
 

 

 תרבות  ועדת ישיבת סיכום
 

 במשרד המזכ"ל אשר במשרדי אגודת הסטודנטים.     5.1.2016 -ריךבתא התקיימה הישיבה
 20:00 -זמן סיום  18:00    -זמן התחלה

 
 :נוכחים

 לוי ירדן, זיגדון אלה,ישראלי תומר,שקרון גלעד,כהן רון,הריס נמרוד,קרייף אור –חברי הועדה 
 

 משקיפים:
 ליאוניד -ועדת ביקורת 

  רמ"ד תרבות –בעלי תפקידים באגודה  
 

 :חסרים
 

 :הישיבה עיקרי

 החלטות(: התקבלו לא אם גם ,הנושאים שנדונו )כלל נושאים 
 רמ"ד תרבות הציגה את מדור תרבות, סמכויותיו ותפקידו .1

 
יו"ר ועדת תרבות הציגה את פעילות הועדה בשנה האחרונה ואפיינה מנקודת מבטה את  .2

 -תפקיד יו"ר הועדה. היא הרחיבה במספר סוגיות
 פרישת חברי ועדה במהלך השנה 
 החלפת תפקידי אגודה במאי 
 פיקוח על עשייה של מדור תרבות 
  היה בעיסוק נרחב. דרוש המשך התעסקות –נוהל מכירת כרטיסים 
 הציגה את תפישתה בהקשר המועצה והיותה יו"ר ועדה 

 ליאוניד –נציג ועדת ביקורת  .3
 את תפקידו בועדה הציע 
 המליץ על לקיחת חלק בנושא הביקורת 
  מועצה –הדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה של אגודה 
  סיבה חזקה לעזיבת  –הצביע על חוסר תכליתיות ותמציתיות בועדות

 חברי מועצה
 יואב יו"ר ועד מנהל –הצגת סמכויות הועדה  .4

 הוצגו סמכויות ותחום אחריות הועדה 
 תי "ללוות ולהכוין את האגודה בכל הנוגע דגש על סעיף משמעו

  -לכרטיסים ותורים של אירועי תרבות בפרט ואירועי אגודה בכלל" 
 נושא מהותי שהועדה תצטרך ללמוד אותו ולתת עליו את הדעת בהמשך.

 -הצגת סוגייה חשובה ע"י רמד תרבות .5
 

o ~( פתח קבוצת ריצה )איש( 30שנה שעברה רכז הספורט )ניר 
o  שעות חודשיות לתקנן  10סיים תפקיד, עלתה הצעה לפתוח תקן של אחרי שהוא

 לא עבר. -את זה 
o  "נפל מסיבות ביטוחיות -נעשתה חשיבה לבצע את זה כ"ספק חיצוני 
o  האופציה היחידה היא שניר יבצע את זה בהתנדבות אבל יחשב כעובד אגודה

 בגלל שיעבוד שעה אחת בחודש.
o .הפתרון המוצע יוחל עד סוף שנה 

  אחלה יוזמה, עושה את זה בהתנדבות, מוכל  -טיעונים שהושמעו בעד
 בקלות תקציבית

  אף אחד אחר לא יעשה את זה אחריות, אין  -טיעונים שהושמעו נגד
הרבה סטודנטים שעוסקים בזה, למה שזה יהיה תחת האגודה, יכול 

 להיות שיש פה סוגייה משפטית בעייתית
 

על מנת  לפני הישיבה את המסמכים הרלוונטיים החברי הועדסוכם כי סיוון תעביר ל
  שנוכל לקבל את ההחלטה

 
 



 

 

  :נושאים שנדחו לישיבה הבאה 
 אין

 
 

 רון כהן –יו"ר ועדת תרבות 
 

 

 


