הסטודנטים ולהתקדם טכנולוגית, נוהל זה יסדיר את אופן מכירת הכרטיסים 

 באינטרנט עבור כלל מדורי האגודה. 

"מועצת אגודת הסטודנטים מנחה את האגודה לפעול על פי נוהל זה החל משנת  -תוכן ההחלטה 

 הלימודים תשע"ו". 

 הבנה תוך באישור יו"ר האגודה ד"הרמ לש דעתו לשיקול תהיה אינטרנטית מכירה פתיחת .1

  .הראשונה העדיפות היא האינטרנטית שהמכירה

כנית העבודה השנתית, יש לקיים הליך לבחירת ספק למכירת , לפני כתיבת תפעם בשנה .2

 כרטיסים באינטרנט על ידי ועדת תרבות על פי הדרישות הבאות:

בסוגיית עמלת הרכישה יחליט הרמ"ד הרלוונטי על איזה גוף  –עמלת רכישה  .א

על הסטודנטים או על האגודה בהתאם לשיקוליו והתייעצות ביחד  –תושתת העמלה 

 עם רמ"ד תרבות. 

יכולת הנפקה של כרטיסים אלקטרונים ויכולת סריקה שלהם באמצעות אפליקציה  .ב

תישכר ע"י האגודה ותותאם יעודית שתסופק ע"י הספק, ו/או חומרה ניידת שתירכש/

 הספק )סורק ברקודים נייד וכו'( במטרה לצמצם את שימוש הנייר תחת האגודה. ע"י

עמלה נמוכה על העברת כספים מחשבון הבנק של הספק לחשבון הבנק של  .ג

 האגודה. 

הספק יציע חלופה הולמת לרכישה במזומן לכרטיסים שיימכרו באינטרנט )כמו  .ד

 רת לרכוש במזומן(.קופת הנגטיב כיום שמאפש

ת בהתאם לספק שנבחר ועמלות הרכישה, בתכנית העבודה השנתית כל מדור יתקצב א .3

 אירועיו בהתאם לעלויות הרכישה.

, פרט לאירועים '(וכו סדנה, טיול, מופע) אנשים 111-מ למעלה בו שצפויים להיות אירוע בכל .4

 יוצעו למכירה באינטרנט.מכלל הכרטיסים לאירוע  22%שיוחרגו ע"י ועדת תרבות, לפחות 

במקביל למכירה  האירוע לפני שבועיים לפחות להתחיל האינטרנטית המכירה על .א

  .פרונטלית

 רטיסים שנרכשו באינטרנט יודפסו ותחלבמידה ויהיה אילוץ להדפסת כרטיסים, כ .ב

 .האירוע טרם ימים 3 הפחות חלוקתם לכל

ובתנאי ששניהם חברי  שמוכרטיסים על  2וכל להזמין עד כל סטודנט חבר אגודה י .ג

 אגודה.

באירוע בו כלל הכרטיסים נמכרים באינטרנט, תינתן האפשרות למי שיחפוץ בכך להגיע  .2

 ולשלם במזומן במשרד שירותי האגודה.



 

 

 מחיר הכרטיסים אינו יכול להשתנות במהלך המכירה ללא אישור של ביטחון. .6

ונים ויוכלו להציגם ממכשיר יש לשאוף כי סטודנטים לא יצטרכו להדפיס כרטיסים אלקטר .7

 נייד, או להעביר תעודת סטודנט בקורא חכם.

במידה ובמכירה הפרונטלית הסתיימו הכרטיסים, יוכל הרמ"ד לפי שיקול דעתו לשנות את  .8

אחוז הכרטיסים שנמכרים באינטרנט, ובתנאי שעברה לפחות חצי שעה מרגע פתיחת 

 המכירה באינטרנט.

למכירה בכניסה לאירוע  ירה פרונטאלית תינתן האפשרותעברו הכרטיסים למכבמידה והו .9

 עצמו לפי שיקול הרמ"ד הרלוונטי. 

כרטיס שנקנה על ידי סטודנט חבר אגודה יחוייב בהצגת כרטיס סטודנט בעל מדבקת חבר  .11

 אגודה בכניסתו לאירוע. 

הכרטיסים למכירה בדוכן מ 11% שלא למכור באינטרנט, יש להעבירבאירוע בו הוחלט  .11

הכרטיסים בדוכן המנוהל על ידי האגודה במתחם  2%-ו בפקולטה למדעי הבריאותודה האג

 המכינה. 

 המוחרגים מנוהל זה הם:  ייחודי אופי בעלי אירועים .12

 טיולי שקיעה, טיולים דו לשוניים או כל אירוע הדורש יציאה מהקמפוס. -

 ת וכלל האירועים תחת מדור אקדמיהערב ועדי כיתו -

 הסטודנטאירועי יום  -

 אירועים הדורשים הגעה בחלוקה שווה של אוכלוסיות שונות. -

 כלל חוגי האגודה  -

מהם להיות מחולקים דוכן בפקולטה  11%באירועים בהם הכרטיסים מחולקים בחינם ועל  -

 למדעי הבריאות.

 הסמכות על החרגת אירוע מהנוהל תהיה בידי רמ"ד תרבות וידוע וועדת תרבות.

העבודה בקיץ תתבצע בדיקה של האירועים המוחרגים מהנוהל ויוצגו  בשלב כתיבת תוכניות

 בועדת תרבות להחרגתם מהנוהל או הכללתם בנוהל )אירועים המצוינים כמוחרגים(. 

  – ובמתחם המכינה חלוקת כרטיסים בדוכן האגודה בפקולטה למדעי הבריאות .13

 בתוקף בלבד החלוקה תינתן בהצגת הוכחת לימודים בפקולטה וכרטיס חבר אגודה -

 כרטיסים  2כל סטודנט זכאי לרכוש עד  -

 יוחזרו למכירה באגודה. , השארבמידה ולא יגמרו הכרטיסים -

 

 

 

 


